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Voortaan kan je je lievelingskleding van A tot Z laten verzorgen 
door Miele. Zo was en droog je niet alleen met Miele maar wordt je 
favoriete kleding nu ook perfect gestreken met het nieuw 
revolutionair stoomstrijksysteem: de FashionMaster.
  
De FashionMaster biedt een all-in-one-oplossing voor perfecte 
strijkresultaten op een snelle en comfortabele manier. Dankzij een 
superieure techniek en een innovatief bedieningscomfort behaalt 
iedereen nu strijkresultaten op topniveau. 
 
De FashionMaster is een bijzonder gebruiksvriendelijk systeem dat 
bestaat uit een stoomstrijkijzer, een geïntegreerde stoomgenerator 
en een actieve strijkplank met opblaas –en afzuigfunctie. Unieke 
kenmerken zijn het gepatenteerde 1-2-Lift System dat zorgt voor 
het eenvoudig uit –en inklappen van het toestel en de uiterst 
krachtige Steamer die zonder enige moeite alle kreuken uit vesten 
en gordijnen stoomt. 
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Innovaties voor perfecte resultaten en meer comfort
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1-2-Lift-System
Dankzij het unieke 1-2-Lift-System kan het 
complete toestel in 2 eenvoudige stappen 
worden opengeklapt. In een eerste stap 
wordt het toestel ontgrendeld en in een 
tweede stap wordt de plank omhoog 
bewogen zonder enige krachtinspanning. 

Unieke strijkzool 
met honingraatstructuur
Wat de Miele SoftCare-trommel al 
bewezen heeft, maakt ook bij de 
FashionMaster het subtiele verschil. Met 
de honingraatzool behaalt u maximale 
resultaten en wordt uw kleding optimaal 
verzorgd. Anders dan bij traditionele strijkij-
zers verdeelt de stoom zich bliksemsnel 
door de kleine kanaaltjes tussen de 
honingraten over de hele strijkzool. De 
stoomfilm die daarbij ontstaat, laat het 
strijkijzer heel zacht over uw kleding 
glijden.

Traploze hoogte-instelling
Zeer gemakkelijk en traploos brengt u de 
strijkplank exact op uw persoonlijke 
werkhoogte. Ondersteund door een 
ingebouwde gasdrukveer verkrijgt u een 
comfortabele werkhoogte van 83 cm tot 
102 cm.
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All-in-one
Het strijkijzer, het snoer en de accessoires 
zitten netjes en veilig opgeborgen in de 
verschillende praktische opbergvakken. 
Hierdoor heeft u steeds alles bij de hand 
wanneer u wil strijken. Bij het ontwerp werd 
er bovendien voor gezorgd dat alle 
onderdelen perfect geïntegreerd werden in 
een elegante vormgeving en een tijdloos 
design. 

Zeer gebruiksvriendelijk.
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Grote strijkplank met Comfort-Zone
Met afmetingen van 120 x 40 cm biedt de strijkplank meer dan genoeg ruimte voor het 
strijken van lange broekspijpen. De Comfort-Zone aan het uiteinde van de strijkplank is zo 
gevormd dat u de voorkant van een blouse of overhemd in één keer kan strijken zonder dat 
u de schouderstukken hoeft te verleggen. Dat spaart tijd. 

Automatisch ontkalken
Ook over het ontkalken hoeft u zich niet 
ongerust te maken. Dit gebeurt bijna 
volledig automatisch. U hoeft enkel bij de 
eerste ingebruikname de waterhardheid in 
te stellen en de Fashion Master laat u tijdig 
via LED-indicatie weten wanneer ontkalken 
nodig is. Hiervoor dient u enkel een Miele 
ontkalkingstablet toe te voegen en de 
ontkalkingsprocedure op te starten. 

Automatisch spoelen
Om een constant prestatievermogen van 
het toestel te garanderen, moeten 
mineraalresiduen uit de stoomgenerator 
gespoeld worden. Afhankelijk van de 
gebruikte hoeveelheid water voert de 
FashionMaster daarom automatisch een 
spoelproces door. Het spoelen begint 
direct nadat de FashionMaster werd 
ingeschakeld. Na het spoelen hoeft u enkel 
nog de restwaterlade leeg te maken.  

