
Miele ile mükemmel çamaşır bakımı

Miele Caps –  
özel uygulamalar için 
mükemmel yardımcı kapsüller

Miele çamaşır makinasını tercih ederek yüksek kalite ve perfor-
mansı seçmiş oluyorsunuz. 
Her zaman optimum sonuçları almak için doğru deterjanı kullan-
mak da önemlidir. Bu yüzden Miele, çamaşır makinalarına özel 
deterjanlar sunmaktadır. Tüm formüller mükemmel bir şekilde 
cihazınız için üretilmiştir. 

World premiere!

UltraWhite  
2.5 kg toz çamaşır deterjanı
Beyaz ya da açık renkli çamaşırlar ile leke-
li renkliler için çok amaçlı deterjan.

UltraColor  
2 lt renkli sıvı deterjanı
Renkli ve koyu renkli çamaşırlar için sıvı 
deterjan.
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Kolay dağılan – mükemmel sonuçlar 

Özel bakım gerektiren yünlü veya outdoor giysileriniz için 
uğraşmadan mükemmel yıkama sonuçları elde etmek istemez 
misiniz? Bunun için Miele sizlere yeni "Kapsül deterjanlarını" su-
nuyor. Bu küçük porsiyonlardaki kapsülleri yumuşatıcı bölümüne 
kolayca yerleştirebilirsiniz. Miele çamaşır makinaları otomatik 
olarak kapsülün içindeki deterjanı yıkama sırasında en doğru 
zamanda alır.  
Kapsül çeşitleri: 5 özel deterjan (Spor, Kuştüyü, Outdoor, 
Yünlü, İpekli), 3 çeşit yumuşatıcı (AQUA, NATURE, COCOON), 
emprenyeleme solüsyonu ve inatçı lekelere karşı leke çıkartıcı 
Booster

CapDosing
Kolay kullanımlı kapsüller: Özel deterjanlar, yumu-

şatıcı, emprenyeleme solüsyonu ve leke çıkartıcı bir kullanımlık 
kapsüller .

10-luk Kapsül Paketi  
"Caps Collection"
Ürünlerle tanışma fırsatı veren 10'lu 
karışık paket
•  Deterjan Kapsülleri: Spor, Kuştüyü, 

Outdoor; Yünlü ve İpekli
•  Bakım Kapsülleri: Yumuşatıcılar 

AQUA, NATURE ve COCOON ve 
emprenyeleme solüsyonu

•  Yardımcı Kapsül: İnatçı lekelere karşı 
leke çıkartıcı "Booster"

10-lu Ev Paketi "Caps Home"
Özel bakım gerektiren ev tekstilleri için 
karışık kutu. 
•  3 yünlü ve 2 ipekli deterjan
•  2 adet kuştüyü deterjan; kuştüyü yas-

tıklar ve kuştüyü dolgulu tekstiller için
•  İnatçı lekeler için 3 adet Booster

10-lu "Caps Outdoor +" Paketi
Outdoor giysileriniz için ihtiyacınız  
olan herşey. 
•  8 adet outdoor deterjan ve 2 adet 

emprenyeleme kapsülü
•  Outdoor kapsülü giysilerinizi temizler 

ve renklerin parklılığını korur
•  Emprenyeleme kapsülleri giysilerinizi 

su ve rüzgara karşı korur ve kir  
tutmasını engeller

10-lu Yünlü Kapsül  
"Caps WoolCare"
Yünlüler ve hassas çamaşırlar için. 
•  Protein bazlı renk koruma formülü 

içeren özel bakım faktörü 
•  Keçeleşmeye karşı özel katkı maddesi
•  Düşük ısılarda bile en iyi yıkama 

sonucu 

10-lu Booster Kapsülü  
"Caps Booster"
İnatçı lekelere karşı çözüm.
•  Düşük ısılarda dahi mükemmel  

yıkama sonucu 
•  Yağ ve meyve gibi inatçı lekelere  

karşı savaşta yardımcı 
•  Beyazlar ve renkliler için uygun 

10-lu Spor Paketi "Caps Sport"
Spor giysiler için mükemmel.
• Temizler ve çamaşırların  
renklerini korur.

• Tekstillerin formunu ve doku  
özelliklerini korur.

10-lu Yumuşatıcı Kapsül Paketi  
"Caps fabric conditioners"
Özellikle havlu kumaşlar için. 
• Canlı ve yumuşak çamaşırlar 
• Mis kokulu 
•  3 farklı koku çeşidi:  

AQUA, COCOON, NATURE


