
KRACHTIG 
TEGEN STOF
 
Blizzard CX1. De eerste zakloze stofzuiger van Miele met 
Vortex-technologie.
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Krachtig, hygiënisch & innovatief
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De Blizzard CX1 is de eerste zakloze stofzuiger voor 
het beste resultaat. Dankzij de unieke Vortex-technologie van 
Miele wordt stof en fijnstof afzonderlijk opgevangen, waar-
door de hoogste hygiëne wordt gegarandeerd.
De Blizzard CX1 is zelfs zo krachtig tegen stof dat het 
innovatieve filtersysteem én het ledigen van het stofreservoir 
zijn gecertificeerd. Bovendien is het filtersysteem volledig 
onderhoudsvrij, waardoor u tijdens de lange levensduur geen 
bijkomende kosten heeft.

Miele Blizzard CX1. Krachtig, hygiënisch en innovatief. 
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Krachtig tegen stof:
Vortex-technologie

Krachtig en hygiënisch: een luchtstroom van meer dan 100 km per uur 
garandeert de afzonderlijke opvang van grove stofdeeltjes en fijnstof. 
De Blizzard CX1 bereikt deze bijzonder hoge luchtsnelheid dankzij de 
efficiënte zuigmond, gestroomlijnde luchtstroom en innovatieve motor.
Stof krijgt geen schijn van kans.
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Gecertificeerd hygiënisch
ledigen van het stofreservoir

Uniek: gescheiden opvang grof stof 
en fijnstof 
Grove stofdeeltjes en fijnstof worden in twee 
afzonderlijke stofreservoirs opgevangen. De grove 
stofdeeltjes worden opgevangen in het grote 
stofreservoir. Het fijnstof wordt dankzij het unieke 
Gore® CleanStream®-fijnstoffilter opgevangen in 
een apart fijnstofreservoir. Zo blijft het fijnstof veilig 
opgesloten tijdens het ledigen van het grote 
stofreservoir en dwarrelt het opgezogen fijnstof 
niet terug de kamer in. Het ledigen van het stofre-
servoir is ongekend hygiënisch en zelfs gecertifi-
ceerd. 

Click2open 
Eenvoudig en hygiënisch in gebruik: het grote 
stofreservoir met grof stof is eenvoudig en snel te 
ledigen via één druk op de knop. Zo komt u niet in 
contact met het stof.

Gecertificeerd hygiënisch ledigen van het
stofreservoir
Het Amerikaanse instituut IBR is één van 's 
werelds toonaangevende instituten op het gebied 
van prestatietests van filtersystemen. Het hygië-
nisch ledigen van het stofreservoir van de Blizzard 
CX1, gebaseerd op het innovatieve systeem voor 
gescheiden stofopvang, is door IBR gecertifi-
ceerd. Hygiënisch ledigen van het stofreservoir is 
gegarandeerd.
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Gore® CleanStream®-fijnstoffilter
Het innovatieve en hygiënische principe van 
afzonderlijke stofopvang van grove stofdeeltjes 
en fijnstof in twee afzonderlijke stofreservoirs 
garandeert het hygiënisch ledigen van 
de Blizzard CX1. Het fijnstof blijft tijdens 
het ledigen van het stofreservoir namelijk veilig 
opgeborgen in het afzonderlijke fijnstofreservoir. 

ComfortClean 
Constante reinigingskracht: speciale sensoren 
controleren de Gore® CleanStream®-fijnstoffilter. 
De ComfortClean-functie reinigt automatisch de 
fijnstoffilter, zodra het nodig is. Zo blijft de 
effectiviteit van de filter tijdens de lange levens-
duur gegarandeerd. Na een aantal seconden is de 
Blizzard CX1 weer klaar voor gebruik.

Geen bijkomende kosten dankzij onder-
houdsvrije uitblaasfilter
Dankzij de HEPA AirClean Lifetime-filter worden 
99,999%* van de fijnste stofdeeltjes zoals fijnstof 
en allergenen opgevangen. 
Deze unieke filterprestatie wordt onderschreven 
door de medische organisatie "Allergy UK" en is 
zelfs gecertificeerd voor allergiepatiënten.

