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Objavte na nasledujúcich stránkach, prečo so zabudovateľnými prístrojmi Miele každý deň 
zažijete úplne jedinečné momenty: s dizajnom, ktorého moderný vzhľad je nadčasový, 
s funkčnosťou, ktorá každý deň uľahčuje prácu, a s kvalitou, ktorá prináša radosť v priebehu 
desaťročí.
Život má mnoho podôb. Individuálne potreby a situácie stanovujú požiadavky na navrhované 
prostredie. Miele ako prémiová značka domácich spotrebičov zaručuje perfektný pôžitok a s 
ním aj kvalitu života. S týmito nárokmi navrhujeme naše prístroje.
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IMMER BESSER
 "Stále lepší" – to je náš záväzok.

Keď obaja naši prapredkovia zakladali spoločnosť Miele, v záujme 
úspechu sa museli odlíšiť od svojich konkurentov. Mali na výber len 
dve možnosti: buď byť lacnejší než ostatní - alebo lepší. Oboje 
súčasne je prakticky nemožné.

Zvolili si byť "lepší".

O tom, že bola spoločnosť Miele v posledných 115 rokoch vždy 
znovu schopná tento záväzok plniť, svedčí množstvo ocenení a 
víťazstiev v testoch, ale predovšetkým milióny spokojných zákazní-
kov na celom svete.

Táto kontinuita je možná vďaka hodnotám a cieľom, typickými len 
pre rodinné podniky, ktoré sa predávajú z generácie na generáciu, 
a nesledujú často len krátkodobé záujmy burzy.

V tomto zmysle je spoločnosť Miele od roku 1899 považovaná nielen 
za stelesnenie kvality výrobkov a prvotriedneho nemeckého strojár-
skeho priemyslu, ale tiež synonymom pre rešpekt, spravodlivosť 
a rovnocenný prístup k svojim partnerom, koncovým zákazníkom, 
dodávateľom, spolupracovníkom a susedom. Kto si kupuje produkty 
Miele, je tiež šetrný k životnému prostrediu. O to sa starajú konzis-
tentné výrobné metódy šetrné k prírodným zdrojom - a produkty, 
ktoré určujú mieru spotreby elektrickej energie, vody a pracích 
prostriedkov, čo taktiež šetrí náklady. 

Sľubujeme, že to tak zostane aj naďalej – ako manažéri podniku už 
štvrtej generácie.

Dr. Markus Miele       Dr. Reinhard Zinkann

Vitajte v Miele
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Servis Miele 
Zákazníkom Miele poskytujeme komplexnú starostlivosť: to garan-
tuje náš vlastný rýchly a efektívny servis, ktorý bol už viackrát zvo-
lený za najlepší v brandži. Naši servisní technici sú vám k dispozícii aj 
v prípade, keď si prajete individuálne vysvetlenie obsluhy alebo 
profesionálne vyčistenie vášho prístroja Miele. Sme tu pre vás. 
Sľubujeme!

Dizajn Miele 
Miele je synonymom pre čisté tvary a nadčasovú eleganciu. Nikde 
nenájdete u zabudovateľných prístrojov takú rozmanitostť dizajno-
vých línií a farieb. S veľkou dôkladnosťou sme vzájomne zladili dizajn 
prístrojov. Nezáleží na tom, v akom štýle si zariadite svoju kuchyňu: 
Miele sa k vám bude vždy perfektne hodiť.

Komfort Miele
Prístroje Miele sú intuitívne a komfortné: nezáleží na tom, či sú 
vybavené klasickým otočným voličom, decentným senzorom alebo 
dotykovým displejom s vysokým rozlíšením, ako ste zvyknutí vo 
vašom telefóne. Prístroje navyše disponujú veľkým množstvom 
špeciálnych programov, ktoré vám ušetria prácu. S Miele si svoj život 
spríjemníte…

Technika Miele
Miele ručí za vynikajúce výsledky pri minimálnej spotrebe energie.  
To platí pre hygienickú a šetrnú starostlivosť o vašu bielizeň, podlahy 
či rad, rovnako ako pre pôžitok z varenia a pečenia. Prístroje Miele 
sú vybavené mnohými inovatívnymi vlastnosťami, s ktorými sa u 
iných výrobcov nestretnete. To dokazuje nespočet prvých miest v 
renomovaných produktových testoch na celom svete.

Kvalita Miele 
Už viac ako 100 rokov platí: na Miele sa môžete spoľahnúť. Ako 
jediný výrobca v brandži testujeme naše prístroje, ako sú automa-
tické práčky, sušičky bielizne, umývačky riadu alebo rúry na peče-
nie, na životnosť 20 rokov. Naši zákazníci na celom svete zostávajú 
Miele verní a odporúčajú Miele svojim známym. Aj do budúcna vám 
sľubujeme: v kvalite a životnosti nerobíme žiadne kompromisy.

IMMER BESSER
Náš prísľub kvality

Značka Miele
V mnohých krajinách je Miele vytúženou 
značkou v brandži. Na nemeckom trhu bolo 
Miele v roku 2013 dokonca zvolené za 
najlepšiu značku všetkých dôb („best brand 
ever“) a v roku 2014 už takmer tradične 
nasledovali mi. ceny "Most Trusted Brand" 
alebo Nemecká cena za udržateľný rozvoj. 
Tento rok spoločnosť Miele získala ocenenie 
"best brands ako najlepšia podniková 
značka. Zákazníci jednoducho doceňujú 
kvalitu Miele. 

Existuje veľa dôvodov,  
prečo sa rozhodnúť práve pre Miele.  
Šesť z nich sa dozviete tu.
Už od svojho založenia v roku 1899 zostá-
vame verní našej filozofii "Stále lepší". 
Stavíme všetko na to byť "Stále lepší" než 
ostatní výrobcovia a byť "Stále lepší" než 
sme teraz. Pre našich zákazníkov to zna-
mená istotu, že s Miele učinili múdre roz-
hodnutie – pravdepodobne na celý život.
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Miele víťazí v spotrebiteľských testoch 
a zbiera ocenenia po celom svete

Už viac než 110 rokov stavia Miele na 
špičkovú kvalitu, najnovějšie technológie, 
poctivosť k zákazníkom a nadčasový dizajn.  
To sú dôvody, prečo prístroje Miele víťazia  
v nezávislých spotrebiteľských testoch  
po celom svete a zbierajú jedno dizajnové 
ocenenie za druhým. Za všetky menujme 
početné víťazstvá v prestížnom nemeckom 
Stiftung Warentest či domácom dTeste, 
oceňujúcich predovšetkým kvalitu a spoľah-
livosť, alebo red dot design award či iF 
design award za prínos v oblasti vynikajú-
ceho a funkčného dizajnu. Všetky tieto 
obdivované vlastnosti vyústili do špeciál-
neho ocenenia Najlepšia značka všetkých 
čias, ktorú značka Miele obdržala v roku 
2013 na nekompromisnom nemeckom trhu. 
Žiadna iná značka nebola v poslednom 
desaťročí spotrebiteľmi  v Nemecku tak 
výborne hodnotená. Dôraz na kvalitu, 
inovácie, funkčnosť, dlhá životnosť a ekolo-
gická udržateľnosť sa prejavuje trvalou 
dôverou zákazníkov i fenomenálnym úspe-
chom na trhu.

Práčka Miele  
WKF 130 WCS 

Poradenstvo v showroome

V našom exkluzívnom showroome nájdete celý rad našich produktov. Blízkosť k zákazníkom 
je pre nás veľmi dôležitá, preto ste vždy srdečne pozvaní. Kedykoľvek si môžete nechať 
poradiť od vyškoleného personálu, detailne si prezrieť a vyskúšať spotrebiče Miele, zoznámiť 
sa s možnosťami zakompo novania spotrebičov do štýlového interiéru.

Príjemný personál Vám rád ukáže funkčnosť akýchkoľvek prístrojov, predstaví Vám najlepšie 
varianty a uľahčí tak Vaše rozhodovanie.

V prípade Vášho záujmu môžete kontaktovať showroom a nechať si domov zdarma zaslať 
katalóg. Taktiež tu máte možnosť zakúpiť si Miele Servis Certifikát.

V prípade, že budete potrebovať nahlásiť reklamáciu, môžete sa obrátiť aj na náš show room, 
ktorý drobné opravy (napr. vysávačov alebo príslušenstva) prijíma. Navyše si  
v showroome môžete zakúpiť príslušenstvo k prístrojom a čistiace, ošetrujúce  
a pracie pro striedky Miele z radu CareCollection.

Okrem profesionálneho poradenstva ponúkame v showroome tiež možnosť zúčastniť sa 
zaujímavých akcií, ako je napr. predvádzacie varenie. Predvádzacie varenie je určené všet-
kým, ktorí majú záujem zoznámiť sa alebo rozšíriť svoje vedomosti v oblasti kuchynských 
spotrebičov. Nezáleží na tom, či kúpu niekto rého zo spotrebičov Miele zatiaľ len zvažujete 
alebo už prí stroj doma máte. S pomocou šéfkuchárov sa môžete zapojiť do prípravy menu, 
vyskúšať si jednoduché ovládanie prístrojov, vymeniť si poznatky o kulinárskom umení a užiť 
si výnimočné chute pokrmov pripravovaných v spotrebičoch Miele. Súčásťou pred-
vádzacieho varenia je ochutnávka špičkových vín korešpondujúcich s pripravovaným menu. 
Prihlásiť sa môžete na internete, osobne v showroome alebo prostredníctvom svojho 
predajcu.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Showroom Miele Bratislava:

Miele s.r.o.
Plynárenská 1

Tel.: 02/58 103 111
Fax: 02/58 103 119

E-mail:
info@miele.sk

Internet: www.miele.sk

Otváracia doba:
Po – Pia: 8 –18 hodin
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Naša filozofia – Dizajn pre maximálny pôžitok
PureLine - priestor pre všetko podstatné

Dizajn pre maximálny pôžitok
Dizajn z nášho pohľadu nie je len vonkajšou schránkou prístroja, ale 
taktiež zážitok pri jeho používaní. S ohľadom na túto skutočnosť sme 
vyvinuli naše nové kuchynské zabudovateľné spotrebiče. Naši 
dizajnéri a inžinieri neustále zbierajú skúsenosti a inšpiráciu na 
medzinárodných trhoch, kde Miele pôsobí – a ich know-how tak 
predstavuje absolútnu špičku. Výsledkom sú produkty, ktoré sú 
vzájomne perfektne zladené čo sa týka prevedenia, materiálov aj 
funkčnosti. Tým posunula nová generácia prístrojov tému homoge-
nity dizajnu do úplne novej roviny. 

PureLine
Spotrebiče radu PureLine sa budú skvelo hodiť do modernej 
kuchyne. Vysoký podiel skla vytvára príjemnú pokojnú atmosféru. 
Typickými znakmi línie PureLine sú horizontálne nerezové prvky 
a nápadná rukoväť, ktorá akoby sa vznášala pred tmavým čiernym 
sklom. Puristické sklony tejto dizajnovej línie sú dovedené do doko-
nalosti v prevedeniach obsidián čierna, Havanna hnedá alebo 
briliantová biela.

ContourLine - rad klasických produktov

ContourLine  
Snívate o kuchyni v klasickom dizajne a túžite zároveň po prvotried-
nych kulinárskych zážitkoch? V tom prípade sú tu pre vás spotrebiče 
z radu ContourLine v nerezovom prevedení. Prísna geometria 
rukoväte a rámu dotvára klasický vzhľad, produkty na Vás však 
urobia priateľský dojem. 
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Vytvorte si individuálny dizajn v obľúbenej farbe
Máte na výber zo 4 možností

Nerez/CleanSteel

Obsidián čierna

 Briliantová biela

 Havanna hnedá
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Miele Signature
Individuálny dizajn rukovätí do Vašej kuchyne

Pre dizajnový rad PureLine vyvinulo Miele nové rukoväte zabudovateľných prístrojov. Keď 
chcete svojej kuchyni prepožičať nádych individuality, potom je pre Vás exkluzívny dizajn 
rukovätí zo štyroch kolekcií to pravé.

Netradičné materiály a excelentná kvalita spracovania premenia každú rukoväť na skutočný 
skvost. Potešte svoje oko a nechajte sa inšpirovať. Rozhodujúci je len Váš osobný vkus. Máte  
na výber zo 4 dizajnov rukovätí - perfektne zladených s dizajnovým radom PureLine vo 
všetkých farebných prevedeniach: nerez/CleanSteel, obsidián čierna, briliantová biela a 
Havanna hnedá.

Gold
Rukoväť v zlatom prevedení vzbudzuje 
nádych luxusu. Matný povrch a hrejivý zlatý 
tón majú zvláštne kúzlo a zaisťujú nadča-
sovú eleganciu. Z prístrojov sa tak stane 
skutočný šperk vo Vašej kuchyni. 

Nature
Pravé prírodné materiály prepožičiavajú 
rukovätiam Nature úplne osobitý ráz. Podľa 
farebného prevedenia prístroja sú do 
kovového profilu vkladané kvalitné drevené 
alebo bridlicové prvky.  

Vitro
Dizajn rukovätí Vitro je stelesnením čistej 
elegancie s jasnými líniami. Úzka sklenená 
lišta, vždy v danom farebnom prevedení, je 
zasadená do nápadného kovového profilu.

  

Classic
Decentný a nevtieravý - to vystihuje dizajn 
rukovätí Classic vždy v príslušnej farbe 
prístroja.

Nové dizajnové rukoväte ponúkame ako 
príslušenstvo na dokúpenie pre rúry na 
pečenie, parné a mikrovlnné rúry a nahrie-
vače zo sortimentu zabudovateľných prístro-
jov generácie 6000.
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Vďaka inovatívnemu dotykovému displeju 
budete raz-dva v cieli: Ovládanie nového 
dotykového displeja M Touch je rýchle, 
jednoduché a intuitívne. Stačí sa len 
dotknúť jednotlivých polí alebo si rolovaním 
posunúť displej s textovými popismi tam, 
kam potrebujete. Na spustenie množstva 
funkcií stačí skutočne len jediný dotyk prstu. 
Centrálne umiestnený displej je vďaka 
bielym symbolom a textu na čiernom pozadí 
zreteľný a dobre čitateľný. Na podporu 
navigácie používateľa sú dôležité políčka 
podfarbené rôznymi odtieňmi. 

Intuitívne ovládanie
Typy ovládania

SensorTronic: 5-riadkový TFT displej s dotykovými tlačidlami po stranách prehľadne zobra-
zuje všetky prevádzkové spôsoby a nastavenia. Typickým znakom je veľmi intuitívne ovláda-
nie a vedenie používateľa.

DirectSensor: Jediný dotyk na symboly umiestnené vľavo od displeja stačí na zvolenie 
prevádzkového spôsobu. Pre navigáciu na jednotlivých úrovniach slúži dotykový ovládací 
prvok vpravo od displeja.

DirectControl: Požadovaný prevádzkový spôsob si zvolíte klasicky otáčaním ľavého otoč-
ného voliča. Nastavenie napr. teploty alebo času, ktoré sa zobrazia na 4-riadkovom displeji, 
navolíte pomocou pravého otočného voliča a potvrdíte stlačením dotykového tlačidla.

EasyControl: Ovládacie prvky sú koncipované podobne ako pri ovládaní DirectControl. 
Jediný rozdiel spočíva v zobrazení informácií napr. o teplote alebo časoch na 7-miestnom LC 
displeji.

EasySensor: Puristický 7-miestny displej zobrazuje teplotu a dĺžku trvania programu. Na 
voľbu nastavenia a jej potvrdenie slúžia integrované dotykové tlačidlá.
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Už ste sa zoznámili s kombinovanými prístrojmi Miele?
Ponúkame rozmanité možnosti použitia pri pečení, ohrievaní a príprave v pare

Rúra na pečenie – klasický všestranný talent Rúra na pečenie s mikrovlnkou – kom-
paktná a výkonná

Parná rúra – záruka zdravej prípravy Konvektomat pre domácnosť – perfektná 
kombinácia pary a pečenia

Mikrovlnná rúra – vždy v pohotovosti Parná rúra s mikrovlnkou – zdravá a rýchla 
príprava zaručená

Nahrievač riadu – ideálny doplnok Nahrievač riadu Gourmet – perfektný 
partner vo Vašej kuchyni

Niektoré zabudovateľné spotrebiče Miele 
plnia funkciu niekoľkých prístrojov súčasne. 
Z tohto hľadiska rozlišujeme samostatné a 
kombinované prístroje. 

Samostatnými prístrojmi sa myslia také, 
ktoré sú vybavené "len" jedným druhom 
funkcie. To znamená rúra na pečenie, parná 
rúra, mikrovlnná rúra alebo nahrievač riadu, 
samozrejme vždy so všetkými klasickými 
funkciami.

Kombinované prístroje Miele sú ideálnym 
doplnkom ku klasickej rúre na pečenie. 45 
cm vysoké prístroje v kombinácii s nahrieva-
čom Miele s výškou 14 cm ideálne vyplnia 
výklenok s rozmermi 60 x 60 cm. Týmto 
spôsobom sa Vám otvárajú netušené 
možnosti varenia. Konvektomat pre domác-
nosť je tiež k dispozícii v rozmeroch 60 x 60 
cm.

Aj pre malé kuchyne má použitie kombino-
vaných prístrojov samé výhody. Tak môžete 
napr. aj do vysokej skrinky s výklenkom 
výšky 120 cm umiestniť prístroje s funkciou 
pečenia, mikrovlnky, prípravy v pare a 
nahrievania bez toho, aby ste sa pripravili o 
všetky bežné funkcie.

Chcete sa dozvedieť viac? Podrobné 
informácie k týmto prístrojom nájdete vždy  
v danej sekcii na internetových stránkach  
www.miele.sk.

Samostatné prístroje Kombinované prístroje
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Podľa Vašich predstáv
Zabudovateľné rúry na pečenie – prevedenie

Klasická
šírka 60 cm, výška 60 cm

Extra veľká
šírka 90 cm, výška 48 cm

Kompaktná
šírka 60 cm, výška 45 cm

RozmeryPrevedenie

Zabudovateľná rúra na pečenie
Rúru na pečenie zabudujete do kuchyn-
ského nábytku nezávisle na varnej doske. 
Vďaka tomu môžete rúru umiestniť prakticky 
kamkoľvek, napr. do výšky očí pre maxi-
málny komfort. Umiestnenie pod varnú 
dosku je ale samozrejme tiež možné.

Veľkosti Údržba

Extra veľká: 90 l

Priestorná: 76 l

Kompaktná: 49 l

PerfectClean

Pyrolýza

PyroFit

Jedlo bolo vynikajúce. Ale čo čistenie?
Vďaka Miele je umývanie a čistenie sku-
točne jednoduché.

Pečiete radi veľké kusy mäsa alebo naopak 
veľké množstvo drobného pečiva? Miele 
splní všetky Vaše priania. Vyberte si ideálnu 
veľkosť Vašej novej rúry na pečenie...
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Exkluzívne vybavenie pre maximálny pôžitok
Zabudovateľné rúry na pečenie – vybavenie*

Klimatické pečenie
Každá potravina má svoje 

jedinečné vlastnosti. Spoznať ich a pripraviť 
pokrm tak, aby sa správne rozvinuli v jeho 
chuti je skutočným umením. Doteraz bolo 
výsadou pekárov upiecť perfektný chlieb a 
pečivo. Teraz to však zvládnete aj sami 
pomocou rúry na pečenie Miele s klimatic-
kým pečením. Zvýšenie vlhkosti vo vnútor-
nom priestore optimalizuje výsledky pečenia 
u množstva rôznych pokrmov: voňavý, 
vláčny chlieb s lesklou chrumkavou kôrkou, 
žemle a croissanty ako z pekárne, jemné 
šťavnaté mäso s chutnou hnedou kôrkou, 
perfektne pripravené nákypy, lahodné suflé 
a mnoho ďalších dobrôt...

Exkluzívne 
v Miele

Automatické programy
Bez väčšej námahy vykúzlite viac ako 100 
druhov jedál: či už chlieb, koláče alebo 
mäso – všetko pripravíte automaticky.

Bezkáblový pokrmový  
teplomer

Už nemusíte neustále dávať pozor: pokr-
mový teplomer sníma teplotu vovnútri 
pokrmu a indikácia zostatkového času vás 
sama presne informuje, kedy sú mäso, ryby, 
či hydina upečené. 

Výsuvné pojazdy FlexiClip
Vďaka výsuvným pojazdom 

pripravovaný pokrm jednoducho podlejete, 
obrátite alebo vyberiete z rúry bez toho, aby 
ste prišli do kontaktu s horúcim ohrevným 
priestorom.

Funkcia Crisp
Ideálne pre chrumkavé zapeka-

nie: niektoré pokrmy ako napríklad pizza 
alebo hranolky sú omnoho chutnejšie pri 
pečení suchým vzduchom.

Špeciálne použitie
Vaša rúra dokáže nielen piecť, 

môžete v nej napríklad nechať kysnúť cesto, 
sušiť ovocie a mnoho ďalšieho.

* Vybavenie je závislé od modelu.
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Aké aspekty sú pre Vás dôležité?

1.  Rozmery výklenku a objem ohrevného  
priestoru

 45 × 60 cm, 49 litrov
 60 × 60 cm, 56 litrov
 60 × 60 cm, 76 litrov
 90 × 48 cm, 90 litrov

6. Prednosti prístroja
 Klimatické pečenie
 Bezkáblový pokrmový teplomer
 Výsuvné pojazdy FlexiClip
 Automatické programy
 Špeciálne použitie
 Funkcia Crisp

5. Farba prístroja
 Nerez/CleanSteel
 Briliantová biela
 Obsidián čierna
 Havanna hnedá

4. Ovládanie prístroja
 M Touch
 SensorTronic
 DirectSensor
 DirectControl
 EasyControl

2. Ošetrenie a starostlivosť
 PerfectClean
 Pyrolýza
 PyroFit

3. Dizajnový rad
 PureLine
 ContourLine

Vyplnením požadovaných parametrov Vám Váš odborný predajca môže 
pomôcť vybrať optimálne vybavený prístroj, ktorý bude spĺňať všetky 
Vaše požiadavky.
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Zabudovateľné rúry na pečenie
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie H 2661-1 B H 2661-1 BP H 6160 B
Dizajn
PureLine/ContourLine •/– •/– –/•
Displej EasyControl EasyControl EasyControl
Zápustné otočné voliče/symboly •/• •/• •/•
Užívateľské výhody
Presná regulácia teploty od 50 – 250°C • • –
Elektronická regulácia teploty od 30 – 300°C – – •
Bezkáblový pokrmový teplomer/pokrmový teplomer –/– –/– –/–
Funkcia Crisp – – –
Prevádzkové spôsoby
Horúci vzduch plus/horné/spodné pečenie/gril/gril s cirkuláciou •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Intenzívne pečenie/spodné pečenie/rozmrazovanie/zapekanie •/•/•/• •/•/–/• •/•/•/•
Klimatické pečenie/automatické pečenie –/– –/– •/–
Automatické programy – – –
Horné pečenie/malý gril –/– –/– –/–
Komfort pri obsluhe
Časovo programovateľné dávkovanie pary – – –
Denný čas/dátum •/– •/– •/–
Kuchynský budík/udržanie denného času v h •/– •/– •/200
Programovanie štartu a konca programu/automatické vypínanie •/• •/• •/•
Indikátor aktuálnej teploty/navrhovanej teploty –/– –/– •/•
Vlastné programy/individuálne nastavenia –/• –/• –/•
Dvierka prístroja
Dvierka CleanGlass/spínač dvierok •/– •/– •/–
Ohrevný priestor
Úžitkový objem v l 76 76 76
Počet úrovní zasunutia/označenie úrovní zasunutia 5/• 5/• 5/•
Počet halogénových svetiel 1 1 1
Ventilátor horúceho vzduchu TwinPower – – –
Komfort pri údržbe
Nerezová čelná stena s povrchovou úpravou CleanSteel* • • •
Ohrevný priestor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadnou stenou • – •
Pyrolytické samočistenie – • –
Katalyzátor s ohrevom/bez ohrevu –/– –/• –/–
Odklopiteľné grilovacie teleso • • •
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti A+ A+ A+
Využitie zostatkového tepla/rýchloohrev –/• –/• –/•
Inteligentná domácnosť
Zobrazenie SuperVision – – –
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja/vlažná čelná stena •/• •/• •/•
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania –/• –/• •/•
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 600 x 550 560 – 568 x 600 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 3,5/230/16 3,6/230/16 3,5/230/16
Dodávané príslušenstvo
Plech na pečenie/univerzálny plech s úpravou PerfectClean •/• •/• •/•
Rošt s/bez úpravy PerfectClean/vhodný pre pyrolýzu –/•/– –/•/– •/–/–
Plnovýsuvné pojazdy FlexiClip s/bez úpravy PerfectClean/ 
vhodné pre pyrolýzu –/•/– –/•/– •/–/–
Záchytná mriežka s/bez úpravy PerfectClean/vhodná pre pyrolýzu –/•/– –/•/– •/–/–
Farebné prevedenie
Nerez CleanSteel – – •
Briliantová biela • • –
Obsidián čierna • • –
Havanna hnedá • • –

* Platí pre nerezové prevedenie.

Typ/predajné označenie H 6160 BP H 6260 B H 6260 BP
Dizajn
PureLine/ContourLine –/• •/– •/–
Displej EasyControl EasyControl EasyControl
Zápustné otočné voliče/symboly •/• •/• •/•
Užívateľské výhody
Presná regulácia teploty od 50 – 250°C – – –
Elektronická regulácia teploty od 30 – 300°C • • •
Bezkáblový pokrmový teplomer/pokrmový teplomer –/– –/– –/–
Funkcia Crisp – – –
Prevádzkové spôsoby
Horúci vzduch plus/horné/spodné pečenie/gril/gril s cirkuláciou •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Intenzívne pečenie/spodné pečenie/rozmrazovanie/zapekanie •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Klimatické pečenie/automatické pečenie •/– •/– •/–
Automatické programy – – –
Horné pečenie/malý gril –/– –/– –/–
Komfort pri obsluhe
Časovo programovateľné dávkovanie pary – – –
Denný čas/dátum •/– •/– •/–
Kuchynský budík/udržanie denného času v h •/200 •/200 •/200
Programovanie štartu a konca programu/automatické vypínanie •/• •/• •/•
Indikátor aktuálnej teploty/navrhovanej teploty •/• •/• •/•
Vlastné programy/individuálne nastavenia –/• –/• –/•
Dvierka prístroja
Dvierka CleanGlass/spínač dvierok •/– •/– •/•
Ohrevný priestor
Úžitkový objem v l 76 76 76
Počet úrovní zasunutia/označenie úrovní zasunutia 5/• 5/• 5/•
Počet halogénových svetiel 1 1 1
Ventilátor horúceho vzduchu TwinPower – – –
Komfort pri údržbe
Nerezová čelná stena s povrchovou úpravou CleanSteel* • • •
Ohrevný priestor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadnou stenou – • –
Pyrolytické samočistenie • – •
Katalyzátor s ohrevom/bez ohrevu –/• –/– –/•
Odklopiteľné grilovacie teleso • • •
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti A+ A+ A+
Využitie zostatkového tepla/rýchloohrev –/• –/• –/•
Inteligentná domácnosť
Zobrazenie SuperVision – – –
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja/vlažná čelná stena •/• •/• •/•
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania •/• •/• •/•
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x  550 560 – 568 x 593 – 595 x 550
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 3,5/230/16 3,5/230/16 3,5/230/16
Dodávané príslušenstvo
Plech na pečenie/univerzálny plech s úpravou PerfectClean •/• •/• •/•
Rošt s/bez úpravy PerfectClean/vhodný pre pyrolýzu –/–/• •/–/– –/–/•
Plnovýsuvné pojazdy FlexiClip s/bez úpravy PerfectClean/ 
vhodné pre pyrolýzu –/–/• •/–/– –/–/•
Záchytná mriežka s/bez úpravy PerfectClean/vhodná pre pyrolýzu –/–/• •/–/– –/–/•
Farebné prevedenie
Nerez CleanSteel • • •
Briliantová biela – – –
Obsidián čierna – – –
Havanna hnedá – – –

* Platí pre nerezové prevedenie.
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Zabudovateľné rúry na pečenie
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie H 6360 BP H 6461 B H 6461 BP
Dizajn
PureLine/ContourLine –/• •/– •/–
Displej DirectControl DirectSensor DirectSensor
Zápustné otočné voliče/symboly •/• –/• –/•
Užívateľské výhody
Presná regulácia teploty od 50 – 250°C – – –
Elektronická regulácia teploty od 30 – 300°C • • •
Bezkáblový pokrmový teplomer/pokrmový teplomer –/– –/– –/–
Funkcia Crisp – – –
Prevádzkové spôsoby
Horúci vzduch plus/horné/spodné pečenie/gril/gril s cirkuláciou •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Intenzívne pečenie/spodné pečenie/rozmrazovanie/zapekanie •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Klimatické pečenie/automatické pečenie •/• •/• •/•
Automatické programy vyše 60 vyše 60 vyše 60
Horné pečenie/malý gril –/– –/– –/–
Komfort pri obsluhe
Časovo programovateľné dávkovanie pary • • •
Denný čas/dátum •/• •/– •/–
Kuchynský budík/udržanie denného času v h •/200 •/200 •/200
Programovanie štartu a konca programu/automatické vypínanie •/• •/• •/•
Indikátor aktuálnej teploty/navrhovanej teploty •/• •/• •/•
Vlastné programy/individuálne nastavenia 20/• 20/• 20/•
Dvierka prístroja
Dvierka CleanGlass/spínač dvierok •/• •/• •/•
Ohrevný priestor
Úžitkový objem v l 76 76 76
Počet úrovní zasunutia/označenie úrovní zasunutia 5/• 5/• 5/•
Počet halogénových svetiel 1 1 1
Ventilátor horúceho vzduchu TwinPower – – –
Komfort pri údržbe
Nerezová čelná stena s povrchovou úpravou CleanSteel* • • •
Ohrevný priestor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadnou stenou – • –
Pyrolytické samočistenie • – •
Katalyzátor s ohrevom/bez ohrevu –/– –/– –/•
Odklopiteľné grilovacie teleso • • •
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti A+ A+ A+
Využitie zostatkového tepla/rýchloohrev •/• •/• •/•
Inteligentná domácnosť
Zobrazenie SuperVision – – –
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja/vlažná čelná stena •/• •/• •/•
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania •/• •/• •/•
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 3,5/230/16 3,5/230/16 3,5/230/16
Dodávané príslušenstvo
Plech na pečenie/univerzálny plech s úpravou PerfectClean •/• •/• •/•
Rošt s/bez úpravy PerfectClean/vhodný pre pyrolýzu –/–/• •/–/– –/–/•
Plnovýsuvné pojazdy FlexiClip s/bez úpravy PerfectClean/ 
vhodné pre pyrolýzu –/–/• •/–/– –/–/•
Záchytná mriežka s/bez úpravy PerfectClean/vhodná pre pyrolýzu –/–/• •/–/– –/–/•
Farebné prevedenie
Nerez CleanSteel • • •
Briliantová biela – • •
Obsidián čierna – • •
Havanna hnedá – • •

* Platí pre nerezové prevedenie.

Typ/predajné označenie H 6660 BP H 6860 BP H 6890 BP
Dizajn
PureLine/ContourLine •/– •/– •/–
Displej SensorTronic M Touch M Touch
Zápustné otočné voliče/symboly –/– –/– –/–
Užívateľské výhody
Presná regulácia teploty od 50 – 250°C – – –
Elektronická regulácia teploty od 30 – 300°C • • •
Bezkáblový pokrmový teplomer/pokrmový teplomer –/• •/– •/–
Funkcia Crisp • • •
Prevádzkové spôsoby
Horúci vzduch plus/horné/spodné pečenie/gril/gril s cirkuláciou •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Intenzívne pečenie/spodné pečenie/rozmrazovanie/zapekanie •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Klimatické pečenie/automatické pečenie •/• •/• •/•
Automatické programy vyše 100 vyše 100 vyše 100
Horné pečenie/malý gril •/• •/• •/•
Komfort pri obsluhe
Časovo programovateľné dávkovanie pary • • •
Denný čas/dátum •/• •/• •/•
Kuchynský budík/udržanie denného času v h •/200 •/200 •/200
Programovanie štartu a konca programu/automatické vypínanie •/• •/• •/•
Indikátor aktuálnej teploty/navrhovanej teploty •/• •/• •/•
Vlastné programy/individuálne nastavenia 20/• 20/• 20/•
Dvierka prístroja
Dvierka CleanGlass/spínač dvierok •/• •/• •/•
Ohrevný priestor
Úžitkový objem v l 76 76 90
Počet úrovní zasunutia/označenie úrovní zasunutia 5/• 5/• 3/•
Počet halogénových svetiel 2 3 4
Ventilátor horúceho vzduchu TwinPower – – •
Komfort pri údržbe
Nerezová čelná stena s povrchovou úpravou CleanSteel* • • •
Ohrevný priestor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadnou stenou – – –
Pyrolytické samočistenie • • •
Katalyzátor s ohrevom/bez ohrevu •/– •/– •/–
Odklopiteľné grilovacie teleso • • •
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti A+ A+ A
Využitie zostatkového tepla/rýchloohrev •/• •/• •/•
Inteligentná domácnosť
Zobrazenie SuperVision • • •
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja/vlažná čelná stena •/• •/• •/•
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania •/• •/• •/•
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550 860 x 517 x 550
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 3,7/230/16 3,7/230/16 6,6/400/3x16 
Dodávané príslušenstvo
Plech na pečenie/univerzálny plech s úpravou PerfectClean •/• •/• 1/2
Rošt s/bez úpravy PerfectClean/vhodný pre pyrolýzu –/–/• –/–/• –/–/2
Plnovýsuvné pojazdy FlexiClip s/bez úpravy PerfectClean/ 
vhodné pre pyrolýzu –/–/• –/–/• –/–/2 páry
Záchytná mriežka s/bez úpravy PerfectClean/vhodná pre pyrolýzu –/–/• –/–/• –/–/•
Farebné prevedenie
Nerez CleanSteel • • •
Briliantová biela • • –
Obsidián čierna • • –
Havanna hnedá • • –

* Platí pre nerezové prevedenie.
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Typ/predajné označenie H 6200 B H 6800 BP
Dizajn
PureLine/ContourLine •/– •/–
Displej EasyControl M Touch
Zápustné otočné voliče/symboly •/• –/–
Užívateľské výhody
Presná regulácia teploty od 50 – 250°C – –
Elektronická regulácia teploty od 30 – 300°C 30 – 300°C 30 – 300°C
Bezkáblový pokrmový teplomer/pokrmový teplomer –/– •/–
Funkcia Crisp – •
Prevádzkové spôsoby
Horúci vzduch plus/horné/spodné pečenie/gril/gril s cirkuláciou •/•/•/• •/•/•/•
Intenzívne pečenie/spodné pečenie/rozmrazovanie/zapekanie •/•/•/• •/•/•/•
Klimatické pečenie/automatické pečenie •/– •/•
Automatické programy – vyše 100
Horné pečenie/malý gril –/– •/•
Komfort pri obsluhe
Časovo programovateľné dávkovanie pary – •
Denný čas/dátum •/– •/•
Kuchynský budík/udržanie denného času v h •/200 •/200
Programovanie štartu a konca programu/automatické vypínanie •/• •/•
Indikátor aktuálnej teploty/navrhovanej teploty •/• •/•
Vlastné programy/individuálne nastavenia –/• 20/•
Dvierka prístroja
Dvierka CleanGlass/spínač dvierok •/– •/•
Ohrevný priestor
Úžitkový objem v l 49 49
Počet úrovní zasunutia/označenie úrovní zasunutia 3/• 3/•
Počet halogénových svetiel 1 3
Ventilátor horúceho vzduchu TwinPower – –
Komfort pri údržbe
Nerezová čelná stena s povrchovou úpravou CleanSteel* • •
Ohrevný priestor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadnou stenou • –
Pyrolytické samočistenie – •
Katalyzátor s ohrevom/bez ohrevu –/– •/–
Odklopiteľné grilovacie teleso • •
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti A+ A+
Využitie zostatkového tepla/rýchloohrev –/• •/•
Inteligentná domácnosť
Zobrazenie SuperVision – •
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja/vlažná čelná stena •/• •/•
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania •/• •/•
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 460 – 465 x 550 560 – 568 x 460 – 465 x 550
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 3,2/230/16 3,4/230/16
Dodávané príslušenstvo
Plech na pečenie/univerzálny plech s úpravou PerfectClean •/• •/•
Rošt s/bez úpravy PerfectClean/vhodný pre pyrolýzu •/–/– –/–/•
Plnovýsuvné pojazdy FlexiClip s/bez úpravy PerfectClean/vhodné 
pre pyrolýzu •/–/– –/–/•
Záchytná mriežka s/bez úpravy PerfectClean/vhodná pre pyrolýzu •/–/– –/–/•
Farebné prevedenie
Nerez CleanSteel • •
Briliantová biela – •
Obsidián čierna – •
Havanna hnedá – •

Kompaktné rúry na pečenie
Prehľad prístrojov

* Platí pre nerezové prevedenie.
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Kombinovaná prevádzka
Kombinácia dvoch funkcií na malom priestore

Kompaktná rúra na pečenie s mikrovlnkou dôvtipne spája výhody 
obidvoch výkonných spotrebičov: jedná sa o plnohodnotnú rúru na 
pečenie s rôznymi prevádzkovými spôsobmi, ako je napr. horúci 
vzduch plus, a zároveň disponuje aj mikrovlnkou. 

