
Porównanie modeli Miele Complete C3



Complete C3 Electro EcoLine - SGFP3

Odkurzacz workowy
Z elektroszczotką do intensywnego czyszczenia wykładzin.

• Rewolucyjny silnik Power Efficiency -

maksymalna wydajność

• Wszechstronne zastosowania –

uniwersalna ssawka podłogowa

• Pielęgnacja dywanów –

elektroszczotka do głębokiej

pielęgnacji

• Maksymalna higiena powietrza dzięki

filtrowi HEPA AirClean

• Wysokiej jakości design dzięki

zastosowaniu efektu chromowania

Cena PLN 2 799,00**
** proponowana, niezobowiązująca cena producenta
zawierająca VAT

EAN : 4002515838778 / Numer katalogowy : 10687060

Rodzaj
Odkurzacz workowy •

Nazwa handlowa Complete C3

Typ silnika EcoLine

Typ produktu SGFP3

Kolor urządzenia Brąz Pearlfinish
Komfort obsługi

Elektroniczna regulacja siły ssania
Przyciski nożne +/- z
chromowaną aplikacją
Obsługa uchwytu

Wyświetlacz wskazań poziomu mocy •

Przełącznik elektroszczotki na uchwycie •

Gniazdo elektroszczotki •

Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia •

Uchwyt ergonomiczny •

Uchwyt Comfort •

System Silence •

Rura ssąca Elektrorura teleskopowa

System parkowania w razie przerw w odkurzaniu •

System parkowania do odstawiania obustronny

Zwijanie kabla Comfort •
Ekologia
Znamionowy pobór mocy w W 550
Mobilność
Delikatne dla podłoża rolki na stalowych osiach •

3-kołowy system jezdny •

Zasięg w m 12

Długość przewodu w m 8,5
System filtrowania
Typ worka HyClean GN

Objętość worka w l 4,5

Wskaźnik wymiany worka •

Filtr wylotowy filtr HEPA AirClean

Filtr ochronny silnika •
Bezpieczeństwo
Zatrzaskowy system mocowania szczotki i uchwytu •

Automatyczne pozycjonowanie worka na kurz •

Listwa ochronna •

Wskaźnik ochrony przed przegrzaniem •
Dane techniczne
Maks. moc w W 550

Waga w kg 10,99
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Aby uzyskać więcej informacji proszę przejść na następną stronę.



Complete C3 Electro EcoLine - SGFP3

Odkurzacz workowy
Z elektroszczotką do intensywnego czyszczenia wykładzin.

Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Trzyczęściowe wyposażenie zintegrowane

Ssawka do tapicerki •

Ssawka szczelinowa •

Pędzel z włosia sztucznego •

Szczotka do podłóg twardych •

Ssawka podłogowa SBD 290-3 •

Elektroszczotka SEB 228 •

Filtry filtr HEPA AirClean
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Complete C3 TotalCare EcoLine - SGJP3

Odkurzacz workowy
z dużą paletą akcesoriów na specjalne wyzwania.

• Rewolucyjny silnik Power Efficiency -

maksymalna wydajność

• Ochrona dla twardych powierzchni –

elastyczny Parquet Twister

• Usuwa niezawodnie włosy i kłaczki

dzięki ręcznej turboszczotce.

• Komfortowa regulacja wysokości

dzięki rurze teleskopowej Comfort

• Opcjonalne podwyższenie mocy do

900 W dzięki funkcji Boost

Cena PLN 1 599,00*
* proponowana, niezobowiązująca cena producenta
zawierająca VAT

EAN : 4002515838761 / Numer katalogowy : 10687050

Rodzaj
Odkurzacz workowy •

Nazwa handlowa Complete C3

Typ silnika EcoLine

Typ produktu SGJP3

Kolor urządzenia HavanaBrown
Komfort obsługi
Elektroniczna regulacja siły ssania Przyciski nożne +/- Boost

Wyświetlacz wskazań poziomu mocy •

Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia •

Uchwyt ergonomiczny •

System Silence •

Rura ssąca Rura teleskopowa Comfort

System parkowania w razie przerw w odkurzaniu •

System parkowania z auto wyłącznikiem •

System parkowania do odstawiania obustronny

Zwijanie kabla Comfort •
Ekologia
Znamionowy pobór mocy w W 550
Mobilność
Delikatne dla podłoża rolki na stalowych osiach •

