
Willems Brussegem
Miele TWinDos
€ 200 cashback op vermelde prijzen!
en 6 maanden gratis wasmiddel via de coupon,
meegeleverd met je toestel!



Wasmachines

WCE670 TDos Wifi
W1 wasmachine voorlader
met TwinDos en CapDosing voor een perfect wasresultaat.

• Het beste systeem voor vloeibare
reinigingsmiddelen − TwinDos

• Voorzichtige wasbehandeling met de
SoftCare-trommel van Miele

• Kortere strijktijd dankzij voorstrijken
• De perfecte aanvulling op speciale

wasprogramma's − CapDosing
• WiFiConn@ct –App vermoedelijk

beschikbaar in kwartaal 3 van 2018 

Prijs EUR 1.199,00*
* Indicatieve marktprijzen incl. BTW

Uitvoering
Kolommen •
Side-by-Side •
Onderschuifbaar •
Draairichting deur rechts
Type wasmachine
Typeaanduiding W1 Chrome Edition
Frontlader •
Centrifugeren
Max. toerental 1.400
Spoelstop •
Functie "Zonder centrifugeren" •
Design
Kleur toestel Lotuswit
Kleur bedieningspaneel Lotuswit
Kleur deur Alu zilver
Kleur draaiknop Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel schuingeplaatst
Soort bediening eenknopsbediening

Display ComfortSensor wit, 1-
regelig

Wasprestaties
TwinDos •
CapDosing •
Wasverzorging
SoftCare-trommel •
Belading in kg 8,0
Comfort
Voorprogrammering tot 24 uur •
Resttijdaanduiding •
Aanduiding programmaverloop •
MultiLingua* •
AutoClean-wasmiddellade •
Efficiëntie en duurzaamheid
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D) A+++
zuiniger dan energie-efficiëntieklasse A+++ 10%
Jaarlijks energieverbruik in kWh 176,00
Jaarlijks waterverbruik in l 10.120
Centrifuge-efficiëntieklasse B
Geluid bij wassen in db(A) re1pW 48
Geluid bij zwieren in db(A) re1pW 72
Waterverbruik in standaardprogramma (l) 49
Stroomverbruik in standaardprogramma in kWh 0,90
Beladingsherkenning •
Wassen met lage temperaturen 'Koud' en '20°C' •
Watersensor •
Schuimregeling •
Profi Eco-motor •

1
Voor meer informatie, zie de volgende pagina.
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Wasmachines

WCE670 TDos Wifi
W1 wasmachine voorlader
met TwinDos en CapDosing voor een perfect wasresultaat.

Wasprogramma's
Automatic extra •
Katoen •
Kreukherstellend •
Fijne was •
Overhemden •
Zijde (handwas) •
Wol (handwas) •
Express 20 •
Donker & Jeans •
Outdoor •
Impregneren •
Sportkleding •
Apparaat reinigen •
Spoelen/Stijven •
Pompen/Centrifugeren •
Wasopties
Kort •
Inweken •
Voorwas •
Extra water •
Extra spoelgang •
Extra stil •
Ontkreuken •
Zoemer •
Verbinding huisnetwerk
Miele@home •
WiFiConn@ct •
ShopConn@ct •
Kwaliteit
Kuip Roestvrij staal
Geëmailleerde voorzijde •
Contragewichten van gietijzer •
Veiligheid
Watercontrol-System •
Kinderbeveiliging •
PIN-code vergrendeling •
Optische interface •
Technische gegevens
Afmetingen breedte (mm) 596
Afmetingen hoogte (mm) 850
Afmetingen diepte (mm) 636
Diepte apparaat bij geopende deur in mm 1.077
Gewicht (kg) 94
Totaalaansluitwaarde (kW) 2,10-2,40
Spanning (V) 220-240
Zekering (A) 10
Frequentie in Hz 50
Lengte van de aansluitkabel in m 2
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Voor meer informatie, zie de volgende pagina.



Wasmachines

WCE670 TDos Wifi
W1 wasmachine voorlader
met TwinDos en CapDosing voor een perfect wasresultaat.

Meegeleverde toebehoren
3 Caps •
UltraPhase 1+2 •
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Wasmachines

WCE670 WPS TDos Wifi
W1 wasmachine voorlader
met TwinDos en CapDosing voor een perfect wasresultaat.