Máte na výber: funkcie môžete využiť buď jednotlivo a pripraviť tak 
napríklad chrumkavý chlieb či lahodný koláč, alebo si v prevádzke s 
mikrovlnkou rýchlo zohriať šálku kakaa. Alebo využijete obidve 
funkcie zároveň a ušetríte v závislosti na pripravovanom pokrme až 
30 % času.
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Vybavenie pre perfektné výsledky
Rúry na pečenie s mikrovlnkou – prednosti produktov*

Kombinovaná prevádzka s mikrovlnkou
Úspora času: kombinácia zvoleného pre-
vádzkového spôsobu a mikrovlnky Vám pri 
príprave jedla ušetrí až 30 % času.

Quick mikrovlnka
Jediným tlačidlom si rýchlo navolíte funkciu 
mikrovlnky.

Automatické programy
Bez problémov pripravíte viac ako 100 
druhov  pokrmov či už chlieb, koláče alebo 
mäso – rúra  automaticky sleduje proces 
pečenia a prípravu pokrmu.

Pokrmový teplomer
Pokrmový teplomer sníma teplotu vo vnútri 
pokrmu a indikácia  zostatkového času Vás 
sama na minútu presne  informuje, kedy 
bude jedlo hotové.

Funkcia Popcorn
Stačí jediné tlačidlo, ktorého 

stlačením rýchlo a jednoducho pripravíte 
vrecko plné chutných pukancov.  

* Vybavenie je závislé od modelu.

Nerezový ohrevný priestor  
s povrchovou úpravou  

PerfectClean a ľanovou štruktúrou
Rúra na pečenie s mikrovlnkou je vybavená 
nerezovým ohrevným priestorom so špeci-
álnou ľanovou štruktúrou; povrch je navyše 
ošetrený nepriľnavou vrstvou PerfectClean. 
Ohrevný priestor je tak omnoho menej 
náchylný na poškriabanie a čistí sa jedno-
duchšie než bežný nerezový ohrevný 
priestor. Povrch PerfectClean vďaka svojim 
nepriľnavým vlastnostiam zaistí, že sa 
v priebehu pečenia na stenách rúry usadí 
omnoho menej nečistôt.
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Aké aspekty sú pre Vás dôležité?

4. Prednosti prístroja
  Nerezový ohrevný priestor s 

úpravou PerfectClean a ľanovou 
štruktúrou

  Kombinované prevádzkové 
spôsoby s mikrovlnkou

 Quick mikrovlnka
 Automatické programy
 Pokrmový teplomer
 Funkcia Popcorn

3. Farba prístroja
 Nerez/CleanSteel
 Briliantová biela
 Obsidián čierna
 Havanna hnedá

2. Ovládanie prístroja
 M Touch
 SensorTronic
 DirectControl
 EasyControl

1. Dizajnový rad
 PureLine
 ContourLine

Vyplnením požadovaných parametrov Vám Váš odborný predajca môže 
pomôcť vybrať optimálne vybavený prístroj, ktorý bude spĺňať všetky 
Vaše požiadavky.
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Zabudovateľné rúry na pečenie s mikrovlnkou
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie H 6100 BM H 6200 BM H 6800 BM
Dizajn
PureLine/ContourLine –/• •/– •/–
Displej EasyControl EasyControl M Touch
Zápustné otočné voliče/symboly •/• •/• –/–
Užívateľské výhody
Elektronická regulácia 30 – 250°C • • •
Elektronicky regulovateľný výkon mikrovlnky • • •
Výkon mikrovlnky: 80, 150, 450, 600, 850 a 1 000 W • • •
Prevádzkové spôsoby
Horúci vzduch plus/gril s cirkuláciou/automatické pečenie •/•/• •/•/• •/•/•
Zapekanie/rozmrazovanie •/• •/• •/•
Gril/Počet grilovacích stupňov •/1 •/1 •/3
Intenzívne pečenie/horné/spodné pečenie/spodné pečenie –/–/– –/–/– •/•/•
Mikrovlnka • • •
Mikrovlnka s grilom a grilovaním s cirkuláciou – – •
Mikrovlnka s horúcim vzduchom plus • • •
Mikrovlnka s automatickým pečením • • •
Automatické programy – – vyše 100
Pokrmový teplomer s káblom/bez káblu –/– –/– •/–
Špeciálne použitie – – •
Komfort pri obsluhe
Funkcia Popcorn • • •
Denný čas/dátum/kuchynský budík •/–/• •/–/• •/•/•
Programovanie štartu a konca programu s automatikou vypnutia • • •
Indikátor aktuálnej teploty/navrhovanej teploty •/• •/• •/•
Rýchly štart pre mikrovlnku • • •
Vlastné programy/individuálne nastavenia –/• –/• 20/•
Navrhovaný výkon mikrovlnky pre každý prevádzkový spôsob • • •
Dvierka prístroja
Dvierka CleanGlass/dverný spínač •/• •/• •/•
Výklopné dvierka/s bočným závesom •/– •/– •/–
Ohrevný priestor
Úžitkový objem v l/označenie úrovní zasunutia 43/– 43/– 43/–
Počet halogénových svetiel hore/na bokoch 1/– 1/– 1/–
Komfort pri údržbe
Nerezová čelná stena s úpravou CleanSteel* • • •
Nerezový ohrevný priestor s úpravou PerfectClean/s ľanovou 
štruktúrou •/• •/• •/•
Výklopné grilovacie teleso • • •
Inteligentná domácnosť
Zobrazenie SuperVision – – •
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná stena • • •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania •/• •/• •/•
Rýchloohrev • • •
Dodávané príslušenstvo
Počet sklenených misiek/roštov 1/1 1/1 2/1
Technické údaje
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 2,2/230/16 2,2/230/16 3,2/230/16
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 448 – 452 x 550 560 – 568 x 448 – 452 x 550 560 – 568 x 448 – 452 x 550
Farebné prevedenie
Nerez CleanSteel • • •
Havanna hnedá – – •
Briliantová biela – – •
Obsidián čierna – – •

* Platí pre nerezové prevedenie.
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Ideálne na šetrnú prípravu pokrmov
Parné rúry – prevedenie

Prevedenie Druhy parných rúr

Zabudovateľná parná rúra
Parné rúry Miele sú k dispozícii v rôznych 
prevedeniach. Sú kompaktné, a preto sa 
perfektne zmestia do bežných veľkostí 
skriniek. Parnú rúru Miele tak môžete 
umiestniť do Vašej kuchyne takmer 
kdekoľvek.

Voľne stojaca parná rúra
Pokiaľ už vo Vašej kuchyni nemáte priestor 
pre zabudovateľnú parnú rúru, nemusíte sa 
vzdávať výhod, ktoré tento moderný spotre-
bič ponúka. Riešením je parná rúra vo voľne 
stojacom prevedení, ktorú jednoducho 
umiestníte na pracovnú dosku. Tento typ 
prístroja Vám poskytne rovnaké výhody ako 
model zabudovateľný.

Parná rúra
Klasická parná rúra Miele pracuje  
s teplotami v rozmedzí 40-100°C. V parnej 
rúre šetrne pripravíte zeleninu, ryby, prílohy, 
dezerty a mnoho iných jedál.

MultiSteam
Externý vyvíjač pary pre veľké ohrevné 
priestory.

Kompaktná
šírka 60 cm, výška 35 cm

Klasická
šírka 60 cm, výška 45 cm

Parné rúry Miele sú dostupné v rôznych 
prevedeniach:

U všetkých parných rúr Miele sa na rozdiel  
od iných systémov výroby pary nachádza 
vyvíjač pary mimo ohrevný priestor. Pre 
varenie to znamená jednoznačné výhody: 
ideálne množstvo pary, optimálna regulácia 
teploty, doba prípravy nezávislá na množ-
stve pokrmu a taktiež rýchle rozohriatie 
ohrevného priestoru. Údržba je navyše veľmi 
jednoduchá, lebo sa v ohrevnom priestore 
netvoria žiadne vápenaté usadeniny.

Voľne stojaca
šírka 50 cm, výška 37 cm

Rozmery Externý vyvíjač pary

MonoSteam
Externý vyvíjač pary pre malé ohrevné  
priestory.
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MultiSteam
Dokonalosť presne podľa 

Vašich predstáv: parná rúra Miele je vše-
stranným talentom, skvelo dopĺňa rúru na 
pečenie a varnú dosku. Svoje kulinárske 
zvyklosti nemusíte nijako meniť, pretože 
doba prípravy je pri varení v pare identická 
ako na varnej doske. Predjedlá, polievku, 
ryby, mäso, zeleninu, prílohy alebo dezerty 
môžete v parnej rúre pripravovať ako jednot-
livo, tak aj v podobe menu v priebehu 
jedného procesu prípravy. Parná rúra Miele 
splní aj tie najnáročnejšie požiadavky 
– zelenina tvrdšia, alebo skôr mäkkšia, 
mäso šťavnaté a krehké – to všetko je 
možné. Perfektné a rovnomerné výsledky 
zaistí jedinečná externá výroba pary vo 
forme technológie MultiSteam, rýchle časy 
rozohriatia a taktiež rovnomerné rozdelenie 
pary.

Vychutnajte si pokrm z parnej rúry Miele
Parné rúry – prednosti produktov*

Automatické programy
Jednoducho pripravíte až 150 rôznych 
pokrmov: ryby, mäso, zeleninu a mnoho 
ďalšieho. Všetko so zárukou, že sa Vám 
pokrm vydarí.

Automatická príprava menu
Kompletné menu: Vy si len 

vyberiete potraviny, ktoré chcete pripraviť 
a parná rúra Vás bude priebežne informo-
vať, kedy máte ktorú potravinu vložiť, aby 
bolo celé menu hotové súčasne, presne v 
okamih, ktorý si stanovíte. Teplotu a dĺžku 
varenia si nastaví parná rúra sama.  

Jednoduchá údržba
Bez vápenatých usadenín: rýchla a jedno-
duchá údržba vďaka externému výrobníku 
pary.

Veľký ohrevný priestor
Využite celý priestor parnej rúry 

a pripravujte súčasne aj väčšie množstvo 
jedál. Ušetríte si tým čas aj el. energiu.

Funkcia udržiavania teploty
Po uplynutí nastavenej doby 

prístroj udržuje pripravené pokrmy ešte 15 
minút teplé.

* Vybavenie závislé od modelu.
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2.  Rozmery výklenku a objem ohrevného  
priestoru

 60 × 45 cm, 38 litrov
 50 x 37 cm, 24 litrov

7. Prednosti prístroja
 MultiSteam
  Veľký vnútorný priestor s niekoľ-

kými úrovňami
 Automatická príprava menu
 Jednoduché čistenie 
 Špeciálne automatické programy

1. Prevedenie
 Zabudovateľná parná rúra
 Voľne stojaca parná rúra

6. Farba prístroja
 Nerez/CleanSteel
 Briliantová biela
 Obsidián čierna
 Havanna hnedá

5. Ovládanie prístroja
 M Touch
 DirectSensor
 EasySensor

3. Technológia vyvíjania pary
 MultiSteam
 MonoSteam

4. Dizajnový rad
 PureLine
 ContourLine

Vyplnením požadovaných parametrov Vám Váš odborný predajca môže 
pomôcť vybrať optimálne vybavený prístroj, ktorý bude spĺňať všetky 
Vaše požiadavky.

Aké aspekty sú pre Vás dôležité?
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Typ/predajné označenie DG 6100 DG 6200 DG 6401
Prevedenie
Voľne stojaca parná rúra – – –
Zabudovateľná parná rúra • • •
Dizajn
PureLine/ContourLine –/• •/– •/–
Displej EasySensor EasySensor DirectSensor
Zápustné otočné voliče – – –
Prevádzkové spôsoby
Automatické programy • • •
Príprava v pare • • •
Rozmrazovanie – – •
Ohrev – – •
Užívateľské výhody
Presná elektronická regulácia teploty 40 – 100°C • • •
Príprava menu bez prenášania chutí • • •
Automatické programy s možnosťou individuálneho nastavenia 20 20 vyše 75
Udržiavanie teploty pokrmu – – •
Komfort pri obsluhe 
Príprava pokrmu až v 3 úrovniach súčasne • • •
Automatická príprava menu – – –
Redukcia pary pred ukončením prípravy • • •
Denný čas/dátum/kuchynský budík –/–/– –/–/– •/•/•
Programovanie spustenia a ukončenia programu – – •
Indikátor aktuálnej teploty/navrhovaná teplota •/– •/– •/•
Vlastné programy/individuálne nastavenia –/• –/• 20/•
Dvierka prístroja
Dvierka CleanGlass/priehľadné dvierka •/• •/• •/•
Záves dvierok dole dole dole
Ohrevný priestor
Úžitkový objem v l 38 38 38
Počet úrovní zasunutia 4 4 4
Využiteľná plocha na úroveň zasunutia 1/3 GN + 1/2 GN 1/3 GN + 1/2 GN 1/3 GN + 1/2 GN
MultiSteam/MultiSteam s LED osvetlením •/– •/– –/•
Komfort pri údržbe
Nerezová čelná stena CleanSteel* • • •
Externý výrobník pary • • •
Ohrevné teleso v dne prístroja na redukciu kondenzátu • • •
Automatické odvápňovanie • • •
Technológia výroby pary a zásobovanie vodou
MultiSteam/MonoSteam •/– •/– •/–
Zásoba vody pre cca 90 minútovú prípravu • • •
Zásobník na vodu s výrobníkom pary/zásobník na čerstvú vodu –/• –/• –/•
Inteligentná domácnosť
Predpripravené/pripravené pre Miele@Home – – –
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná stena • • •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania •/– •/– •/•
Dverný spínač • • •
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v) 560 – 568 x 450 x 550 560 – 568 x 450 x 550 560 – 568 x 450 x 550
Celkový príkon kW/napätie vo V/istenie v A 3,4/230/16 3,4/230/16 3,4/230/16
Dodávané príslušenstvo
Počet perforovaných naparovacích misiek 3 3 3
Odkladací rošt/záchytná miska 1/1 1/1 1/1
Kuchárska kniha v nemčine • • •
Farebné prevedenie
Nerez Clean Steel • • •
Havanna hnedá – – •
Briliantová biela – – •
Obsidián čierna – – •

Parné rúry
Prehľad prístrojov

* Platí pre nerezové prevedenie.

Typ/predajné označenie DG 6800 DG 6010
Prevedenie
Voľne stojaca parná rúra – •
Zabudovateľná parná rúra • –
Dizajn
PureLine/ContourLine •/– –
Displej M Touch EasySensor
Zápustné otočné voliče – –
Prevádzkové spôsoby
Automatické programy • –
Príprava v pare • •
Rozmrazovanie • –
Ohrev • –
Uživateľské výhody
Presná elektronická regulácia teploty 40 – 100°C • •
Príprava menu bez prenášania chutí • •
Automatické programy s možnosťou individuálneho nastavenia vyše 150 –
Udržiavanie teploty pokrmu • –
Komfort pri obsluhe 
Príprava pokrmu až v 3 úrovniach súčasne • •
Automatická príprava menu • –
Redukcia pary pred ukončením prípravy • –
Denný čas/dátum/kuchynský budík •/•/• –/–/–
Programovanie spustenia a ukončenia programu • –
Indikátor aktuálnej teploty/navrhovaná teplota •/• •/–
Vlastné programy/individuálne nastavenia 20/• –/•
Dvierka prístroja
Dvierka CleanGlass/priehľadné dvierka •/• –/–
Záves dvierok dole vľavo
Ohrevný priestor
Úžitkový objem v l 38 24
Počet úrovní zasunutia 4 3
Využiteľná plocha na úroveň zasunutia 1/3 GN + 1/2 GN 1/2 GN
MultiSteam/MultiSteam s LED osvetlením –/• –/–
Komfort pri údržbe
Nerezová čelná stena CleanSteel* • –
Externý výrobník pary • •
Ohrevné teleso v dne prístroja na redukciu kondenzátu • •
Automatické odvápňovanie • •
Technológia výroby pary a zásobovanie vodou
MultiSteam/MonoSteam •/– –/•
Zásoba vody pre cca 90 minútovú prípravu • •
Zásobník na vodu s výrobníkom pary/zásobník na čerstvú vodu –/• •/–
Inteligentná domácnosť
Pripravené pre Miele@home • –
Zobrazenie SuperVision • –
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná stena • •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania •/• •/–
Dverný spínač • •
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v) 560 – 568 x 450 x 550 –
Celkový príkon kW/napätie vo V/istenie v A 3,4/230/16 2,3/230/10
Dodávané príslušenstvo
Počet perforovaných naparovacích misiek 3 2
Odkladací rošt/záchytná miska 1/1 –/•
Kuchárska kniha v nemčine • •
Farebné prevedenie
Nerez Clean Steel • –
Havanna hnedá • –
Briliantová biela • –
Obsidián čierna • •

* Platí pre nerezové prevedenie.
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Prevedenie

Konvektomat pre domácnosť alebo kombi-
novaná parná rúra predstavuje vďaka svojim 
rozmerom 45 x 60 cm ideálny doplnok 
klasickej rúry na pečenie. V kombinácii 
s nahrievačom riadu Miele s výškou 14 cm 
tieto prístroje vyplnia výklenok veľkosti 60 x 
60 cm. Pred Vami sa tak otvárajú netušené 
možnosti varenia a pečenia.

Konvektomat pre domácnosť XL
Konvektomat pre domácnosť v prevedení 
XL ponúka všetky funkcie ako parná rúra. 
Okrem toho má ale aj všetky prevádzkové 
spôsoby ako klasická rúra na pečenie  
v špičkovej triede a pokrmový teplomer. Čo 
je na konvektomate Miele také zvláštne? 
Napríklad možnosť pečenia s pridaním 
vlhkosti. Konvektomat od Miele je skutočne 
všestranným pomocníkom.

Konvektomat pre domácnosť XXL
Aj tento prístroj ponúka všetky výhody ako 
parná rúra, rúra na pečenie a kombinovaná 
rúra – a to do výklenku 60 x 60 cm. Tento 
spotrebič je vybavený funkciami ako 
DGC XL a má káblový pokrmový teplomer. 
V prípade, že ho skombinujete s nahrieva-
čom výšky 29 cm, otvoria sa Vám doposiaľ 
neobjavené možnosti.

Všetky parné rúry Miele majú vyvíjač pary 
na rozdiel od iných systémov výroby pary 
mimo ohrevný priestor. To znamená jedi-
nečné výhody pri varení: ideálne množstvo 
pary, optimálne sledovanie a udržiavanie 
teploty, doba prípravy nezávislá na množ-
stve pokrmu a taktiež rýchle rozohriatie. 
A navyše, údržba parných rúr je veľmi 
jednoduchá, pretože sa v ohrevnom 
priestore netvoria žiadne usadeniny. 

Externý vyvíjač pary

MultiSteam
Externý vyvíjač pary pre veľké 

ohrevné priestory.

Jedinečná príprava pokrmov
Konvektomaty pre domácnosť - prevedenie
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Doprajte si dokonalú chuť pokrmov
Konvektomaty pre domácnosť – prednosti produktov*

MultiSteam
Dokonalosť presne podľa 

Vašich predstáv. Parná rúra Miele je vše-
stranným talentom, skvelo dopĺňa rúru 
na pečenie a varnú dosku. Svoje kulinárske 
zvyklosti nemusíte nijako meniť, pretože 
doba prípravy je pri varení v pare identická 
ako na varnej doske. Predjedlá, polievku, 
ryby, mäso, zeleninu, prílohy alebo dezerty 
môžete v parnej rúre pripravovať ako jednot-
livo, tak aj v podobe menu v priebehu 
jedného procesu prípravy. Konvektomat 
Miele splní aj tie najnáročnejšie požiadavky 
– zelenina tvrdšia, alebo skôr mäkučká, 
mäso šťavnaté a krehké – to všetko je 
možné. Perfektné a rovnomerné výsledky 
zaistí jedinečná externá výroba pary vo 
forme technológie MultiSteam, rýchle časy 
rozohriatia a taktiež rovnomerné rozdelenie 
pary.

Bezkáblový pokrmový  
teplomer

Pokrmy už nemusíte sledovať: ukazovateľ 
zostávajúceho času Vás na minútu presne 
informuje, kedy bude jedlo hotové.

Plnohodnotná parná rúra, 
rúra na pečenie a kombino-

vaná rúra v jednom
3 v 1: takmer neobmedzená možnosť 
kombinácií umožňuje perfektné výsledky 
varenia, pečenia a kombinovanej prípravy.

Ohrevný priestor XL/XXL
Nerobte si starosti: v rúre pripravíte kom-
pletné menu pre 8 až 10 osôb  
a bez problémov upečiete celé ryby  
alebo hydinu.

Výsuvný panel
Pohodlné: výsuvný panel sa 

vysunie stlačením tlačidla. Pod ním sa 
skrýva zásobník na vodu, zásobník na 
kondenzát a pokrmový teplomer.

Kombinovaná príprava
Vovnútri šťavnaté, zvonka chrumkavé: 
kombinácia napr. horúceho vzduchu a 
vlhkosti zaistí tie najlepšie výsledky pečenia.

* Vybavenie závislé od modelu.
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4. Prednosti prístroja
 MultiSteam
  Parná rúra s plnohodnotnou  

funkciou pečenia, plnohodnotná 
kombinovaná rúra

 XL ohrevný priestor
 XXL ohrevný priestor
 Výsuvný panel
 Kombinovaná príprava
 Bezkáblový pokrmový teplomer

Aké aspekty sú pre Vás dôležité?

1. Rozmer výklenku a objem vnútorného  
    priestoru
 60 × 45 cm, 48 litrov
 60 × 60 cm, 68 litrov

3. Farba prístroja
 Nerez/CleanSteel
 Briliantová biela
 Obsidián čierna
 Havanna hnedá

2. Ovládanie prístrojea
 M Touch
 SensorTronic

Vyplnením požadovaných parametrov Vám Váš odborný predajca môže 
pomôcť vybrať optimálne vybavený prístroj, ktorý bude spĺňať všetky 
Vaše požiadavky.
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Typ/predajné označenie DGC 6600 DGC 6800 DGC 6805
Dizajn
PureLine/ContourLine •/– •/– •/–
Displej SensorTronic M Touch M Touch
Zápustné otočné voliče – – –
Užívateľské výhody
Elektronická regulácia teploty rúry na pečenie 30 – 225°C • • •
Elektronická regulácia teploty parnej rúry 40 – 100°C • • •
Klimatický senzor • • •
Príprava menu bez prenášania chutí • • •
Bezkáblový pokrmový teplomer/pokrmový teplomer –/• •/– •/–
Prevádzkové spôsoby
Automatické programy vyše 200 vyše 200 vyše 200
Kombinovaná príprava/príprava v pare •/• •/• •/•
Veľký gril/malý gril/gril s cirkuláciou •/•/• •/•/• •/•/•
Horúci vzduch plus • • •
Horné/spodné pečenie/horné pečenie/spodné pečenie •/•/• •/•/• •/•/•
Komfort pri obsluhe
Výsuvný panel • • •
Automatická príprava menu • • •
Vlastné programy/individuálne nastavenia 20/• 20/• 20/•
Programovanie spustenia a ukončenia programu • • •
Denný čas/dátum/kuchynský budík •/•/• •/•/• •/•/•
Indikátor aktuálnej teploty/navrhovaná teplota •/• •/• •/•
Dvierka prístroja
Dvierka CleanGlass/priehľadné dvierka •/• •/• •/•
Ohrevný priestor
Ohrevný priestor XL/ohrevný priestor XXL •/– •/– •/–
Úžitkový objem v l 48 48 48
Vyberateľná záchytná mriežka s úpravou PerfectClean • • •
Počet halogénových svetiel 1 2 2
Komfort pri údržbe
Nerezová čelná stena s úpravou CleanSteel* • • •
Nerezový ohrevný priestor s úpravou PerfectClean/s ľanovou štruktúrou •/• •/• •/•
Externý vyvíjač pary • • •
Ošetrujúce programy: namáčanie/preplach/sušenie •/•/• •/•/• •/•/•
Technológia výroby pary a zásobovanie vodou
MultiSteam/MonoSteam •/– •/– •/–
Zásobník na vodu s výrobníkom pary/zásobník na čerstvú vodu –/• –/• –/•
Zásobník na kondenzát za výsuvným panelom • • •
Pevné pripojenie na vodu/odtok vody –/– –/– •/•
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti A A A
Energeticky úsporné osvetlenie/rýchloohrev •/• •/• •/•
Inteligentná domácnosť
Pripravené/predpripravené pre Miele@home –/• •/– •/–
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná stena • • •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania •/• •/• •/•
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 448 – 452 x 555 560 – 568 x 448 – 452 x 555 560 – 568 x 448 – 452 x 555
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 3,4/230/16 3,4/230/16 3,4/230/16
Dodávané príslušenstvo
Univerzálny plech s úpravou PerfectClean/ 
rošt s úpravou PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Nerezová naparovacia miska perforovaná/neperforovaná 1/1 2/1 2/1
Nerezový plech na pečenie/odkladací rošt –/– –/– –/–
Kuchárska kniha v nemčine • • •
Farebné prevedenie
Nerez Clean Steel • • •
Havanna hnedá • • •
Briliantová biela • • •
Obsidián čierna • • •

Konvektomaty pre domácnosť
Prehľad prístrojov

* Platí len pre nerezové prevedenie.

Typ/predajné označenie DGC 6660 XXL
Dizajn
PureLine/ContourLine •/–
Displej SensorTronic
Zápustné otočné voliče –
Užívateľské výhody
Elektronická regulácia teploty rúry na pečenie 30 – 225°C •
Elektronická regulácia teploty parnej rúry 40 – 100°C •
Klimatický senzor •
Príprava menu bez prenášania chutí •
Bezkáblový pokrmový teplomer/pokrmový teplomer –/•
Prevádzkové spôsoby
Automatické programy vyše 200
Kombinovaná príprava/príprava v pare •/•
Veľký gril/malý gril/gril s cirkuláciou •/•/•
Horúci vzduch plus •
Horné/spodné pečenie/horné pečenie/spodné pečenie •/•/•
Komfort pri obsluhe
Výsuvý panel •
Automatická príprava menu •
Vlastné programy/individuálne nastavenia 20/•
Programovanie spustenia a ukončenia programu •
Denný čas/dátum/kuchynský budík •/•/•
Indikátor aktuálnej teploty/navrhovaná teplota •/•
Dvierka prístroja
Dvierka CleanGlass/priehľadné dvierka •/•
Ohrevný priestor
Ohrevný priestor XL/ohrevný priestor XXL –/•
Úžitkový objem v l 68
Vyberateľná záchytná mriežka s úpravou PerfectClean •
Počet halogénových svetiel 2
Komfort pri údržbe
Nerezová čelná stena s úpravou CleanSteel* •
Nerezový ohrevný priestor s úpravou PerfectClean/ 
s ľanovou štruktúrou •/•
Externý vyvíjač pary •
Ošetrujúce programy: namáčanie/preplach/sušenie •/•/•
Technológia výroby pary a zásobovanie vodou
MultiSteam/MonoSteam •/–
Zásobník na vodu s výrobníkom pary/zásobník na čerstvú vodu –/•
Zásobník na kondenzát za výsuvným panelom •
Pevné pripojenie na vodu/odtok vody –/–
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti A
Energeticky úsporné osvetlenie/rýchloohrev •/•
Inteligentná domácnosť
Pripravené/predpripravené pre Miele@home –/•
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná stena •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania •/•
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 593 – 595 x 555
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 3,4/230/16
Dodávané príslušenstvo
Univerzálny plech s úpravou PerfectClean/ 
rošt s úpravou PerfectClean 1/1
Nerezová naparovacia miska perforovaná/neperforovaná 2/1
Nerezový plech na pečenie/odkladací rošt –/–
Kuchárska kniha v nemčine •
Farebné prevedenie
Nerez Clean Steel •
Havanna hnedá •
Briliantová biela •
Obsidián čierna •

* Platí len pre nerezové prevedenie.
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Svetová novinka v Miele:
Zabudovateľná parná rúra s mikrovlnkou

Príprava v pare, varenie a ohrev  
v jednom prístroji
Chceli by ste mať v kuchyni prístroj, ktorý 
plní viac funkcií a spôsobov prípravy 
súčasne? Okrem klasickej rúry na pečenie, 
ktorá je základom každej kuchyne, často 
zostáva pri plánovaní miesto už len na jeden 
ďalší prístroj na varenie.

Rozhodnutie často padne v prospech 
mikrovlnnej rúry, ktorá presvedčí svojou 
rýchlosťou pri rozmrazovaní či ohreve 
a navyše ponúka aj ďalšie možnosti varenia: 
napr. rýchle zohriatie šálky kakaa či mlieka, 
vďaka funkcii Popcorn si bleskurýchlo 
pripravíte balíček pukancov na príjemný 
domáci večer pred televíziou alebo si ľahko 
a za veľmi krátku dobu uvaríte lahodnú 
marmeládu. Jednoducho nenahraditeľný 
pomocník všedného dňa!

Už niekoľko rokov však získava čoraz väčšiu 
obľubu príprava v parnej rúre. Jej silnou 
stránkou je najmä komfortná a šetrná 
príprava potravín, ako sú napr. ryby alebo 
zelenina. Prirodzená chuť a farba zostávajú 
zachované. Vynikajúce výsledky sú navyše 
dôležitým prínosom k zdravému 
stravovaniu.

Miele sa týmto podarilo spojiť prednosti 
obidvoch prístrojov - do zabudovateľnej 
parnej rúry s mikrovlnkou. 

S týmto inovatívnym a jedinečným zabudo-
vateľným prístrojom ponúka Miele optimálne 
riešenie pre kuchyne, v ktorých sú k dispo-
zícii len dva výklenky na zabudovateľné 
spotrebiče. Perfektný doplnok k Vašej rúre 
na pečenie.

Ak máte k dispozícii výklenok s výškou 
60 cm, potom sa k DGM 6800 ponúka 
ideálna kombinácia so 14 cm vysokým 
nahrievačom Gourmet.
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Aké vlastnosti sú pre Vás obzvlášť dôležité?
Prednosti zabudovateľných parných rúr s mikrovlnkou*

MultiSteam
Dokonalosť presne podľa 

Vašich predstáv. Technológia MultiSteam  
je súčásťou všetkých 45 cm vysokých 
parných rúr Miele a je špeciálne prispôso-
bená požiadavkam veľkých ohrevných 
priestorov. Výkonný vyvíjač pary (3,3 kW) 
zaisťuje rýchlu výrobu pary a tým pádom 
aj rýchle rozohriatie vnútorného priestoru. 
8 výstupov pary je na špeciálne vyvinutom 
module usporiadaných tak, aby bola para 
v ohrevnom priestore a okolo naparovacích 
misiek rýchlo a rovnomerne rozdelovaná. 

Výsledkom je rovnomerne pripravený 
pokrm garantujúci perfektný pôžitok.

Veľký ohrevný priestor
Využite celý priestor prístroja  

a pripravujte súčasne aj väčšie množstvo 
jedál. Ušetríte tak Váš čas a el. energiu. 

Automatická príprava menu
Kompletné menu: parná rúra 

Vás bude priebežne informovať, kedy máte 
ktorú potravinu vložiť, teplotu a dĺžku prí-
pravy si stanoví sama. A Vy budete mať 
menu pripravené v presne stanovený 
okamih. 

Funkcia Popcorn
Jediným stlačením tlačidla 

pripravíte bežné balenie pukancov jednodu-
cho a rýchlo.

Jednoduchá údržba
Bez vápenatých usadenín: rýchla a jedno-
duchá údržba vďaka externému výrobníku 
pary.

Automatické programy parnej rúry
Jednoducho pripravíte viac než 150 rôznych 
pokrmov: ryby, mäso, zeleninu a mnoho 
ďalšieho. Všetko so zárukou, že sa Vám 
jedlo podarí.

Exkluzívne 
v Miele

Exkluzívne 
v Miele

Exkluzívne 
v Miele

Exkluzívne 
v Miele

* Vybavenie závislé od modelu.
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Typ/predajné označenie DGM 6800
Prevedenie
Parná rúra s mikrovlnkou •
Dizajn
PureLine •
Displej M Touch
Užívateľské výhody
Elektronická regulácia teploty pri príprave v pare v °C 40 – 100
Elektronicky riadený výkon mikrovlnky vo W •
Stupne výkonu vo W 80/150/300/450/600/850/1.000
Príprava menu bez prenosu chutí a vôní •
Automatické programy pre prípravu v pare s individuálnou možnos-
ťou prispôsobenia •
Udržiavanie teploty •
Prevádzkové spôsoby
Rozmrazovanie/ohrev •/•
Automatické programy pre prípravu v pare vyše 150
Príprava v pare/mikrovlnná prevádzka •/•
Komfort pri obsluhe
Príprava v pare až v troch úrovniach súčasne •
Automatická príprava menu v pare •
Redukcia pary pred ukončením varenia •
Denný čas/dátum/kuchynský budík •/•/•
Programovanie štartu a konca programu •
Indikátor aktuálnej teploty/navrhovaná teplota •/•
Quick mikrovlnka/funkcia Popcorn •/•
Vlastné programy/individuálne nastavenia •/•
Dvierka prístroja
Dvierka CleanGlass/priehľadné dvierka •/•
Záves dvierok dole
Ohrevný priestor
Úžitkový objem v l/počet úrovní zasunutia 40/4
LED osvetlenie (počet)/modul MultiSteam 3/•
Komfort pri údržbe
Nerezová čelná stena s povrchom CleanSteel* •
Externý vyvíjač pary •
Ohrevné teleso na redukciu kondenzátu/automatické odvápňovanie •/•
Technológia výroby pary a voda
MultiSteam •
Zásobník na vodu na cca. 90 minút varenia •
Vyberateľný zásobník na vodu s mechanizmom Push-to-Release •
Inteligentná domácnosť
Miele@home/SuperVision pripravené/•
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná stena •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania/dverný spínač •/•/•
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 450 x 550
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 3,3/230/16
Dodávané príslušenstvo
Nerezové misky perforované/neperforované 2/2
Odkladací rošt/sklenená misa 1/1
Odvápňovacie tablety •
Farebné prevedenie
Nerez CleanSteel •
Havanna hnedá •
Briliantová biela •
Obsidián čierna •

Parné rúry s mikrovlnkou
Prehľad prístrojov

* Platí len pre nerezové prevedenie.
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Rozmery výklenkuPrevedenie

Zabudovateľné mikrovlnné rúry Miele 
TopControl
Mikrovlnné rúry Miele s ovládaním v hornej 
časti prístroja ponúka nečakané možnosti. 
Je možné ich flexibilne zabudovať, lebo 
dokonale ladia s dizajnom ostatných zabu-
dovateľných spotrebičov Miele. Dvierka 
prístroja sa otvárajú ako na rúrach na 
pečenie smerom dole. Vďaka ovládaniu 
umiestnenému hore ponúka mikrovlnná 
rúra viac miesta vo vnútornom priestore.

