
EN STÆRK NYHED
ER LANDET
Miele Blizzard CX1. Den poseløse støvsuger
med innovativ Vortex-teknologi



Toppræstation, kraft og innovation

Blizzard CX1 er Mieles første poseløse 
støvsuger. Efter en periode med intensiv 
forskning og udvikling har vi fundet en 
løsning, der kan leve op til vores egne høje 
krav til rengøringsevne og hygiejne. 

Oplev den kraftfulde Vortex-teknologi, der 
med et innovativt system kan separere 
støvet. Mød Miele Blizzard CX1. Poseløs, 
kraftfuld og innovativ.
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Miele
Vortex-teknologi

Fremragende rengøringsevne. 
Med stømningshastigheder på over 
100 km/t og den deraf opståede 
centrifugalkraft indfanges og 
separeres finstøv og grovere støv. 
Blizzard CX1 opnår den stærke 
luftgennemstrømning via det effektive 
gulvmundstykke, optimale luftveje 
og en innovativ motor. Støvet er 
chanceløst.
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Hygiejnisk tømning

Smart støvseparering 
Grovere støv og finstøv tømmes 
separat. Finstøvet bliver indfanget i 
en separat beholder med hjælp fra et 
Gore© CleanStream© -finstøvfilter. 
Dette holder støvet under kontrol, 
når beholderen tømmes.

Click2open
Supernemt. Støvbeholderen trækkes 
nemt ud ved hjælp af håndtaget, og 
du tømmer blot ved et tryk på en 
knap.   
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Filtersystem

Ingen ekstraomkostninger:  
Vedligeholdelsesfrit 
udblæsningsluftfilter
Med Mieles HEPA AirClean Lifetime- 
filter bliver 99,999 %* af selv de 
mindste partikler såsom finstøv og 
allergener indkapslet af systemet. 
Denne unikke filtreringsevne er 
bekræftet og certificeret af ”Allergy 
UK” og erklæret egnet til allergikere. 
Miele Blizzard CX1 har fået blåstemp- 
lingen for dens evne til samlet set at 
tilbageholde støvet. 

Gore© CleanStream© - 
finstøvfilter
Det innovative princip med at se-
parere grovere støv i en transparent 
beholder og finstøvet i en separat 
filterbeholder ved hjælp af et finstøv- 
filter gør tømningen af Blizzard særlig 
hygiejnisk.

ComfortClean
Du får en konstant stærk rengørings-
evne. Særlige sensorer overvåger 
Gore© CleanStream© -finstøvfiltret, 
og ComfortClean-funktionen sørger 
for, at finstøvfiltret renses automatisk, 
når der opstår behov. Efter kun få 
sekunder er Blizzard CX1 igen klar 
til brug.
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Produkt HighLights

Fremragende tilbehør 
Altid lige ved hånden: Som standard 
får du to stykker tilbehør, der er 
placeret i støvsugerens tilbehørsrum 
samt en afstøvningsbørste.

Parkeringssystem til pauser 
under støvsugning og til 
opbevaring
Blizzard CX1 er udstyret med to 
parkeringssystemer. Parkerings-
funktionen til pauser under støv-
sugning er anbragt på venstre side 
af støvsugeren. Til lodretstående 
opbevaring er der anbragt en ekstra 
parkeringsfunktion bag på støv-
sugeren. 

Comfort-teleskoprør
Ergonomisk justering af højden: 
Teleskoprøret er intuitivt let at indstille 
og sætte i den højde, der passer dig.
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Aktionsradius
Du behøver ikke at skifte kontakt 
hele tiden. Blizzard CX1 har en sær-
deles lang aktionsradius. 

DynamicDrive-hjul* 
De gummibelagte hjul er særligt  
lydsvage og skåner sarte gulve. 
De er udstyret med effektive stød-
dæmpere og kører let og glat hen 
over gulvet.  

Comfort-ledningsoprul 
Ekstra hurtigt og komfortabelt. 
Du slipper endda for at bukke dig. 
Ledningen rulles op ved et enkelt tryk 
på en fodtast.   

360º hjul
Blizzard CX1 er udstyret med fire 
hjul, der kan dreje 360°. 
Hjulene sikrer optimal stabilitet og 
maksimum manøvredygtighed.

Eco Comfort-håndtag*
Smart i en fart: Afstøvningsbørsten er 
integreret i håndtaget og giver dig en 
lynhurtig mulighed for at skifte frem 
og tilbage.

*Modelafhængig. Se modellernes specifikke produktbeskrivelser på miele.dk.
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