De Miele Blizzard CX1 heeft
om die reden een keurmerk 
ontvangen voor de hygië-
nische stofopvang.

* volgens EN 60312-1

Onderhoudsvrij filtersysteem
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Krachtig op elk vlak

De zuigkracht van de Blizzard CX1 is eenvoudig aan te passen aan het type 
vloer. Zo ervaart u het beste resultaat op elke ondergrond.

Multifunctionele draaiknop*
De zuigkracht wordt elektronisch geregeld via de multifunctionele draaiknop. 
Dankzij vier duidelijke symbolen voor diverse ondergronden kunt u eenvoudig 
de juiste zuigkracht instellen.

* afhankelijk van het model.

Handgreep met bediening*
Via de hangreep kunt u de stofzuiger in- en uitschakelen en kunt u de
zuigkracht regelen. 
De gekozen zuigkracht wordt weergegeven op het display van de stofzuiger.
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Parkeersysteem voor pauzes tijdens het 
stofzuigen
Praktisch: de zuigmond en zuigbuis kunnen 
geparkeerd worden in de zijkant van het toestel.
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Doordachte details voor optimaal comfort

EcoComfort-handgreep met reliëfborstel*
Even snel opruimen: met de geïntegreerde reliëf-
borstel in de handgreep kunt u eenvoudig een 
kleine hoeveelheid stof of vuil opruimen.

Kwalitatief hoogwaardige accessoires
Altijd bij de hand: twee geïntegreerde accessoires 
(kierenzuiger en meubelzuigmond) en een reliëf-
borstel worden standaard meegeleverd bij de 
Blizzard CX1.

Comfort telescopische zuigbuis
Ergonomische houding: de telescopische zuigbuis 
is eenvoudig aan te passen aan de voor u ideale 
werkhoogte.

* Afhankelijk van het model.
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Grote actieradius
Van stopconact wisselen is nauwelijks nodig:
de Blizzard CX1 biedt veel bewegingsvrijheid.
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Comfort-oprolsnoersysteem via 
voetbediening
Snel en eenvoudig: via één druk op de voetknop 
wordt het snoer volledig opgerold. Bukken is niet 
nodig.

Vier zwenkwieltjes
Zeer stabiel: de vier zwenkwieltjes voorkomen 
kantelen of omvallen van de stofzuiger en garan-
deren maximale stabiliteit en eenvoudig 
manoeuvreren door de kamer.

DynamicDrive-zwenkwieltjes*
Zacht voor de vloer: dankzij de rubberen bandjes 
en schokdempers beweegt de stofzuiger zeer 
soepel over de vloer. Bovendien voorkomen de 
DynamicDrive-zwenkwieltjes beschadigingen aan 
kwetsbare vloeren of drempels.

Doordachte details voor optimaal comfort

* Afhankelijk van het model.
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Voor elk huishouden een Blizzard CX1

Voor alle dierenliefhebbers:
Blizzard CX1 Cat & Dog
Met de krachtige turboborstel verwijdert deze 
speciale stofzuiger zelfs de fijnste haren van huis-
dieren uit vloerbedekking.

Bij het kiezen van een stofzuiger zorgen verschillende gewoonten, woonsitua-
ties en persoonlijke voorkeuren voor een verscheidenheid aan wensen. 
Met een Miele Blizzard CX1 zit u altijd goed. Zelfs als u huisdieren heeft of een 
kwetsbare, harde vloer. De vraag is hooguit: Welke Miele-stofzuiger past het 
beste bij u?
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Uitzonderlijk op harde vloeren:
Blizzard CX1 Parquet
Met de hoogwaardige Parkettwister-zuigmond 
reinigt deze speciale stofzuiger zeer zacht en
behoedzaam kwetsbare, harde vloeren.