Rolki Dynamic-Drive •

Zasięg w m 12

Długość przewodu w m 8,5
System filtrowania
Typ worka HyClean GN

Objętość worka w l 4,5

Wskaźnik wymiany worka •

Filtr wylotowy filtr HEPA AirClean

Wskaźnik wymiany filtra wylotowego •

Filtr ochronny silnika •
Bezpieczeństwo
Zatrzaskowy system mocowania szczotki i uchwytu •

Automatyczne pozycjonowanie worka na kurz •

Listwa ochronna •

Wskaźnik ochrony przed przegrzaniem •
Dane techniczne
Booster •

Maks. moc w W 550

Waga w kg 7,41

3
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Complete C3 TotalCare EcoLine - SGJP3

Odkurzacz workowy
z dużą paletą akcesoriów na specjalne wyzwania.

Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Trzyczęściowe wyposażenie zintegrowane

Ssawka do tapicerki •

Ssawka szczelinowa •

Ssawka szczelinowa przedłużana SFD 10 •

Pędzel z włosia naturalnego •

Szczotka uniwersalna elastyczna SUB 20 •

Ssawka podłogowa SBD 660-3 •

Szczotka do parkietów Twister SBB 300-3 •

Ręczna turboszczotka STB 101 •

Filtry filtr HEPA AirClean
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Complete C3 TotalCare EcoLine - SGJP3

Odkurzacz workowy
z dużą paletą akcesoriów na specjalne wyzwania.

• Rewolucyjny silnik Power Efficiency -

maksymalna wydajność

• Ochrona dla twardych powierzchni –

elastyczny Parquet Twister

• Usuwa niezawodnie włosy i kłaczki

dzięki ręcznej turboszczotce.

• Komfortowa regulacja wysokości

dzięki rurze teleskopowej Comfort

• Opcjonalne podwyższenie mocy do

900 W dzięki funkcji Boost

Cena PLN 1 599,00**
** proponowana, niezobowiązująca cena producenta
zawierająca VAT

EAN : 4002515824719 / Numer katalogowy : 10653510

Rodzaj
Odkurzacz workowy •

Nazwa handlowa Complete C3

Typ silnika EcoLine

Typ produktu SGJP3

Kolor urządzenia petrol
Komfort obsługi
Elektroniczna regulacja siły ssania Przyciski nożne +/- Boost

Wyświetlacz wskazań poziomu mocy •

Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia •

Uchwyt ergonomiczny •

System Silence •

Rura ssąca Rura teleskopowa Comfort

System parkowania w razie przerw w odkurzaniu •

System parkowania do odstawiania obustronny

Zwijanie kabla Comfort •
Ekologia
Znamionowy pobór mocy w W 550
Mobilność
Delikatne dla podłoża rolki na stalowych osiach •

Rolki Dynamic-Drive •

Zasięg w m 12

Długość przewodu w m 8,5
System filtrowania
Typ worka HyClean GN

Objętość worka w l 4,5

Wskaźnik wymiany worka •

Filtr wylotowy filtr HEPA AirClean

Wskaźnik wymiany filtra wylotowego •

Filtr ochronny silnika •
Bezpieczeństwo
Zatrzaskowy system mocowania szczotki i uchwytu •

Automatyczne pozycjonowanie worka na kurz •

Listwa ochronna •

Wskaźnik ochrony przed przegrzaniem •
Dane techniczne
Booster •

Maks. moc w W 550

Waga w kg 7,41

5
Aby uzyskać więcej informacji proszę przejść na następną stronę.



Complete C3 TotalCare EcoLine - SGJP3

Odkurzacz workowy
z dużą paletą akcesoriów na specjalne wyzwania.

Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Trzyczęściowe wyposażenie zintegrowane

Ssawka do tapicerki •

Ssawka szczelinowa •

Ssawka szczelinowa przedłużana SFD 10 •

Pędzel z włosia sztucznego •

Szczotka uniwersalna elastyczna SUB 20 •

Ssawka podłogowa SBD 660-3 •

Szczotka do parkietów Twister SBB 300-3 •

Ręczna turboszczotka STB 101 •

Filtry filtr HEPA AirClean
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Complete C3 Cat&Dog PowerLine - SGEF4

Odkurzacz workowy
z turboszczotką i filtrem zapachów, idealny dla wszystkich miłośników zwierząt.

