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 TDA 150 C

Konstruktion
Går att ställa på sockel •
Side-by-Side •
Inskjutningsbar •
Underbyggnadsbar •
Luckupphängning vänster

Design
Färg produkt Lotusvit
Luckdesign Vit
Färg manöverpanel Lotusvit
Färg vred lotusvit
Färg manöverpanel Lotusvit
Panelutförande lutande
Användningstyp Programväljare
Display 7-segment

Torkresultat
FragranceDos •
Perfect Dry •
Intelligent trumreversering •

Skonsam textilvård
Patenterad skontrumma •
Vikt i kg 7,0

Användarkomfort
Resttidsvisning •
Trumbelysning Glödlampa
Integrerad kondensvattenslang •
Integrerad kondensvattenslang •

Effektivitet och hållbarhet
Energieffektivitetsklass B
Årlig strömförbrukning i kWh 494
Programtid för standardprogram i kWh 128
Ljudnivå standardprogram db(A) re1pW 63
Kondenseffektivitetsklass A

Torkprogram
Automatic plus •
Bomull •
Strykfri tvätt •
Finish ylle •
Kalluft •
Varmluft •
Skrynkelreducering •

Torktillval
Skrynkelskydd •
Låg temperatur •
Summer •

Kvalitet
Emaljerad front •
Softrills •

Säkerhet
Indikering "Töm behållare •
Indikering "Rengör filter •
Optiskt gränssnitt •

  

med FragranceDos för tvätt med frisk
doft.

Exakt torkning för alla textilier - Perfect
Dry

•

Doftande tvätt som du gillar det -
FragranceDos

•

Skonsam textilvård tack vare Mieles
skontrumma

•

Tömning av behållaren behövs inte -
Integrerad kondensslang

•
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 TDA 150 C

Tekniska data
Mått mm (bredd) 595
Mått mm (höjd) 850
Mått mm (djup) 580
Djup med öppen lucka mm 1.060
Vikt kg 47
Total anslutningseffekt kW 2,0-2,1
Spänning V 220-230
Säkring A 10
Längd anslutningskabel mm 2000 +/-30mm
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Box 1397
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Tel. 08-562 29 000
Fax 08-562 29 209
 

 
 
 
 

www.miele.se
konsument@miele.se

Miele Gallery

Här kan du uppleva vårt breda sortiment
och i lugn och ro jämföra och studera de
produkter du är mest intresserad av. I
Miele Gallery finns både hushållsprodukter
och produkter för professionell användning.

Vår köksavdelning är något alldeles extra.
Ett eldorado för konsumenter och köks-
arkitekter som vill ha idéer, bygga nytt och
prova de olika produkterna.

Välkommen till Miele Gallery i Stockholm/
Solna!
www.mielegallery.se

För service – ring 
Miele ServiceHotline

077 077 00 20

Gäller hela Sverige – du blir automatiskt kopp-
lad till närmaste Miele Service Center  
(du blir ombedd att knappa in ditt post- 
nummer). Lokalsamtalstaxa.

Välkommen till Miele Shop!

I Miele Shop kan du handla Mieles eget
sortiment av tillbehör.

Här finns dammsugarpåsar, filter och olika
tillbehör till diskmaskiner, ugnar och ång-
kokare med mera - allt i originalkvalitet från 
Miele.

Miele Shop är öppen dygnet runt så du  
kan beställa när det passar dig och få  
produkterna hemskickade.
www.miele-shop.se

© Miele AB, Solna      Med reservation för ändringar

10 års kvalitetsbevis

Mieles kvalitetsbevis gäller som en vär-
decheck på 1 000 kronor vid eventuell 
reparation upp till 10 år efter köpet av en 
Miele tvättmaskin, torktumlare, strykman-
gel, diskmaskin, kylskåp, frysskåp och kyl/
frys-kombination, ugn, häll, fläkt, ångugn, 
mikrovågsugn och mat/porslinsvärmare för 
privatpersoner i enfamiljshushåll bosatta i 
Sverige. 

Registrera ditt kvalitetsbevis på
www.miele.se