Uiterst comfortabel en eenvoudig:
Blizzard CX1 Comfort
Deze speciale stofzuiger blinkt uit in comfort: alle 
functies kunnen via de handgreepbediening wor-
den ingesteld.
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Uitzonderlijke kwaliteit en duurzaamheid. 
Made by Miele.
Geen enkele stofzuiger wordt zo grondig getest als een Miele. 
Er wordt bij Miele dan ook niets aan het toeval overgelaten om 
kwaliteit en duurzaamheid te kunnen blijven garanderen. Pas als 
de stofzuigers een genadeloze duurproef hebben doorstaan, 
verdienen ze de naam Miele.

Deurpost-, stoot-, en drempeltest: zeer robuust!
In het dagelijkse leven moet een Miele-stofzuiger regelmatig 
drempels overwinnen. Daarom wordt de stofzuiger tijdens deze 
test maar liefst 16.500 keer over drempels gereden. Zo wordt 
de robuustheid van de behuizing en zwenkwieltjes bewezen.
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Duurtest motor: zeer lange levensduur!
Wij eisen vanaf de eerste tot de laatste dag
topprestaties van onze stofzuigers. De motoren 
van Miele bewijzen hun kwaliteit tijdens een duur-
test, waarbij de motor constant in- en uitgescha-
keld wordt.

Zuigmondtest: zeer slijtvast!
Een Miele-zuigmond dient een afstand van maar 
liefst tweeduizend kilometer af te leggen op 
verschillende vloerbedekkingen - dit is van Berlijn 
naar Parijs en weer terug! Daarnaast wordt de 
zuigmond tijdens deze test zestigduizend keer 
over een drempel met vloerbedekking gereden.



Type Blizzard CX1 Red Blizzard CX1 Red Blizzard CX1 Excellence
Motor PowerLine EcoLine PowerLine
Typeaanduiding SKRE2 SKRG2 SKCE2
Uitvoering
Sledestofzuiger  •  •  • 
 Bedieningscomfort 
Elektronische zuigkrachtregeling Draaiknop 4 standen Draaiknop 4 standen Draaiknop 4 standen
Schakelaar voor elektroborstel op handgreep – – –
Stekker voor elektroborstel – – –
Ergonomische handgreep/XXL-handgreep  • /–  • /–  • /–
Comfort-handgreep/Eco Comfort-handgreep met reliëfborstel –/– –/– –/ • 
Comfort-handgreep met geïntegreerde bediening –/– –/– –
Silence System/Silence System plus  • /–  • /–  • /–
Zuigbuis Rvs telescopische zuigbuis Rvs telescopische zuigbuis Rvs telescopische zuigbuis
Parkeersysteem/met automatische aan-uit-schakelaar  • /–  • /–  • /–
Geïntegreerde zuigbuishouder voor ruimtebesparend opbergen Eenzijdig Eenzijdig Eenzijdig
Automatisch Comfort-oprolsnoersysteem  •  •  • 
 Efficiëntie en duurzaamheid 
Energie-efficiëntieklasse/Stofemissieklasse C/A A/A C/A
Jaarlijks energieverbruik in kWh 39,8 25,0 39,8
Reinigingsklasse tapijt/Reinigingsklasse harde vloeren B/A C/A B/A
Geluidsniveau dB(A) re 1 pW 76 74 76
Nominaal vermogen in W 1.100 700 1.100
Vermogen
Maximaal vermogen in W 1.200 800 1.200
Mobiliteit
Zwenkwielen met stalen assen voor hoge stabiliteit en bewegingsvrijheid  •  •  • 
Dynamic-Drive – –  – 
Actieradius in m 10 10 10
Filtersysteem
Inhoud stofzuigbak in l 2,0 2,0 2,0
Comfort-Clean  •  •  • 
Uitblaasfilter Hygiene Lifetime Filter Hygiene Lifetime Filter HEPA AirClean Lifetime Filter
Veiligheid
Vergrendelingssysteem voor zuigmond en handgreep  •  •  • 
Meegeleverde accessoires