Zabudovateľné mikrovlnné rúry 
Miele SideControl
Ďalšou možnosťou sú mikrovlnné rúry 
s klasickým ovládaním na strane. Tieto 
zabudovateľné prístroje môžete vertikálne 
kombinovať s ostatnými zabudovateľnými 
spotrebičmi Miele, alebo ich zabudovať 
jednotlivo. Dvierka prístroja sa otvárajú 
do strany.

výška 45 cm  
šírka 60 cm

výška 36 cm  
šírka 60 cm

výška 38 cm, príp. 42 cm  
šírka 60 cm

Ideálne riešenie do Vašej kuchyne
Mikrovlnné rúry – prevedenie

Prevedenie Prevádzkové spôsoby

Ak stále žijete v domnení, že mikrovlnné rúry 
dokážu len ohrievať alebo rozmrazovať 
pokrmy, zrejme ste sa ešte nestretli s mikro-
vlnnými rúrami Miele. Nechajte sa prekvapiť 
rozmanitosťou použitia, ktoré Vám mikro-
vlnné rúry Miele ponúkajú.

Miele ponúka mikrovlnné rúry v niekoľkých 
veľkostiach.

Objem 17 l

Objem 46 l Mikrovlnná rúra s grilom

Mikrovlnná  rúra
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Komfortné vybavenie
Mikrovlnné rúry – prednosti produktov*

Ohrevný priestor XL
Vo veľkom ohrevnom priestore môžete 
jednodcho pripraviť aj jedlá väčších rozme-
rov ako napr. kura alebo nákyp. Otočný 
tanier s priemerom 40 cm umožňuje mimo-
riadne flexibilné využitie: do rúry umiestnite 
rôzne druhy riadu alebo viac tanierov či 
misiek súčasne. Skrátka ideálne na prípravu 
jedál vo veľkom štýle. 

Otočný tanier s priemerom 40 cm
Miesto pre všetky prípady: do mikrovlnnej 
rúry jednoducho umiesnite aj väčšie množ-
stvo pohárov, šálok, tanierikov alebo riadu 
rozdielnych veľkostí.

LED osvetlenie
Dlhá životnosť a kvalita: LED osvetlenie 
ukáže pripravované pokrmy v tom najlep-
šom svetle.
 

Funkcia Popcorn
Stačí jediný dotyk tlačidla: mikrovlnná rúra 
automaticky pripraví Váš obľúbený popcorn.

Gril
Rýchlo a rovnomerne: všetky pokrmy 
sa v krátkej dobe optimálne zapečú.

Automatické programy
Bez námahy vyčarujete dokonalé pokrmy. 
Jednoducho zvolíte program a napr. hmot-
nosť – o zvyšok sa postará mikrovlnná rúra 
sama.

* Vybavenie závislé od modelu.
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1. Prevedenie a objem
 TopControl, 46 litrov
 SideControl, 26 litrov

Aké aspekty sú pre Vás dôležité?

2. Rozmery výklenku
 60 × 36 cm
 60 × 45 cm
 60 x 38 / 42 cm

4. Prednosti prístroja
 XL ohrevný priestor
 40 cm otočný tanier
 LED osvetlenie
 Funkcia Popcorn
 Gril
 Automatické programy

3. Farba prístroja
 Nerez/CleanSteel
 Briliantová biela
 Obsidián čierna
 Havanna hnedá

Vyplnením požadovaných parametrov Vám Váš odborný predajca môže 
pomôcť vybrať optimálne vybavený prístroj, ktorý bude spĺňať všetky 
Vaše požiadavky.
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Mikrovlnné rúry
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie M 6260 M 6262 M 6160 
Prevedenie
Voľne stojaca/zabudovateľná mikrovlnná rúra –/• –/• –/•
Dizajn
PureLine/ContourLine •/– •/– –/•
TopControl/SideControl •/– •/– •/–
Užívateľské výhody
Elektronicky riadený výkon mikrovlnky • • •
Stupne výkonu 7 7 7
Výkon grilu – 1 500 W  –
Udržiavanie teploty pokrmov • • •
Gril – • –
Prevádzkové spôsoby
Automatické programy 16 23 16
Prevádzkový spôsob mikrovlnka • • •
Prevádzkový spôsob gril – • –
Kombinovaný prevádzkový spôsob mikrovlnka/gril – • –
Komfort pri obsluhe
Funkcia Popcorn • • •
Denný čas • • •
Kuchynský budík/automatika vypnutia •/• •/• •/•
Quick mikrovlnka • • •
Funkcia Memory • • •
Individuálne možnosti nastavenia • • •
Ohrevný priestor
Objem v l 46 l 46 l 46 l
Osvetlenie ohrevného priestoru LED • • •
Výška ohrevného priestoru cm 23,2 23,2 23,2
Využiteľný priestor
Priemer otočného taniera v cm 40,6 40,6 40,6
Dvierka prístroja
Dverný spínač • • •
Tlačidlo na otvorenie dvierok – – –
Záves dvierok dole dole dole
Komfort pri údržbe
Nerezová čelná stena s povrchovou úpravou CleanSteel* • • •
Hospodárnosť
Nočné vypínanie/skrytie denného času –/• –/• –/•
Technické údaje
Zablokovanie sprevádzkovania • • •
Bezpečnostné vypínanie • • •
Upozornenie na nedovretie dvierok • • •
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 562 – 568 x 450 – 452 x 550 562 – 568 x 450 – 452 x 550 562 – 568 x 450 – 452 x 550
Vetranie nezávislé na výklenku • • •
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 1,6/220 – 240/10 1,6/220 – 240/10 1,6/220 – 240/10
Dodávané príslušenstvo
Kryt na ohrievanie jedál • • •
Grilovací rošt – • –
Tácka Gourmet – • –
Farebné prevedenie
Nerez/CleanSteel • • •
Briliantová biela – • –
Havanna hnedá – • –
Obsidián čierna – • –

* platí len pre nerezové prevedenie

Bitte geben Sie einen Text ein

Typ/predajné označenie M 6032 
Prevedenie
Voľne stojaca/zabudovateľná mikrovlnná rúra –/•
Dizajn
PureLine/ContourLine •/•
TopControl/SideControl –/•
Užívateľské výhody
Elektronicky riadený výkon mikrovlnky •
Stupne výkonu 6
Výkon grilu 800 W
Udržiavanie teploty pokrmov •
Gril •
Prevádzkové spôsoby
Automatické programy 17
Prevádzkový spôsob mikrovlnka •
Prevádzkový spôsob gril •
Kombinovaný prevádzkový spôsob mikrovlnka/gril •
Komfort pri obsluhe
Funkcia Popcorn –
Denný čas •
Kuchynský budík/automatika vypnutia •/•
Quick mikrovlnka •
Funkcia Memory •
Individuálne možnosti nastavenia •
Ohrevný priestor
Objem ohrevného priestoru v l 17 l
Osvetlenie ohrevného priestoru LED •
Výška ohrevného priestoru cm 20,2
Využiteľný priestor
Priemer otočného taniera v cm 27,2
Dvierka prístroja
Dverný spínač •
Tlačidlo na otvorenie dvierok •
Záves dvierok vľavo
Komfort pri údržbe
Nerezová čelná stena s povrchovou úpravou CleanSteel* •
Hospodárnosť
Nočné vypínanie/skrytie denného času •/–
Technické údaje
Zablokovanie sprevádzkovania •
Bezpečnostné vypínanie •
Upozornenie na nedovretie dvierok •
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 562 – 568 x 350 – 352 x >= 310
Vetranie nezávislé na výklenku •
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 2,17/220 – 240/10
Dodávané príslušenstvo
Kryt na ohrievanie jedál •
Grilovací rošt •
Tácka Gourmet •
Farebné prevedenie
Nerez/CleanSteel •
Briliantová biela –
Havanna hnedá –
Obsidián čierna –

* platí len pre nerezové prevedenie
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Prevedenie

Vyberte si z troch rôznych prevedení  
zabudovateľných nahrievačov Miele.

Nahrievač: výška 10 cm
Ideálny na odkladanie šálok alebo drobného 
príslušenstva. Praktické: v prípade, že 
zásuvku umiestnite pod zabudovateľný 
kávovar, budete mať všetko potrebné 
príslušenstvo po ruke.

Nahrievač Gourmet: výška 14 cm  
alebo 29 cm
Okrem výhod klasického nahrievača riadu 
ponúka nahrievač Gourmet aj funkciu 
udržiavanie teploty pripravených jedál alebo 
šetrnú prípravu pokrmov v prevádzkovom 
spôsobe "pečenie pri nízkych teplotách". 
Tento takmer univerzálny pomocník skvelo 
dopĺňa rúru na pečenie alebo parnú rúru.

Ideálne doplnenie Vašich spotrebičov
Nahrievače riadu - veľkosti

Veľkosti

Kompaktné – výška 10 cm, šírka 60 cm
Nahrievače týchto rozmerov predstavujú 
ideálny doplnok kompaktného prístroja 
výšky 35 cm, ako je kávovar alebo parná 
rúra Miele. Vyplníte tak výklenok veľkosti 
45 cm.

Klasické – výška 14 cm, šírka 60 cm
V strednej veľkosti ponúka Miele nahrievače 
Gourmet. Môžete ich ideálne kombinovať  
s kompaktným prístrojom výšky 45 cm, 
ako je napr. kávovar, parná rúra, kombino-
vaná parná rúra alebo rúra s mikrovlnkou 
Miele. Vyplníte tak výklenok výšky 60 cm. 
V tejto veľkosti Vám Miele ponúka nahrie-
vače v dvoch rôznych dizajnových 
prevedeniach.

Priestorné – výška 29 cm, šírka 60 cm
Veľký nahrievač Gourmet výšky 29 cm 
ponúka všetky funkcie nahrievača Miele.  
V kombinácii s bežnou rúrou na pečenie 
výšky 60 cm vznikne dokonalá dvojica  
do výklenku s výškou 88 cm.



Exkluzívne 
v Miele
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Všestranný pomocník do Vašej kuchyne
Nahrievače – prednosti produktov*

Pečenie pri nízkych teplo-
tách: program pre akýkoľvek 

druh mäsa
Pečenie pri nízkych teplotách predstavuje 
profesionálny spôsob pečenia. Mäso je 
jemné, voňavé a šťavnaté. Pokrm si zacho-
váva svoju arómu a nestráca živiny. Skúsení 
kuchári používajú tento spôsob pečenia na 
prípravu krehkých pochúťok, avšak tento 
spôsob pečenia sa stáva stále populárnej-
ším  
aj pri príprave pokrmov doma. Pečenie pri 
nízkych teplotách znamená pečenie bez 
stresu, pretože proces pečenia nemusíte 
neustále kontrolovať a môžete sa venovať 
ostatným prípravám. Mäso je možné po 
upečení rovno nakrájať a podávať. Vaši 
hostia budú nadšení.

Exkluzívne 
v Miele

4 prevádzkové spôsoby
Univerzálne použitie: jednoducho predhre-
jete šálky či taniere alebo pripravíte pokrm  
pri nízkych teplotách.

Dotykové ovládanie
Jednoduché a pohodlné: 

nahrievače je možné jednoducho ovládať na 
dotykovom ovládacom panely, ktorý sa 
zároveň ľahko udržuje.

Časové funkcie
Praktické: všetky zabudovateľné nahrievače 
disponujú časovačom, ktorý po 4 hodinách 
prístroj automaticky vypne.

Dovieranie s tlmením
Jemné a tiché: vďaka špeciálnemu tlmeniu 
sa nahrievač sám dovrie.

Plnovýsuvy
Nahrievač môžete úplne otvoriť, aby bolo 
vkladanie a vyberanie riadu a pokrmov ešte 
jednoduchšie.

* Vybavenie závislé od modelu.
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Aké aspekty sú pre Vás dôležité?

2. Výber veľkostí
 60 x 10 cm
 60 x 14 cm
 60  x 29 cm

5. Prednosti prístroja
 Pečenie pri nízkych teplotách
 4 prevádzkové spôsoby
 Dotykové ovládanie
 Časovač
 Dovieranie dvierok s tlmením
 Plnovýsuv

1. Prevedenie
 Nahrievač riadu
 Nahrievač Gourmet 

4. Farba prístroja
 Nerez/CleanSteel
 Briliantová biela
 Obsidián čierna
 Havanna hnedá

3. Dizajnový rad 
 PureLine
 ContourLine

Vyplnením požadovaných parametrov Vám Váš odborný predajca môže 
pomôcť vybrať optimálne vybavený prístroj, ktorý bude spĺňať všetky 
Vaše požiadavky.
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Typ/predajné označenie ESW 6114 ESW 6214 ESW 6229  
Prevedenie
Nahrievač – – –
Nahrievač riadu – – –
Nahrievač Gourmet • • •
Dizajn
PureLine • • •
ContourLine • • –
Sklenený panel zo senzorovými tlačidlami • • •
Ovládacia lišta s textovými popismi – – –
Ovládacia lišta so symbolmi • • •
Bez rukoväte • • –
Užívateľské výhody
Nahrievanie riadu • • •
Udržiavanie teploty jedál pri príprave menu • • •
Perfektné výsledky pri pečení pri nízkej teplote • • •
Regulácia teploty od 30°C do 50°C – – –
Plynulé nastavenie teploty – – –
Presná elektronická regulácia teploty od 40°C do 85°C • • •
Prevádzkové spôsoby
Nahrievanie šálok • • •
Nahrievanie tanierov • • •
Udržiavanie teploty pokrmov • • •
Pečenie pri nízkej teplote • • •
Komfort pri obsluhe
Plnovýsuv pre jednoduchú manipuláciu • • •
Mechanizmus otvárania Push-to-Open • • –
Samozatváranie s tlmeným dojazdom – – •
Nastavenie konca programu/časovač •/• •/• •/•
Kapacita 6 jedálenských súprav 6 jedálenských súprav 12 jedálenských súprav
Komfort pri údržbe
Nerezová čelná stena s úpravou CleanSteel • • •
Dotykový displej • • •
Schopnosť komunikácie
Možnosť prepojenia s kávovarom • • •
Bezpečnosť
Vlažná čelná stena • • •
Protišmyková podložka • • •
Bezpečnostné vypínanie • • •
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568/593 – 595/555 560 – 568/593 – 595/555 560 – 568/876 – 880/555
Využiteľná vnútorná výška v mm 80 80 230
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 0,7/230/10 0,7/230/10 0,7/230/10 
Dodávané príslušenstvo
Protišmyková podložka • • •
Kuchárska kniha v nemčine – – •
Odkladací rošt na zvýšenie odkladacej plochy – – •
Farebné prevedenie
Nerez Clean Steel • • •
Havanna hnedá – • •
Briliantová biela – • •
Obsidián čierna – • •

Nahrievače
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie EGW 6210 
Prevedenie
Nahrievač –
Nahrievač riadu •
Nahrievač Gourmet –
Dizajn
PureLine •
ContourLine •
Sklenený panel zo senzorovými tlačidlami –
Ovládacia lišta s textovými popismi –
Ovládacia lišta so symbolmi –
Bez rukoväte •
Užívateľské výhody
Nahrievanie riadu •
Udržiavanie teploty jedál pri príprave menu –
Perfektné výsledky pri pečení pri nízkej teplote –
Regulácia teploty od 30°C do 50°C •
Plynulé nastavenie teploty •
Presná elektronická regulácia teploty od 40°C do 85°C –
Prevádzkové spôsoby
Nahrievanie šálok •
Nahrievanie tanierov –
Udržiavanie teploty pokrmov –
Pečenie pri nízkej teplote –
Komfort pri obsluhe
Plnovýsuv pre jednoduchú manipuláciu •
Mechanizmus otvárania Push-to-Open •
Samozatváranie s tlmeným dojazdom –
Nastavenie konca programu/časovač –/–

Kapacita
56 šálok na espreso/ 
25 šálok na kapučíno

Komfort pri údržbe
Nerezová čelná stena s úpravou CleanSteel •
Dotykový displej –
Schopnosť komunikácie
Možnosť prepojenia s kávovarom –
Bezpečnosť
Vlažná čelná stena •
Protišmyková podložka •
Bezpečnostné vypínanie –
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560/450/550
Využiteľná vnútorná výška v mm 70
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 0,2/230/10
Dodávané príslušenstvo
Protišmyková podložka •
Kuchárska kniha v nemčine –
Odkladací rošt na zvýšenie odkladacej plochy –
Farebné prevedenie
Nerez Clean Steel •
Havanna hnedá –
Briliantová biela –
Obsidián čierna –
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Indukčné: trendové Elektrické (HiLight): tradičné Plynové: klasické

Prevedenie

Správna voľba do každej kuchyne
Varné dosky – rozmery a druhy rámikov

Klasické: prístroje šírky  
60 cm s 3–4 varnými zónami

Nerezový rám Bez rámu pre zabudovanie do pracovnej 
dosky

Priestorné: prístroje šírky 90 cm s 3–5 
varnými zónami

Rám s fazetovým zabrúsením

Rozmery

Druhy rámikov

Komfortné: prístroje šírky 75 cm s 3–6 
varnými zónami



Exkluzívne 
v Miele

Exkluzívne 
v Miele

Exkluzívne 
v Miele

Exkluzívne 
v Miele
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Spôsob ovládania a usporiadanie varných zón Vám výrazne 
zjednoduší varenie!
Rôzne prevedenia varných dosiek Miele

Spôsob ovládania Flexibilné varné zóny

EasyControl Plus Zóna Vario 

Priama voľba PowerFlex - zóna pre pekáč

Priama voľba Plus PowerFlex - rýchlosť

Ovládanie na dotykovom displeji

Ovládanie otočnými voličmi

FlexTouch

Rýchlosť varných dosiek Miele

ExtraSpeed

WaterBoost

TwinBooster

PowerFlex



Exkluzívne 
v Miele

Exkluzívne 
v Miele

Exkluzívne 
v Miele
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Exkluzívne vybavenie pre nekonečný pôžitok!
Prednosti varných dosiek Miele*

Priama voľba Plus
Rýchle a intuitívne: stupne 

výkonu a čas je možné nastaviť pomocou 
číselného radu, ktorý je k dispozícii pre 
každú varnú zónu. Keď je doska vypnutá, 
číselné rady nie sú viditeľné, čo dotvára 
elegantný, puristický dizajn. 

Priama voľba
Pohodlné: voľba rôznych funkcií prebieha 
pomocou jedného centrálneho číselného 
radu.

Indukčná doska FlexTouch 
Varenie bez hraníc: môžete na varenie využiť 
celú varnú plochu bez obmedzenia. Hrniec 
umiestnite presne tam, kam si budete priať.

Indukčné dosky PowerFlex
Mnohostranné a flexibilné: vhodné  
pre najrôznejšie veľkosti riadu. Aj väčší riad 
sa rozohreje rýchlo a bez problémov.

ExtraSpeed
Ušetríte až 35 % času**: vďaka 

exkluzívnej technológii Vám zostane viac 
času na veci, ktoré máte radi.

* Vybavenie závislé od modelu.
** V porovnaní s elektrickou varnou doskou Miele pred 15 
rokmi.

Con@ctivity 2.0
Vďaka automatickej funkcii  

Con@ctivity 2.0 sa môžete plne sústrediť 
na varenie. Okrem zapnutia a vypnutia 
odsávača funkcia Con@ctivity 2.0 automa-
ticky prispôsobí výkon odsávača situácii 
na varnej doske a zaisťuje príjemnú klímu 
v miestnosti. Odsávač pár komunikuje 
s varnou doskou prostredníctvom rádiového 
prenosu dát. Inštalácia je neuveriteľne 
jednoduchá, pretože ku všetkým odsáva-
čom pár s funkciou Con@ctivity 2.0 je 
priložený aj komunikačný modul, ktorý je 
možné vložiť do ľubovoľnej varnej dosky 
Miele, ktorá je vybavená funkciou 
Con@ctivity (Plug & Play).
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1. Prevedenie
 Indukčná varná doska
 Elektrická varná doska

6. Flexibilné varné zóny
 Zóna Vario a zóna pre pekáč
 PowerFlex so zónou pre pekáč
 PowerFlex - rýchlosť
 FlexTouch

7. Prednosti prístroja
 Con@ctivity 2.0
 Priama voľba Plus
 Priama voľba
 Indukčná doska FlexTouch
 Indukčná doska PowerFlex
 ExtraSpeed

5. Rýchlosť
 ExtraSpeed
 Waterboost
 TwinBooster
 PowerFlex

4. Ovládanie
 EasyControl Plus
 Priama voľba
 Priama voľba Plus
 Dotykové ovládanie na displeji

2. Výber veľkostí
 cca 60 cm šírka / 3-4 varné zóny
 cca 75 cm šírka / 3-6 varných zón
 cca 90 cm šírka / 3-5 varných zón

3. Dizajn rámiku
 Nerezový rámik
  Bez rámu pre zabudovanie do 

pracovnej dosky
 Rám s fazetovým zabrúsením

Vyplnením požadovaných parametrov Vám Váš odborný predajca môže 
pomôcť vybrať optimálne vybavený prístroj, ktorý bude spĺňať všetky 
Vaše požiadavky.

Aké aspekty sú pre Vás dôležité?
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Typ/predajné označenie KM 6202 KM 6203 KM 6204
Spôsob ohrevu
Spôsob ohrevu elektro elektro elektro
Prevedenie
Kombinácia so sporákom/nezávisle na sporáku –/• –/• –/•
Dizajn
Nerezový rám • – •
Nerezová lišta vpredu a vzadu – – –
Fazetové zabrúsenie/bez rámu pre zapustenie –/– –/• –/–
Vybavenie varných zón
Počet varných zón 4 4 4
Varné zóny PowerFlex
Počet/priemer v mm –/– –/– –/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Varná zóna

Umiestnenie/druh/priemer v mm/počet zón pre FlexTouch
vpredu vľavo/zóna Vario/100/ 
180/–

vpredu vľavo/zóna Vario/ 100/ 
180/–

vpredu vľavo/Extraspeed/120/ 
210/–

Výkon vo W/Booster/TwinBooster 600/1 800/–/– 600/1 800/–/– 1 200/2 900/–/–
Varná zóna

Umiestnenie/druh/priemer v mm
vzadu vľavo/jednookruhová 
zóna/145

vzadu vľavo/jednookruhová 
zóna/145

vzadu vľavo/jednookruhová 
zóna/145

Výkon vo W/Booster/TwinBooster 1 200/–/– 1 200/–/– 1 200/–/–
Varná zóna

Umiestnenie/druh/priemer v mm
vzadu vpravo/Extraspeed/120/ 
210

vzadu vpravo/Extraspeed/ 
120/210

vzadu vpravo/zóna pre pekáč/ 
Ø 170, šírka 265

Výkon vo W/Booster/TwinBooster 1 200/2 900/–/– 1 200/2 900/–/– 1 500/2 400/–/–
Varná zóna

Umiestnenie/druh/priemer v mm
vpredu vpravo/jednookruhová 
zóna/145

vpredu vpravo/jednookruhová 
zóna/180

vpredu vpravo/jednookruhová 
zóna/145

Výkon vo W/Booster/TwinBooster 1 200/–/– 1 200/–/– 1 200/–/–
Varná zóna
Umiestnenie/druh/priemer v mm –/–/– –/–/– –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Varná zóna
Umiestnenie/druh/priemer v mm –/–/– –/–/– –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Komfort pri obsluhe
Ovládanie na dotykovom displeji/senzorové tlačidlá/otočné voliče –/•/– –/•/– –/•/–
Infodisplej – – –
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca – – –
Rozšírenie varných zón • • •
Funkcia Stop&Go/funkcia udržiavania teploty •/– •/– •/–
Kuchynský budík/časovač/automatika predvarenia •/•/• •/•/• •/•/•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. tóny tlačidiel) • • •
Zóna pre udržiavanie teploty pokrmu s výkonom 150 W – – –
Indikácia
Indikácia zostatkového tepla/indikácia stupňov výkonu •/• •/• •/•
Hospodárnosť
Využitie zostatkového tepla • • •
Inteligentná domácnosť
Funkcia Con@ctivity 2.0 • • •
Bezpečnosť
Bezpečnostné vypínanie • • •
Blokovacia funkcia/zablokovanie sprevádzkovania •/• •/• •/•
Kontrola chýb/integrovaný ochladzovací ventilátor/ 
ochrana proti prehriatiu •/–/• •/–/• •/–/•
Ochrana hrncov/indikácia zostatkového tepla •/• •/• •/•
Technické údaje
Rozmery v mm (š x v x h) 574 x 38 x 504 592 x 40 x 492 614 x 38 x 514
Výška pre zabudovanie so svorkovnicou v mm 47 49 47
Rozmery výrezu v mm 560 x 490 596 x 496 600 x 500
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 7,1/3N AC 380 – 415/3 x 16  7,1/3N AC 380 – 415/3 x 16 7,7/3N AC 380 – 415/3 x 16 
Dodávané príslušenstvo
Škrabka/pripojovací kábel •/• •/• •/•

Typ/predajné označenie KM 6215 KM 6322
Spôsob ohrevu
Spôsob ohrevu elektro indukcia
Prevedenie
Kombinácia so sporákom/nezávisle na sporáku –/• –/•
Dizajn
Nerezový rám – •
Nerezová lišta vpredu a vzadu – –
Fazetové zabrúsenie/bez rámu pre zapustenie –/• –/–
Vybavenie varných zón
Počet varných zón 4 4
Varné zóny PowerFlex
Počet/priemer v mm –/– 2/150 – 230
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– 2 100/3 000/3 700
Varná zóna

Umiestnenie/druh/priemer v mm/počet zón pre FlexTouch
vpredu vľavo/ExtraSpeed/ 120/ 
210/–

vpredu vľavo/zóna Vario/ 
140 – 200/–

Výkon vo W/Booster/TwinBooster 1 200/2 900/–/– 1 850/3 000/–
Varná zóna

Umiestnenie/druh/priemer v mm
vzadu vľavo/jednookruhová 
zóna/145

vzadu vľavo/zóna Vario/ 
100 – 160

Výkon vo W/Booster/TwinBooster 1 200/–/– 1 400/2 200/–
Varná zóna

Umiestnenie/druh/priemer v mm
vzadu vpravo/zóna pre pekáč/ 
170 Ø, 290 vpravo/PowerFlex/230 x 390

Výkon vo W/Booster/TwinBooster 1 500/2 600/–/– 3 400/4 800/7 400
Varná zóna

Umiestnenie/druh/priemer v mm
vpredu vpravo/jednookruhová 
zóna/146 –/–/–

Výkon vo W/Booster/TwinBooster 1 800/–/– –/–/–
Varná zóna
Umiestnenie/druh/priemer v mm –/–/– –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/–
Varná zóna
Umiestnenie/druh/priemer v mm –/–/– –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/–
Komfort pri obsluhe
Ovládanie na dotykovom displeji/senzorové tlačidlá/otočné voliče –/•/– –/•/–
Infodisplej – –
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca – •
Rozšírenie varných zón – •
Funkcia Stop&Go/funkcia udržiavania teploty •/– •/•
Kuchynský budík/časovač/automatika predvarenia •/•/• •/•/•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. tóny tlačidiel) • •
Zóna pre udržiavanie teploty pokrmu s výkonom 150 W – –
Indikácia
Indikácia zostatkového tepla/indikácia stupňov výkonu •/• •/•
Hospodárnosť
Využitie zostatkového tepla • •
Inteligentná domácnosť
Funkcia Con@ctivity 2.0 • •
Bezpečnosť
Bezpečnostné vypínanie • •
Blokovacia funkcia/zablokovanie sprevádzkovania •/• •/•
Kontrola chýb/integrovaný ochladzovací ventilátor/ 
ochrana proti prehriatiu •/–/• •/•/•
Ochrana hrncov/indikácia zostatkového tepla •/• –/•
Technické údaje
Rozmery v mm (š x v x h) 752 x 40 x 492 614 x 16 x 514
Výška pre zabudovanie so svorkovnicou v mm 49 48
Rozmery výrezu v mm 756 x 496 600 x 500
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 8,5/3N AC 380 – 415/3 x 16 7,4/3N AC 380 – 415/3 x 16  
Dodávané príslušenstvo
Škrabka/pripojovací kábel •/• –/•

Varné dosky
Prehľad prístrojov
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Typ/predajné označenie KM 6323 KM 6328-1 KM 6347
Spôsob ohrevu
Spôsob ohrevu indukcia indukcia indukcia
Prevedenie
Kombinácia so sporákom/nezávisle na sporáku –/• –/• –/•
Dizajn
Nerezový rám – • •
Nerezová lišta vpredu a vzadu – – –
Fazetové zabrúsenie/bez rámu pre zapustenie –/• –/– –/–
Vybavenie varných zón
Počet varných zón 4 4 4
Varné zóny PowerFlex
Počet/priemer v mm 2/150 – 230 4/150 – 230 2/150 – 230
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 2 100/3 000/3 700 2 100/3 000/3 650 2 100/3 000/3 700
Varná zóna

Umiestnenie/druh/priemer v mm/počet zón pre FlexTouch
vpredu vľavo/zóna Vario/ 
140 – 200/–

vľavo uprostred/PowerFlex/ 
230 x 390/–

vpredu vľavo/zóna Vario/ 
160 – 230/–

Výkon vo W/Booster/TwinBooster 1 850/3 000/– 3 400/4 800/7 300 2 300/3 000/3 700
Varná zóna

Umiestnenie/druh/priemer v mm
vzadu vľavo/zóna Vario/ 
100 – 160 vpravo/PowerFlex/230 x 390

vzadu vľavo/zóna Vario/ 
100 – 160

Výkon vo W/Booster/TwinBooster 1 400/2 200/– 3 400/4 800/7 300 1 400/2 200/–
Varná zóna
Umiestnenie/druh/priemer v mm vpravo/PowerFlex/230 x 390 –/–/– vpravo/PowerFlex/230 x 390
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 3 400/4 800/7 400 –/–/– 3 400/4 800/7 400
Varná zóna
Umiestnenie/druh/priemer v mm –/–/– –/–/– –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Varná zóna
Umiestnenie/druh/priemer v mm –/–/– –/–/– –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Varná zóna
Umiestnenie/druh/priemer v mm –/–/– –/–/– –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Komfort pri obsluhe
Ovládanie na dotykovom displeji/senzorové tlačidlá/otočné voliče –/•/– –/•/– –/•/–
Infodisplej – – –
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca • • •
Rozšírenie varných zón • • •
Funkcia Stop&Go/funkcia udržiavania teploty •/• •/• •/•
Kuchynský budík/časovač/automatika predvarenia •/•/• •/•/• •/•/•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. tóny tlačidiel) • – •
Zóna pre udržiavanie teploty pokrmu s výkonom 150 W – – –
Indikácia
Indikácia zostatkového tepla/indikácia stupňov výkonu •/• •/• •/•
Hospodárnosť
Využitie zostatkového tepla • • •
Inteligentná domácnosť
Funkcia Con@ctivity 2.0 • • •
Bezpečnosť
Bezpečnostné vypínanie • • •
Blokovacia funkcia/zablokovanie sprevádzkovania •/• •/• •/•
Kontrola chýb/integrovaný ochladzovací ventilátor/ 
ochrana proti prehriatiu •/•/• •/•/• •/•/•
Ochrana hrncov/indikácia zostatkového tepla –/• –/• –/•
Technické údaje
Rozmery v mm (š x v x h) 592 x 18 x 492 626 x 13 x 526 764 x 16 x 504
Výška pre zabudovanie so svorkovnicou v mm 51 45 48
Rozmery výrezu v mm 596 x 496 560 x 490 750 x 490
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 7,4/3N AC 380 – 415/3 x 16 7,4/3N AC 380 – 415/3 x 16 7,4/3N AC 380 – 415/3 x 16  
Dodávané príslušenstvo
Škrabka/pripojovací kábel –/• –/• –/•

Typ/predajné označenie KM 6348 KM 6366-1 KM 6367-1
Spôsob ohrevu
Spôsob ohrevu indukcia indukcia indukcia
Prevedenie
Kombinácia so sporákom/nezávisle na sporáku –/• –/• –/•
Dizajn
Nerezový rám – • –
Nerezová lišta vpredu a vzadu – – –
Fazetové zabrúsenie/bez rámu pre zapustenie –/• –/– –/•
Vybavenie varných zón
Počet varných zón 4 6 6
Varné zóny PowerFlex
Počet/priemer v mm 2/150 – 230 6/150 – 230 6/150 – 230
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 2 100/3 000/3 700 2 100/3 000/3 650 2 100/3 000/3 650
Varná zóna

Umiestnenie/druh/priemer v mm/počet zón pre FlexTouch
vpredu vľavo/zóna Vario/ 
160 – 230/– vľavo/PowerFlex/230 x 390/– vľavo/PowerFlex/230 x 390/–

Výkon vo W/Booster/TwinBooster 2 300/3 000/3 700 3 400/3 650/– 3 400/3 650/–
Varná zóna

Umiestnenie/druh/priemer v mm
vzadu vľavo/zóna Vario/ 
100 – 160 uprostred/PowerFlex/230 x 390 uprostred/PowerFlex/230 x 390