Mobiliteit en stabiliteit 
De FashionMaster staat ook ingeklapt op 
zichzelf zodat u hem in huis kan opbergen 
waar u wenst. Het toestel hoeft hierbij niet 
tegen een muur of wand te leunen. 
Bovendien is de FashionMaster uitgerust 
met grote, zachte rollen zodat u het toestel 
makkelijk kan verplaatsen naar waar u ook 
wil. Ook tapijten, drempels en enkele 
trappen vormen hierbij geen hindernis. 
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Perfecte strijkresultaten.

De stoom maakt het verschil 
De ene soort stoom is de andere niet. Met 
een maximale stoomdruk tot 4 bar en een 
constante hoeveelheid stoom van 100g/
min behaalt u met de FashionMaster 
professionele strijkresultaten. De droge 
stoom dringt zelfs door de dikste vezels en 
verkort daarmee de strijktijd. Of u met 
stoomstoten of continu stoom werkt, beslist 
u zelf met de 2 stoomknoppen op het 
strijkijzer. 

Antikleefzool – voor lastige 
kledingstukken
Of het nu om pailletten, prints of zeer 
gevoelige stoffen gaat – met de 
FashionMaster kunt u ook deze uitdaging 
aan. Voor deze stukken gebruikt u de 
antikleefzool die u eenvoudig op het ijzer 
kan vastklikken. Met dit extra accessoire 
strijkt u over prints zonder dat u het textiel 
binnenstebuiten hoeft te keren. Deze zool 
beschermt ook donker textiel tegen het 
ontstaan van glansvlekken.  

Ontkreuken in sneltempo 
– dankzij de Steamer* 
Lelijke kreuken en vouwen in 
uw vest, blazer, avondjurk of 

uw gordijnen gaat u eenvoudig te lijf met de 
Steamer van de FashionMaster. Hij weegt 
slechts half zoveel als het strijkijzer, heeft 
geen hete strijkzool die glansplekken op 
het textiel zou kunnen achterlaten, maar 
heeft wel dezelfde stoomdruk als het 
strijkijzer. Het praktische borstelopzetstuk 
brengt de textielvezels overeind en zorgt 
voor de perfecte afstand tussen de 
Steamer en het kledingstuk. De Steamer 
kan worden gebruikt terwijl de 
FashionMaster plaatsbesparend is 
ingeklapt. 

 * afhankelijk van het model
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Actieve strijkplank
De actieve strijkplank heeft een ventilator 
die kan blazen en zuigen. Dankzij de 
ingebouwde automatische in- en 
uitschakeling gaat de ventilator van start 
zodra u op de stoomknop van het strijkijzer 
drukt. En mocht u een korte strijkpauze 
inlassen, dan schakelt hij na een korte 
nalooptijd vanzelf uit. De Memory-functie 
onthoudt of u laatst met de opblaas- of de 
afzuigfunctie heeft gewerkt en stelt deze 
functie opnieuw in wanneer u opnieuw op 
de stoomknop drukt. Switchen tussen de 
twee functies gaat heel makkelijk door een 
druk op de juist knop op het strijkijzer. 

Opblaasfunctie – het luchtkussen voor 
een zeer zachte behandeling 
Voor alles wat gladgestreken maar niet 
platgedrukt moet worden, wordt de 
opblaasfunctie van de strijkplank gebruikt. 
De blazer zorgt dat er een luchtkussen 
tussen het textiel en de strijkplank wordt 
gevormd, zodat ruches, kasjmieren pulls, 
enz. zwevend worden gladgestreken. Een 
ander voordeel van de blaasfunctie is dat 
doorgedrukte naden worden vermeden.