Driedelig toebehoren (meubelzuigmond, kierenzuiger, reliëfborstel)
Geïntegreerd (reliëfborstel los
bijgeleverd)

Geïntegreerd (reliëfborstel los
bijgeleverd) Geïntegreerd

Meubelzuigmond/kierenzuiger  • / •  • / •  • / • 
Extra lange kierenzuiger SFD 10/flexibel SFD 20 –/– –/– –/–
Reliëfborstel met kunststof borstel/Reliëfborstel met natuurhaar –/– –/– –/–
Radiatorborstel SHB 20/Matraszuigmond SMD-10 –/– –/– –/–
Meubelzuigmond breed SPD 10/Flexibele zuigslang SFS 10 –/– –/– –/–
Zuigmond SBD 660-3 EcoTeQ Plus SBD 660-3 EcoTeQ Plus SBD 660-3 EcoTeQ Plus
Turboborstel – – –
Parketborstel – – –
Hardevloerborstel SRD 11 SRD 21 SRD 11
Kleur Mangorood Mangorood Lotuswit
Indicatieve marktprijs in euro 
(Recupelbijdragen en btw inbegrepen) € 299,– € 299,– € 329,–

Wijzigingen voorbehouden
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Stofzakloze stofzuigers
Product overzicht  



Type Blizzard CX1 Excellence Blizzard CX1 Parquet   Blizzard CX1 Parquet
Motor EcoLine PowerLine EcoLine
Typeaanduiding SKCF2 SKCE2 SKCF2
Uitvoering
Sledestofzuiger  •  •  • 
 Bedieningscomfort 
Elektronische zuigkrachtregeling Draaiknop 4 standen Draaiknop 4 standen Draaiknop 4 standen
Schakelaar voor elektroborstel op handgreep – – –
Stekker voor elektroborstel – – –
Ergonomische handgreep/XXL-handgreep  • /–  • /–  • /–
Comfort-handgreep/Eco Comfort-handgreep met reliëfborstel –/ • –/ • –/ • 
Comfort-handgreep met geïntegreerde bediening – – –
Silence System/Silence System plus  • /–  • /–  • /–
Zuigbuis Rvs telescopische zuigbuis Rvs telescopische zuigbuis Rvs telescopische zuigbuis
Parkeersysteem/met automatische aan-uit-schakelaar  • /–  • /–  • /–
Geïntegreerde zuigbuishouder voor ruimtebesparend opbergen Eenzijdig Eenzijdig Eenzijdig
Automatisch Comfort-oprolsnoersysteem  •  •  • 
 Efficiëntie en duurzaamheid 
Energie-efficiëntieklasse/Stofemissieklasse A/A C/A A/A
Jaarlijks energieverbruik in kWh 27,6 39,8 27,6
Reinigingsklasse tapijt/Reinigingsklasse harde vloeren B/A B/A B/A
Geluidsniveau dB(A) re 1 pW 76 76 76
Nominaal vermogen in W 800 1.100 800
Vermogen
Maximaal vermogen in W 900 1.200 900
Mobiliteit
Zwenkwielen met stalen assen voor hoge stabiliteit en bewegingsvrijheid  •  •  • 
Dynamic-Drive –  •  • 
Actieradius in m 10 10 10
Filtersysteem
Inhoud stofzuigbak in l 2,0 2,0 2,0
Comfort-Clean  •  •  • 
Uitblaasfilter HEPA AirClean Lifetime Filter HEPA AirClean Lifetime Filter HEPA AirClean Lifetime Filter
Veiligheid
Vergrendelingssysteem voor zuigmond en handgreep  •  •  • 
Meegeleverde accessoires