Výkon vo W/Booster/TwinBooster 1 400/2 200/– 3 400/4 800/7 300 3 400/4 800/7 300
Varná zóna
Umiestnenie/druh/priemer v mm vpravo/PowerFlex/230 x 390 vpravo/PowerFlex/230 x 390 vpravo/PowerFlex/230 x 390
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 3 400/4 800/7 400 3 400/4 800/7 300 3 400/4 800/7 300
Varná zóna
Umiestnenie/druh/priemer v mm –/–/– –/–/– –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Varná zóna
Umiestnenie/druh/priemer v mm –/–/– –/–/– –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Varná zóna
Umiestnenie/druh/priemer v mm –/–/– –/–/– –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Komfort pri obsluhe
Ovládanie na dotykovom displeji/senzorové tlačidlá/otočné voliče –/•/– –/•/– –/•/–
Infodisplej – – –
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca • • •
Rozšírenie varných zón • • •
Funkcia Stop&Go/funkcia udržiavania teploty •/• •/• •/•
Kuchynský budík/časovač/automatika predvarenia •/•/• •/•/• •/•/•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. tóny tlačidiel) • • •
Zóna pre udržiavanie teploty pokrmu s výkonom 150 W – – –
Indikácia
Indikácia zostatkového tepla/indikácia stupňov výkonu •/• •/• •/•
Hospodárnosť
Využitie zostatkového tepla • • •
Inteligentná domácnosť
Funkcia Con@ctivity 2.0 • • •
Bezpečnosť
Bezpečnostné vypínanie • • •
Blokovacia funkcia/zablokovanie sprevádzkovania •/• •/• •/•
Kontrola chýb/integrovaný ochladzovací ventilátor/ 
ochrana proti prehriatiu •/•/• •/•/• •/•/•
Ochrana hrncov/indikácia zostatkového tepla –/• –/• –/•
Technické údaje
Rozmery v mm (š x v x h) 752 x 18 x 492 806 x 13 x 526 792 x 18 x 512
Výška pre zabudovanie so svorkovnicou v mm 51 45 51
Rozmery výrezu v mm 756 x 496 780 x 500 796 x 516
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 7,4/3N AC 380 – 415/3 x 16  11,0/3N AC 380 – 415/3 x 16 11,0/3N AC 380 – 415/3 x 16
Dodávané príslušenstvo
Škrabka/pripojovací kábel –/• –/• –/•

Indukčné varné dosky
Prehľad prístrojov
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Typ/predajné označenie KM 6381 KM 6388 KM 6389
Spôsob ohrevu
Spôsob ohrevu indukcia indukcia indukcia
Prevedenie
Kombinácia so sporákom/nezávisle na sporáku –/• –/• –/•
Dizajn
Nerezový rám – • –
Nerezová lišta vpredu a vzadu – – •
Fazetové zabrúsenie/bez rámu pre zapustenie •/– –/– –/•
Vybavenie varných zón
Počet varných zón 4 5 5
Varné zóny PowerFlex
Počet/priemer v mm 2/150 – 230 2/150 – 230 2/150 – 230
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 2 100/3 000/3 650 2 100/3 000/3 650 2 100/3 000/3 650
Varná zóna
Umiestnenie/druh/priemer v mm/počet zón pre FlexTouch vľavo/PowerFlex/230 x 390 vľavo/PowerFlex/230 x 390 vľavo/PowerFlex/230 x 390
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 3 400/4 800/7 300 3 400/4 800/7 300 3 400/4 800/7 300
Varná zóna
Umiestnenie/druh/priemer v mm vpravo/PowerFlex/230 x 390 uprostred/Vario/180 – 280 uprostred/Vario/180 – 280
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 3 400/4 800/7 300 2 600/3 300/5 500 2 600/3 300/5 500
Varná zóna
Umiestnenie/druh/priemer v mm –/–/– vpravo/PowerFlex/230 x 390 vpravo/PowerFlex/230 x 390
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– 3 400/4 800/7 300 3 400/4 800/7 300
Varná zóna
Umiestnenie/druh/priemer v mm –/–/– –/–/– –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Varná zóna
Umiestnenie/druh/priemer v mm –/–/– –/–/– –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Varná zóna
Umiestnenie/druh/priemer v mm –/–/– –/–/– –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Komfort pri obsluhe
Ovládanie na dotykovom displeji/senzorové tlačidlá/otočné voliče –/•/– –/•/– –/•/–
Infodisplej – – –
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca • • •
Rozšírenie varných zón • • •
Funkcia Stop&Go/funkcia udržiavania teploty •/• •/• •/•
Kuchynský budík/časovač/automatika predvarenia •/•/• •/•/• •/•/•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. tóny tlačidiel) • • •
Zóna pre udržiavanie teploty pokrmu s výkonom 150 W – – –
Indikácia
Indikácia zostatkového tepla/indikácia stupňov výkonu •/• •/• •/•
Hospodárnosť
Využitie zostatkového tepla • • •
Inteligentná domácnosť
Funkcia Con@ctivity 2.0 • • •
Bezpečnosť
Bezpečnostné vypínanie • • •
Blokovacia funkcia/zablokovanie sprevádzkovania •/• •/• •/•
Kontrola chýb/integrovaný ochladzovací ventilátor/ 
ochrana proti prehriatiu •/•/• •/•/• •/•/•
Ochrana hrncov/indikácia zostatkového tepla –/• –/• –/•
Technické údaje
Rozmery v mm (š x v x h) 916 x 13 x 416 942 x 13 x 526 928 x 13 x 512
Výška pre zabudovanie so svorkovnicou v mm 47 45 51
Rozmery výrezu v mm 886 x 386 916 x 500 916 x 500
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 7,4/3N AC 380 – 415/3 x 16 11,1/3N AC 380 – 415/3 x 16 11,1/3N AC 380 – 415/3 x 16
Dodávané príslušenstvo
Škrabka/pripojovací kábel –/• –/• –/•

Typ/predajné označenie KM 6324-1 KM 6362-1 KM 6395
Spôsob ohrevu
Spôsob ohrevu indukcia indukcia indukcia
Prevedenie
Kombinácia so sporákom/nezávisle na sporáku –/• –/• –/•
Dizajn
Nerezový rám – – –
Nerezová lišta vpredu a vzadu – • •
Fazetové zabrúsenie/bez rámu pre zapustenie –/• –/– –/–
Vybavenie varných zón
Počet varných zón 4 4 1
Varné zóny PowerFlex
Počet/priemer v mm 2/150 – 230 2/150 – 230 –/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 2 100/3 000/3 650 2 100/3 000/3 650 –/–/–
Varná zóna

Umiestnenie/druh/priemer v mm/počet zón pre FlexTouch vpredu vľavo/Vario/100 – 160/– vpredu vľavo/Vario/100 – 230/–
uprostred/FlexTouch/ 
760 x 410/5

Výkon vo W/Booster/TwinBooster 1 400/2 200/– 2 300/3 200/5 000 10 800/–/–
Varná zóna
Umiestnenie/druh/priemer v mm vzadu vľavo/Vario/140 – 200 vzadu vľavo/Vario/140 – 200 –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 1 850/3 000/– 1 850/3 200/– –/–/–
Varná zóna
Umiestnenie/druh/priemer v mm vpravo/PowerFlex/230 x 390 vpravo/PowerFlex/230 x 390 –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 3 400/4 800/7 300 3 400/4 800/7 300 –/–/–
Varná zóna
Umiestnenie/druh/priemer v mm –/–/– –/–/– –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Varná zóna
Umiestnenie/druh/priemer v mm –/–/– –/–/– –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Varná zóna
Umiestnenie/druh/priemer v mm –/–/– –/–/– –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Komfort pri obsluhe
Ovládanie na dotykovom displeji/senzorové tlačidlá/otočné voliče –/•/– –/–/• •/–/–
Infodisplej – • –
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca • • •
Rozšírenie varných zón • • •
Funkcia Stop&Go/funkcia udržiavania teploty •/• –/• –/–
Kuchynský budík/časovač/automatika predvarenia •/•/• –/–/• •/•/–
Individuálne možnosti nastavenia (napr. tóny tlačidiel) – – •
Zóna pre udržiavanie teploty pokrmu s výkonom 150 W – – –
Indikácia
Indikácia zostatkového tepla/indikácia stupňov výkonu •/• •/• •/•
Hospodárnosť
Využitie zostatkového tepla • • •
Inteligentná domácnosť
Funkcia Con@ctivity 2.0 • • –
Bezpečnosť
Bezpečnostné vypínanie • • –
Blokovacia funkcia/zablokovanie sprevádzkovania •/• –/• •/•
Kontrola chýb/integrovaný ochladzovací ventilátor/ 
ochrana proti prehriatiu •/•/• •/•/• •/•/•
Ochrana hrncov/indikácia zostatkového tepla –/• –/• –/•
Technické údaje
Rozmery v mm (š x v x h) 592 x 18 x 492 800 x 16 x 522 930 x 74 x 520
Výška pre zabudovanie so svorkovnicou v mm 51 45 87
Rozmery výrezu v mm 596 x 496 780 x 500 916 x 500
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 7,3/3N AC 380 – 415/3 x 16 7,3/3N AC 380 – 415/3 x 16 10,8/3N AC 380 – 415/3 x 16
Dodávané príslušenstvo
Škrabka/pripojovací kábel –/• –/• –/•

Indukčné varné dosky
Prehľad prístrojov
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Priestorné
Šírka 90 cm: varná doska s 5 horákmi

Komfortné
Šírka 75 cm: varná doska so 4 až 5 horákmi

Prevedenie Rozmery

Plynové varné dosky
Plynové varné dosky Miele sú nezá-
vislé na rúre na pečenie, je možné ich teda 
zabudovať prakticky kamkoľvek v dosahu 
prívodu plynu. Priestor pod varnou doskou 
je potom možné využiť na zásuvky alebo 
spodné skrinky.

Plyn
Plyn je primárny zdroj energie – to znamená, 
že pochádza z prírody. Keď chceme využiť 
plyn, nie je nutné ho nijak ďalej upravo-
vať. Preto je varenie na plyne šetrné 
k životnému prostrediu. Plyn má tiež dlhú 
tradíciu. Prvé plynové sporáky vznikli už 
v 19. storočí, dlho pred elektrickými 
sporákmi.

Jednoduché a komfortné ovládanie
Plynové varné dosky - prevedenie

Ovládanie

Dizajn

Klasické
Plynové varné dosky na nerezovej základni

Elegantné
Plynové varné dosky s nízkou výškou  
alebo varné dosky na sklokeramike

Plynové varné dosky bez elektroniky
Všetky plynové varné dosky Miele sú 
vybavené technológiou GasStop. V prípade, 
že plameň zhasne, preruší sa prívod plynu. 
Plyn tak nemôže nekontrolovane unikať.

Plynové varné dosky s elektronikou
Inteligentné vybavenie Miele zaručuje ešte 
väčší komfort a bezpečnosť: QuickStart  
pre rýchle zapálenie plameňa, GasStop 
preruší prívod plynu, keď plameň zhasne.
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Jedinečné vybavenie
Plynové varné dosky – prednosti produktov*

Plynové varné dosky s elektronikou
Inteligentné vybavenie Miele zaručuje ešte 
väčší komfort a bezpečnosť: QuickStart  
pre rýchle zapálenie plameňa, GasStop 
preruší prívod plynu, keď plameň zhasne.

Nosiče riadu ComfortClean
Nosiče riadu je možné jednoducho odobrať 
a umyť v umývačke riadu. Varná doska tak 
bude vyzerať stále ako nová.

Individuálny dizajn
Atraktívne dizajnové varianty uspokoja 
každého z Vás: puristický nerezový vzhľad 
alebo elegantná sklokeramika.  

Emailované nosiče riadu a horáky
Emailované liatinové nosiče riadu a horáky 
majú dlhú životnosť a veľmi jednoducho sa 
udržujú.

QuickStart
Otočný volič nemusíte stlačiť a dlho držať: 
o okamžité zapálenie plameňa sa postará 
inteligentná elektronika.

GasStop
Varte bezpečne: v prípade, že plameň 
zhasne, prívod plynu sa preruší.

* Vybavenie závislé od modelu.
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Plynové varné dosky  
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie KM 2034 KM 3054 KM 2356
Spôsob ohrevu
Spôsob ohrevu plyn plyn plyn
Prevedenie
Nezávisle na sporáku • • •
Dizajn
Doska z tvrdeného skla – • –
Nerezový rám – • –
Nerezová lišta vpredu a vzadu – – –
Nerezová základňa • – •
Liatinové nosiče riadu (matne čierne, emailované) • • •
Vybavenie varných zón
Počet varných zón 5 5 5
Varná zóna

Umiestnenie/druh/priemer v mm
vpredu vľavo/silný horák/ 
140 – 240

uprostred vľavo/Dual wok/ 
140 – 260

vpredu vľavo/úsporný horák/ 
100 – 220

Výkon vo W 2 600 4 700 1 000
Varná zóna

Umiestnenie/druh/priemer v mm
vzadu vľavo/úsporný horák/ 
100 – 220

uprostred vpredu/silný horák/ 
140 – 240

vzadu vľavo/silný horák/ 
120 – 240

Výkon vo W 1 000 2 700 2 700
Varná zóna

Umiestnenie/druh/priemer v mm uprostred/Dual wok/160 – 260
uprostred vzadu/úsporný 
horák/100 – 200 uprostred/Dual wok/150 – 260

Výkon vo W 4 200 1 000 4 500
Varná zóna

Umiestnenie/druh/priemer v mm
vzadu vpravo/normálny horák/ 
120 – 220

vzadu vpravo/normálny 
horák/120 – 220

vzadu vpravo/normálny 
horák/100 – 220

Výkon vo W 1 750 1 700 1 700
Varná zóna

Umiestnenie/druh/priemer v mm
vpredu vpravo/normálny horák/ 
120 – 220

vpredu vpravo/normálny 
horák/120 – 220

vpredu vpravo/normálny 
horák/100 – 220

Výkon vo W 1 750 1 700 1 700
Varná zóna
Umiestnenie/druh/priemer v mm – – –
Výkon vo W – – –
Komfort pri obsluhe
Otočné voliče • • •
Kuchynský budík – • –
Elektrické zapaľovanie a ovládanie jednou rukou/QuickStart •/– •/• •/•
Inteligentná domácnosť
Funkcia Con@ctivity – – –
Komfort pri údržbe
Jednoduchá údržba sklokeramiky – • –
Nosiče riadu vhodné do umývačky riadu – • •
Bezpečnosť
Bezpečnostné vypínanie – • •
Zablokovanie sprevádzkovania – • –
Indikácia tepla/indikácia prevádzky –/– •/• –/–
Rýchlovypínanie – • –
GasStop /GasStop & ReStart •/– -/• –/•
Technické údaje
Rozmery v mm (š x v x h) 750 x 35 x 520 888 x 105 x 508 888 x 75 x 508
Výška pre zabudovanie so svorkovnicou v mm 35 záleží na spôsobe zabudovania 100
Rozmery výrezu v mm 560 x 480 916 x 500 862 x 490
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 0,025/230/10 0,025/230/10 0,025/230/10
Dodávané príslušenstvo
Škrabka/pripojovací kábel –/• –/• –/•
Sada trysiek na propán-bután • • •
Držiak na wok/držiak na malý riad •/– •/• •/•
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Prístroje CombiSetov upútajú Vašu pozornosť
Miele CombiSety – prevedenie

Prevedenie

Prístroje Miele CombiSet
Jednotlivé spotrebiče CombiSetu zabudujete ľubovoľne do kuchynskej linky. Priestor pod spotrebičmi môžete využiť na zásuvky alebo spodné 
skrinky. Pri plánovaní kuchyne budete vždy flexibilní.

Elektrické
Ohrevné teleso pod sklokeramikou ohrieva 
varnú zónu. Akonáhle sa rozohreje, svieti 
varná zóna načerveno. Elektrické varné 
dosky radu CombiSet disponujú rovnako 
ako klasické elektrické dosky rôznymi 
veľkosťami varných zón.

Indukčné
Pri varení na indukcii vzniká teplo priamo 
v dne hrnca. Doska navyše automaticky 
rozpozná veľkosť hrnca. Výhoda: nedochá-
dza prakticky k žiadnym stratám energie. 
Varenie na indukcii je mimoriadne bez-
pečné, pretože oblasť okolo varnej zóny 
zostáva relatívne studená.

Plynové
Intenzívne alebo naopak pozvoľné varenie:  
na plynových doskách Miele dokážete 
všetko. Elektronicky riadené plynové 
horáky disponujú jedinečnými bezpečnost-
nými a komfortnými prvkami.

Rozmery

Varíte skôr jednoduché jedlá? Alebo naopak 
radi pripravujete niekoľkochodové menu, 
ktoré pre svoju prípravu vyžaduje mnoho 
hrncov a riadu? Miele ponúka tri rôzne šírky 
jednotlivých prístrojov.

Klasické – šírka 288 mm
Komfortné – šírka 380 mm
Priestorné – šírka 576 mm



100 101

M
ie

le
 C

om
bi

S
et

y

Profesionálni pomocníci
Miele CombiSety – netradičné modely

Indukčný wok
Panvica wok Miele presne zapadne  
do priehlbne vo varnej doske – teplo sa tak 
optimálne rozdelí po celej ploche. Inteli-
gentný systém ControlInduc® zabraňuje 
prepáleniu tukov. Indukčný wok Miele Vám 
samozrejme ponúka všetky komfortné 
funkcie ako napr. funkciu Booster.

Barbecue gril
Na grile chutne pripravíte mäso, ryby alebo 
zeleninu. Vďaka dvom samostatne regulova-
teľným zónam môžete prívod tepla individuál-
ne regulovať, a tak napr. súčasne grilovať 
mäso a udržiavať teplotu už hotového 
pokrmu. Podľa Vašej chuti: pri použití grilu 
s vodou budú pokrmy šťavnaté. Keď použi-
jete aj lávové kamene, bude mať pokrm 
typickú arómu ako z grilu.

TepanYaki
Varenie inšpirované japonskou gastronó-
miou: jedlo sa pripravuje priamo na rozpále-
nej nerezovej doske. Tepan navyše dispo-
nuje dvoma samostatnými 
ohrevnými okruhmi, takže zatiaľ čo na jednej 
strane pripravujete jedlo, druhá strana slúži 
na udržiavanie teploty už hotového pokrmu.
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Jedinečné vybavenie
Miele CombiSety – prednosti produktov*

Šírka prístrojov
Prístroje CombiSetov sa vyrábajú v troch 
rôznych šírkach, a tak ich medzi 
sebou môžete ľubovoľne kombinovať.

Nerezový rám
Všetky prístroje majú rovnaký dizajn rámika, 
aby ste ich medzi sebou mohli ľubovoľne 
kombinovať.

Otočné voliče
Komfort: kovové voliče* dopĺňajú harmo-
nický dizajn prístrojov Miele CombiSetu.

Naklonený ovládací panel
Dokonalý vzhľad: ergonomicky naklonený 
ovládací panel uľahčuje ovládanie.

Indikácia
Bezpečné a efektívne: indikácia na displeji.

* Vybavenie závislé od modelu.

Prístroje Miele CombiSetov Vás upútajú 
svojim jedinečným dizajnom a komfortným 
vybavením. V prípade rozdielnych kombiná-
cií bude celok vždy pôsobiť harmonicky. 
Vyberte si svojich favoritov!
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1. Prevedenie
 Elektrická varná doska
 Indukčná varná doska
 Plynová varná doska

4. Prednosti prístroja
 Šírka prístrojov
 Nerezový rámik
 Otočné voliče
 Naklonený ovládací panel
 Indikácia

3. Ďalšie prístroje CombiSetu
 Indukčný wok
 Barbecue gril
 TepanYaki

2. Výber veľkostí
 288 mm široký
 380 mm široký
 576 mm široký

Vyplnením požadovaných parametrov Vám Váš odborný predajca môže 
pomôcť vybrať optimálne vybavený prístroj, ktorý bude spĺňať všetky 
Vaše požiadavky.

Aké aspekty sú pre Vás dôležité?
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Typ/predajné označenie CS 1012-1 G CS 1112 E CS 1212-1 I
Spôsob ohrevu
Spôsob ohrevu plyn elektro indukcia
Prevedenie
CombiSet • • •
Dizajn
Nerezová základňa • • •
Liatinové nosiče riadu (matne čierne, emailované) • – –
Liatinový rošt – – –
Varná zóna

Umiestnenie/druh/priemer v mm
vpredu/normálny horák/ 
100 – 220 vpredu/zóna Vario/145 vpredu/zóna Vario/100 – 160

Výkon vo W/Booster/TwinBooster 1 800/–/– 1 200/–/– 1 400/2 200/–
Varná zóna
Umiestnenie/druh/priemer v mm vzadu/silný horák/140 – 240 vzadu/zóna Vario/100/180 vzadu/zóna Vario/160 – 230
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 3 000/–/– 600/1 800/–/– 2 300/3 000/3 700
Varná zóna
Umiestnenie/druh/priemer v mm –/–/– –/–/– –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Varná zóna
Umiestnenie/druh/priemer v mm –/–/– –/–/– –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Varná zóna
Plocha tepanu v mm/výkon tepanu vo W –/– –/– –/–
Plocha grilu v mm/výkon grilu vo W –/– –/– –/–
Komfort pri obsluhe
Ovládanie otočnými voličmi • • •
Indikácie
Indikácia zostatkového tepla • • •
Indikácia nastavenej teploty – – –
Bezpečnosť
Indikácia zostatkového tepla/indikácia tepla/indikácia prevádzky •/–/• •/–/• •/–/•
Ochrana proti privretiu – – –
Technické údaje
Rozmery v mm (š x v x h) 288 x 57 x 520 288 x 57 x 520 228 x 57 x 520
Výška pre zabudovanie so svorkovnicou v mm 106 95 73
Rozmery výrezu v mm 272 x 500 272 x 500 272 x 500
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 0,025/230/10 3,0/230/16 3,7/230/16
Dodávané príslušenstvo
Škrabka/pripojovací kábel –/• •/• –/• 
Batérie – – –
Lávové kamene/kefa na čistenie –/– –/– –/–

CombiSety
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie CS 1312 BG CS 1021 G CS 1222 I
Spôsob ohrevu
Spôsob ohrevu elektro plyn indukcia
Prevedenie
CombiSet • • •
Dizajn
Nerezová základňa • • •
Liatinové nosiče riadu (matne čierne, emailované) – • –
Liatinový rošt • – –
Varná zóna
Umiestnenie/druh/priemer v mm –/–/– uprostred/Dual wok/150 – 280 vpredu/zóna Vario/100 – 160
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– 6 000/–/– 1 400/2 200/–
Varná zóna

Umiestnenie/druh/priemer v mm –/–/– –/–/–
vzadu/zóna pre pekáč/140 – 200, 
zóna pre pekáč 300 x 200 mm

Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– 2 300/3 000/3 700
Varná zóna
Umiestnenie/druh/priemer v mm –/–/– –/–/– –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Varná zóna
Umiestnenie/druh/priemer v mm –/–/– –/–/– –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Varná zóna
Plocha tepanu v mm/výkon tepanu vo W –/– –/– –/–
Plocha grilu v mm/výkon grilu vo W 250 x 210/3 000 –/– –/–
Komfort pri obsluhe
Ovládanie otočnými voličmi • • •
Indikácie
Indikácia zostatkového tepla – • •
Indikácia nastavenej teploty – – –
Bezpečnosť
Indikácia zostatkového tepla/indikácia tepla/indikácia prevádzky –/–/• •/–/• •/–/•
Ochrana proti privretiu – – –
Technické údaje
Rozmery v mm (š x v x h) 288 x 100 x 520 380 x 57 x 520 380 x 57 x 520
Výška pre zabudovanie so svorkovnicou v mm 170 106 73
Rozmery výrezu v mm 272 x 500 364 x 500 364 x 500
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 3,0/230/16 0,025/230/10 3,7/230/16
Dodávané príslušenstvo
Škrabka/pripojovací kábel –/• –/• –/• 
Batérie – – –
Lávové kamene/kefa na čistenie •/• –/– –/–
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CombiSety
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie CS 1327 Y CS 1223–1 I CS 1234-1 I
Spôsob ohrevu
Spôsob ohrevu elektro indukcia indukcia
Prevedenie
CombiSet • • •
Dizajn
Nerezová základňa • • •
Liatinové nosiče riadu (matne čierne, emailované) – – –
Liatinový rošt – – –
Varná zóna

Umiestnenie/druh/priemer v mm –/–/– uprostred/zóna Vario/300
vpredu vľavo/zóna Vario/ 
140 – 200

Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– 2 400/3 200/– 1 850/3 000/–
Varná zóna

Umiestnenie/druh/priemer v mm –/–/– –/–/–
vzadu vľavo/zóna Vario/ 
140 – 200

Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– 1 850/3 000/–
Varná zóna

Umiestnenie/druh/priemer v mm –/–/– –/–/–
vzadu vpravo/zóna Vario/ 
160 – 230

Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– 2 300/3 000/3 700
Varná zóna

Umiestnenie/druh/priemer v mm –/–/– –/–/–
vpredu vpravo/zóna Vario/ 
100 – 160

Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– 1 400/2 200/–
Varná zóna
Plocha tepanu v mm/výkon tepanu vo W 190 x 290/2 400 –/– –/–
Plocha grilu v mm/výkon grilu vo W –/– –/– –/–
Komfort pri obsluhe
Ovládanie otočnými voličmi • • •
Indikácie
Indikácia zostatkového tepla • • •
Indikácia nastavenej teploty – – –
Bezpečnosť
Indikácia zostatkového tepla/indikácia tepla/indikácia prevádzky •/–/• •/–/• •/–/•
Ochrana proti privretiu – – –
Technické údaje
Rozmery v mm (š x v x h) 380 x 58 x 520 380 x 115 x 520 576 x 57 x 520
Výška pre zabudovanie so svorkovnicou v mm 78 115 59
Rozmery výrezu v mm 364 x 500 364 x 500 560 x 500
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 2,4 – 2,6/230/16 3,2/230/16 7,4/3N AC 380 – 415/3 x 16  
Dodávané príslušenstvo
Škrabka/pripojovací kábel –/• –/• –/• 
Batérie – – –
Lávové kamene/kefa na čistenie –/– –/– –/–
Panvica Wok – • –/–
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Do každej kuchyne to správne riešenie
Odsávače pár – prevedenie

Nástenné a ostrovné odsávače pár
Dominanta Vašej kuchyne

Ostrovné odsávače pár
Pre kuchynské ostrovčeky

Stropné odsávače pár
Pre nerušený výhľad

Prevedenie

Výsuvný odsávač pár
Elegantné riešenie ukryté za varnou doskou

Zabudovateľné odsávače pár
Do každej kuchyne to správne riešenie

Zabudovateľné plošné odsávače párZabudovateľné panelové odsávače pár
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Do kuchýň menších a stredných  
veľkostí
Odsávače pár v šírke:
• 60 cm
• 70 cm

Do veľkých a otvorených kuchýň
Odsávače pár v šírke:
• 90 cm  • 100 cm
• 110 cm  • 120 cm

Pri varení vznikajú výpary – zmes vodnej 
pary a tukových a pachových častíc. Keď sa 
vzduch z kuchyne neodsáva, výpary zostá-
vajú v miestnosti a zaťažujú klímu v obyt-
nom priestore. Kuchynský nábytok, tapety, 
výmaľba apod. tak dlhodobo trpia, pretože 
práve na nich sa najviac usadzujú výpary a 
tuk. Pre efektívne vyčistenie vzduchu existují 
tri možnosti: odťah, odťah s externým 
ventilátorom a cirkulácia. Všetky tri majú 
svoje výhody, ale taktiež obmedzenia. To, 
ktorý prevádzkový spôsob je pre Vás tým 
najvhodnejším, závisí od viacerých faktorov.

Odťah vzduchu
vysoko efektívny

Odťah vzduchu s externým ventilátorom
efektívny a tichý

Cirkulácia vzduchu
jednoduché a energeticky výhodné riešenie

Odťah alebo cirkulácia?
Odsávače pár – prevádzkové spôsoby

Optimálna šírka odsávača pár
Odsávače pár – rozmery
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Varenie bez pachov a mastnoty
Odsávače pár - prednosti produktov*

Con@ctivity – Automatická 
funkcia odsávačov Miele

Optimálne odsávanie pary a nežiaducich 
pachov pri súčasnej úspore energie: to 
dokáže odsávač Miele úplne automaticky, 
keď je vybavený funkciou Con@ctivity. 
Vďaka Miele Con@ctivity totiž Váš odsávač 
pár komunikuje s varnou doskou. 
Con@ctivity zachytí informáciu o tom, čo 
sa deje na varnej doske, a odovzdá ju do 
riadiacej jednotky odsávača. Odsávač na 
základe toho automaticky zvolí správnu 
intenzitu odsávania a zaistí optimálnu klímu 
v miestnosti. Vy sa môžete sústrediť len na 
varenie pokrmu. Ani o vypnutie odsávača 
sa nemusíte starať. Po určitej dobe sa totiž 
vypne sám a zamedzí sa tak nežiaducej 
spotrebe energie. Do procesu môžete 
samozrejme kedykoľvek manuálne zasiah-
nuť a riadiť všetko podľa individuálnych 
potrieb.

Niektoré modely odsávačov Miele už 
disponují novou technológiou Con@ctivity 
2.0. Rozdiel spočíva vo využití technológie 
rádiového prenosu, ktorá zaisťuje stabilnú 
komunikáciu medzi varnou doskou a odsá-
vačom. Odsávač je vybavený komunikač-
ným modulom už priamo z výroby 
a k odsávaču je priložený aj nevyhnutný 
komunikačný modul pre varnú dosku Miele.

Aktívny uhlíkový filter  
NoSmell

Účinný proti zápachom: v prípade cirkulač-
nej prevádzky na seba uhlíkové filtre naviažu 
všetky nežiaduce pachy z varenia.

Nerezové kovové filtre
Jednoduchá údržba: kvalitné kovové tukové 
filtre môžete mať v umývačke riadu a majú 
veľmi dlhú životnosť.

Akustický balíček Miele
Efektívny a veľmi tichý: motor odsávača je 
obalený špeciálnou izoláciou a efektívne tak 
tlmí hluk.

Miele CleanCover
Ochrana a jednoduché čistenie: vďaka 
uzavretej hladkej ploche sa nedostanete do 
kontaktu s elektronikou ani s motorom.

Individuálne prispôsobenie na želanie 
zákazníka
Možné je takmer všetko: prajete si kratší 
alebo skosený komín alebo individuálnu 
šírku? O všetko sa postaráme!

* Vybavenie závislé od modelu.
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4. Výškovo nastaviteľný odsávač
 Ostrovný odsávač pár
  Zabudovateľný panelový odsávač 

pár

2. Šírka prístroja
 55 cm
 60 cm 
 70 cm
 90 cm
 100 cm
 110 cm
 120 cm

1. Prevedenie
 Ostrovný odsávač pár
 Nástenný odsávač pár
 Stropný odsávač pár
 Výsuvný odsávač pár
  Zabudovateľný panelový odsávač 

pár
  Zabudovateľný plošný odsávač 

pár

Aké aspekty sú pre Vás dôležité?

3. Prevádzkový spôsob
 Odťah vzduchu
 Odťah s externým ventilátorom 
 Cirkulácia

Vyplnením požadovaných parametrov Vám Váš odborný predajca môže 
pomôcť vybrať optimálne vybavený prístroj, ktorý bude spĺňať všetky 
Vaše požiadavky.
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Nástenné odsávače pár
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DA 396-6 CLASSIC DA 399-6 CLASSIC DA 419-7 PURISTIC
Prevedenie
Nástenný/ostrovný/stropný odsávač pár •/–/– •/–/– •/–/–
Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka • • –
Prevádzkové spôsoby
Odťah/cirkulácia/externý •/•/• •/•/• •/•/–
Komfort pri obsluhe
Tlačidlá s LED/dotykové ovládanie na skle •/– •/– •/–
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie  
tukových/uhlíkových filtrov –/– –/– –/–
CleanCover/nerezové tukové filtre (je možné umývať v umývačke riadu) •/2 •/3 •/3
Akustický balíček/bezpečnostné vypínanie/dobeh 5/15 min. –/•/– –/•/– –/•/–
Odsávač s motorickým nastavením výšky – – –
Miele@home
Automatická funkcia Con@ctivity/Con@ctivity 2.0 –/– –/– –/–
Hospodárnosť*
Trieda energetickej účinnosti D D B
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 127,0 127,0 69,2
Osvetlenie
Halogénové/LED/viacfarebné osvetlenie okraja odsávača •/–/– •/–/– –/•/–
Počet x W 2 x 50 W 2 x 50 W 2 x 4,5 W
Motor
Striedavý motor (AC)/jednosmerný motor (DC) •/– •/– •/–
Výkon pri maximálnom priemere odťahu**
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 350 350 400
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 55/40 55/40 55/40
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 500 500 640
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 62/47 62/47 67/52
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 250 250 330
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 61/47 61/47 64/49
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 350 350 490
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 68/54 68/54 71/56
Technické údaje
Celková výška odsávača v prevedení odťah a externý/cirkulácia v mm 695 – 1 015/825 – 1 145 695 – 1 015/825 – 1 145 685 – 1 005/815 – 1 135
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 598/120/520 898/120/520 898/62/500
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky*** v mm 450/650 450/650 450/650
Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A 0,22/230/10 0,22/230/10 0,21/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný •/•/– •/•/– •/•/–
Priemer odťahového hrdla v mm 150 150 150
Teleskopický komín/teleskopický držiak pre upevnenie na stenu •/– •/– •/–
Dodávané príslušenstvo
Diaľkové ovládanie/modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku –/– –/– –/–
Spätná klapka/rozdeľovač vzduchu pre cirkuláciu/aktívny uhlíkový filter •/–/– •/–/– •/–/–
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku/aktívny uhlíkový filter •/• •/• DUW 20/DKF 12-1
Redukčné hrdlo zo 150 na 125 mm/komín DADC 6000 •/– •/– •/–
Diaľkové ovládanie DARC 6/komunikačný modul pre Con@ctivity –/– –/– –/–
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406 •/– •/– •/–
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150 •/• •/• •/• 
Dekoračné panely sklo/nerez –/– –/– –/–

*  V prípade potreby je nutné si vyžiadať údaje súvisiace s energetickými 
štítkami pre kombináciu odsávačov pár s rozličnými externými ventilátormi. 
Pri externom prevedení sa hodnoty uvedené na energetickom štítku 
vzťahujú výhradne na osvetlenie.

**  Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, akustický výkon:  
EN 60704-3 a akustický tlak: EN 60704-2-13

***  Plynová varná doska s viacero horákmi s max. celkovým príkonom  
12,6 kW, z ktorých žiadny horák nemá príkon viac ako 4,5 kW.

Nástenné odsávače pár
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DA 422-6 PURISTIC PLUS DA 6396 W PURISTIC ECO
Prevedenie
Nástenný/ostrovný/stropný odsávač pár •/–/– •/–/–
Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka • •
Prevádzkové spôsoby
Odťah/cirkulácia/externý •/–/• •/•/–
Komfort pri obsluhe
Tlačidlá s LED/dotykové ovládanie na skle •/– •/–
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie  
tukových/uhlíkových filtrov •/– •/• 
CleanCover/nerezové tukové filtre (je možné umývať v umývačke riadu) •/4 •/3
Akustický balíček/bezpečnostné vypínanie/dobeh 5/15 min. •/•/• •/•/• 
Odsávač s motorickým nastavením výšky – –
Miele@home
Automatická funkcia Con@ctivity/Con@ctivity 2.0 –/vo výbave –/vo výbave 
Hospodárnosť*
Trieda energetickej účinnosti B A+
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 67,3 30,6
Osvetlenie
Halogénové/LED/viacfarebné osvetlenie okraja odsávača –/•/– –/•/•
Počet x W 3 x 3 W 3 x 3 W
Motor
Striedavý motor (AC)/jednosmerný motor (DC) •/– •/–
Výkon pri maximálnom priemere odťahu**
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 400 400
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 53/40 53/40
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 640 640
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 65/52 65/52
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) – 330
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) –/– 64/49
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) – 490
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) –/– 71/56
Technické údaje
Celková výška odsávača v prevedení odťah a externý/cirkulácia v mm 685 – 1 005/– 685 – 1 005/815 – 1 135
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 1 198/62/500 898/62/500
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky*** v mm 450/650 450/650
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 0,21/230/10 0,10/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný •/•/– •/•/–
Priemer odťahového hrdla v mm 150 150
Teleskopický komín/teleskopický držiak pre upevnenie na stenu •/• •/•
Dodávané príslušenstvo
Diaľkové ovládanie/modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku –/• –/XKS 3000 Z
Spätná klapka/rozdeľovač vzduchu pre cirkuláciu/aktívny uhlíkový filter •/–/– •/–/–
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku/aktívny uhlíkový filter –/– DUW 20/DKF 12-1
Redukčné hrdlo zo 150 na 125 mm/komín DADC 6000 •/– •/–
Diaľkové ovládanie DARC 6/komunikačný modul pre Con@ctivity •/– •/–
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406 –/• –/•
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150 •/•  •/• 
Dekoračné panely sklo/nerez –/– –/–

*  V prípade potreby je nutné si vyžiadať údaje súvisiace s energetickými 
štítkami pre kombináciu odsávačov pár s rozličnými externými ventilátormi. 
Pri externom prevedení sa hodnoty uvedené na energetickom štítku 
vzťahujú výhradne na osvetlenie.

