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Behoedzaam gewassen, gedroogd en 

perfect gestreken

Wassen op het hoogste niveau, daarvoor 

staat Miele sinds mensenheugenis. Onze 

perfect op elkaar afgestemde wasautoma-

ten en droogautomaten garanderen een 

optimale verzorging voor uw wasgoed. Maar 

een wasbehandeling eindigt pas met een 

uitstekend strijkresultaat.

Ons meest effectieve middel tegen 

plooien en kreukels

Of het nu gaat om grof of heel fijn  materiaal, 

of het nu perfect glad of alleen opgefrist 

hoeft te worden – de Miele-strijkmachine 

kan het allemaal. Op het eerste gezicht is 

het nauwelijks voorstelbaar en toch is het 

waar: het strijken gaat u moeite loos en snel 

af, geheel zonder inspanning en terwijl u zit. 

Nooit meer vermoeide benen of rugpijn. Een 

comfort, dat u niet meer zou willen missen.

Al meer dan 100 jaar staat Miele voor kwaliteit, duurzaamheid, milieuvriendelijkheid, design 

en functionaliteit. Intensieve inspanningen op het gebied van onderzoek brengen continu 

nieuwe innovaties naar de markt. Met Miele combineert u de beste kwaliteit met het hoogste 

comfort. Juist daar waar het om behoedzame wasbehandeling gaat, toont Miele een grote 

competentie en vernieuwingsdrang.

De meest verschillende stoffen en soorten 

wasgoed worden in het huishouden 

gebruikt. Miele biedt u met de strijkmachi-

nes de prettigste oplossing, om dit wasgoed 

snel en zonder inspanning te strijken. 

Overtuig uzelf ervan op hoeveel manieren 

de strijkmachine gebruikt kan worden.
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Miele-strijkmachines
Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



87

1. Temperatuur vrij regelbaar

De temperatuur kan aan elk soort textiel 

worden aangepast.

•  Drie verwarmingselementen zorgen voor 

een optimale verdeling van de warmte en 

voor perfecte strijkresultaten 

2. Vingerbeveiliging

Alleen een strijkmachine van 

Miele is zo veilig: een beweegbare be-

schermlijst voor de vingers, die door een 

veiligheidsschakelaar wordt gecontroleerd, 

reageert op aanrakingen. De motor schakelt 

direct uit en de strijkzool wijkt terug.

•  Veilig

3. Rondom vrij uiteinde van de rol

Hierdoor kunnen niet alleen grote stukken 

wasgoed probleemloos worden gestreken; 

ook rokken, overhemden en bloesjes zijn 

met een paar handelingen weer glad.

•  Extra glad wasgoed

4. Grote stapelruimte

Het wasgoed valt losjes in de grote 

stapelruimte onder de strijkrol.

•  Het wasgoed blijft na het strijken mooi glad

5. Regelbare rolsnelheid

De draaisnelheid van de rol is op vijf 

 standen regelbaar en kan dus worden

aangepast aan het soort wasgoed, het 

vochtgehalte en uw eigen werktempo.

•  Makkelijk

6. Perfecte strijktechniek

Door de 89 cm brede strijkrol is het mogelijk 

om zelfs grote stukken wasgoed als 

tafellakens en beddengoed te strijken.

•  Eenvoudig en snel

7. Wasgoedhouder

Door de speciale houder kan het wasgoed 

kreukvrij afkoelen en nadrogen, voordat u 

het opvouwt en opbergt.

•  Praktisch

 

8. Bedieningsvriendelijk

Door het overzichtelijke bedieningspaneel is 

de Miele-strijkmachine uiterst eenvoudig te 

bedienen. Het controlepaneel geeft 

bijvoorbeeld duidelijk aan of het  apparaat 

klaar is voor gebruik en helpt foutief  gebruik 

te voorkomen.

•  Bedieningsgemak

 

9. Comfortabele voetschakeling

Via de voetschakeling zet u de strijkrol in 

beweging. Daardoor hebt u beide handen 

vrij om het wasgoed in te voeren.

•  Gemak

 

10. Weinig ruimte nodig

De opklapbare Miele-strijkmachine kan om 

ruimte te besparen worden gekanteld. Er is 

een bergruimte van maar 0,25 m2 nodig. 

Door de vier wieltjes kan het apparaat 

 gemakkelijk overal naartoe worden gerold.

•  Ruimtebesparend

* Productkenmerken afhankelijk van het model.
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Strijkmachines

Type B 990 B 995 D

Uitvoering

Inklapbare strijkmachine/inklapbare stoomstrijkmachine ●/– –/●

Verbruik

Vermogen (kWh) 3 2,55

Vermogen van de boiler (kWh) – 0,85

Inhoud stoomreservoir (l) – 0,84

Hoge persdruk (N/cm2) 0,35 0,35

Variabele snelheid van de strijkrol (m/min) 2–4,5 2–4,5

Aansluitwaarde (kWh) 3,06 3,46

Nettogewicht (kg) 38 39

Bediening

Overzichtelijk bedieningspaneel ● ●

Zilverkleurige aluminium bedieningsknoppen ● ●

Inklapbare, minder dan 0,2 m2 opbergruimte nodig ● ●

Comfortabel inklapmechanisme ● ●

Gemakkelijk te verplaatsen door vier looprollen ● ●

Afmeting strijkrol met rondom vrij uiteinde (cm) 89 89

Afmeting aluminium strijkzool (cm) 83 83

Aantal reservoirs voor snelle stoomopwekking – 2

Overige specificaties

LED-indicatie voor lege waterreservoir – ●

Strijkrolomwikkeling van vochtopnemend materiaal ● ●

Kleur strijkrolomwikkeling geel wit met opdruk

Ophangbeugel voor kreukvrij afkoelen van het wasgoed ● ●

Geschikt voor leidingwater – ●

Speciale temperatuurvoelers ● ●

Regelbare thermostaat d.m.v. draaiknop ● ●

Plateau voor optimale invoer van het wasgoed ● ●

Strijktafel met grote stapelruimte ● ●

Veiligheidssystemen

Vingerbeveiliging ● ●

Afmetingen ingeklapt

Hoogte (cm) 105,5 105,5

Breedte (cm) 50 50

Diepte (cm) 38,5 38,5

Afmetingen uitgeklapt

Hoogte (cm) 96 96

Breedte (cm) 98,5 98,5

Diepte (cm) 38 38

Geadviseerde verkoopprijs € 1.299,00 € 1.499,00