Afzuigfunctie met 3voudige werking
De in de strijkplank ingebouwde 
afzuigfunctie zorgt er voor dat de stoom 
optimaal door de kleding kan doordringen 
en verhindert dat de stoom condenseert op 
de strijkplank. Een bijkomend voordeel van 
de afzuigfunctie is dat het textiel op de 
strijkplank wordt gefixeerd zodat het zeker 
op zijn plaats blijft liggen tijdens het 
strijken. 
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Meer lagen tegelijk strijken
Bespaar tijd en moeite! Met de FashionMaster strijkt u dik textiel en meer lagen textiel 
tegelijk. De grotere hoeveelheid stoom en de hoge stoomdruk maken het mogelijk dat ook 
dikker textiel, zoals bijv. jeans, slechts aan één kant worden gestreken en toch perfect 
gladgestreken zijn.

Het waterreservoir – handig en eenvoudig
Grotere hoeveelheden kleding strijken en tussendoor eventjes water bijvullen? Geen enkel 
probleem voor de FashionMaster want het waterreservoir kan ook tijdens het strijken op elk 
moment worden verwijderd en met leidingwater bijgevuld worden. Dankzij de gebruiks- 
vriendelijke, vlakke vorm kunt u het reservoir zelfs onder lage kranen bijvullen. Met zijn 
inhoud van 1,25 l kunt u ongeveer een uur lang ononderbroken strijken. 

Auto-Off-functie
Een veilig gevoel: als het strijkijzer of de 
Steamer ca. 15 minuten niet wordt 
gebruikt, dan schakelt het hele toestel 
vanzelf uit. Zo kan u nooit meer vergeten 
om het strijkijzer uit te zetten. 

CoolDown-functie
VEILIGHEID is bij Miele steeds prioriteit. 
Daarom zorgen bewegingssensoren en 
toetsencontrole ervoor dat het strijkijzer 
vanzelf uitschakelt als het ca. 3 minuten 
niet wordt gebruikt. Gewoon door het te 
bewegen, gaat het vanzelf weer aan. 

Tijd sparen en veilig strijken.
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Type B 1312 FashionMaster B 1847 FashionMaster

Intelligent strijken
Strijkzool met honingraatstructuur SoftCare SoftCare
Automatisch aan- en uitschakelen actieve strijkplank Automatisch Automatisch
Memory-functie actieve strijkplank Memory-functie Memory-functie
Snelheden actieve strijkplank 1 2
Tijdbesparend strijken
Inhoud waterreservoir in l 1,25 1,25
Afneembaar waterreservoir Afneembaar Afneembaar
Waterreservoir continu bijvulbaar Continu bijvulbaar Continu bijvulbaar
Meerlagig strijken Meerlagig strijken Meerlagig strijken
Perfect strijkresultaat
Stoomdruk in bar 3,5 4
Hoeveelheid stoom in g/min 100 100
Verticaal stomen Verticaal stomen Verticaal stomen
Stoom vanaf temperatuurstand 2 2
Steamer Steamer
Opblaas-/afzuigfunctie Opblaas-/afzuigfunctie Opblaas-/afzuigfunctie
Aparte antikleefzool Aparte antikleefzool Aparte antikleefzool
Groot bediencomfort
All-in-one All-in-one All-in-one
1-2-Lift-System 1-2-Lift-System 1-2-Lift-System
Traploze hoogte-instelling met gasdrukveer (cm) 83 - 102 83 - 102
Zachte rollen Zachte rollen Zachte rollen
Strijkplank met Comfort-Zone Comfort-Zone Comfort-Zone
Strijkplankovertrek in Aramid Aramid
Automatisch ontkalken Automatisch ontkalken Automatisch ontkalken
Automatisch spoelen Automatisch spoelen Automatisch spoelen
Opbergvak strijkijzer Opbergvak strijkijzer Opbergvak strijkijzer
Opbergvak voor snoer en accessoires Opbergvak snoer en acc. Opbergvak snoer en acc.
Veiligheid
CoolDown-functie CoolDown CoolDown
Auto-off-functie Auto-off Auto-off
Afmetingen en verbruik
H x B x D (cm) 96 x 144 x 45 96 x 144 x 45
H x B x D (cm), ingeklapt 127 x 37 x 45 127 x 37 x 45
Strijkoppervlak (cm) 120 x 40 120 x 40 
Vermogen (kW) 2,2 2,2
Indicatieve marktprijs (Recupelbijdrage inbegrepen) € 1.299,00 € 1.549,00 

Modellen
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