**  Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, akustický výkon:  
EN 60704-3 a akustický tlak: EN 60704-2-13

***  Plynová varná doska s viacero horákmi s max. celkovým príkonom  
12,6 kW, z ktorých žiadny horák nemá príkon viac ako 4,5 kW.



120 121

M
ie

le
 O

ds
áv

ač
e 

pá
r

Nástenné odsávače pár
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DA 6296 W LUMEN
DA 6690 W PURISTIC  
EDITION 6000

Prevedenie
Nástenný/ostrovný/stropný odsávač pár •/–/– •/–/–
Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka • •
Prevádzkové spôsoby
Odťah/cirkulácia/externý •/•/• •/•/•
Komfort pri obsluhe
Tlačidlá s LED/dotykové ovládanie na skle •/– –/•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie  
tukových/uhlíkových filtrov •/• •/•
CleanCover/nerezové tukové filtre (je možné umývať v umývačke riadu) •/3 •/3
Akustický balíček/bezpečnostné vypínanie/dobeh 5/15 min. •/•/• •/•/•
Odsávač s motorickým nastavením výšky – –
Miele@home
Automatická funkcia Con@ctivity/Con@ctivity 2.0 –/vo výbave –/vo výbave
Hospodárnosť*
Trieda energetickej účinnosti B A+
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 72,1 30,8
Osvetlenie
Halogénové/LED/viacfarebné osvetlenie okraja odsávača –/•/• –/•/–
Počet x W 3 x 3 W + 1 x 10 W 3 x 3 W
Motor
Striedavý motor (AC)/jednosmerný motor (DC) •/– –/•
Výkon pri maximálnom priemere odťahu**
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 400 400
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 53/40 51/36
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 640 640
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 65/52 63/48
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 330 330
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 64/49 61/46
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 490 490
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 71/56 71/56
Technické údaje
Celková výška odsávača v prevedení odťah a externý/cirkulácia v mm 680 – 1 000/810 – 1 130 710 – 1 030/840 – 1 160
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 898/52/520 898/85/500
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky*** v mm 450/650 450/650
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 0,22/230/10 0,10/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný •/•/– •/•/–
Priemer odťahového hrdla v mm 150 150
Teleskopický komín/teleskopický držiak pre upevnenie na stenu •/• •/•
Dodávané príslušenstvo
Diaľkové ovládanie/modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Spätná klapka/rozdeľovač vzduchu pre cirkuláciu/aktívny uhlíkový filter •/–/– •/–/–
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku/aktívny uhlíkový filter DUW 20/DKF 12-1 DUW 20/DKF 12-1
Redukčné hrdlo zo 150 na 125 mm/komín DADC 6000 •/– •/–
Diaľkové ovládanie DARC 6/komunikačný modul pre Con@ctivity •/– •/–
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406 –/• –/•
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150 •/• •/•
Dekoračné panely sklo/nerez –/– –/–
Prevedenie
Nerez • •
Briliantová biela – •
Havanna hnedá – •
Obsidián čierna – •

*  V prípade potreby je nutné si vyžiadať údaje súvisiace s energetickými 
štítkami pre kombináciu odsávačov pár s rozličnými externými ventilátormi. 
Pri externom prevedení sa hodnoty uvedené na energetickom štítku 
vzťahujú výhradne na osvetlenie.

**  Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, akustický výkon:  
EN 60704-3 a akustický tlak: EN 60704-2-13

***  Plynová varná doska s viacero horákmi s max. celkovým príkonom  
12,6 kW, z ktorých žiadny horák nemá príkon viac ako 4,5 kW.

Nástenné odsávače pár
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DA 6066 W BLACK DA 6066 W WHITE
Prevedenie
Nástenný/ostrovný/stropný odsávač pár •/–/– •/–/–
Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka
Prevádzkové spôsoby
Odťah/cirkulácia/externý •/•/– •/•/–
Komfort pri obsluhe
Tlačidlá s LED/dotykové ovládanie na skle •/– •/–
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie  
tukových/uhlíkových filtrov –/– –/–
CleanCover/nerezové tukové filtre (je možné umývať v umývačke riadu) • •
Akustický balíček/bezpečnostné vypínanie/dobeh 5/15 min. –/•/–  –/•/–
Odsávač s motorickým nastavením výšky – –
Miele@home
Automatická funkcia Con@ctivity/Con@ctivity 2.0 –/– –/–
Hospodárnosť*
Trieda energetickej účinnosti B B
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 70,4 70,4
Osvetlenie
Halogénové osvetlenie/LED/žiarivky –/•/– –/•/–
Počet x W 2 x 4,5 W 2 x 4,5 W
Motor
Striedavý motor (AC)/jednosmerný motor (DC) •/– •/–
Výkon pri maximálnom priemere odťahu**
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 400 400
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa) 54/39 54/39
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 650 650
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa) 66/51 66/51
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 320 320
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa) 62/47 62/47
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 520 520
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa) 71/56 71/56
Technické údaje
Celková výška odsávača v prevedení odťah a externý/cirkulácia v mm 547/547 547/547
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 598/547/523 598/547/523
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky*** v mm 450/650 450/650
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 0,21/230/10 0,21/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný •/•/– •/•/–
Priemer odťahového hrdla v mm 150 150
Teleskopický komín/teleskopický držiak pre upevnenie na stenu –/– –/–
Dodávané príslušenstvo
Diaľkové ovládanie/modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku •/•/– •/•/–
Spätná klapka/rozdeľovač vzduchu pre cirkuláciu/aktívny uhlíkový filter –/– –/–
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku/aktívny uhlíkový filter –/DKF 25-1 –/DKF 25-1
Redukčné hrdlo zo 150 na 125 mm/komín DADC 6000 •/• •/•
Diaľkové ovládanie DARC 6/komunikačný modul pre Con@ctivity –/– –/–
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406 •/– •/–
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150 •/• •/•
Dekoračné panely sklo/nerez –/– –/–
Prevedenie
Nerezové prevedenie CleanSteel – –
Briliantová biela – •
Havanna hnedá – –
Obsidián čierna • –

*  V prípade potreby je nutné si vyžiadať údaje súvisiace s energetickými 
štítkami pre kombináciu odsávačov pár s rozličnými externými ventilátormi. 
Pri externom prevedení sa hodnoty uvedené na energetickom štítku 
vzťahujú výhradne na osvetlenie.

**  Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, akustický výkon:  
EN 60704-3 a akustický tlak: EN 60704-2-13

***  Plynová varná doska s viacero horákmi s max. celkovým príkonom  
12,6 kW, z ktorých žiadny horák nemá príkon viac ako 4,5 kW.
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Nástenné odsávače pár
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DA 429-6
Prevedenie
Nástenný/ostrovný/stropný odsávač pár •/–/–
Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka •
Prevádzkové spôsoby
Odťah/cirkulácia/externý •/•/–
Komfort pri obsluhe
Tlačidlá s LED/dotykové ovládanie na skle •/–
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie  
tukových/uhlíkových filtrov •/• 
CleanCover/nerezové tukové filtre (je možné umývať v umývačke riadu) •/3
Akustický balíček/bezpečnostné vypínanie/dobeh 5/15 min. •/•/•
Odsávač s motorickým nastavením výšky –
Miele@home
Automatická funkcia Con@ctivity/Con@ctivity 2.0 –/• 
Hospodárnosť*
Trieda energetickej účinnosti B
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 67,3
Osvetlenie
Halogénové/LED/viacfarebné osvetlenie okraja odsávača –/•/–
Počet x W 3 x 3 W
Motor
Striedavý motor (AC)/jednosmerný motor (DC) •/–
Výkon pri maximálnom priemere odťahu**
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 400
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 53/40
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 640
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 65/52
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 330
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 64/49
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 490
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 71/56
Technické údaje
Celková výška odsávača v prevedení odťah a externý/cirkulácia v mm 685 – 1 005/815 – 1 135
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 898/62/500
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky*** v mm 450/650
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 0,21/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný •/•/–
Priemer odťahového hrdla v mm 150
Teleskopický komín/teleskopický držiak pre upevnenie na stenu •/•
Dodávané príslušenstvo
Diaľkové ovládanie/modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku –/XKS 3000 Z
Spätná klapka/rozdeľovač vzduchu pre cirkuláciu/aktívny uhlíkový filter •/–/–
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku/aktívny uhlíkový filter DUW 20/DKF 12-1
Redukčné hrdlo zo 150 na 125 mm/komín DADC 6000 •/–
Diaľkové ovládanie DARC 6/komunikačný modul pre Con@ctivity •/–
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406 –/• 
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150 •/•
Dekoračné panely sklo/nerez –/–

*  V prípade potreby je nutné si vyžiadať údaje súvisiace s energetickými 
štítkami pre kombináciu odsávačov pár s rozličnými externými ventilátormi. 
Pri externom prevedení sa hodnoty uvedené na energetickom štítku 
vzťahujú výhradne na osvetlenie.

**  Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, akustický výkon:  
EN 60704-3 a akustický tlak: EN 60704-2-13

***  Plynová varná doska s viacero horákmi s max. celkovým príkonom  
12,6 kW, z ktorých žiadny horák nemá príkon viac ako 4,5 kW.

Nástenné odsávače pár
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DA 6096 W BLACK DA 6096 W WHITE DA 6796 W
Prevedenie
Nástenný/ostrovný/stropný odsávač pár •/–/– •/–/– •/–/–
Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka – – –
Prevádzkové spôsoby
Odťah/cirkulácia/externý •/•/– •/•/– •/•/•
Komfort pri obsluhe
Tlačidlá s LED/dotykové ovládanie na skle •/– •/– –/•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie  
tukových/uhlíkových filtrov –/– –/– •/•
CleanCover/nerezové tukové filtre (je možné umývať v umývačke riadu) •/1 •/1 •/1
Akustický balíček/bezpečnostné vypínanie/dobeh 5/15 min. –/•/– –/•/– –/•/•
Odsávač s motorickým nastavením výšky – – –
Miele@home
Automatická funkcia Con@ctivity/Con@ctivity 2.0 –/– –/– –/vo výbave
Hospodárnosť*
Trieda energetickej účinnosti B B A+
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 70,4 70,4 34,1
Osvetlenie
Halogénové osvetlenie/LED/žiarivky –/•/– –/•/– –/•/–
Počet x W 2 x 4,5 W 2 x 4,5 W 3 x 3 W
Motor
Striedavý motor (AC)/jednosmerný motor (DC) •/– •/– –/•
Výkon pri maximálnom priemere odťahu**
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 400 400 400
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa) 54/39 54/39 53/38
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 650 650 640
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa) 66/51 66/51 63/48
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 320 320 300
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa) 62/47 62/47 61/46
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 520 520 480
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa) 71/56 71/56 70/56
Technické údaje
Celková výška odsávača v prevedení odťah a externý/cirkulácia v mm 547/547 547/547 568/568
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 898/547/523 898/547/523 898/568/493
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky*** v mm 450/650 450/650 450/650
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 0,21/230/10 0,21/230/10 0,10/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný •/•/– •/•/– •/•/–
Priemer odťahového hrdla v mm 150 150 150
Teleskopický komín/teleskopický držiak pre upevnenie na stenu –/– –/– –/–
Dodávané príslušenstvo
Diaľkové ovládanie/modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku –/– –/– –/XKS 3000 Z
Spätná klapka/rozdeľovač vzduchu pre cirkuláciu/aktívny uhlíkový filter •/•/– •/•/– •/•/–
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku/aktívny uhlíkový filter –/DKF 25-1 –/DKF 25-1 –/DKF 25-1
Redukčné hrdlo zo 150 na 125 mm/komín DADC 6000 •/• •/• •/•
Diaľkové ovládanie DARC 6/komunikačný modul pre Con@ctivity –/– –/– •/–
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406 •/– •/– –/•
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150 •/• •/• •/•
Dekoračné panely sklo/nerez –/– –/– –/–
Prevedenie
Nerezové prevedenie CleanSteel – – –
Briliantová biela – • –
Havanna hnedá – – –
Obsidián čierna • – •

*  V prípade potreby je nutné si vyžiadať údaje súvisiace s energetickými 
štítkami pre kombináciu odsávačov pár s rozličnými externými ventilátormi. 
Pri externom prevedení sa hodnoty uvedené na energetickom štítku 
vzťahujú výhradne na osvetlenie.

**  Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, akustický výkon:  
EN 60704-3 a akustický tlak: EN 60704-2-13

***  Plynová varná doska s viacero horákmi s max. celkovým príkonom  
12,6 kW, z ktorých žiadny horák nemá príkon viac ako 4,5 kW.
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Ostrovné odsávače pár
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DA 6396 D DA 410-6 DA 6296 D
Prevedenie
Nástenný/ostrovný/stropný odsávač pár –/•/– –/•/– –/•/–
Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka • • •
Prevádzkové spôsoby
Odťah/cirkulácia/externý •/•/– •/•/– •/•/•
Komfort pri obsluhe
Tlačidlá s LED/dotykové ovládanie na skle •/– •/– •/–
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie  
tukových/uhlíkových filtrov •/• –/– •/•
CleanCover/nerezové tukové filtre (je možné umývať v umývačke riadu) •/3 •/3 •/3
Akustický balíček/bezpečnostné vypínanie/dobeh 5/15 min. •/•/• –/•/– •/•/•
Odsávač s motorickým nastavením výšky – – –
Miele@home
Automatická funkcia Con@ctivity/Con@ctivity 2.0 –/vo výbave –/– –/vo výbave
Hospodárnosť*
Trieda energetickej účinnosti A+ D C
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 34,2 113,2 91,0
Osvetlenie
Halogénové/LED/viacfarebné osvetlenie okraja odsávača –/•/– •/–/– –/•/•
Počet x W 4 x 3 W 4 x 20 W 4 x 3 W + 2 x 10 W
Motor
Striedavý motor (AC)/jednosmerný motor (DC) –/• •/– •/–
Výkon pri maximálnom priemere odťahu**
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 400 350 480
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 53/40 56/39 57/39
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 640 500 700
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 65/52 63/46 65/48
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 330 250 400
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 64/49 64/47 65/47
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 490 350 500
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 71/56 70/52 71/53
Technické údaje
Celková výška odsávača v prevedení odťah a externý/cirkulácia v mm 685 – 1 005/815 – 1 135 690 – 990/750 – 1 060 670 – 970/730 – 1 040
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 898/62/500 898/70/598 898/52/600
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky*** v mm 450/650 450/650 450/650
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 0,10/230/10 0,20/230/10 0,23/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný •/•/– •/–/– •/–/–
Priemer odťahového hrdla v mm 150 150 150
Teleskopický komín/teleskopický držiak pre upevnenie na stenu •/• •/– •/–
Dodávané príslušenstvo
Diaľkové ovládanie/modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku –/XKS 3000 Z –/– –/XKS 3000 Z
Spätná klapka/rozdeľovač vzduchu pre cirkuláciu/aktívny uhlíkový filter •/–/– •/–/– •/–/–
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku/aktívny uhlíkový filter DUW 20/DKF 12-1 DUI 32/DKF 12-1 DUI 32/DKF 12-1
Redukčné hrdlo zo 150 na 125 mm/komín DADC 6000 •/– –/– –/–
Diaľkové ovládanie DARC 6/komunikačný modul pre Con@ctivity •/– –/– •/–
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406 –/• •/– –/•
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150 •/• •/• •/•
Dekoračné panely sklo/nerez –/– –/– –/–

*  V prípade potreby je nutné si vyžiadať údaje súvisiace s energetickými 
štítkami pre kombináciu odsávačov pár s rozličnými externými ventilátormi. 
Pri externom prevedení sa hodnoty uvedené na energetickom štítku 
vzťahujú výhradne na osvetlenie

**  Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, akustický výkon:  
EN 60704-3 a akustický tlak: EN 60704-2-13

***  Plynová varná doska s viacero horákmi s max. celkovým príkonom  
12,6 kW, z ktorých žiadny horák nemá príkon viac ako 4,5 kW.

Ostrovné odsávače pár
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie
DA 6690 D PURISTIC  
EDITION 6000 DA 420 V-6 DA 424 V-6

Prevedenie
Nástenný/ostrovný/stropný odsávač pár –/•/– –/•/– –/•/–
Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka • • •
Prevádzkové spôsoby
Odťah/cirkulácia/externý •/•/• •/•/• •/–/•
Komfort pri obsluhe
Tlačidlá s LED/dotykové ovládanie na skle –/• •/– •/–
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie  
tukových/uhlíkových filtrov •/• •/• •/–
CleanCover/nerezové tukové filtre (je možné umývať v umývačke riadu) •/3 •/3 •/6
Akustický balíček/bezpečnostné vypínanie/dobeh 5/15 min. •/•/• •/•/• •/•/•
Odsávač s motorickým nastavením výšky – • •
Miele@home
Automatická funkcia Con@ctivity/Con@ctivity 2.0 –/vo výbave –/vo výbave –/vo výbave
Hospodárnosť*
Trieda energetickej účinnosti A+ A A
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 33,3 36,4 36,4
Osvetlenie
Halogénové/LED/viacfarebné osvetlenie okraja odsávača –/•/– –/•/– –/•/–
Počet x W 4 x 3 W 4 x 3 W 4 x 3 W
Motor
Striedavý motor (AC)/jednosmerný motor (DC) –/• –/• –/•
Výkon pri maximálnom priemere odťahu**
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 500 460 460
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 55/40 62/45 62/45
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 750 700 700
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 65/50 72/55 72/55
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 400 320 –
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 66/51 68/50 –/–
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 500 460 –
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 72/57 73/56 –/–
Technické údaje
Celková výška odsávača v prevedení odťah a externý/cirkulácia v mm 705 – 1 005/765 – 1 075 755 – 1 045/755 – 1 045 755 – 1 045/–
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 898/85/598 898/70/598 1 198/70/698
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky*** v mm 550/650 450/650 450/650
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 0,14/230/10 0,32/230/10 0,32/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný •/–/– •/–/– •/–/–
Priemer odťahového hrdla v mm 150 150 150
Teleskopický komín/teleskopický držiak pre upevnenie na stenu •/– •/– •/–
Dodávané príslušenstvo
Diaľkové ovládanie/modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku –/• –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Spätná klapka/rozdeľovač vzduchu pre cirkuláciu/aktívny uhlíkový filter •/–/– •/–/– •/–/–
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku/aktívny uhlíkový filter •/• DUI 32/DKF 12-1 –/–
Redukčné hrdlo zo 150 na 125 mm/komín DADC 6000 –/– –/– –/–
Diaľkové ovládanie DARC 6/komunikačný modul pre Con@ctivity •/• •/– •/–
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406 –/• –/• –/•
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150 •/• •/• •/•
Dekoračné panely sklo/nerez –/– –/– –/–
Prevedenie
Nerezové prevedenie CleanSteel • • •
Briliantová biela • – –
Havanna hnedá • – –
Obsidián čierna • – –

*  V prípade potreby je nutné si vyžiadať údaje súvisiace s energetickými 
štítkami pre kombináciu odsávačov pár s rozličnými externými ventilátormi. 
Pri externom prevedení sa hodnoty uvedené na energetickom štítku 
vzťahujú výhradne na osvetlenie.

**  Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, akustický výkon:  
EN 60704-3 a akustický tlak: EN 60704-2-13

***  Plynová varná doska s viacero horákmi s max. celkovým príkonom  
12,6 kW, z ktorých žiadny horák nemá príkon viac ako 4,5 kW.
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Ostrovný odsávač pár

Typ/predajné označenie
DA 6700 D AURA  
EDITION 6000

Prevedenie
Nástenný/ostrovný/stropný odsávač pár –/•/–
Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka –
Prevádzkové spôsoby
Odťah/cirkulácia/externý –/•/–
Komfort pri obsluhe
Tlačidlá s LED/dotykové ovládanie na skle –/•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie  
tukových/uhlíkových filtrov •/•
CleanCover/nerezové tukové filtre (je možné umývať v umývačke riadu) •/2
Akustický balíček/bezpečnostné vypínanie/dobeh 5/15 min. –/•/•
Odsávač s motorickým nastavením výšky –
Miele@home
Automatická funkcia Con@ctivity/Con@ctivity 2.0 –/vo výbave
Hospodárnosť*
Trieda energetickej účinnosti C
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 80,6
Osvetlenie
Halogénové/LED/viacfarebné osvetlenie okraja odsávača –/•/–
Počet x W 4 x 3 W
Motor
Striedavý motor (AC)/jednosmerný motor (DC) •/–
Výkon pri maximálnom priemere odťahu**
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) –
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) –/–
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) –
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) –/–
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 450
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 67/53
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 600
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 74/59
Technické údaje
Celková výška odsávača v prevedení odťah a externý/cirkulácia v mm –/500 – 1 500
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 1 000/112/700
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky*** v mm 450/650
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 0,16/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný –/–/–
Priemer odťahového hrdla v mm –
Teleskopický komín/teleskopický držiak pre upevnenie na stenu –/–
Dodávané príslušenstvo
Diaľkové ovládanie/modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku –/•
Spätná klapka/rozdeľovač vzduchu pre cirkuláciu/aktívny uhlíkový filter –/–/•
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku/aktívny uhlíkový filter –/•
Redukčné hrdlo zo 150 na 125 mm/komín DADC 6000 –/–
Komunikačný modul pre Con@ctivity XKM 2000 DA –
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406 –/•
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150 –/–
Dekoračné panely sklo/nerez –/–
Prevedenie
Nerezové prevedenie CleanSteal •
Briliantová biela •
Havanna hnedá •
Obsidián čierna •

*  V prípade potreby je nutné si vyžiadať údaje súvisiace s energetickými 
štítkami pre kombináciu odsávačov pár s rozličnými externými ventilátormi. 
Pri externom prevedení sa hodnoty uvedené na energetickom štítku 
vzťahujú výhradne na osvetlenie.

**  Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, akustický výkon:  
EN 60704-3 a akustický tlak: EN 60704-2-13

***  Plynová varná doska s viacero horákmi s max. celkovým príkonom  
12,6 kW, z ktorých žiadny horák nemá príkon viac ako 4,5 kW.

Výsuvný odsávač z pracovnej dosky

Typ/predajné označenie DA 6890 LEVANTAR
Prevedenie
Výsuvný odsávač pár •
Dizajn
Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka –
Prevádzkové spôsoby
Odťah/cirkulácia/externý •/•/–
Komfort pri obsluhe
Tlačidlá s LED/dotykové ovládanie na skle –/•
Dobeh 15 min. •
Ukazovateľ nasýtenia tukových/aktívnych uhlíkových filtrov –/–
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover –
Akustický balíček/bezpečnostné vypínanie –/•
Nerezové tukové filtre (vhodné do umývačky riadu) 2
Odsávač s motorickým nastavením výšky •
Miele@home
Funkcia Con@ctivity/Con@ctivity 2.0 –/–
Hospodárnosť*
Trieda energetickej účinnosti C
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 109,9
Osvetlenie
Halogénové/LED/viacfarebné osvetlenie okraja odsávača –/•/–
Počet x W 48 x 0,15 W
Funkcia tlmeného osvetlenia •
Motor
Striedavý motor (AC)/jednosmerný motor (DC) •/–
Výkon pri maximálnom priemere odťahu**
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 450
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 60/47
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 710
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 69/56
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 435
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 64/51
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 490
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 74/61
Technické údaje
Celková výška odsávača v prevedení odťah a externý/cirkulácia v mm 1 051/1 051
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 916/646/361
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 0,28/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný/nadol •
Priemer odťahového hrdla v mm 150
Teleskopický komín/teleskopický držiak pre upevnenie na stenu –/–
Optimálna kombinácia s varnou doskou KM 6381
Dodávané príslušenstvo
Spätná klapka/rozdeľovač vzduchu pre cirkuláciu/aktívny uhlíkový filter –/–/–
Diaľkové ovládanie/modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku –/–
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku/aktívny uhlíkový filter DUU 151/DKF 22-1
Súprava na prestavbu na externú prevádzku DEXT 6890 •
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406 –/–
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150 •/•
Dekoračné panely sklo/nerez –/–
Prevedenie
Nerezové prevedenie CleanSteel •

*  V prípade potreby je nutné si vyžiadať údaje súvisiace s energetickými 
štítkami pre kombináciu odsávačov pár s rozličnými externými ventilátormi. 
Pri externom prevedení sa hodnoty uvedené na energetickom štítku 
vzťahujú výhradne na osvetlenie.

**  Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, akustický výkon:  
EN 60704-3 a akustický tlak: EN 60704-2-13
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Stropný odsávač pár

Typ/predajné označenie DA 2906*
Prevedenie
Nástenný/ostrovný/stropný odsávač pár –/–/•
Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka –
Prevádzkové spôsoby
Odťah/cirkulácia/externý •/•/–
Komfort pri obsluhe
Tlačidlá s LED/dotykové ovládanie na skle •/–
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie  
tukových/uhlíkových filtrov •/•
CleanCover/nerezové tukové filtre (je možné umývať v umývačke riadu) •/4
Akustický balíček/bezpečnostné vypínanie/dobeh 5/15 min. •/•/•
Odsávač s motorickým nastavením výšky –
Miele@home
Automatická funkcia Con@ctivity/Con@ctivity 2.0 –/vo výbave
Hospodárnosť**
Trieda energetickej účinnosti A+
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 36,1
Osvetlenie
Halogénové/LED/viacfarebné osvetlenie okraja odsávača –/•/–
Počet x W 4 x 3 W
Motor
Striedavý motor (AC)/jednosmerný motor (DC) –/•
Výkon pri maximálnom priemere odťahu***
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 450
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 57/40
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 740
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 69/52
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 330
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 66/49
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 480
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 73/56
Technické údaje
Celková výška odsávača v prevedení odťah a externý/cirkulácia v mm 310/310
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 1 100/322/700
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky**** v mm 550/650
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 0,14/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný •/•/•
Priemer odťahového hrdla v mm 150
Teleskopický komín/teleskopický držiak pre upevnenie na stenu –/–
Dodávané príslušenstvo
Diaľkové ovládanie/modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku •/XKS 3000 Z
Spätná klapka/rozdeľovač vzduchu pre cirkuláciu/aktívny uhlíkový filter •/–/–
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku/aktívny uhlíkový filter DUU 2900/DKF 20-1
Redukčné hrdlo zo 150 na 125 mm/komín DADC 6000 •/–
Diaľkové ovládanie DARC 6/komunikačný modul pre Con@ctivity •/–
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406 •/•
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150 •/•
Dekoračné panely sklo/nerez DRP 2900/DRP 2900

* Je nutné dokúpiť dekoračné panely.
**  V prípade potreby je nutné si vyžiadať údaje súvisiace s energetickými 

štítkami pre kombináciu odsávačov pár s rozličnými externými ventilátormi. 
Pri externom prevedení sa hodnoty uvedené na energetickom štítku 
vzťahujú výhradne na osvetlenie.

***  Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, akustický výkon:  
EN 60704-3 a akustický tlak: EN 60704-2-13

****  Plynová varná doska s viacero horákmi s max. celkovým príkonom  
12,6 kW, z ktorých žiadny horák nemá príkon viac ako 4,5 kW.

Zabudovateľné panelové odsávače pár
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DA 3466 DA 3496 DA 3566
Prevedenie
Panelový odsávač pár • • •
Prevádzkové spôsoby
Odťah/cirkulácia/externý •/•/– •/•/– •/•/–
Komfort pri obsluhe
Posuvný spínač/tlačidlá s LED –/• –/• –/•
Dobeh 5/15 min. – – •
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre  
nasýtenie tukových/uhlíkových filtrov –/– –/– •/•
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover • • •
Odsávač s motorickým nastavením výšky – – –
Bezpečnostné vypínanie • • •
Miele@home
Automatická funkcia Con@ctivity/Con@ctivity 2.0 –/– –/– –/vo výbave
Hospodárnosť*
Trieda energetickej účinnosti B B A+
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 69,5 69,5 31,5
Filtračný systém
Nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu 1 2 2
Osvetlenie
Halogénové/LED/viacfarebné osvetlenie okraja odsávača –/•/– –/•/– –/•/–
Počet x W 2 x 3 W 2 x 3 W 2 x 4,5 W
Motor
Striedavý motor (AC)/jednosmerný motor (DC) •/– •/– –/•
Výkon pri maximálnom priemere odťahu**
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 400 400 400
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 56/44 56/44 51/37
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 550 550 63/49
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 64/52 64/52 640
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 280 280 375
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 67/54 67/54 61/47
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 350 350 550
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 72/60 72/60 72/58
Technické údaje
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 595/34/275 895/34/275 592/37/309
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky*** v mm 450/650 450/650 450/650
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 0,19/230/10 0,19/230/10 0,10/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný •/–/– •/–/– •/•/–
Priemer odťahového hrdla v mm 150 150 150
Dodávané príslušenstvo
Spätná klapka • • •
Komunikačný modul pre Con@ctivity – – •
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku DUU 151 DUU 151 DUU 151
Aktívne uhlíkové filtre DKF 13-1 DKF 13-1 DKF 19-1
Diaľkové ovládanie DARC 6 – – •
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406 •/– •/– •/•
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150 •/• •/• •/•
Montážna súprava pre originálnu nábytkovú lištu DML 400 • • –
Rám pre zabudovanie panelových odsávačov pár DAR 3000 • • –

*  V prípade potreby je nutné si vyžiadať údaje súvisiace s energetickými 
štítkami pre kombináciu odsávačov pár s rozličnými externými ventilátormi. 
Pri externom prevedení sa hodnoty uvedené na energetickom štítku 
vzťahujú výhradne na osvetlenie.

**  Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, akustický výkon:  
EN 60704-3 a akustický tlak: EN 60704-2-13

***  Plynová varná doska s viacero horákmi s max. celkovým príkonom  
12,6 kW, z ktorých žiadny horák nemá príkon viac ako 4,5 kW.
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Zabudovateľné panelové odsávače pár
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DA 3596
Prevedenie
Panelový odsávač pár •
Prevádzkové spôsoby
Odťah/cirkulácia/externý •/•/–
Komfort pri obsluhe
Posuvný spínač/tlačidlá s LED –/•
Dobeh 5/15 min. •
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie  
tukových/uhlíkových filtrov •/•
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover •
Odsávač s motorickým nastavením výšky –
Bezpečnostné vypínanie •
Miele@home
Automatická funkcia Con@ctivity/Con@ctivity 2.0 –/vo výbave
Hospodárnosť*
Trieda energetickej účinnosti A+
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 34,7
Filtračný systém
Nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu 2
Osvetlenie
Halogénové/LED/viacfarebné osvetlenie okraja odsávača –/•/–
Počet x W 3 x 4,5 W
Motor
Striedavý motor (AC)/jednosmerný motor (DC) –/•
Výkon pri maximálnom priemere odťahu**
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 400
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 51/37
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 640
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 63/49
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 375
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 61/47
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 550
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 72/58
Technické údaje
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 892/37/309
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky*** v mm 450/650
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 0,10/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný •/•/–
Priemer odťahového hrdla v mm 150
Dodávané príslušenstvo
Spätná klapka •
Komunikačný modul pre Con@ctivity •
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku DUU 151
Aktívne uhlíkové filtre DKF 19-1
Diaľkové ovládanie DARC 6 •
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406 •/•
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150 •/•
Montážna súprava pre originálnu nábytkovú lištu DML 400 –
Rám pre zabudovanie panelových odsávačov pár DAR 3000 –

*  V prípade potreby je nutné si vyžiadať údaje súvisiace s energetickými 
štítkami pre kombináciu odsávačov pár s rozličnými externými ventilátormi. 
Pri externom prevedení sa hodnoty uvedené na energetickom štítku 
vzťahujú výhradne na osvetlenie.

**  Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, akustický výkon:  
EN 60704-3 a akustický tlak: EN 60704-2-13

***  Plynová varná doska s viacero horákmi s max. celkovým príkonom  
12,6 kW, z ktorých žiadny horák nemá príkon viac ako 4,5 kW.

Typ/predajné označenie DA 3660 DA 3690
Prevedenie
Panelový odsávač pár • •
Prevádzkové spôsoby
Odťah/cirkulácia/externý •/•/– •/•/–
Komfort pri obsluhe
Posuvný spínač/tlačidlá s LED –/• –/•
Dobeh 5/15 min. • •
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie 
tukových/uhlíkových filtrov •/• •/•
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover • •
Odsávač s motorickým nastavením výšky • •
Bezpečnostné vypínanie • •
Miele@home
Automatická funkcia Con@ctivity/Con@ctivity 2.0 –/vo výbave –/vo výbave
Hospodárnosť*
Trieda energetickej účinnosti A+ A+
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 31,5 34,7
Filtračný systém
Nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu 2 2
Osvetlenie
Halogénové/LED/viacfarebné osvetlenie okraja odsávača –/•/– –/•/–
Počet x W 2 x 4,5 W 3 x 4,5 W
Motor
Striedavý motor (AC)/jednosmerný motor (DC) –/• –/•
Výkon pri maximálnom priemere odťahu**
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 400 400
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa) 51/37 51/37
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 640 640
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa) 63/49 63/49
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 375 375
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa) 61/47 61/47
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 550 550
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa) 72/58 72/58
Technické údaje
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 592/37/309 892/37/309
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky*** v mm 450/650 450/650
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 0,10/230/10 0,10/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný •/•/– •/•/–
Priemer odťahového hrdla v mm 150 150
Dodávané príslušenstvo
Spätná klapka • •
Diaľkové ovládanie/modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku •/XKS 3000 Z •/XKS 3000 Z
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku DUU 151 DUU 151
Aktívne uhlíkové filtre DKF 19–1 DKF 19–1
Diaľkové ovládanie DARC 6/komunikačný modul pre Con@ctivity –/– –/–
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406 –/• –/•
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150 •/• •/•
Montážna súprava pre originálnu nábytkovú lištu DML 400 – –
Rám pre zabudovanie panelových odsávačov pár DAR 3000 – –

Zabudovateľné panelové odsávače pár
Prehľad prístrojov

*  V prípade potreby je nutné si vyžiadať údaje súvisiace s energetickými 
štítkami pre kombináciu odsávačov pár s rozličnými externými ventilátormi. 
Pri externom prevedení sa hodnoty uvedené na energetickom štítku 
vzťahujú výhradne na osvetlenie.