• Rewolucyjny silnik Power Efficiency -

maksymalna wydajność

• Wszechstronne zastosowania –

uniwersalna ssawka podłogowa

• Usuwa niezawodnie włosy i sierść

dzięki turboszczotce

• Zapachy są efektywnie

neutralizowane – filtr Active AirClean

• Wygodny i wszechstronny z 3-

częściowym wyposażeniem

dodatkowym

Cena PLN 1 399,00**
** proponowana, niezobowiązująca cena producenta
zawierająca VAT

EAN : 4002515870686 / Numer katalogowy : 10693600

Rodzaj
Odkurzacz workowy •

Nazwa handlowa Complete C3

Typ silnika PowerLine

Typ produktu SGEF4

Kolor urządzenia Jeżynowa czerwień
Komfort obsługi
Elektroniczna regulacja siły ssania Przyciski nożne +/-

Wyświetlacz wskazań poziomu mocy •

Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia •

Uchwyt ergonomiczny •

System Silence •

Rura ssąca Rura teleskopowa Comfort

System parkowania w razie przerw w odkurzaniu •

System parkowania do odstawiania obustronny

Zwijanie kabla Comfort •
Ekologia
Znamionowy pobór mocy w W 890
Mobilność
Delikatne dla podłoża rolki na stalowych osiach •

3-kołowy system jezdny •

Zasięg w m 12

Długość przewodu w m 8,5
System filtrowania
Typ worka HyClean GN

Objętość worka w l 4,5

Wskaźnik wymiany worka •

Filtr wylotowy Filtr Active AirClean

Filtr ochronny silnika •
Bezpieczeństwo
Zatrzaskowy system mocowania szczotki i uchwytu •

Automatyczne pozycjonowanie worka na kurz •

Listwa ochronna •
Dane techniczne
Maks. moc w W 890

Waga w kg 7,26
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Trzyczęściowe wyposażenie zintegrowane

Ssawka do tapicerki •

Ssawka szczelinowa •

Pędzel z włosia sztucznego •

Ssawka podłogowa SBD 290-3 •

Turboszczotka STB 305-3 •

Filtry filtr Active AirClean
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Complete C3 Parquet PowerLine - SGSF3

Odkurzacz workowy
z delikatną szczotką do parkietów do pielęgnacji delikatnych, twardych podłóg.

• Rewolucyjny silnik Power Efficiency -

maksymalna wydajność

• Wszechstronne zastosowania –

uniwersalna ssawka podłogowa

• Ochrona dla twardych powierzchni –

elastyczny Parquet Twister

• Wyłapuje nawet najmniejsze

cząsteczki – filtr AirClean+

• Wyjątkowo cicho i delikatnie –

skrętne rolki DynamicDrive

Cena PLN 1 299,00**
** proponowana, niezobowiązująca cena producenta
zawierająca VAT

EAN : 4002515838792 / Numer katalogowy : 10687090

Rodzaj
Odkurzacz workowy •

Nazwa handlowa Complete C3

Typ silnika PowerLine

Typ produktu SGSF3

Kolor urządzenia Granat marine
Komfort obsługi
Elektroniczna regulacja siły ssania Przyciski nożne +/-

Wyświetlacz wskazań poziomu mocy •

Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia •

Uchwyt ergonomiczny •

System Silence •

Rura ssąca Rura teleskopowa Comfort

System parkowania w razie przerw w odkurzaniu •

System parkowania do odstawiania obustronny

Zwijanie kabla Comfort •
Ekologia
Znamionowy pobór mocy w W 890
Mobilność
Delikatne dla podłoża rolki na stalowych osiach •

Rolki Dynamic-Drive •

Zasięg w m 12

Długość przewodu w m 8,5
System filtrowania
Typ worka HyClean GN

Objętość worka w l 4,5

Wskaźnik wymiany worka •

Filtr wylotowy Filtr AirClean Plus

Filtr ochronny silnika •
Bezpieczeństwo
Zatrzaskowy system mocowania szczotki i uchwytu •