• Het beste systeem voor vloeibare
reinigingsmiddelen − TwinDos

• Voorzichtige wasbehandeling met de
SoftCare-trommel van Miele

• Kortere strijktijd dankzij voorstrijken
• De perfecte aanvulling op speciale

wasprogramma's − CapDosing
• WiFiConn@ct –App vermoedelijk

beschikbaar in kwartaal 3 van 2018 

Prijs EUR 1.249,00*
* Indicatieve marktprijzen incl. BTW

Uitvoering
Kolommen •
Side-by-Side •
Onderschuifbaar •
Draairichting deur rechts
Type wasmachine
Typeaanduiding W1 Chrome Edition
Frontlader •
Centrifugeren
Max. toerental 1.400
Spoelstop •
Functie "Zonder centrifugeren" •
Design
Kleur toestel Lotuswit
Kleur bedieningspaneel Lotuswit
Kleur deur Alu zilver
Kleur draaiknop Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel schuingeplaatst
Soort bediening eenknopsbediening

Display ComfortSensor wit, 1-
regelig

Wasprestaties
TwinDos •
CapDosing •
Wasverzorging
SoftCare-trommel •
Belading in kg 8,0
Comfort
Voorprogrammering tot 24 uur •
Resttijdaanduiding •
Aanduiding programmaverloop •
MultiLingua* •
AutoClean-wasmiddellade •
Efficiëntie en duurzaamheid
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D) A+++
zuiniger dan energie-efficiëntieklasse A+++ 10%
Jaarlijks energieverbruik in kWh 176,00
Jaarlijks waterverbruik in l 10.120
Centrifuge-efficiëntieklasse B
Geluid bij wassen in db(A) re1pW 48
Geluid bij zwieren in db(A) re1pW 72
Waterverbruik in standaardprogramma (l) 49
Stroomverbruik in standaardprogramma in kWh 0,90
Beladingsherkenning •
Wassen met lage temperaturen 'Koud' en '20°C' •
Watersensor •
Schuimregeling •
Profi Eco-motor •
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Voor meer informatie, zie de volgende pagina.



Wasmachines

WCE670 WPS TDos Wifi
W1 wasmachine voorlader
met TwinDos en CapDosing voor een perfect wasresultaat.

Wasprogramma's
Automatic extra •
Katoen •
Kreukherstellend •
Fijne was •
Overhemden •
Zijde (handwas) •
Wol (handwas) •
Express 20 •
Donker & Jeans •
Outdoor •
Impregneren •
Sportkleding •
Apparaat reinigen •
Spoelen/Stijven •
Pompen/Centrifugeren •
Wasopties
Kort •
Inweken •
Voorwas •
Extra water •
Extra spoelgang •
Extra stil •
Ontkreuken •
Zoemer •
Verbinding huisnetwerk
Miele@home •
WiFiConn@ct •
ShopConn@ct •
Kwaliteit
Kuip Roestvrij staal
Geëmailleerde voorzijde •
Contragewichten van gietijzer •
Veiligheid
Waterproof-System •
Kinderbeveiliging •
PIN-code vergrendeling •
Optische interface •
Technische gegevens
Afmetingen breedte (mm) 596
Afmetingen hoogte (mm) 850
Afmetingen diepte (mm) 636
Diepte apparaat bij geopende deur in mm 1.077
Gewicht (kg) 95
Totaalaansluitwaarde (kW) 2,10-2,40
Spanning (V) 220-240
Zekering (A) 10
Frequentie in Hz 50
Lengte van de aansluitkabel in m 2
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Voor meer informatie, zie de volgende pagina.



Wasmachines

WCE670 WPS TDos Wifi
W1 wasmachine voorlader
met TwinDos en CapDosing voor een perfect wasresultaat.

Meegeleverde toebehoren
3 Caps •
UltraPhase 1+2 •
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Wasmachines

Producten vergelijken
Alleen verschillen

WCE670 TDos Wifi &
WCE670 WPS TDos Wifi

Wasmachines, drogers en strijkmachines WCE670 TDos Wifi WCE670 WPS TDos Wifi
Veiligheid

-Watercontrol-System •
-Waterproof-System •

Technische gegevens
9594Gewicht (kg)

Prijs [EUR] 1.199,00 1.249,00
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