**  Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, akustický výkon:  
EN 60704-3 a akustický tlak: EN 60704-2-13

***  Plynová varná doska s viacero horákmi s max. celkovým príkonom  
12,6 kW, z ktorých žiadny horák nemá príkon viac ako 4,5 kW.
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Zabudovateľné plošné odsávače
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DA 2250 DA 2270 DA 2660
Prevedenie
Plošný odsávač pár • • •
Prevádzkové spôsoby
Odťah/cirkulácia/externý •/•/– •/•/– •/•/–
Komfort pri obsluhe
Otočné voliče/ovládací spínač/tlačidlá s LED –/•/– –/•/– •/–/–
Dobeh 5/15 min. • • •
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie 
tukových/uhlíkových filtrov •/• •/• •/•
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover • •
Bezpečnostné vypínanie • • •
Miele@home
Funkcia Con@ctivity/Con@ctivity 2.0 –/– –/– –/vybavené
Hospodárnosť*
Trieda energetickej účinnosti D D A
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 134,6 134,6 38,5
Filtračný systém
Nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu 1 2 2
Osvetlenie
Halogénové osvetlenie/LED •/– •/– –/•
Počet x W 2 x 50 W 2 x 50 W 2 x 4,5 W
Motor
Striedavý motor (AC)/jednosmerný motor (DC) •/– •/– –/•
Výkon pri maximálnom priemere odťahu**
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 400 400 380
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa) 53/40 53/40 53/39
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 640 640 600
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa) 65/52 65/52 64/50
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 360 360 330
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa) 61/48 61/48 64/50
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 550 550 460
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa) 70/57 70/57 73/59
Technické údaje
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 532/50/372 702/50/402 580/342/293
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky*** v mm 450/650 450/650 450/650
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 0,30/230/10 0,30/230/10 0,10/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný •/–/– •/–/– •/•/–
Priemer odťahového hrdla v mm 150 150 150
Dodávané príslušenstvo
Spätná klapka • • •
Redukčné hrdlo z ø 150 na 125 mm • • •
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku/aktívny uhlíkový filter DUU 151/DKF 15-1 DUU 151/DKF 15-1 DUU 151/DKF 19-1
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406 •/– •/– –
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150 •/• •/• •/•
Farebné prevedenie
Nerezové prevedenie • • •

*  V prípade potreby je nutné si vyžiadať údaje súvisiace s energetickými 
štítkami pre kombináciu odsávačov pár s rozličnými externými ventilátormi. 
Pri externom prevedení sa hodnoty uvedené na energetickom štítku 
vzťahujú výhradne na osvetlenie.

**  Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, akustický výkon:  
EN 60704-3 a akustický tlak: EN 60704-2-13

***  Plynová varná doska s viacero horákmi s max. celkovým príkonom  
12,6 kW, z ktorých žiadny horák nemá príkon viac ako 4,5 kW.

Zabudovateľné plošné odsávače
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DA 2620 DA 2690
Prevedenie
Plošný odsávač pár • •
Prevádzkové spôsoby
Odťah/cirkulácia/externý •/–/– •/•/–
Komfort pri obsluhe
Otočné voliče/ovládací spínač/tlačidlá s LED –/–/• •/–/–
Dobeh 5/15 min. • •
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie 
tukových/uhlíkových filtrov •/– •/•
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover •
Bezpečnostné vypínanie • •
Miele@home
Funkcia Con@ctivity/Con@ctivity 2.0 –/vybavené –/vybavené
Hospodárnosť*
Trieda energetickej účinnosti A A
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 37,6 36,2
Filtračný systém
Nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu 4 2
Osvetlenie
Halogénové osvetlenie/LED –/• –/•
Počet x W 3 x 4,5 W 4 x 3 W
Motor
Striedavý motor (AC)/jednosmerný motor (DC) –/• –/•
Výkon pri maximálnom priemere odťahu**
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 400 400
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa) 52/38 52/38
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 640 640
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa) 63/48 63/48
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 340 340
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa) 64/50 64/50
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 500 500
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa) 73/59 73/59
Technické údaje
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 1 180/342/293 880/342/293
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky*** v mm 450/650 450/650
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 0,10/230/10 0,10/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný •/•/– •/•/–
Priemer odťahového hrdla v mm 150 150
Dodávané príslušenstvo
Spätná klapka • •
Redukčné hrdlo z ø 150 na 125 mm • •
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku/aktívny uhlíkový filter –/– DUU 151/DKF 19-1
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406 –/• –
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150 •/• •/•
Farebné prevedenie
Nerezové prevedenie • •
Briliantová biela • •

*  V prípade potreby je nutné si vyžiadať údaje súvisiace s energetickými 
štítkami pre kombináciu odsávačov pár s rozličnými externými ventilátormi. 
Pri externom prevedení sa hodnoty uvedené na energetickom štítku 
vzťahujú výhradne na osvetlenie.

**  Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, akustický výkon:  
EN 60704-3 a akustický tlak: EN 60704-2-13

***  Plynová varná doska s viacero horákmi s max. celkovým príkonom  
12,6 kW, z ktorých žiadny horák nemá príkon viac ako 4,5 kW.
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Kávovary so systémom Nespresso
Dávate prednosť kapsľovému systému  
Nespresso a teda výberu až zo 16 druhov 
káv? Milujete pohodlie, ktoré ponúka 
prvotriedny kávovar, ktorý za Vás nastaví 
všetky parametre a uľahčí Vám čistenie? 
Všetky tieto priania Vám splní kávovar Miele 
s jedinečnou technológiou a systémom 
Nespresso: kávovar Miele je jediný, ktorý 
ponúka integrovaný zásobník až na 20 
kapslí.

Kávovary na zrnkovú kávu
Máte svoj obľúbený druh kávy? Radi ochut-
návate nové druhy? Chcete si vychutnať 
arómu čerstvo namletej kávy? Potom je pre 
Vás kávovar Miele s mlynčekom tou správ-
nou voľbou. Intenzitu namletia alebo teplotu 
vody môžete prispôsobiť presne Vašej chuti.

Systémy prípravy

Kapsle alebo čerstvo namletá káva?
Vyberte si ten pravý kávovar pre Vás

Zabudovateľné kávovary so systémom  
Nespresso
Tento kávovar je vhodný na zabudovanie  
do výklenku výšky 35 cm – do vysokej  
alebo hornej skrinky. Kávovar je možné 
kombinovať s parnou rúrou alebo mikrovln-
kou výšky 35 cm.

Voľne stojace kávovary s mlynčekom  
na kávu
Kompaktné voľne stojace kávovary Miele 
môžete postaviť do kuchyne prakticky 
kamkoľvek – potom stačí len stlačiť tlačidlo  
a môžete si užívať arómu čerstvo namletej 
kávy.

Zabudovateľné kávovary s mlynčekom 
na kávu
Kávovar zabudujete do výklenku výšky  
45 cm. V kombinácii s inými zabudovateľ-
nými spotrebičmi – vertikálne alebo horizon-
tálne – vznikne homogénny dizajn. Tento 
zabudovateľný prístroj si môžete zvoliť aj v 
prevedení s pripojením na vodu.

Prevedenie
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Aké vlastnosti uprednostňujete? 
Prednosti* zabudovateľných kávovarov Miele so systémom na zrnkovú kávu 

Funkcia OneTouch for Two
Vďaka funkcii OneTouch for Two jednodu-
cho pripravíte súčasne dve kávy latte 
macchiato alebo dve šálky cappuccina, 
kávy či espressa. Kávovar všetko automa-
ticky pripraví bez toho, by ste do procesu 
museli manuálne zasahovať.

Snímač šálky CupSensor
Ideálna vzdialenosť: CupSensor 

rozpozná výšku šálky alebo hrnčeka 
a nastaví trysky na správnu vzdialenosť.

Nádoba na mlieko 
so systémom EasyClick

Inovatívne a len v Miele: nádobku  
na mlieko jednoducho nasadíte alebo 
odoberiete z prednej strany prístroja.

Automatické preplachovanie 
rozvodov mlieka vodou 

zo zásobníka
Maximálny komfort: po príprave kávových 
špecialít s mliekom sa prístroj automaticky 
prepláchne.

ComfortDoor: patentovaný** 
systém dvierok

Jednoduchá dostupnosť: čelo prístroja sa 
celé otvorí. Vy tak máte pohodlný prístup  
k zásobníku na zrnkovú kávu, zásobníku 
na vodu, na kávovú sadlinu a k odkvapkáva-
cej miske.

AromaticSystem
Intenzívna aróma: inteligentná technológia 
pre tie najlepšie výsledky.

* Vybavenie závislé od modelu.
** DE 19701033C2    EP 0783859B1
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Aké vlastnosti uprednostňujete? 
Prednosti* voľne stojacich kávovarov Miele so systémom na zrnkovú kávu

AromaticSystem
Intenzívna kávová aróma: inteligentná 
technológia pre tie najlepšie výsledky.

Jednoducho vyberateľná sparovacia 
jednotka
Sparovaciu jednotku je možné jednoducho 
vybrať a umyť, čo zaručuje hygienu, dlhú 
životnosť a dokonalú chuť kávy.

ComfortClean
Dôkladné a hygienické čistenie: väčšinu 
komponentov kávovaru je možné umývať 
v umývačke riadu.

Cappuccinatore
Príprava horúceho mlieka alebo krémovej 
mliečnej peny priamo do šálky, pohára 
alebo kanvičky.

Automatické preplachovanie rozvodov 
mlieka vodou zo zásobníka
Maximálny komfort: po príprave kávových 
špecialít s mliekom sa prístroj automaticky 
prepláchne.

*Vybavenie závislé od modelu.

Funkcie OneTouch a OneTouch for Two
Jediným stlačením tlačidla jednoducho 
pripravíte jednu alebo rovno dve kávy 
zároveň. Vďaka funkcii OneTouch for Two 
kávovar naraz pripraví dve kávy latte mac-
chiato alebo dve šálky kapučína, kávy či 
espressa. Kávovar pripraví všetko automa-
ticky bez toho, by ste do procesu museli 
manuálne zasahovať a šálky presúvať.
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Aké vlastnosti uprednostňujete? 
Prednosti zabudovateľných kávovarov Miele so systémom Nespresso

*  DE 19701033C2 EP 0783859B1

Cappuccinatore
Príprava horúceho mlieka alebo krémovej 
mliečnej peny priamo do šálky, pohára 
alebo kanvičky.

Zásobník na kapsle
Stlačením tlačidla si vyberiete  

až z piatich druhov kávy Nespresso ten,  
na ktorý máte práve chuť: jedinečný elektro-
nicky riadený zásobník poskytuje 
v 5 komorách miesto pre 20 kávových 
kapslí.

ComfortDoor: patentovaný* 
systém dvierok

Jednoduchá dostupnosť: čelo prístroja sa 
celé otvorí. Vy tak máte pohodlný prístup  
k zásobníku na kapsle, zásobníku na vodu  
a odkvapkávacej miske.

ComfortClean
Dôkladné, ale zároveň šetrné umývanie: 
väčšinu komponentov kávovaru je možné 
umyť v umývačke riadu.

Užívateľské profily
Vyberte si: až 10 individuálnych užívateľ-
ských profilov pre dokonalý pôžitok.

Zabudovateľné kávovary  
so systémom Nespresso

Perfektný požitok pre každého: kávovar 
jednoducho a rýchlo pripraví až 16 rôznych 
druhov kávy.
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5b. Prednosti voľne stojacich kávovarov  
na zrnkovú kávu
 OneTouch a OneTouch for Two
 AromaticSystem
  Automatické preplachovanie 

rozvodov mlieka
 Cappuccinatore
  Jednoducho vyberateľná sparova-

cia jednotka
 ComfortClean

2. Prevedenie prístroja
  Zabudovateľný prístroj na  

zrnkovú kávu
  Zabudovateľný prístroj so  

systémom Nespresso
  Voľne stojaci prístroj na zrnkovú 

kávu

5a. Prednosti zabudovateľných kávova-
rov na zrnkovú kávu
 OneTouch a OneTouch for Two
 AromaticSystem 
 CupSensor 
 Nádoba na mlieko EasyClick 
  Automatické preplachovanie 

rozvodov mlieka
 ComfortDoor

Aké aspekty sú pre Vás dôležité?

1. Systém prípravy
 Mlynček na zrnkovú kávu
 Kapsľový systém

3. Dizajnový rad
 PureLine
 ContourLine

5c. Prednosti zabudovateľných kávova-
rov so systémom Nespresso
 Cappuccinatore
 Zásobník na kapsle
 ComfortDoor
 ComfortClean

4. Farba prístroja
 Nerez/CleanSteel
 Obsidián čierna
 Briliantová biela/lotosovo biela
 Havanna hnedá
 Grafitovo sivá

Vyplnením požadovaných parametrov Vám Váš odborný predajca môže 
pomôcť vybrať optimálne vybavený prístroj, ktorý bude spĺňať všetky 
Vaše požiadavky.
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Zabudovateľné kávovary
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie CVA 6401 CVA 6431 CVA 6800
Prevedenie
Voľne stojaci kávovar so systémom na zrnkovú kávu – – –
Zabud. kávovar so systémom na zrnkovú kávu/Nespresso •/– –/• •/–
Dizajn
PureLine/ContourLine •/• •/• •/–
Displej DirectSensor DirectSensor M Touch
Nápoje
Espresso/káva/veľká káva •/•/• •/•/• •/•/•
Cappuccino/Latte macchiato/Caffè Latte •/•/• •/–/– •/•/•
Horúca voda/horúce mlieko/mliečna pena •/•/• –/•/• •/•/•
Užívateľské výhody
Príprava OneTouch/OneTouch for Two •/• •/– •/•
Kužeľový mlynček chrániaci arómu • – •
Možnosť použiť ďalší druh kávy v mletej forme • – •
Možnosť naprogramovania užívateľských profilov • • •
Nastaviteľný stupeň namletia/množstvo namletia •/• –/– •/•
Programovateľné množstvo vody/teplota vody •/• •/– •/•
Programovateľné množstvo mlieka/množstvo mliečnej peny •/• –/– •/•
Predsparenie/funkcia kanvičky kávy •/• –/– •/•
Komfort pri obsluhe
Individuálna voľba jazyka • • •
Ukazovateľ denného času/dátumu •/• •/• •/•
CupSensor – – •
Plynulo výškovo nastaviteľný centrálny vývod v cm 8,5 – 16,5 9 8,5 – 16,5
Dvierka ComfortDoor/osvetlenie BrilliantLight/skrytý úchyt dvierok •/•/• •/•/• •/•/•
Vyberateľný zásobník na zrnkovú kávu/zásobník na kapsle Nespresso •/– –/• •/–
Objem zásobníka na zrnkovú kávu v g 500 – 500
Objem zásobníka na kapsle v kusoch – 20 –
Objem zásobníka na vodu v l 2,3 1,5 2,3
Objem odpadovej nádoby v kusoch 15 porcií 15 porcií 15 porcií
Nastaviteľný čas zapnutia/vypnutia prístroja •/• •/• •/•
Nastaviteľný režim Standby/udržanie času pri výpadku prúdu v h •/200 •/200 •/200
Možnosť prepojenia s nahrievačom riadu – – •
Pevné pripojenie na vodu – – –
Komfort pri údržbe
Komfortné čistiace programy/ComfortClean •/• •/• •/•
Automatické preplachovanie rozvodov mlieka zo zásobníka na vodu • – •
Vyberateľné rozvody mlieka/sparovacia jednotka •/• –/– •/•
Hospodárnosť
Nastaviteľný energeticky úsporný Eco-mód • • •
Inteligentná domácnosť
Miele@home – – •
Bezpečnosť
Zablokovanie sprevádzkovania • • •
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 450 – 452 x 500 560 – 568 x 360 x 310 560 – 568 x 448 – 452 x 500
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 2,8/220 – 240/16 2,8/220 – 240/16 3,5/220 – 240/16
Dĺžka prítokovej hadice/elektrického vedenia v m –/2,0 –/2,0 –/2,0
Dodávané príslušenstvo
Sklenená nádoba/Nerezová izolačná nádoba na mlieko •/– –/– •/–
Odvápňovací prostriedok/čistiace tablety/Dóza kávy illy •/•/– •/•/– •/•/–
Odmerka na dávkovanie mletej kávy • – •
Prevedenie
Nerezové prevedenie CleanSteel • • •
Obsidián čierna • – –
Briliantová biela • – –
Havanna hnedá • – –

Zabudovateľné kávovary
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie CVA 6805
Prevedenie
Voľne stojaci kávovar so systémom na zrnkovú kávu –
Zabud. kávovar so systémom na zrnkovú kávu/Nespresso •/–
Dizajn
PureLine/ContourLine •/–
Displej M Touch
Nápoje
Espresso/káva/veľká káva •/•/•
Cappuccino/Latte macchiato/Caffè Latte •/•/•
Horúca voda/horúce mlieko/mliečna pena •/•/•
Užívateľské výhody
Príprava OneTouch/OneTouch for Two •/•
Kužeľový mlynček chrániaci arómu •
Možnosť použiť ďalší druh kávy v mletej forme •
Možnosť naprogramovania užívateľských profilov •
Nastaviteľný stupeň namletia/množstvo namletia •/•
Programovateľné množstvo vody/teplota vody •/•
Programovateľné množstvo mlieka/množstvo mliečnej peny •/•
Predsparenie/funkcia kanvičky kávy •/•
Komfort pri obsluhe
Individuálna voľba jazyka •
Ukazovateľ denného času/dátumu •/•
CupSensor •
Plynulo výškovo nastaviteľný centrálny vývod v cm 8,5 – 16,5
Dvierka ComfortDoor/osvetlenie BrilliantLight/skrytý úchyt dvierok •/•/•
Vyberateľný zásobník na zrnkovú kávu/zásobník na kapsle Nespresso •/–
Objem zásobníka na zrnkovú kávu v g 500
Objem zásobníka na kapsle v kusoch –
Objem zásobníka na vodu v l 2,3
Objem odpadovej nádoby v kusoch 15 porcií
Nastaviteľný čas zapnutia/vypnutia prístroja •/•
Nastaviteľný režim Standby/udržanie času pri výpadku prúdu v h •/200
Možnosť prepojenia s nahrievačom riadu •
Pevné pripojenie na vodu •
Komfort pri údržbe
Komfortné čistiace programy/ComfortClean •/•
Automatické preplachovanie rozvodov mlieka zo zásobníka na vodu •
Vyberateľné rozvody mlieka/sparovacia jednotka •/•
Hospodárnosť
Nastaviteľný energeticky úsporný Eco-mód •
Inteligentná domácnosť
Miele@home •
Bezpečnosť
Zablokovanie sprevádzkovania •
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 3,5/220 – 240/16
Dlžka prítokovej hadice/elektrického vedenia v m 1,5/2,0
Dodávané príslušenstvo
Sklenená nádoba/Nerezová izolačná nádoba na mlieko •/–
Odvápňovací prostriedok/čistiace tablety/Dóza kávy illy •/•/–
Odmerka na dávkovanie mletej kávy •
Prevedenie
Nerezové prevedenie CleanSteel •
Obsidián čierna •
Briliantová biela •
Havanna hnedá •
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Voľne stojace kávovary
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie CM 6110 CM 6310
Prevedenie
Voľne stojaci kávovar so systémom na zrnkovú kávu • •
Zabud. kávovar so systémom na zrnkovú kávu/Nespresso –/– –/–
Dizajn
PureLine/ContourLine –/– –/–
Displej DirectSensor DirectSensor
Nápoje
Espresso/káva/veľká káva •/•/• •/•/•
Cappuccino/Latte macchiato/Caffè Latte •/•/• •/•/•
Horúca voda/horúce mlieko/mliečna pena –/•/• •/•/•
Užívateľské výhody
Príprava OneTouch/OneTouch for Two •/• •/•
Kužeľový mlynček chrániaci arómu • •
Možnosť použiť ďalší druh kávy v mletej forme • •
Možnosť naprogramovania užívateľských profilov • •
Nastaviteľný stupeň namletia/množstvo namletia •/• •/•
Programovateľné množstvo vody/teplota vody •/• •/•
Programovateľné množstvo mlieka/množstvo mliečnej peny •/• •/•
Predsparenie/funkcia kanvičky kávy •/• •/•
Komfort pri obsluhe
Individuálna voľba jazyka • •
Ukazovateľ denného času/dátumu –/– –/–
CupSensor – –
Plynulo výškovo nastaviteľný centrálny vývod v cm 8,0 – 14,0 8,0 – 14,0
Vyhrievaná odkladacia plocha na šálky – •
Dvierka ComfortDoor/osvetlenie BrilliantLight/skrytý úchyt dvierok –/–/– –/•/–
Vyberateľný zásobník na zrnkovú kávu/zásobník na kapsle Nespresso –/– –/–
Objem zásobníka na zrnkovú kávu v g 300 300
Objem zásobníka na kapsle v kusoch – –
Objem zásobníka na vodu v l 1,8 1,8
Objem odpadovej nádoby v kusoch 12 – 14 porcií 12 – 14 porcií
Nastaviteľný čas zapnutia/vypnutia prístroja •/• •/•
Nastaviteľný režim Standby/udržanie času pri výpadku prúdu v h •/– •/–
Možnosť prepojenia s nahrievačom riadu – –
Pevné pripojenie na vodu – –
Komfort pri údržbe
Komfortné čistiace programy/ComfortClean •/• •/•
Automatické preplachovanie rozvodov mlieka zo zásobníka na vodu • •
Vyberateľné rozvody mlieka/sparovacia jednotka •/• •/•
Hospodárnosť
Nastaviteľný energeticky úsporný Eco-mód • •
Inteligentná domácnosť
Miele@home – –
Bezpečnosť
Zablokovanie sprevádzkovania • •
Technické údaje
Rozmery v mm (š x v x h) 251 x 359 x 427 251 x 359 x 427
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 1,5/220 – 240/10 1,5/220 – 240/10
Dlžka prítokovej hadice/elektrického vedenia v m –/1,4 –/1,4
Dodávané príslušenstvo
Sklenená nádoba/Nerezová izolačná nádoba na mlieko –/– –/•
Odvápňovací prostriedok/čistiace tablety/Dóza kávy illy •/•/– •/•/–
Odmerka na dávkovanie mletej kávy • •
Prevedenie
Lotosovo biela • •
Obsidián čierna • •
Grafitovo sivá • •
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Aký typ prístroja hľadáte?
Chladničky, mrazničky a vinotéky - prevedenie

Chladničky
Pre zachovanie čerstvosti Vašich potra-
vín. Inteligentné zásuvky PerfectFresh  
garantujú skutočne dlhodobú čerstvosť. 
Vyberte si zo širokého množstva modelov 
ten Váš. 

Chladničky s mrazničkou
Tieto prístroje disponujú ako priestrannou 
chladiacou časťou, tak aj mraziacou čas-
ťou. Každá z nich má samostatné dvierka. 
Chladničky s mrazničkou Miele spájajú 
chladenie s pohodlným a šetrným uskladne-
ním potravín. 

Mrazničky
Výkonné a účinné mrazenie s dômyselným 
usporiadaním a funkčnosťou. Mraz-
ničky Miele je možné využívať ako samo-
statné prístroje alebo v kombinácii s vhod-
nou chladničkou Miele. Upútajú Vás svojim 
nadčasovým dizajnom. Presvedčia aj 
vnútornými hodnotami ako je napríklad 
prvotriedny výkon mrazenia až do -26 °C.

Vinotéky
Optimálny spôsob skladovania vína – samo-
zrejmosťou je niekoľko samostatne nastavi-
teľných teplotných zón pre uloženie rôznych 
druhov vín súčasne. Vinotéky Miele Vám 
poskytnú jedinečný komfort.

MasterCool
Jedinečný rad zabudovateľných chladni-
čiek, mrazničiek a vinoték! Zažite jedinečný 
dizajn s perfektnou funkčnosťou: každý 
detail je presne prispôsobený každodenným 
potrebám. Vybrané materiály dodávajú 
prístrojom tú najvyššiu kvalitu. 
 

Prevedenie

Aký druh ovládania uprednostňujete?
Chladničky, mrazničky a vinotéky - ovládanie

Otočný volič
Otočným voličom jednoducho nastavíte 
požadovanú teplotu.

Ovládanie ComfortControl
Funkcie, ako napr. nastavenie teploty, 
automatiku superchladenia alebo tóny, 
ovládate tlačidlami. Svetelné diódy indikujú 
aktuálnu teplotu.

Ovládanie PicTronic
Komfortné ovládanie tlačidlami, indikácia 
aktuálnej teploty na displeji.

Ovládanie TouchControl
Ovládanie voľne stojacich prístrojov  
TouchControl má hladkú plochu s dotyko-
vými tlačidlami a digitálnu, na stupeň presnú 
indikáciu teploty. Na zvolenie požadovanej 
funkcie stačí ľahký dotyk prsta.

Dotykové ovládanie Miele
Dotykové ovládanie zabudovateľných 
chladničiek Miele súhlasí s dizajnom zabu-
dovateľných spotrebičov Miele, takže 
dochádza k perfektnej homogenite dizajnu. 
Prostredníctvo dotykového ovládania 
jednoducho a rýchlo navolíte všetky hlavné 
funkcie. Ostatné funkcie ovládate na displeji.

Druhy ovládania
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PerfectFresh a PerfectFresh Pro
Skladujte potraviny ako profesionáli

PerfectFresh
PerfectFresh je inovatívna technológia  
na uskladnenie potravín od Miele: jedná  
sa o špeciálnu chladiacu zónu v chladnič-
kách Miele, ktorá vytvára optimálne pod-
mienky pre uskladnenie najrôznejších 
potravín. V zóne PerfectFresh zostanú 
ovocie, zelenina, mäso, ryby alebo mliečne 
výrobky omnoho dlhšie čerstvé než v bežnej 
chladničke. Teplota medzi 0°C a 3°C 
a ideálna vlhkosť vzduchu sa postarajú  
o šetrné uskladnenie potravín.

PerfectFresh Pro
Vďaka intenzívnemu vývoju sa Miele poda-
rilo vylepšiť systém PerfectFresh. Výsled-
kom je PerfectFresh Pro. Pomocou Perfect 
Fresh Pro dosiahnete ešte dlhšiu čerstvosť a 
trvanlivosť ovocia a zeleniny. PerfectFresh 
Pro tak splní aj tie najnáročnejšie požia-
davky. Táto neuveriteľná trvanlivosť potravín 
je možná vďaka inovatívnemu krytu zásuvky 
so špeciálnou perforáciou Miele. Ten 
dokáže v priehradke udržať stálu klímu.

Suchá priehradka:
V suchej priehradke PerfectFresh môžete skladovať mäso, ryby 
a takmer všetky mliečne výrobky. Teplota sa pohybuje od 0°C do 
3°C. Väčšinu potravín uložených v suchej priehradke môžete spotre-
bovať aj po uplynutí doby minimálnej trvanlivosti.

Vlhká priehradka:
Vlhká priehradka PerfectFresh je určená špeciálne na skladovanie 
ovocia a zeleniny, ktoré pre svoje optimálne skladovanie potrebujú 
vysokú vlhkosť. Teplota od 0°C do 3°C a vlhkosť vzduchu až 90 %* 
sa postarajú o to, aby Vaše potraviny zostali oveľa dlhšie čerstvé.

*Závisí od množstva naplnenia a polohy regulátora.
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140 cm výklenok  

FNS 35402 i K 35272 iD

178 cm výklenok  

FNS 37402 i K 37222 iD, K 37272 iD, K 37472 iD

FNS 37402 i KFN 37282 iD, KFNS 37432 iD,  
KFN 37452 iDE, KFN 37682 iD, 
KFN 37692 iDE

KFNS 37432 iD K 37272 iD, K 37472 iD

KFNS 37432 iD KFN 37282 iD, KFN 37432 iD,  
KFN 37452 iDE, KFN 37682 iD

KWT 6322 UG KWT 6322 UG

KWT 6321 UG KWT 6321 UG SBS

Prístroj vľavo Prístroj vpravo

FN 14827 S K 14820 SD

FN 14827 S ed/cs-1 K 14820 SD ed/cs,  
K 14827 SD ed/cs-1

KFN 14827 SDE ed/cs-2 K 14820 SD ed/cs

KWTN 14826 SDE ed/cs-2 K 14820 SD ed/cs,  
K 14827 SD ed/cs-1
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Chcete svoje prístroje usporiadať Side-by-Side?
Flexibilita chladničiek a mrazničiek Miele

Hospodárnosť
Šetríme náklady a životné 
prostredie 

Chladničky Miele Vás presvedčia nielen rôznymi veľkosťami, kvalitou  
a prémiovým dizajnom, ale taktiež vynikajúcou flexibilitou. Môžete 
usporiadať napr. dve chladničky vedľa seba alebo stavte na klasickú 
kombináciu chladničky a mrazničky Side-by-Side.

Nižšie uvedené zabudovateľné prístroje sú určené do vysokej skrinky  
šírky 60 cm a dajú sa kombinovať vedľa seba. Pri zabudovaní nie je 
nutné dodržiavať nejaké pevne dané poradie prístrojov, je možné ich 
usporiadať ľubovoľne.

Nižšie uvedené podstavné vinotéky šírky 60 cm je možné kombino-
vať vedľa seba. Pri zabudovaní nie je nutné dodržiavať nejaké pevne 
dané poradie prístrojov, je možné ich usporiadať ľubovoľne.

Nižšie uvedené voľne stojace prístroje sú 60 cm široké a je možné 
ich kombinovať vedľa seba.

Chladničky a mrazničky Miele dosahujú tie 
najlepšie výsledky. Aktuálny rad chladiacich 
prístrojov Miele je perfektným dôkazom 
toho, že je možné efektívne spojiť výkon 
s úsporou energie. Miele investuje do 
ďalšieho vývoja moderných technológií, ako 
je napr. optimalizácia chladiaceho okruhu 
a izolácia. Úspešne, lebo väčšina prístrojov 
výrazne prekračuje triedu energetickej 
účinnosti A+. Prístroj triedy A+ usporí 
v porovnaní s prístrojom triedy A až 20 % 
energie. Prístroje triedy A++ spotrebujú 
minimálne o 40 % menej a modely triedy 
A+++ dokonca o 60 % menej elektrickej 
energie ako porovnateľný model triedy A. 
Všetky spotrebiče Miele právom patria 
do patričnej energetickej triedy a sú šetrné 
k životnému prostrediu. Aj luxusne vyba-
vené prístroje pracujú nanajvýš úsporne. 
S prístrojom, ktorý beží dlhé roky 24 hodín 
denne, šetríte s nízkou spotrebou energie 
nielen financie, ale zároveň aj prírodné 
zdroje. Chladničky a mrazničky Miele sú 
vždy tou správnou voľbou - pre vás aj pre 
životné prostredie.
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Aké vybavenie je pre Vás dôležité?
Prednosti* chladničiek, mrazničiek a vinoték Miele

PerfectFresh
Pri nákupu potravín dbáme na ich kvalitu, 
ale je nutné myslieť tiež na ich správne 
uskladnenie. To je rozhodujúce k tomu, 
aby zostali potraviny dlho čerstvé, chutné 
a zdravé. Riešenie: PerfectFresh – perfektné 
uskladnenie čerstvých potravín, ktoré si tak 
dlhšie uchovajú vitamíny, živiny a svoju chuť.

PerfectFresh Pro
Ešte väčší pôžitok vďaka 

inovatívnej technológii Miele. Ovocie  
a zelenina vydržia ešte dlhšie čerstvé.

FlexiLight
Jedinečné! Zdroj svetla môžete 

umiestniť presne tam, kde v chladničke 
potrebujete.

NoFrost
Mrazničku už nemusíte pracne odmrazovať. 
Cirkulácia vzduchu bráni vzniku námrazy v 
mrazničke.

ComfortClean
Odkladacie plochy na vnútornej 

strane dvierok môžete jednoducho a bez 
námahy umývať v umývačke riadu.

DynaCool
Rovnomerné rozdelenie teploty: ventilátor sa 
postará o optimálnu cirkuláciu a rozptýlenie 
studeného vzduchu v priestoru chladničky.

*Vybavenie závislé od modelu.
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5. Prednosti prístroja
 PerfectFresh
 PerfectFresh Pro
 FlexiLight
 NoFrost
 DynaCool
 ComfortClean

1. Druh prístroja
 Chladnička
 Chladnička s mrazničkou
 Mraznička
 Vinotéka
 MasterCool

4. Možnosť umiestnenia 
 Samostatne
 Side-by-Side

3. Farba prístroja
 Biela
 Nerez/CleanSteel

Aké aspekty sú pre Vás dôležité?