Automatyczne pozycjonowanie worka na kurz •

Listwa ochronna •
Dane techniczne
Maks. moc w W 890

Waga w kg 7,26
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Trzyczęściowe wyposażenie zintegrowane

Ssawka do tapicerki •

Ssawka szczelinowa •

Pędzel z włosia sztucznego •

Ssawka podłogowa SBD 290-3 •

Szczotka do parkietów Twister SBB 300-3 •

Filtry filtr AirClean Plus
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Complete C3 Allergy PowerLine - SGFF4

Odkurzacz workowy
Z filtrem HEPA dla spełnienia najwyższych wymagań w zakresie higieny.

• Rewolucyjny silnik Power Efficiency -

maksymalna wydajność

• Wszechstronne zastosowania –

uniwersalna ssawka podłogowa

• Maksymalna higiena powietrza dzięki

filtrowi HEPA AirClean

• Komfortowa obsługa dzięki

uchwytowi Eco Comfort z ssawką

pędzlową

• Łatwe odkurzanie większych

powierzchni dzięki zasięgowi do

12 m

Cena PLN 1 299,00**
** proponowana, niezobowiązująca cena producenta
zawierająca VAT

EAN : 4002515827055 / Numer katalogowy : 10660880

Rodzaj
Odkurzacz workowy •

Nazwa handlowa Complete C3

Typ silnika PowerLine

Typ produktu SGFF4

Kolor urządzenia Biały lotos
Komfort obsługi
Elektroniczna regulacja siły ssania Przyciski nożne +/-

Wyświetlacz wskazań poziomu mocy •

Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia •

Uchwyt ergonomiczny •

Uchwyt Eco Comfort ze zintegrowaną ssawką pędzlową •

System Silence •

Rura ssąca Rura teleskopowa Comfort

System parkowania w razie przerw w odkurzaniu •

System parkowania do odstawiania obustronny

Zwijanie kabla Comfort •
Ekologia
Znamionowy pobór mocy w W 890
Mobilność
Delikatne dla podłoża rolki na stalowych osiach •

3-kołowy system jezdny •

Zasięg w m 12

Długość przewodu w m 8,5
System filtrowania
Typ worka HyClean GN

Objętość worka w l 4,5

Wskaźnik wymiany worka •

Filtr wylotowy filtr HEPA AirClean

Filtr ochronny silnika •
Bezpieczeństwo
Zatrzaskowy system mocowania szczotki i uchwytu •

Automatyczne pozycjonowanie worka na kurz •

Listwa ochronna •
Dane techniczne
Maks. moc w W 890

Waga w kg 7,43
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Trzyczęściowe wyposażenie zintegrowane

Ssawka do tapicerki •

Ssawka szczelinowa •

Pędzel z włosia sztucznego •

Ssawka podłogowa SBD 290-3 •

Filtry filtr HEPA AirClean
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Complete C3 PowerLine - SGDF4

Odkurzacz workowy
z wysoką mocą ssania i sterowaniem nożnym dla dokładnego, wygodnego odkurzania.

• Rewolucyjny silnik Power Efficiency -

maksymalna wydajność

• Wszechstronne zastosowania –

uniwersalna ssawka podłogowa

• Wygodny i wszechstronny z 3-

częściowym wyposażeniem

dodatkowym

• Komfortowa regulacja wysokości

dzięki rurze teleskopowej Comfort

• Łatwe odkurzanie większych

powierzchni dzięki zasięgowi do

12 m

Cena PLN 999,00**
** proponowana, niezobowiązująca cena producenta
zawierająca VAT

EAN : 4002515838723 / Numer katalogowy : 10687010

Rodzaj
Odkurzacz workowy •

Nazwa handlowa Complete C3

Typ silnika PowerLine

Typ produktu SGDF4

Kolor urządzenia Czerwony mango
Komfort obsługi
Elektroniczna regulacja siły ssania Przyciski nożne +/-

Wyświetlacz wskazań poziomu mocy •

Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia •

Uchwyt ergonomiczny •

System Silence •

Rura ssąca Rura teleskopowa Comfort

System parkowania w razie przerw w odkurzaniu •

System parkowania do odstawiania obustronny

Zwijanie kabla Comfort •
Ekologia
Znamionowy pobór mocy w W 890
Mobilność
Delikatne dla podłoża rolki na stalowych osiach •