Driedelig toebehoren (meubelzuigmond, kierenzuiger, reliëfborstel) Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd
Meubelzuigmond/kierenzuiger  • / •  • / •  • / • 
Extra lange kierenzuiger SFD 10/flexibel SFD 20 –/– –/– –/–
Reliëfborstel met kunststof borstel/Reliëfborstel met natuurhaar –/– –/– –/–
Radiatorborstel SHB 20/Matraszuigmond SMD-10 –/– –/– –/–
Meubelzuigmond breed SPD 10/Flexibele zuigslang SFS 10 –/– –/– –/–
Zuigmond SBD 660-3 EcoTeQ Plus SBD 660-3 EcoTeQ Plus SBD 660-3 EcoTeQ Plus
Turboborstel – – –
Parketborstel – SBB 300-3 SBB 300-3
Hardevloerborstel SRD 21 SRD 11 SRD 21
Kleur Lotuswit Techblauw Techblauw
Indicatieve marktprijs in euro 
(Recupelbijdragen en btw inbegrepen) € 329,– € 349,– 349,–

Wijzigingen voorbehouden
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Type Blizzard CX1 CAT&DOG Blizzard CX1 Comfort
Motor PowerLine EcoLine
Typeaanduiding SKCE2 SKMF2
Uitvoering
Sledestofzuiger  •  • 
 Bedieningscomfort 
Elektronische zuigkrachtregeling Draaiknop 4 standen Comfort +/-
Schakelaar voor elektroborstel op handgreep – –
Stekker voor elektroborstel – –
Ergonomische handgreep/XXL-handgreep  • /–  • /–
Comfort-handgreep/Eco Comfort-handgreep met reliëfborstel –/ •  • /–
Comfort-handgreep met geïntegreerde bediening –  • /–
Silence System/Silence System plus  • /–  • /–
Zuigbuis Rvs telescopische zuigbuis Rvs telescopische zuigbuis
Parkeersysteem/met automatische aan/uit-schakelaar  • /–  • /–
Geïntegreerde zuigbuishouder voor ruimtebesparend opbergen Eenzijdig Eenzijdig
Automatisch Comfort-oprolsnoersysteem  •  • 
 Efficiëntie en duurzaamheid 
Energie-efficiëntieklasse/Stofemissieklasse C/A A/A
Jaarlijks energieverbruik in kWh 39,8 27,6
Reinigingsklasse tapijt/Reinigingsklasse harde vloeren B/A B/A
Geluidsniveau dB(A) re 1 pW 76 76
Nominaal vermogen in W 1.100 800
Vermogen
Maximaal vermogen in W 1.200 900
Mobiliteit
Zwenkwielen met stalen assen voor hoge stabiliteit en bewegingsvrijheid  •  • 
Dynamic-Drive –  • 
Actieradius in m 10 10
Filtersysteem
Inhoud stofzuigbak in l 2,0 2,0
Comfort-Clean  •  • 
Uitblaasfilter HEPA AirClean Lifetime Filter HEPA AirClean Lifetime Filter
Veiligheid
Vergrendelingssysteem voor zuigmond en handgreep  •  • 
Meegeleverde accessoires

Driedelig toebehoren (meubelzuigmond, kierenzuiger, reliëfborstel) Geïntegreerd
Geïntegreerd (reliëfborstel los
bijgeleverd)

Meubelzuigmond/kierenzuiger  • / •  • / • 
Extra lange kierenzuiger SFD 10/flexibel SFD 20 –/– –/–
Reliëfborstel met kunststof borstel/Reliëfborstel met natuurhaar –/– –/–
Radiatorborstel SHB 20/Matraszuigmond SMD-10 –/– –/–
Meubelzuigmond breed SPD 10/Flexibele zuigslang SFS 10 –/– –/–
Zuigmond SBD 660-3 EcoTeQ Plus SBD 660-3 EcoTeQ Plus
Turboborstel STB 205-3 –
Parketborstel – SBB 400-3 Parket Twister XL
Hardevloerborstel SRD 11 SRD 21
Kleur Mangorood Obsidiaanzwart
Indicatieve marktprijs in euro 
(Recupelbijdragen en btw inbegrepen) € 369,– € 439,–

Wijzigingen voorbehouden
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Stofzakloze stofzuigers
Product overzicht  
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