2. Ovládanie prístroja
 Otočný volič
 Ovládanie ComfortControl
 Ovládanie PicTronic
 Ovládanie TouchControl
 Dotykové ovládanie Miele

Vyplnením požadovaných parametrov Vám Váš odborný predajca môže 
pomôcť vybrať optimálne vybavený prístroj, ktorý bude spĺňať všetky 
Vaše požiadavky.
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Zabudovateľné chladničky s mrazničkou
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie KF 37122 iD KF 37132 iD KFN 37282 iD
Kategória prístrojov
Kombinácia chladničky s mrazničkou • • •
Prevedenie
Zabudovateľný prístroj/podstavný prístroj/dekoračný •/–/– •/–/– •/–/–
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/možnosť kombinácie  
Side-by-Side vpravo/•/– vpravo/•/– vpravo/•/–
Dizajn
Osvetlenie chladiacej časti/chladničky • • •
Druh osvetlenia LED LED LED
LED osvetlenie PerfectFresh Pro – – –
Komfort pri obsluhe
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose –/–/– –/–/– –/•/–
PerfectFresh Pro s Info systémom – – –
IceMaker/ pevné pripojenie na vodu/zásobník na vodu MyIce –/–/– –/–/– –/–/–
ComfortClean/DynaCool/NoFrost/VarioRoom •/•/–/• •/•/–/• •/•/•/•
Tlmenie zatvárania dvierok SoftClose/Drop and Lock –/– –/– –/–
Ovládanie
Elektronická indikácia a nastavenie teploty PicTronic PicTronic PicTronic
Možnosť vypnúť chladiacu časť • • •
Regulácia teploty nezávisle na chladničke/mrazničke • • •
Superchladenie/supermrazenie •/• •/• •/•
Počet teplotných zón 2 2 3
Chladiaca zóna/chladnička
Výškovo nastaviteľné odkladacie plochy z bezpečnostného skla • • •
Počet odkladacích plôch/z toho deliteľných 5/– 4/– 3/–
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu – – –
Počet vyberateľných priehradok na zeleninu 1 1 –
Priehradka na maslo a syr – – –
VarioBord na poháre/konzervy (využitie aj na servírovanie) – – –
Priehradky vo dvierkach celé/polovičné 3/– 2/– 1/–
Polica na fľaše vo dvierkach 1 1 1
Mraziaca zóna/mraznička
Počet vyberateľných mraziacich zásuviek/košov 2 3 3
Hospodárnosť
Energetická trieda A++ A++ A++
Ročná spotreba energie v kWh/spotreba energie za 24 hod. v kWh 228/0,622 235/0,642 235/0,643
Bezpečnosť
Zablokovanie/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti •/• •/• •/•
Akustický alarm pri otvorených dvierkach/pri zmene teploty –/• –/• •/•
Optický alarm pri otvorených dvierkach/pri zmene teploty –/• –/• –/•
Technické údaje
Rozmer výklenku v mm (v x š) 1 772 – 1 788 x 560 – 570 1 772 – 1 788 x 560 – 570 1 772 – 1 788 x 560 – 570
Uchytenie dvierok pohyblivé pohyblivé pevné
Max. zaťaženie čelnej strany dvierok chladiacej časti/ 
mraziacej časti v kg 20/12 20/12 20/12
Klimatická trieda SN-T SN-T SN-ST
Úžitkový objem v l 281 274 237
Objem chladiacej zóny/zóny PerfectFresh v l/ 
4hviezdičkovej mraziacej zóny v l 224/0/57 194/0/80 175/67/62
Hlučnosť v db (A) re1pW 34 35 39
Doba skladovania pri poruche v hod./kapacita mrazenia v h/kg 24/10,0 24/14,0 20/10,0
Spotreba energie v mA 1 400 1 400 1 400
Dodávané príslušenstvo
Dóza na maslo/priehradka na vajíčka –/• –/• –/•

Typ/predajné označenie KFNS 37432 iD KFN 37452 iDE KFN 37682 iD
Kategória prístrojov
Kombinácia chladničky s mrazničkou • • •
Prevedenie
Zabudovateľný prístroj/podstavný prístroj/dekoračný •/–/– •/–/– •/–/–
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/možnosť kombinácie  
Side-by-Side vpravo/•/ • vpravo/•/– vpravo/•/–
Dizajn
Osvetlenie chladiacej časti/chladničky • • •
Druh osvetlenia FlexiLight FlexiLight FlexiLight
LED osvetlenie PerfectFresh Pro – – •
Komfort pri obsluhe
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose –/–/– –/–/– –/–/•
PerfectFresh Pro s Info systémom – – •
IceMaker/ pevné pripojenie na vodu/zásobník na vodu MyIce –/–/– •/–/• –/–/–
ComfortClean/DynaCool/NoFrost/VarioRoom •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Tlmenie zatvárania dvierok SoftClose/Drop and Lock •/– •/– •/–
Ovládanie
Elektronická indikácia a nastavenie teploty TouchControl TouchControl TouchControl
Možnosť vypnúť chladiacu časť • • •
Regulácia teploty nezávisle na chladničke/mrazničke • • •
Superchladenie/supermrazenie •/• •/• •/•
Počet teplotných zón 2 2 3
Chladiaca zóna/chladnička
Výškovo nastaviteľné odkladacie plochy z bezpečnostného skla • • •
Počet odkladacích plôch/z toho deliteľných 3/– 3/– 3/–
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu • • –
Počet vyberateľných priehradok na zeleninu 1 1 –
Priehradka na maslo a syr – – –
VarioBord na poháre/konzervy (využitie aj na servírovanie) – – –
Priehradky vo dvierkach celé/polovičné 2/– 2/– 1/–
Polica na fľaše vo dvierkach 1 1 1
Mraziaca zóna/mraznička
Počet vyberateľných mraziacich zásuviek/košov 3 2+2 3
Hospodárnosť
Energetická trieda A++ A++ A++
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 hod. v kWh 230/0,628 226/0,617 236/0,644
Bezpečnosť
Zablokovanie/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti •/• •/• •/•
Akustický alarm pri otvorených dvierkach/pri zmene teploty •/• •/• •/•
Optický alarm pri otvorených dvierkach/pri zmene teploty •/• •/• •/•
Technické údaje
Rozmer výklenku v mm (v x š) 1 772 – 1 788 x 560 – 570 1 772 – 1 788 x 560 – 570 1 772 – 1 788 x 560 – 570
Uchytenie dvierok pevné pevné pevné
Max. zaťaženie dvierok chladiacej/mraziacej časti v kg 20/12 20/12 20/12
Klimatická trieda SN-T SN-T SN-ST
Úžitkový objem v l 255 249 238
Objem chladiacej zóny/zóny PerfectFresh v l/ 
4hviezdičkovej mraziacej zóny v l 193/0/62 191/0/58 176/67/62
Hlučnosť v db (A) re1pW 39 39 39
Doba skladovania pri poruche v hod./kapacita mrazenia v h/kg 24/10,0 20/10,0 24/10,0
Spotreba energie v mA 1 400 1 400 1 400
Dodávané príslušenstvo
Dóza na maslo/priehradka na vajíčka •/• •/• •/•
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Zabudovateľné chladničky s mrazničkou
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie KFN 37692 iDE
Kategória prístroja
Chladnička s mrazničkou •
Prevedenie
Zabudovateľný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru •/–/–
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side vpravo/•/•
Dizajn
Osvetlenie prístroja/jednotlivých zón •
Druh osvetlenia FlexiLight
LED osvetlenie zóny PerfectFresh Pro •
Komfort pri obsluhe
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose –/–/•
PerfectFresh Pro s info systémom •
IceMaker/pevné pripojenie na vodu/zásobník vody MyIce •/•/–
Tlmené zatváranie dvierok SoftClose/Drop and Lock •/–
ComfortClean/DynaCool/NoFrost/VarioRoom •/•/•/•
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty TouchControl
Sabbat mód •
Nezávislá regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu zónu •
Superchladenie/supermrazenie •/•
Počet temperujúcich zón 3
Chladnička/chladiace zóny
Výškovo nastaviteľné odkladacie police z bezpečnostného skla •
Počet odkladacích políc/z toho osvetlených/z toho deliteľných 3/2/–
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu –
Počet odoberateľných priehradok na zeleninu –
Počet priehradok PerfectFresh 2
Celé odkladacie police 1
Polica na fľaše 1
Mraznička/mraziace zóny
Počet vyberateľných mraziacich zásuviek/košov 4
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti A++
Ročná spotreba energie v kWh/spotreba energie za 24 hod. v kWh 232/0,634
Inteligentná domácnosť
Miele@home pripravené
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti •/•
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty •/•
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty •/•
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 570 x 1 772 – 1 788 x 550
Uchytenie dvierok pevné
Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg 17/12
Klimatická trieda SN-ST
Chladiaca zóna v l/zóna PerfectFresh v l/4-hviezdičková mraziaca 
zóna v l 176/67/58
Hlučnosť v dB(A) re1pW 39
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg 20/10,0
Príkon v miliampéroch (mA) 1 400
Napätie vo V/istenie v A 220 – 240/10
Dodávané príslušenstvo
Dóza na maslo/priehradka na vajíčka •/•

Zabudovateľné chladničky
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie K 5122 Ui K 5124 UiF K 32122 i
Kategória prístroja
Chladnička • • •
Prevedenie
Zabudovateľný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru •/•/– •/•/– •/–/–
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side vpravo/•/– vpravo/•/– vpravo/•/–
Dizajn
Osvetlenie prístroja/jednotlivých zón • • •
Druh osvetlenia žiarovka žiarovka LED
LED osvetlenie zóny PerfectFresh Pro – – –
Komfort pri obsluhe
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose –/–/– –/–/– –/–/–
PerfectFresh Pro s info systémom – – –
ComfortClean/DynaCool –/– –/– •/–
Tlmené zatváranie dvierok SoftClose/Drop and Lock –/– –/– –/–
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty otočný volič otočný volič PicTronic
Možnosť vypnúť chladiacu časť/Sabbat mód –/– –/– –/–
Superchladenie – – •
Počet temperujúcich zón 1 2 1
Chladnička/chladiace zóny
Výškovo nastaviteľné odkladacie police z bezpečnostného skla • • •
Počet odkladacích políc/z toho osvetlených/z toho deliteľných 3/–/1 2/–/1 3/–/–
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu – – –
Počet odoberateľných priehradok na zeleninu 1 1 2
Počet priehradok PerfectFresh – – –
Celé odkladacie police 2 2 2
Polica na fľaše 1 1 1
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti A++ A++ A++
Ročná spotreba energie v kWh 92 139 98
Spotreba energie za 24 h v kWh 0,252 0,381 0,266
Inteligentná domácnosť
Miele@home – – –
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia – – •
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty –/– –/– –/–
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty –/– –/– –/–
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 600 x 820 – 870 x 550 600 x 820 – 870 x 550 560 – 570 x 874 – 890 x 550
Uchytenie dvierok pevné pevné pohyblivé
Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg 19/– 19/– –/–
Klimatická trieda SN-ST SN-ST SN-T
Chladiaca zóna v l/zóna PerfectFresh v l/4-hviezdičková mraziaca 
zóna v l 137/0/0 108/0/15 151/0/0
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg 0/0,0 12/2,0 0/0,0
Hlučnosť v dB(A) re1pW 38 38 34
Príkon v miliampéroch (mA) 700 700 1 200
Napätie vo V/istenie v A 220 – 240/10 220 – 240/10 220 – 240/10
Dodávané príslušenstvo
Dóza na maslo/priehradka na vajíčka –/• –/• –/•
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Zabudovateľné chladničky
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie K 34472 iD K 34122 i K 35272 iD
Kategória prístroja
Chladnička • • •
Prevedenie
Zabudovateľný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru •/–/– •/–/– •/–/–
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side vpravo/•/– vpravo/•/– vpravo/•/•
Dizajn
Osvetlenie prístroja/jednotlivých zón • • •
Druh osvetlenia FlexiLight LED LED
LED osvetlenie zóny PerfectFresh Pro – – –
Komfort pri obsluhe
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose –/•/• –/–/– –/•/–
PerfectFresh Pro s info systémom – – –
ComfortClean/DynaCool •/• •/– •/•
Tlmené zatváranie dvierok SoftClose/Drop and Lock •/– –/– –/–
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty TouchControl PicTronic PicTronic
Možnosť vypnúť chladiacu časť/Sabbat mód –/• –/– –/–
Superchladenie • • •
Počet temperujúcich zón 2 1 2
Chladnička/chladiace zóny
Výškovo nastaviteľné odkladacie police z bezpečnostného skla • • •
Počet odkladacích políc/z toho osvetlených/z toho deliteľných 3/2/– 5/–/– 5/–/–
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu • – –
Počet odoberateľných priehradok na zeleninu – 1 –
Počet priehradok PerfectFresh 2 – 2
Celé odkladacie police 2 3 3
Polica na fľaše 1 1 1
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti A++ A++ A++
Ročná spotreba energie v kWh 121 105 125
Spotreba energie za 24 h v kWh 0,329 0,286 0,340
Inteligentná domácnosť
Miele@home pripravené – –
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia • • •
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty •/– –/– •/–
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty •/– –/– –/–
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 570 x 1 220 – 1 236 x 550 560 – 570 x 1 220 – 1 236 x 550 560 – 570 x 1 397 – 1 413 x 550
Uchytenie dvierok pevné pohyblivé pevné
Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg 19/– –/– 21/–
Klimatická trieda SN-T SN-T SN-T
Chladiaca zóna v l/zóna PerfectFresh v l/4-hviezdičková mraziaca 
zóna v l 137/59/0 217/0/0 172/59/0
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg 0/0,0 0/0,0 0/0,0
Hlučnosť v dB(A) re1pW 38 35 36
Príkon v miliampéroch (mA) 1 200 1 200 1 200
Napätie vo V/istenie v A 220 – 240/10 220 – 240/10 220 – 240/10
Dodávané príslušenstvo
Dóza na maslo/priehradka na vajíčka •/• –/• –/•

Zabudovateľné chladničky
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie K 35442 iF K 37222 iD K 37272 iD
Kategória prístroja
Chladnička • • •
Prevedenie
Zabudovateľný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru •/–/– •/–/– •/–/–
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side vpravo/•/– vpravo/•/• vpravo/•/•
Dizajn
Osvetlenie prístroja/jednotlivých zón • • •
Druh osvetlenia FlexiLight LED LED
LED osvetlenie zóny PerfectFresh Pro – – –
Komfort pri obsluhe
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose –/–/– –/–/– –/•/–
PerfectFresh Pro s info systémom – – –
ComfortClean/DynaCool •/– •/• •/•
Tlmené zatváranie dvierok SoftClose/Drop and Lock •/– –/– –/–
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty TouchControl PicTronic PicTronic
Možnosť vypnúť chladiacu časť/Sabbat mód –/• –/– –/–
Superchladenie • • •
Počet temperujúcich zón 2 1 2
Chladnička/chladiace zóny
Výškovo nastaviteľné odkladacie police z bezpečnostného skla • • •
Počet odkladacích políc/z toho osvetlených/z toho deliteľných 4/3/– 7/–/– 6/–/–
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu • – –
Počet odoberateľných priehradok na zeleninu 1 2 –
Počet priehradok PerfectFresh – – –
Celé odkladacie police 2 3 3
Polica na fľaše 2 2 2
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti A++ A++ A++
Ročná spotreba energie v kWh 187 117 133
Spotreba energie za 24 h v kWh 0,512 0,319 0,363
Inteligentná domácnosť
Miele@home pripravené – –
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia • • •
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty •/– –/– •/–
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty •/– –/– –/–
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 570 x 1 397 – 1 413 x 550 560 – 570 x 1 772 – 1 788 x 550 560 – 570 x 1 772 – 1 788 x 550
Uchytenie dvierok pevné pevné pevné
Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg 21/– 26/– 26/–
Klimatická trieda ST SN-T SN-T
Chladiaca zóna v l/zóna PerfectFresh v l/4-hviezdičková mraziaca 
zóna v l 215/0/20 325/0/0 211/90/0
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg 15/2,0 0/0,0 0/0,0
Hlučnosť v dB(A) re1pW 38 38 36
Príkon v miliampéroch (mA) 1 200 1 200 1 200
Napätie vo V/istenie v A 220 – 240/10 220 – 240/10 220 – 240/10
Dodávané príslušenstvo
Dóza na maslo/priehradka na vajíčka •/• –/• –/•
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Zabudovateľné chladničky
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie K 37472 iD K 37682 iDF
Kategória prístroja
Chladnička • •
Prevedenie
Zabudovateľný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru •/–/– •/–/–
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side vpravo/•/• vpravo/•/–
Dizajn
Osvetlenie prístroja/jednotlivých zón • •
Druh osvetlenia FlexiLight FlexiLight
LED osvetlenie zóny PerfectFresh Pro – •
Komfort pri obsluhe
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose –/•/• –/–/•
PerfectFresh Pro s info systémom – •
ComfortClean/DynaCool •/• •/•
Tlmené zatváranie dvierok SoftClose/Drop and Lock •/– •/–
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty TouchControl TouchControl
Možnosť vypnúť chladiacu časť/Sabbat mód –/• –/•
Superchladenie • •
Počet temperujúcich zón 2 3
Chladnička/chladiace zóny
Výškovo nastaviteľné odkladacie police z bezpečnostného skla • •
Počet odkladacích políc/z toho osvetlených/z toho deliteľných 6/4/– 3/2/–
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu • •
Počet odoberateľných priehradok na zeleninu – –
Počet priehradok PerfectFresh 3 3
Celé odkladacie police 3 3
Polica na fľaše 2 2
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti A++ A++
Ročná spotreba energie v kWh 133 230
Spotreba energie za 24 h v kWh 0,363 0,630
Inteligentná domácnosť
Miele@home pripravené pripravené
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia • •
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty •/– •/–
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty •/– •/–
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 570 x 1 772 – 1 788 x 550 560 – 570 x 1 772 – 1 788 x 550
Uchytenie dvierok pevné pevné
Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg 26/– 26/–
Klimatická trieda SN-T SN-ST
Chladiaca zóna v l/zóna PerfectFresh v l/4-hviezdičková mraziaca 
zóna v l 301/90/0 257/90/27
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg 0/0,0 19/2,0
Hlučnosť v dB(A) re1pW 36 36
Príkon v miliampéroch (mA) 1 200 1 200
Napätie vo V/istenie v A 220 – 240/10 220 – 240/10
Dodávané príslušenstvo
Dóza na maslo/priehradka na vajíčka •/• •/•

Voľne stojace chladničky
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie K 14820 SD ed/cs
Kategória prístroja
Chladnička •
Prevedenie
Voľne stojaci prístroj •
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side vpravo/•/• (s FN 14827 S)
Dizajn
Farba opláštenia nerez
Farba čelnej steny nerez CleanSteel
Osvetlenie prístroja/jednotlivých zón •
Druh osvetlenia LED
Komfort pri obsluhe
PerfectFresh/ComfortClean/DynaCool –/•/•
Uhlíkový filter Active AirClean s indikátorom výmeny •
Rukoväť EasyOpen/tlmené zatváranie dvierok SoftClose •/•
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty TouchControl
Možnosť vypnúť chladiacu časť –
Superchladenie •
Počet temperujúcich zón 1
Chladnička/chladiace zóny
Výškovo nastaviteľné odkladacie police z bezpečnostného skla •
Počet odkladacích plôch/z toho deliteľných 5/1
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu •
Počet odoberateľných priehradok na zeleninu 2
Počet priehradok PerfectFresh –
Priehradka na maslo a syry •
VarioBord pre poháre/konzervy (vhodné priamo na servírovanie) •
Odkladacie police celé/polovičné 1/2
Polica na fľaše 2
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti A+
Ročná spotreba energie v kWh 148
Spotreba energie za 24 h v kWh 0,404
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia •
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty •/–
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty –/–
Technické údaje
Rozmery prístroja v mm (š x v x h) 600 x 1 850 x 630
Klimatická trieda SN-T
Chladiaca zóna v l/zóna PerfectFresh v l 384/0
4-hviezdičková mraziaca zóna v l 0
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg 0/0,0
Hlučnosť v dB(A) re1pW 39
Príkon v miliampéroch (mA) 1 200
Napätie vo V/istenie v A 220 – 240/10
Dodávané príslušenstvo
Dóza na maslo/priehradka na vajíčka •/•
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Voľne stojace chladničky s mrazničkou
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie KFN 14827 SDE ed/cs-2 KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14927 SD ed/cs-3
Kategória prístroja
Chladnička s mrazničkou • • •
Prevedenie
Voľne stojaci prístroj • • •
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side vľavo/•/• (s K 14820 SD ed/cs) vpravo/•/– vpravo/•/–
Dizajn
Farba opláštenia nerez nerez nerez
Farba čelnej steny nerez CleanSteel nerez CleanSteel nerez CleanSteel
Osvetlenie prístroja/jednotlivých zón/druh osvetlenia •/LED •/LED •/LED
Komfort pri obsluhe
PerfectFresh/ComfortClean/DynaCool •/•/• –/•/• •/•/•
NoFrost/VarioRoom/IceMaker/pevné pripojenie na vodu •/•/•/• •/•/–/– •/•/–/–
Uhlíkový filter Active AirClean s indikátorom výmeny • • •
Rukoväť EasyOpen/tlmené zatváranie dvierok SoftClose •/• •/• •/•
Drevené rošty – – –
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty TouchControl TouchControl TouchControl
Možnosť vypnúť chladiacu časť • • •
Nezávislá regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu zónu • • •
Superchladenie/supermrazenie •/• •/• •/•
Počet temperujúcich zón 2 2 3
Chladnička/chladiace zóny
Výškovo nastaviteľné odkladacie police z bezpečnostného skla • • •
Počet odkladacích plôch/z toho deliteľných 1/1 4/1 3/1
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu • • •
Počet odoberateľných priehradok na zeleninu – 2 –
Počet priehradok PerfectFresh 2 – 2
Priehradka na maslo a syry – • •
VarioBord pre poháre/konzervy (vhodné priamo na servírovanie) – • •
Odkladacie police celé/polovičné –/– 2/2 1/–
Polica na fľaše – 1 1
Mraznička/mraziace zóny
Počet vyberateľných mraziacich zásuviek/košov 5 2 3
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti A++ A++ A+++
Ročná spotreba energie v kWh 269 265 169
Spotreba energie za 24 h v kWh 0,735 0,726 0,463
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti •/• •/• •/•
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty •/• •/• •/•
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty •/• •/• •/•
Technické údaje
Rozmery prístroja v mm (š x v x h) 600 x 1 850 x 630 750 x 1 860 x 630 600 x 2 011 x 630
Klimatická trieda SN-T SN-T SN-T
Chladiaca zóna v l/zóna PerfectFresh v l/4-hviezdičková mraziaca 
zóna v l 157/155/117 338/0/82 205/67/88
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg 25/16,0 30/12,0 25/16,0
Hlučnosť v dB(A) re1pW 41 41 42
Príkon v miliampéroch (mA) 1 400 1 000 1 400
Napätie vo V/istenie v A 220 – 240/10 220 – 240/10 220 – 240/10
Dodávané príslušenstvo
Dóza na maslo/priehradka na vajíčka –/– •/• •/•
Akumulátory chladu/miska na ľad •/• •/• •/•

Voľne stojaca vinotéka s mrazničkou
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie KWTN 14826 SDE ed/cs-2
Kategória prístroja
Vinotéka s mrazničkou •
Prevedenie
Voľne stojaci prístroj •
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side vľavo/•/• (s K 14820 SD ed/cs)
Dizajn
Farba opláštenia nerez
Farba čelnej steny nerez CleanSteel
Osvetlenie prístroja/jednotlivých zón/druh osvetlenia •/LED
Komfort pri obsluhe
PerfectFresh/ComfortClean/DynaCool –/–/•
NoFrost/VarioRoom/IceMaker/pevné pripojenie na vodu •/•/•/•
Uhlíkový filter Active AirClean s indikátorom výmeny •
Rukoväť EasyOpen/tlmené zatváranie dvierok SoftClose •/•
Drevené rošty 4
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty TouchControl
Možnosť vypnúť chladiacu časť •
Nezávislá regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu zónu •
Superchladenie/supermrazenie –/•
Počet temperujúcich zón 2
Chladnička/chladiace zóny
Výškovo nastaviteľné odkladacie police z bezpečnostného skla –
Počet odkladacích plôch/z toho deliteľných –/–
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu –
Počet odoberateľných priehradok na zeleninu –
Počet priehradok PerfectFresh –
Priehradka na maslo a syry –
VarioBord pre poháre/konzervy (vhodné priamo na servírovanie) –
Odkladacie police celé/polovičné –/–
Polica na fľaše –
Mraznička/mraziace zóny
Počet vyberateľných mraziacich zásuviek/košov 5
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti A++
Ročná spotreba energie v kWh 218
Spotreba energie za 24 h v kWh 0,596
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti •/•
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty •/•
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty •/•
Technické údaje
Rozmery prístroja v mm (š x v x h) 600 x 1 850 x 630
Klimatická trieda SN-ST
Chladiaca zóna v l/zóna PerfectFresh v l/4-hviezdičková mraziaca 
zóna v l 126/0/117
Temperujúca zóna vinotéky v l 126
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg 31/16,0
Hlučnosť v dB(A) re1pW 42
Príkon v miliampéroch (mA) 1 400
Napätie vo V/istenie v A 220 – 240/10
Dodávané príslušenstvo
Akumulátory chladu/miska na ľad •/•
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Zabudovateľné mrazničky
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie F 5122 Ui FNS 35402 i FNS 37402 i
Kategória prístroja
Mraznička/mraziaci box • • •
Prevedenie
Zabudovateľný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru •/•/– •/–/– •/–/–
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side vpravo/•/– vľavo/•/• vľavo/•/•
Dizajn
Osvetlenie mrazničky/jednotlivých zón – • •
Druh osvetlenia – LED LED
Komfort pri obsluhe
IceMaker/pevné pripojenie na vodu/zásobník vody MyIce –/– –/– –/–
NoFrost/VarioRoom –/• •/• •/•
Tlmené zatváranie dvierok SoftClose/Drop and Lock –/– •/– •/–
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty otočný volič TouchControl TouchControl
Supermrazenie • • •
Mraznička/mraziace zóny
Výdaj vody a ľadu vo dvierkach – – –
Počet vyberateľných mraziacich zásuviek/košov 3 6 8
Počet vyberateľných kovových košov vo dvierkach – – –
Počet vyberateľných kovových košov – – –
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti A+ A++ A++
Ročná spotreba energie v kWh 184 207 244
Spotreba energie za 24 h v kWh 0,504 0,567 0,668
Inteligentná domácnosť
Miele@home – pripravené pripravené
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti –/– •/• •/•
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty –/• •/• •/•
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty –/• •/• •/•
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 600 x 820 x 550 560 – 570 x 1 397 – 1 413 x 550 560 – 570 x 1 772 – 1 788 x 550
Uchytenie dvierok pevné pevné pevné
Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg –/19 –/21 –/26
Klimatická trieda SN-ST SN-T SN-T
4-hviezdičková mraziaca zóna v l 98 157 213
Hlučnosť v dB(A) re1pW 38 36 36
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg 24/12,0 16/14,0 16/18,0
Príkon v miliampéroch (mA) 700 1 300 1 300
Napätie vo V/istenie v A 220 – 240/10 220 – 240/10 220 – 240/10
Dodávané príslušenstvo
Akumulátory chladu/miska na ľad –/• •/• •/•

Voľne stojace mrazničky
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie FN 14827 S ed/cs-1
Kategória prístroja
Mraznička •
Prevedenie
Voľne stojaci prístroj •
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side vľavo/•/• (s K 14820 SD ed/cs)
Dizajn
Farba opláštenia nerez
Farba čelnej steny nerez CleanSteel
Osvetlenie mrazničky/jednotlivých zón •
Druh osvetlenia LED
Komfort pri obsluhe
IceMaker/pevné pripojenie na vodu/zásobník vody MyIce –/–
NoFrost/VarioRoom •/•
Tlmené zatváranie dvierok SoftClose/Drop and Lock •/–
Rukoväť EasyOpen •
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty TouchControl
Supermrazenie •
Mraznička/mraziace zóny
Počet vyberateľných mraziacich zásuviek/košov 8
Počet vyberateľných kovových košov –
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti A++
Ročná spotreba energie v kWh 245
Spotreba energie za 24 h v kWh 0,670
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti •/•
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty •/•
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty –/•
Technické údaje
Rozmery prístroja v mm (š x v x h) 600 x 1 850 x 630
Klimatická trieda SN-T
4-hviezdičková mraziaca zóna v l 257
Hlučnosť v dB(A) re1pW 43
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg 43/20,0
Príkon v miliampéroch (mA) 1 300
Napätie vo V/istenie v A 220 – 240/10
Dodávané príslušenstvo
Akumulátory chladu/miska na ľad •/•
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Vinotéky
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie KWT 6831 SG KWT 6832 SGS
Kategória prístroja
Vinotéka • •
Prevedenie
Voľne stojaci prístroj • •
Plne integrovaný prístroj/podstavný –/– –/–
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný vpravo/• vpravo/•
Dizajn
Farba opláštenia nerez nerez
Farba čelnej steny tónované sklenené dvierka tónované sklenené dvierka
Osvetlenie prístroja/jednotlivých zón • •
Druh osvetlenia LED LED
Komfort pri obsluhe
DynaCool/tlmené zatváranie dvierok SoftClose •/• •/•
Uhlíkový filter Active AirClean s indikátorom výmeny • •
Počet drevených roštov 10 13
Flexibilné drevené rošty FlexiFrame 10 10
SommelierSet – •
Prezentér fliaš • •
Push2open – –
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty TouchControl TouchControl
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti B B
Ročná spotreba energie v kWh 245 245
Spotreba energie za 24 h v kWh 0,670 0,670
Inteligentná domácnosť
Miele@home možnosť dodatočného vybavenia možnosť dodatočného vybavenia
Temperujúce zóny
Počet temperujúcich zón 3 3
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia • •
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty •/• •/•
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty •/• •/•
Technické údaje
Rozmery prístroja v mm (š x v x h) 700 x 1 920 x 742 700 x 1 920 x 742
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 0 x 0 x 0 0 x 0 x 0
Klimatická trieda SN-ST SN-ST
Temperujúca zóna vinotéky v l 502 502
Hlučnosť v dB(A) re1pW 38 38
Príkon v miliampéroch (mA) 1 000 1 000
Napätie vo V/istenie v A 220 – 240/10 220 – 240/10

Zabudovateľné vinotéky
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie KWT 6321 UG KWT 6322 UG
Kategória prístroja
Vinotéka • •
Prevedenie
Voľne stojaci prístroj – –
Plne integrovaný prístroj/podstavný –/• –/•
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný vpravo/• vpravo/•
Dizajn
Farba opláštenia nerez nerez
Farba čelnej steny tónované sklenené dvierka tónované sklenené dvierka
Osvetlenie prístroja/jednotlivých zón • •
Druh osvetlenia LED LED
Komfort pri obsluhe
DynaCool/tlmené zatváranie dvierok SoftClose •/– •/•
Uhlíkový filter Active AirClean s indikátorom výmeny • •
Počet drevených roštov 3 4
Flexibilné drevené rošty FlexiFrame – 3
SommelierSet – –
Prezentér fliaš – –
Push2open – •
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty ComfortControl TouchControl
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti B A
Ročná spotreba energie v kWh 195 144
Spotreba energie za 24 h v kWh 0,532 0,392
Inteligentná domácnosť
Miele@home – pripravené
Temperujúce zóny
Počet temperujúcich zón 2 2
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia • •
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty •/• •/•
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty –/– –/–
Technické údaje
Rozmery prístroja v mm (š x v x h) 597 x 818 x 575 597 x 818 x 575
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 600 x 820 – 870 x 570 600 x 820 – 870 x 555
Klimatická trieda N SN-ST
Temperujúca zóna vinotéky v l 94 94
Hlučnosť v dB(A) re1pW 38 37
Príkon v miliampéroch (mA) 800 800
Napätie vo V/istenie v A 220 – 240/10 220 – 240/10
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MasterCool
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi
Kategória prístroja
Vinotéka • •
Prevedenie
Voľne stojaci prístroj – –
Zabudovateľný prístroj/podstavný •/– •/–
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný vpravo/• vľavo/–
Dizajn
Farba čelnej steny tónované sklenené dvierka tónované sklenené dvierka
Osvetlenie prístroja/jednotlivých zón • •
Druh osvetlenia BrilliantLight BrilliantLight
Komfort pri obsluhe
DynaCool/tlmené zatváranie dvierok SoftClose •/– •/–
Uhlíkový filter Active AirClean s indikátorom výmeny • •
Počet drevených roštov 14 14
Flexibilné drevené rošty FlexiFrame – –
SommelierSet – –
Prezentér fliaš – –
Push2open – –
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty TouchControl TouchControl
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti C C
Ročná spotreba energie v kWh 295 295
Spotreba energie za 24 h v kWh 0,807 0,807
Inteligentná domácnosť
Miele@home – –
Temperujúce zóny
Počet temperujúcich zón 3 3
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia – –
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty –/• –/•
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty –/• –/•
Technické údaje
Rozmery prístroja v mm (š x v x h) 603 x 2 125 x 608 603 x 2 125 x 608
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 610 x 2 134 x 610 610 x 2 134 x 610
Klimatická trieda SN-T SN-T
Temperujúca zóna vinotéky v l 365 365
Hlučnosť v dB(A) re1pW 42 42
Príkon v miliampéroch (mA) 700 700
Napätie vo V/istenie v A 230/10 230/10

MasterCool
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie K 1801 Vi K 1901 Vi
Kategória prístroja
Chladnička • •
Prevedenie
Zabudovateľný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru •/–/– •/–/–
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side vpravo/–/• vpravo/–/•
Dizajn
Osvetlenie prístroja/jednotlivých zón • •
Druh osvetlenia BrilliantLight BrilliantLight
LED osvetlenie zóny PerfectFresh Pro – –
Komfort pri obsluhe
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose •/–/– •/–/–
PerfectFresh Pro s info systémom – –
ComfortClean/DynaCool –/• –/•
Tlmené zatváranie dvierok SoftClose/Drop and Lock –/• –/•
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty TouchControl TouchControl
Možnosť vypnúť chladiacu časť/Sabbat mód –/– –/–
Superchladenie • •
Počet temperujúcich zón 2 2
Chladnička/chladiace zóny
Výškovo nastaviteľné odkladacie police z bezpečnostného skla • •
Počet odkladacích políc/z toho osvetlených/z toho deliteľných 3/–/– 3/–/–
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu – –
Počet odoberateľných priehradok na zeleninu – –
Počet priehradok PerfectFresh – –
Celé odkladacie police 2 4
Polica na fľaše 2 –
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti A+ A+
Ročná spotreba energie v kWh 181 194
Spotreba energie za 24 h v kWh 0,492 0,530
Inteligentná domácnosť
Miele@home – –
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia – –
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty •/• •/•
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty •/• •/•
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 762 x 2 134 x 610 915 x 2 134 x 610
Uchytenie dvierok pevné pevné
Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg 50/– 37/–
Klimatická trieda SN-T SN-T
Chladiaca zóna v l/zóna PerfectFresh v l/4-hviezdičková mraziaca 
zóna v l 446/124/0 554/154/0
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg 0/0,0 0/0,0
Hlučnosť v dB(A) re1pW 40 40
Príkon v miliampéroch (mA) 400 500
Napätie vo V/istenie v A 230/10 230/10
Dodávané príslušenstvo
Dóza na maslo/priehradka na vajíčka –/– –/–
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MasterCool
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie KF 1801 Vi KF 1811 Vi KF 1901 Vi
Kategória prístroja
Chladnička s mrazničkou • • •
Prevedenie
Zabudovateľný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru •/–/– •/–/– •/–/–
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side vpravo/–/• vľavo/–/• vpravo/–/•
Dizajn
Osvetlenie prístroja/jednotlivých zón • • •
Druh osvetlenia BrilliantLight BrilliantLight BrilliantLight
LED osvetlenie zóny PerfectFresh Pro – – –
Komfort pri obsluhe
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose •/–/– •/–/– •/–/–
PerfectFresh Pro s info systémom – – –
IceMaker/pevné pripojenie na vodu/zásobník vody MyIce •/•/– •/•/– •/•/–
Tlmené zatváranie dvierok SoftClose/Drop and Lock –/• –/• –/•
ComfortClean/DynaCool/NoFrost/VarioRoom –/•/•/– –/•/•/– –/•/•/–
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty TouchControl TouchControl TouchControl
Možnosť vypnúť chladiacu časť/Sabbat mód •/– •/– –/–
Nezávislá regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu zónu • • •
Superchladenie/supermrazenie •/• •/• •/•
Počet temperujúcich zón 3 3 3
Chladnička/chladiace zóny
Výškovo nastaviteľné odkladacie police z bezpečnostného skla • • •
Počet odkladacích políc/z toho osvetlených/z toho deliteľných 3/–/– 3/–/– 3/–/–
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu – – –
Počet odoberateľných priehradok na zeleninu – – –
Počet priehradok PerfectFresh – – –
Celé odkladacie police 3 3 3
Polica na fľaše – – –
Mraznička/mraziace zóny
Počet vyberateľných mraziacich zásuviek/košov 2 2 2
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti A+ A+ A+
Ročná spotreba energie v kWh/spotreba energie za 24 h v kWh 356/0,972 356/0,972 405/1,125
Inteligentná domácnosť
Miele@home – – –
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti –/– –/– –/–
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty •/• •/• •/•
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty •/• •/• •/•
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 762 x 2 134 x 610 762 x 2 134 x 610 915 x 2 134 x 610
Uchytenie dvierok pevné pevné pevné
Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg 47/10 47/10 38/14
Klimatická trieda SN-T SN-T SN-T
Chladiaca zóna v l/zóna PerfectFresh v l/4-hviezdičková mraziaca 
zóna v l 309/56/80 309/56/80 383/70/105
Hlučnosť v dB(A) re1pW 42 42 42
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg 15/15,0 15/15,0 17/20,0
Príkon v miliampéroch (mA) 1 000 1 000 1 000
Napätie vo V/istenie v A 230/10 230/10 230/10
Dodávané príslušenstvo
Dóza na maslo/priehradka na vajíčka –/– –/– –/–