3-kołowy system jezdny •

Zasięg w m 12

Długość przewodu w m 8,5
System filtrowania
Typ worka HyClean GN

Objętość worka w l 4,5

Wskaźnik wymiany worka •

Filtr wylotowy Filtr AirClean

Filtr ochronny silnika •
Bezpieczeństwo
Zatrzaskowy system mocowania szczotki i uchwytu •

Automatyczne pozycjonowanie worka na kurz •

Listwa ochronna •
Dane techniczne
Maks. moc w W 890

Waga w kg 7,26
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Trzyczęściowe wyposażenie zintegrowane

Ssawka do tapicerki •

Ssawka szczelinowa •

Pędzel z włosia sztucznego •

Ssawka podłogowa SBD 290-3 •

Filtry filtr AirClean
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Porównanie produktów
Tylko różnice

Complete C3 Electro EcoLine
- SGFP3, Complete C3
TotalCare EcoLine - SGJP3 &

Odkurzacze Complete C3 Electro Complete C3 TotalCare Complete C3 TotalCare

Rodzaj
SGJP3SGJP3SGFP3Typ produktu
petrolHavanaBrownBrąz PearlfinishKolor urządzenia

Komfort obsługi

Przyciski nożne +/- BoostPrzyciski nożne +/- Boost
Przyciski nożne +/- z
chromowaną aplikacją
Obsługa uchwytu

Elektroniczna regulacja siły ssania

--Przełącznik elektroszczotki na uchwycie •
--Gniazdo elektroszczotki •
--Uchwyt Comfort •
Rura teleskopowa ComfortRura teleskopowa ComfortElektrorura teleskopowaRura ssąca
--System parkowania z auto wyłącznikiem •

Mobilność
--3-kołowy system jezdny •

-Rolki Dynamic-Drive • •
System filtrowania

-Wskaźnik wymiany filtra wylotowego • •
Dane techniczne

7,417,4110,99Waga w kg
-Booster • •

Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
-Pędzel z włosia sztucznego ••

--Szczotka do podłóg twardych •
--Ssawka podłogowa SBD 290-3 •
--Elektroszczotka SEB 228 •

-Ssawka szczelinowa przedłużana SFD 10 ••
--Pędzel z włosia naturalnego •

-Szczotka uniwersalna elastyczna SUB 20 ••
-Ssawka podłogowa SBD 660-3 ••
-Szczotka do parkietów Twister SBB 300-3 ••
-Ręczna turboszczotka STB 101 • •

Cena [PLN] 2 799,00 1 599,00 1 599,00
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Porównanie produktów
Tylko różnice

Complete C3 Cat&Dog
PowerLine - SGEF4 &
Complete C3 Parquet

Odkurzacze Complete C3 Cat&Dog Complete C3 Parquet

Rodzaj
SGSF3SGEF4Typ produktu
Granat marineJeżynowa czerwieńKolor urządzenia

Mobilność
-3-kołowy system jezdny •

-Rolki Dynamic-Drive •
System filtrowania

Filtr AirClean PlusFiltr Active AirCleanFiltr wylotowy
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem

-Turboszczotka STB 305-3 •
filtr AirClean Plusfiltr Active AirCleanFiltry

-Szczotka do parkietów Twister SBB 300-3 •
Cena [PLN] 1 399,00 1 299,00
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Porównanie produktów
Tylko różnice

Complete C3 Allergy
PowerLine - SGFF4 &
Complete C3 PowerLine -

Odkurzacze Complete C3 Allergy Complete C3 PowerLine -

Rodzaj
SGDF4SGFF4Typ produktu
Czerwony mangoBiały lotosKolor urządzenia

Komfort obsługi

-
Uchwyt Eco Comfort ze zintegrowaną ssawką
pędzlową •

System filtrowania
Filtr AirCleanfiltr HEPA AirCleanFiltr wylotowy

Dane techniczne
7,267,43Waga w kg

Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
filtr AirCleanfiltr HEPA AirCleanFiltry

Cena [PLN] 1 299,00 999,00
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