MasterCool
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie KF 1911 Vi
Kategória prístroja
Chladnička s mrazničkou •
Prevedenie
Zabudovateľný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru •/–/–
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side vľavo/–/•
Dizajn
Osvetlenie prístroja/jednotlivých zón •
Druh osvetlenia BrilliantLight
LED osvetlenie zóny PerfectFresh Pro –
Komfort pri obsluhe
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose •/–/–
PerfectFresh Pro s info systémom –
IceMaker/pevné pripojenie na vodu/zásobník vody MyIce •/•/–
Tlmené zatváranie dvierok SoftClose/Drop and Lock –/•
ComfortClean/DynaCool/NoFrost/VarioRoom –/•/•/–
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty TouchControl
Možnosť vypnúť chladiacu časť/Sabbat mód –/–
Nezávislá regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu zónu •
Superchladenie/supermrazenie •/•
Počet temperujúcich zón 3
Chladnička/chladiace zóny
Výškovo nastaviteľné odkladacie police z bezpečnostného skla •
Počet odkladacích políc/z toho osvetlených/z toho deliteľných 3/–/–
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu –
Počet odoberateľných priehradok na zeleninu –
Počet priehradok PerfectFresh –
Celé odkladacie police 3
Polica na fľaše –
Mraznička/mraziace zóny
Počet vyberateľných mraziacich zásuviek/košov 2
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti A+
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h 405/1,125
Inteligentná domácnosť
Miele@home –
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti –/–
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty •/•
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty •/•
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 915 x 2 134 x 610
Uchytenie dvierok pevné
Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg 38/14
Klimatická trieda SN-T
Chladiaca zóna v l/zóna PerfectFresh v l/4-hviezdičková mraziaca 
zóna v l 383/70/105
Hlučnosť v dB(A) re1pW 42
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg 17/20,0
Príkon v miliampéroch (mA) 1 000
Napätie vo V/istenie v A 230/10
Dodávané príslušenstvo
Dóza na maslo/priehradka na vajíčka –/–
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MasterCool
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie F 1411 Vi F 1472 Vi F 1811 Vi
Kategória prístroja
Mraznička/mraziaci box • • •
Prevedenie
Zabudovateľný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru •/–/– •/–/– •/–/–
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side vľavo/–/• vľavo/–/• vľavo/–/•
Dizajn
Osvetlenie mrazničky/jednotlivých zón • • •
Druh osvetlenia BrilliantLight BrilliantLight BrilliantLight
Komfort pri obsluhe
IceMaker/pevné pripojenie na vodu •/• •/• •/•
NoFrost/VarioRoom •/– •/– •/–
Tlmené zatváranie dvierok SoftClose/Drop and Lock –/• –/• –/•
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty TouchControl TouchControl TouchControl
Supermrazenie • • •
Mraznička/mraziace zóny
Výdaj vody a ľadu vo dvierkach – • –
Počet vyberateľných mraziacich zásuviek/košov 2 2 2
Počet vyberateľných kovových košov vo dvierkach 4 – 4
Počet vyberateľných kovových košov – 2 –
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti A+ A+ A+
Ročná spotreba energie v kWh 305 292 415
Spotreba energie za 24 h v kWh 0,835 0,800 1,134
Inteligentná domácnosť
Miele@home – – –
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti –/– –/– –/–
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty •/• •/• •/•
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty •/• •/• •/•
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 457 x 2 134 x 610 457 x 2 134 x 610 762 x 2 134 x 610
Uchytenie dvierok pevné pevné pevné
Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg –/56 –/65 –/48
4-hviezdičková mraziaca zóna v l 205 192 403
Klimatická trieda SN-T SN-T SN-T
Hlučnosť v dB(A) re1pW 41 42 42
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg 13/14,0 13/14,0 20/18,5
Príkon v miliampéroch (mA) 900 500 800
Napätie vo V/istenie v A 230/10 230/10 230/10
Dodávané príslušenstvo
Akumulátory chladu/miska na ľad –/– –/– –/–

MasterCool
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie F 1911 Vi
Kategória prístroja
Mraznička/mraziaci box •
Prevedenie
Zabudovateľný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru •/–/–
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side vľavo/–/•
Dizajn
Osvetlenie mrazničky/jednotlivých zón •
Druh osvetlenia BrilliantLight
Komfort pri obsluhe
IceMaker/pevné pripojenie na vodu/zásobník vody MyIce •/•
NoFrost/VarioRoom •/–
Tlmené zatváranie dvierok SoftClose/Drop and Lock –/•
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty TouchControl
Supermrazenie •
Mraznička/mraziace zóny
Výdaj vody a ľadu vo dvierkach –
Počet vyberateľných mraziacich zásuviek/košov 2
Počet vyberateľných kovových košov vo dvierkach 4
Počet vyberateľných kovových košov –
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti A+
Ročná spotreba energie v kWh 484
Spotreba energie za 24 h v kWh 1,324
Inteligentná domácnosť
Miele@home –
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti –/–
Akustický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty •/•
Optický alarm pri nedovretí dvierok/pri výkyve teploty •/•
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 914 x 2 134 x 610
Uchytenie dvierok pevné
Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg –/36
4-hviezdičková mraziaca zóna v l 502
Klimatická trieda SN-T
Hlučnosť v dB(A) re1pW 42
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg 22/22,5
Príkon v miliampéroch (mA) 800
Napätie vo V/istenie v A 230/10
Dodávané príslušenstvo
Akumulátory chladu/miska na ľad –/–
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Test košového vybavenia
Aby boli testovacie podmienky realistické, 
sú koše zaťažené závažím: 3 kg v 3D 
príborovej zásuvke, 10 kg v hornom koši 
a 20 kg v spodnom koši. S touto extrémnou 
záťažou sú koše 100 000 krát automaticky 
zasúvané a vysúvané.

Test dvierok
V priebehu dlhej životnosti prístroja sú 
dvierka umývačky mimoriadne namá-
hané. Tento test simuluje zaťaženie: pomo-
cou špeciálneho zariadenia sú dvierka 
umývačky 100 000 krát automaticky otvo-
rené a zatvorené.

Test nárazu príborového košíka
Pomocou tohto testu Miele zisťuje, či aj 
príborový košík obstojí v každodennom 
zaťažení: príborový košík je naplnený 
testovacími príbormi (14 sád príborov po 
4 kusoch) a naráža z výšky 1 metra na 
tvrdý podklad.

*Rovná sa 7 500 cyklov umývania.

Testované na životnosť 20 rokov*
Dôkladné testy kvality umývačiek riadu Miele

Kvalita je pre Miele tým najdôležitejším argumentom. Preto sú na výrobu a na použité materiá-
ly kladené zvláštne nároky. Každá umývačka riadu Miele je navyše testovaná na životnosť 20 
rokov*.

Výkonnostný test
V tomto teste sú porovnávané okrem výsledkov umývania a sušenia tiež akustické hodnoty  
a hodnoty spotreby pre každý program umývania.

Pripojenie na teplú vodu
Všetky umývačky riadu Miele je navyše 
možné pripojiť na teplú vodu do 60°C. Tým 
je možné spotrebu energie v programe 
Jemný zredukovať až o 50 % a dĺžku 
programu až o 10 %. V programe ECO 
klesá spotreba energie až na 0,49 kWh.  

Ekologická zodpovednosť
Základ našej filozofie

Zodpovednosť voči životnému prostrediu 
má v Miele tradíciu už viac ako 110 rokov. 
Príroda je totiž základom nášho života. 
Chceme ju chrániť pre súčasné, ale aj 
budúce generácie. Verní nášmu mottu 
«Immer besser» (Stále lepší) vyvíjame pre 
Vás domáce spotrebiče, které sú šetrné 
k životnému prostrediu a prírodným zdro-
jom. Začína to už výberom materiálu, 
pokračuje efektívnou výrobou a po skončení 
dlhej životnosti prístrojov končí recykláciou 
šetrnou k životnému prostrediu.

Naše úsilie sa vypláca: vysoká efektivita 
prístrojov Miele zaručuje okrem vynikajúcej 
výkonnosti tiež nízke hodnoty spotreby 
elektrickej energie a vody.

Energetické štítky umývačiek riadu Miele
Rôzne hodnoty spotreby a výkonu sú na 
energetickom štítku podľa európskych 
noriem hneď zjavné. Uvádza sa predovšet-
kým ročná spotreba energie a vody, ale 
dôležitá je tiež spotreba v režime Stand-by. 
Hodnoty pre jednotlivé cykly umývania sú aj 
naďalej uvádzané v deklarácii tovaru. 
•  Najlepšia trieda energetickej účinnosti je 

A+++ a najlepšia trieda účinnosti sušenia 
A. 

•  S hlučnosťou 41 dB(A) patria umývačky 
riadu Miele k najtichším na trhu.
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Vyberte si tú správnu umývačku  
podľa Vašich potrieb
Umývačky riadu - prevedenie

Jednotlivé prevedenia umývačiek riadu Miele

Zabudovateľné
Prednú stranu prístroja môžete zakryť 
dvierkami v dekóre kuchynského nábytku 
pre jednotný dizajn. Prípadne je možné 
použiť nerezové čelné dvierka s úpravou 
CleanSteel priamo od Miele.

Plne integrované
Prednú stranu prístroja zakryjete dvierkami 
v dizajne kuchynského nábytku alebo 
nerezovými dvierkami v prevedení Clean-
Steel od Miele. Prístroj dokonale zapadne 
do dizajnu Vašej kuchyne.

Bez rukovätí
V prípade, že máte v obľube kuchyňu bez 
akýchkoľvek rukovätí a držadiel, potom sú 
pre Vás umývačky riadu Miele so systémom 
Knock2open tým najlepším riešením. Stačí 
dvakrát zaklopať a dvierka prístroja sa 
automaticky otvoria.

Riešenie šité na mieru
Umývačky riadu - veľkosti

Prevedenie XXL
(výška 85 cm, šírka 60 cm) 
Zabudovateľné a plne integrované umý-
vačky riadu Miele sú dostupné aj v preve-
dení XXL. Sú vhodné do kuchýň so zvýše-
nou pracovnou doskou 85 cm. Vnútorný 
priestor je o 4 cm vyšší kvôli hornému košu. 
Ten ponúka lepšie možnosti umývania napr. 
pohárov na vysokej stopke, šálok či tanierov 
s priemerom až 23 cm.

Štandardné prevedenie
(výška 81 cm, šírka 60 cm) 
Pre štandardnú veľkost výklenku vo väčšine 
domácností.

Úzke prevedenie
(výška 81 cm, šírka 45 cm) 
Ideálne v prípade, že nemáte v kuchyni dosť 
miesta, ale zároveň sa nechcete vzdať 
komfortu, ktorý umývačka riadu ponúka.

Veľkosti umývačiek riadu Miele 



Exkluzívne 
v Miele

Exkluzívne 
v Miele

Exkluzívne 
v Miele
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Aké vybavenie je pre Vás dôležité? 
Prednosti* umývačiek riadu Miele

Knock2open2)

Jedinečná funkcia: dvierka 
umývačky sa otvoria potom, čo dvakrát 
zaklopete na čelnú stranu prístroja. Ideálne 
pre kuchyne s dizajnom bez rukovätí. 

Najlepšia energetická účinnosť 
Trieda energetickej účinnosti A+++: Maxi-
málna šetrnosť k prírode a zároveň opti-
málne výsledky umývania a sušenia. 
 

Patentované4) sušenie 
AutoOpen

Na konci umývacieho programu sa dvierka 
umývačky automaticky otvoria. Poháre 
a riad sa perfektne usušia a rýchlo ochladia.

Umývanie výhradne čerstvou vodou: 
spotreba vody od 6,5 l
V programe Automatika dosahujú umývačky 
riadu Miele hodnotu spotreby vody už 
od 6,5 l, a to samozrejme pri zachovaní tých 
najlepších výsledkov umývania.

BrilliantLight3)

Štyri LED žiarovky optimálne 
nasvietia kompletný vnútorný priestor Vašej 
umývačky riadu.

*Vybavenie závislé od modelu.
1) DE102008062761A1
2) Prihlásené k patentu 
EP2428153A1, DE102010037397A1, US2012/0055091A1
3) EP2233061B1
4) DE102007008950B4, EP2120671B1

Patentovaná1) 3D príborová 
zásuvka

Inteligentná 3D príborová zásuvka Miele sa 
prispôsobí každej situácii. Jej zvláštnosť 
spočíva v tom, že je možné ju prispôsobiť 
nielen na šírku a hĺbku, ale taktiež na výšku. 
Bez problémov a veľmi šetrne tak umyjete aj 
objemnejšie metličky na sneh či rôzne 
naberačky.
V zásuvke ležia všetky príbory samostatne 
a nemôžu sa tak poškriabať. Príbory sa 
perfektne usušia a nezostávajú na nich 
žiadne zvyšky jedla. Navyše sa dajú poho-
dlne a hygienicky vyberať. Jednoduchým 
posunutím postranných prvkov zásuvky 
bezpečne uložíte do horného koša aj 
poháre na vysokej stopke. 

Exkluzívne 
v Miele
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Aké aspekty sú pre Vás dôležité?

2. Rozmery
 Štandardné (60x81)
 XXL prevedenie (60x85)
 Úzke prevedenie (45x81)

1. Prevedenie
 Zabudovateľná umývačka riadu 
 Plne integrovaná umývačka riadu
 Umývačka riadu bez rukoväte 

4. Prednosti prístroja
 3D príborová zásuvka
 Knock2open
 Energetická trieda A+++
  Umývanie výhradne čerstvou 

vodou so spotrebou vody od 6,5 l
 BrilliantLight
 Sušenie AutoOpen

3. Farba prístroja
 Nerez/CleanSteel 
 Briliantová biela 
 Obsidián čierna 
 Havanna hnedá

5. Košové usporiadanie
 Comfort
 ExtraComfort
 MaxiComfort

Vyplnením požadovaných parametrov Vám Váš odborný predajca môže 
pomôcť vybrať optimálne vybavený prístroj, ktorý bude spĺňať všetky 
Vaše požiadavky.
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Umývačky riadu 45 cm
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie (š.45 cm x v.81 cm) G 4760 SCVi
Prevedenie
Voľne stojaca/podstavná umývačka riadu –/–
Zabudovateľná/plne integrovaná umývačka riadu –/•
Umývačka riadu so šírkou 45 cm/umývačka riadu so šírkou 60 cm •/–
Dizajn
Prevedenie panelu/spôsob ovládania –/tlačidlá
Displej 3-miestny 7-segmentový
Komfort pri obsluhe
Knock2open –
AutoClose/ComfortClose –/•
Osvetlenie BrilliantLight/zásobník soli vo dvierkach –/–
Hlučnosť dB(A) re 1 pW 46
Ukazovateľ zostatkového času/predvoľba štartu až 24 h/TimeControl •/•/–
Kontrolné funkcie optické a akustické
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti/trieda sušenia A+/A
Spotreba vody v l/spotreba el. energie v kWh v programe ECO 8,7/0,79
Ročná spotreba vody v l/ročná spotreba el. energie v kWh v  
programe ECO 2 436/221
Spotreba vody v programe Automatika v l od 6,5
Hodnoty spotreby s pripojením na teplú vodu v programe ECO v kWh 0,52
FlexiTimer s funkciou EcoStart/EcoFeedback/pripojenie na teplú vodu –/–/•
Systém striedavého umývania/polovičné naplnenie •/•
Kvalita výsledkov
Umývanie výhradne s čerstvou vodou •
Sušenie AutoOpen –
SensorDry/obehové turbotermické sušenie •/•
Perfect GlassCare •
Programy umývania
ECO/Automatika/Intenzívny 75°C •/•/•
Ľahký 50°C/Štandard 55°C/Jemný/Rýchly 40°C –/•/•/•
Hygiena/Solárny úsporný/program na čistenie umývačky –/–/–
Extra tichý 38 dB(A)/Extra tichý 40 dB(A) –/–
Špeciálne programy (napr. cestoviny/paella) –
Možnosti umývania
Krátky/spodný kôš intenzívny/extra úsporný/extra suchý •/–/–/–
Namáčanie/predumytie/funkcia Turbo –/–/–
Košové vybavenie
Uloženie príborov príborová zásuvka
Košové usporiadanie –
Počet jedálenských súprav 9
Inteligentná domácnosť
Miele@home/SuperVision/Smart Grid ready –/–/–
Bezpečnosť
Systém Waterproof •
Kontrola sít –
Detská poistka/zablokovanie sprevádzkovania –/–
Technické údaje
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 2,1/230/10

Umývačky riadu 45 cm
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie (š.45 cm x v. 81 cm) G 4700 SCi G 4800 SCi
Prevedenie
Voľne stojaca/podstavná umývačka riadu –/– –/–
Zabudovateľná/plne integrovaná umývačka riadu •/– •/–
Umývačka riadu so šírkou 45 cm/umývačka riadu so šírkou 60 cm •/– •/–
Dizajn
Prevedenie panelu/spôsob ovládania kolmý/tlačidlá kolmý/tlačidlá
Displej 3-miestny 7-segmentový jednoriadkový textový
Komfort pri obsluhe
Knock2open – –
AutoClose/ComfortClose –/• –/•
Osvetlenie BrilliantLight/zásobník soli vo dvierkach –/– –/–
Hlučnosť dB(A) re 1 pW 46 45
Ukazovateľ zostatkového času/predvoľba štartu až 24 h/TimeControl •/•/– •/•/–
Kontrolné funkcie kontrolky na displeji
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti/trieda sušenia A+/A A++/A
Spotreba vody v l/spotreba el. energie v kWh v programe ECO 8,7/0,79 8,7/0,70
Ročná spotreba vody v l/ročná spotreba el. energie v kWh v  
programe ECO 2 436/221 2 436/197
Spotreba vody v programe Automatika v l od 6,5 6,5
Hodnoty spotreby s pripojením na teplú vodu v programe ECO v kWh 0,52 0,43
FlexiTimer s funkciou EcoStart/EcoFeedback/pripojenie na teplú vodu –/–/• •/•/•
Systém striedavého umývania/polovičné naplnenie •/• •/•
Kvalita výsledkov
Umývanie výhradne s čerstvou vodou • •
Sušenie AutoOpen – •
SensorDry/obehové turbotermické sušenie •/• •/•
Perfect GlassCare • •
Programy umývania
ECO/Automatika/Intenzívny 75°C •/•/• •/•/•
Ľahký 50°C/Štandard 55°C/Jemný/Rýchly 40°C –/•/•/• –/•/•/•
Hygiena/Solárny úsporný/program na čistenie umývačky –/–/– –/•/•
Extra tichý 38 dB(A)/extra tichý 40 dB(A) –/– –/•
Špeciálne programy (napr. cestoviny/paella) – –
Možnosti umývania
Krátky/spodný kôš intenzívny/extra úsporný/extra suchý •/–/–/– •/–/•/–
Namáčanie/predumytie/funkcia Turbo –/–/– –/–/–
Košové vybavenie
Uloženie príborov príborová zásuvka príborová zásuvka
Košové usporiadanie – –
Počet jedálenských súprav 9 9
Inteligentná domácnosť
Miele@home/SuperVision/Smart Grid ready –/–/– –/–/–
Bezpečnosť
Systém Waterproof • •
Kontrola sít – •
Detská poistka/zablokovanie sprevádzkovania •/– •/–
Technické údaje
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 2,1/230/10 2,1/230/10
Prevedenie
Prevedenie s nerezovým ovládacím panelom CleanSteel v češtine • •
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Umývačky riadu 60 cm
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie (š.60 cm x v. 81 cm)
Typ/predajné označenie varianta XXL (š.60 cm x v.85 cm)

G 6200 SCi G 6410 SCi
G 6415 SCi XXL

G 6900 SCi
G 6905 SCi XXL

Prevedenie
Voľne stojaca/podstavná umývačka riadu –/– –/– –/–
Zabudovateľná/plne integrovaná umývačka riadu •/– •/– •/–
Umývačka riadu so šírkou 45 cm/umývačka riadu so šírkou 60 cm –/• –/• –/•
Dizajn
Prevedenie panelu/spôsob ovládania kolmý/tlačidlá kolmý/tlačidlá šikmý/dotykové
Displej 3-miestny 7-segmentový jednoriadkový textový SensorTronic
Komfort pri obsluhe
Knock2open – – –
AutoClose/ComfortClose –/• –/• •/•
Osvetlenie BrilliantLight/zásobník soli vo dvierkach –/– –/• •/•
Hlučnosť dB(A) re 1 pW 44 44 41
Ukazovateľ zostatkového času/predvoľba štartu až 24 h/TimeControl •/•/– •/•/– •/•/–
Kontrolné funkcie kontrolky na displeji na displeji
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti/trieda sušenia A+++/A A+++/A A+++/A
Spotreba vody v l/spotreba el. energie v kWh v programe ECO 9,7/0,84 9,7/0,84 9,7/0,84
Ročná spotreba vody v l/ročná spotreba el. energie v kWh v  
programe ECO 2 716/237 2 716/237 2 716/237
Spotreba vody v programe Automatika v l od 6,5 6,5 6,5
Hodnoty spotreby s pripojením na teplú vodu v programe ECO v kWh 0,49 0,49 0,49
FlexiTimer s funkciou EcoStart/EcoFeedback/pripojenie na teplú vodu –/–/• •/•/• •/•/•
Systém striedavého umývania/polovičné naplnenie •/• •/• •/•
Kvalita výsledkov
Umývanie výhradne s čerstvou vodou • • •
Sušenie AutoOpen • • •
SensorDry/obehové turbotermické sušenie •/• •/• •/•
Perfect GlassCare • • •
Programy umývania
ECO/Automatika/Intenzívny 75°C •/•/• •/•/• •/•/•
Ľahký 50°C/Štandard 55°C/Jemný/Rýchly 40°C –/•/•/• –/•/•/• –/•/•/•
Hygiena/Solárny úsporný/program na čistenie umývačky –/–/– –/•/• •/•/•
Extra tichý 38 dB(A)/extra tichý 40 dB(A) –/– –/• •/–
Špeciálne programy (napr. cestoviny/paella) – – •
Možnosti umývania
Krátky/spodný kôš intenzívny/extra úsporný/extra suchý •/–/–/– •/–/•/– •/•/•/•
Namáčanie/predumytie/funkcia Turbo –/–/– –/–/– •/•/–
Košové vybavenie
Uloženie príborov 3D-príborová zásuvka 3D-príborová zásuvka 3D-príborová zásuvka
Košové usporiadanie ExtraComfort MaxiComfort MaxiComfort
Počet jedálenských súprav 14 14 14
Inteligentná domácnosť
Miele@home/SuperVision/Smart Grid ready –/–/– –/–/– pripravené/•/•
Bezpečnosť
Systém Waterproof • • •
Kontrola sít – • •
Detská poistka/zablokovanie sprevádzkovania •/– •/– •/•
Technické údaje
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 2,1/230/10 2,1/230/10 2,1/230/10
Prevedenie
Prevedenie s nerezovým ovládacím panelom CleanSteel v češtine • • •
Prevedenie s bielym ovládacím panelom v nemčine* • • –
Prevedenie s čiernym ovládacím panelom v nemčine* – • –
Prevedenie s hnedým ovládacím panelom v nemčine* – • –

* V ponuke len do vypredania zásob

Umývačky riadu 60 cm
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie (š.60 cm x v.81 cm)
Typ/predajné označenie variant XXL (š.60 cm x v.85 cm)

G 6260 SCVi G 6470 SCVi
G 6475 SCVi XXL

G 6990 SCVi K2O
G 6995 SCVi XXL K2O

Prevedenie
Voľne stojaca/podstavná umývačka riadu –/– –/– –/–
Zabudovateľná/plne integrovaná umývačka riadu –/• –/• –/•
Umývačka riadu so šírkou 45 cm/umývačka riadu so šírkou 60 cm –/• –/• –/•
Dizajn
Prevedenie panelu/spôsob ovládania –/dotykové tlačidlá –/dotykové tlačidlá –/Touch on metal
Displej 3-miestny 7-segmentový jednoriadkový textový 2-riadkový textový
Komfort pri obsluhe
Knock2open – – •
AutoClose/ComfortClose –/• –/• •/–
Osvetlenie BrilliantLight/zásobník soli vo dvierkach –/– –/• •/•
Hlučnosť dB(A) re 1 pW 44 44 41
Ukazovateľ zostatkového času/predvoľba štartu až 24 h/TimeControl •/•/– •/•/– •/•/•
Kontrolné funkcie optické a akustické optické a akustické optické a akustické
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti/trieda sušenia A+++/A A+++/A A+++/A
Spotreba vody v l/spotreba el. energie v kWh v programe ECO 9,7/0,84 9,7/0,84 9,7/0,84
Ročná spotreba vody v l/ročná spotreba el. energie v kWh v  
programe ECO 2 716/237 2 716/237 2 716/237
Spotreba vody v programe Automatika v l od 6,5 6,5 6,5
Hodnoty spotreby s pripojením na teplú vodu v programe ECO v kWh 0,49 0,49 0,49
FlexiTimer s funkciou EcoStart/EcoFeedback/pripojenie na teplú vodu –/–/• •/•/• •/•/•
Systém striedavého umývania/polovičné naplnenie •/• •/• •/•
Kvalita výsledkov
Umývanie výhradne s čerstvou vodou • • •
Sušenie AutoOpen • • •
SensorDry/obehové turbotermické sušenie •/• •/• •/•
Perfect GlassCare • • •
Programy umývania
ECO/Automatika/Intenzívny 75°C •/•/• •/•/• •/•/•
Ľahký 50°C/Štandard 55°C/Jemný/Rýchly 40°C •/•/• •/•/• •/•/•
Hygiena/Solárny úsporný/program na čistenie umývačky –/–/– –/•/• •/•/•
Extra tichý 38 dB(A)/extra tichý 40 dB(A) –/– –/• •/–
Špeciálne programy (napr. cestoviny/paella) – – •
Možnosti umývania
Krátky/spodný kôš intenzívny/extra úsporný/extra suchý •/–/–/– •/–/•/– •/•/•/•
Namáčanie/predumytie/funkcia Turbo –/–/– –/–/– •/•/–
Košové vybavenie
Uloženie príborov 3D príborová zásuvka 3D príborová zásuvka 3D-príborová zásuvka
Košové usporiadanie ExtraComfort MaxiComfort MaxiComfort
Počet jedálenských súprav 14 14 14
Inteligentná domácnosť
Miele@home/SuperVision/Smart Grid ready –/–/– –/–/– pripravené/•/•
Bezpečnosť
Systém Waterproof • • •
Kontrola sít – • •
Detská poistka/zablokovanie sprevádzkovania –/– –/– –/–
Technické údaje
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 2,1/230/10 2,1/230/10 2,1/230/10
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Profesionálne umývačky riadu
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie PG 8083 SCVi XXL ProfiLine PG 8082 SCi XXL ProfiLine
Prevedenie
Voľne stojaca/podstavná umývačka –/– –/–
Zabudovateľná/plne integrovaná umývačka –/• •/–
Umývačka riadu so šírkou 45 cm/umývačka riadu so šírkou 60 cm –/• –/•
Dizajn
Prevedenie panelu/spôsob ovládania –/tlačidlá šikmý/tlačidlá
Displej 1-riadkový textový 1-riadkový textový
Komfort pri obsluhe
Osvetlenie BrilliantLight • •
Zásobník soli v dvierkach • •
ComfortClose/AutoClose •/• •/•
Hlučnosť dB(A) re 1 pW 49 49
Ukazovateľ zostatkového času/Predvoľba štartu až 24 h •/• •/•
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti/trieda sušenia A+/A A+/A
Hodnoty spotreby s pripojením na teplú vodu v programe ECO v kWh 0,52 0,51
Spotreba vody v l/spotreba el. energie kWh v programe ECO 18,0/0,52 18,0/0,51
Ročná spotreba vody v l/ročná spotreba el. energie v kWh v  
programe ECO 4 760/300 4 760/300
Polovičné naplnenie – –
Starostlivosť o riad a sklo
Perfect GlassCare • •
Agent na detergenty – –
Programy umývania
Intenzívny/Hygiena 75°C •/• •/•
Krátky/Univerzálny 65°C •/• •/•
Poháre/Pivové poháre 50°C •/• •/•
ECO 42°C • •
Predumytie – studená/Plasty •/• •/•
Prídavné funkcie
Funkcia Turbo – –
Spodný kôš intenzívny – –
Sušenie
Obehové turbotermické • •
Sušenie AutoOpen/SensorDry •/• •/•
Košové vybavenie
Uloženie príborov 3D príborová zásuvka 3D príborová zásuvka
Košové usporiadanie TopComfort TopComfort
Počet jedálenských súprav 14 14
Technika a kvalita
Predpripravené pre Miele@home/SuperVision/Smart Grid ready – –
Elektronické profi čerpadlo s variabilným tlakom – –
Bezpečnosť
Systém Waterproof • •
Kontrola blokovania ramien/kontrola sít •/• •/•
Detská poistka/zablokovanie sprevádzkovania •/– •/–
Kontrolné funkcie na displeji na displeji
Technické údaje
Rozmery v cm (š x v x h) 61 x 85 x 57 60 x 85 x 57
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 8,3/400/3 x 16 A 8,3/400/3 x 16 A
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 Miele@home 2.0
Väčší komfort, väčšia flexibilita, väčší pocit istoty

SuperVision
Miele SuperVision ponúka stacionárne 
kontrolné miesto vo Vašej kuchyni. Všetky 
interaktívne informácie o prístrojoch sú 
zobrazené na veľkom prístrojovom displeji. 
Vďaka tomu je možné kontrolovať napríklad 
na displeji rúry na pečenie aktuálny stav 
iných prístrojov v domácnosti a na základe 
zistených informácií rýchlo reagovať na 
vzniknuté situácie. Koniec programu sa 
objaví na displeji súčasne s akustickým 
upozornením. 

Con@ctivity 2.0
Optimálne odsávanie pary a nežiadúcich 
pachov pri súčasnej úspore energie: to vie 
odsávač pár Miele úplne automaticky, keď je 
vybavený funkciou Con@ctivity. Vďaka Miele 
Con@ctivity komunikuje odsávač pár s 
varnou doskou. Con@ctivity zachytí infor-
máciu o tom, čo sa deje na varnej doske, a 
pošle ju do riadiacej jednotky odsávača. 
Odsávač na základe toho automaticky zvolí 
správnu intenzitu odsávania a zaistí opti-
málnu klímu v miestnosti. Vy sa môžete 
sústrediť len na varenie pokrmu. Ani o 
vypnutie odsávača sa nemusíte starať. Po 
určitej dobe sa sám vypne a predíde sa tým 
nežiadúcej spotrebe energie. Do procesu 
môžete samozrejme kedykoľvek manuálněe 
zasiahnuť.

Miele@mobile a integrácia prístrojov 
Miele do už existujúceho systému riade-
nia inteligentných domácností
Systém Miele@home 2.0 umožňuje integrá-
ciu vašich domácich prístrojov do súčas-
ného alebo plánovaného systému riadenia 
inteligentných domácností alebo ich ovláda-
nie pomocou smartfónu. Vďaka systémovej 
integrácii zapojíte do inteligentnej domác-
nosti všetky domáce prístroje. Pomocou 
systému riadenia inteligentných domácností 
môžete ovládať celú domácnosť. Systém 
inteligentnej inštalácie riadi prevádzku vášho 
domu od regulácie vykurovania a klimatizá-
cie, ovládania osvetlenia, roliet, spotrebičov, 
až po zabezpečenie domu a ochranu vášho 
majetku. Užívateľ môže diaľkovo sledovať 
stav prístroja, priebeh zvoleného programu, 
môže zrušiť spustený program alebo nao-
pak na diaľku spustiť predvolený program.

ZigBee
Komunikácia medzi jednotlivými modulmi a 
modulom Gateway prebieha cez systém 
ZigBee. ZigBee je štandard pre rádiové 
spojenie v pásme 2,4 GHz ISM založený na 
štandarde IEEE 802.15.4. Systém Miele@
home 2.0 je pripravený na pripojenie max. 
12 domácich prístrojov.

Domov je miesto, ktoré vám poskytuje pokoj, pohodu a útočisko. Celý rad domácich spotre-
bičov sa tu stará o vaše pohodlie. Uľahčujú vám domáce práce, perú a sušia bielizeň, umý-
vajú riad, udržujú potraviny čerstvé a z varenia či pečenia robia skutočný pôžitok. 
Chceli by ste sa zbaviť starostí o domácnosť a maximálne si užívať svoj voľný čas? Aké by to 
bolo, keby ste pri  relaxovaní mohli zároveň pohodlne sledovat, či je váš obľúbený sveter už 
vypraný a bielizeň v sušičke suchá? Chceli by ste mať istotu, že ste zavreli dvierka na chlad-
ničke? S Miele je to možné.
Miele vyvinulo inovatívny systém Miele@home 2.0, ktorý zhromažďuje všetky potrebné 
informácie a prehľadne ich zobrazuje na jednom centrálnom mieste. Na prvý pohľad tak 
môžete pohodlne sledovať všetky dôležité informácie. Systém Miele@home 2.0 Vám dáva 
istotu a zároveň viac času na veci a aktivity, ktoré sú pre vás podstatné.
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Miele@home
Príslušenstvo

Gateway  
XGW 3000

Príslušenstvo pre integráciu spotrebičov Miele  
do systému riadenia inteligentných domov.

INŠTALÁCIA MUSÍ BYŤ VYKONANÁ SERVISNÝM 
TECHNIKOM MIELE.

Obj.č. 9.731.600  

Montážna súprava pre komunikačný 
modul XKV 3000 BO 60

Komunikačný modul – stick   
XKS 3000 Z

Montážna súprava pre komunikačný 
modul XKV 3000 BO 90

Príslušenstvo pre dodatočné vybavenie Miele@
home: pre rúry na pečenie š. 60 cm 
Pozn.: súčasne je nutné objednať XKM 3000 Z

INŠTALÁCIA MUSÍ BYŤ VYKONANÁ SERVISNÝM 
TECHNIKOM MIELE.

Obj.č. 9.768.010  

Príslušenstvo pre varné dosky a zabudovateľné 
chladničky umožňujúce prenos dát prostredníctvom 
technológie ZigBee. Nutné taktiež pre funkciu Con@
ctivity 2.0 s príslušným odsávačom.

INŠTALÁCIA MUSÍ BYŤ VYKONANÁ SERVISNÝM 
TECHNIKOM MIELE.

Obj.č. 9.731.630  

Príslušenstvo pre dodatočné vybavenie Miele@
home: pre rúry na pečenie š. 90 cm 
Pozn.: súčasne je nutné objednať XKM 3000 Z

INŠTALÁCIA MUSÍ BYŤ VYKONANÁ SERVISNÝM 
TECHNIKOM MIELE.

Obj.č. 9.768.040  

Komunikačný modul  
XKM 3000 Z

Príslušenstvo pre prenos dát prostredníctvom 
technológie ZigBee. Umožňuje funkciu SuperVision.

INŠTALÁCIA MUSÍ BYŤ VYKONANÁ SERVISNÝM 
TECHNIKOM MIELE.

Obj.č. 9.731.580  

Montážna súprava pre komunikačný 
modul XKV 3000 DG

Príslušenstvo pre dodatočné vybavenie 
Miele@home: pre parné rúry 
Pozn.: súčasne je nutné objednať XKM 3000 Z

INŠTALÁCIA MUSÍ BYŤ VYKONANÁ SERVISNÝM 
TECHNIKOM MIELE.

Obj.č. 9.820.070  

Montážna súprava pre komunikačný 
modul XKV 3000 BM EU

Príslušenstvo pre dodatočné vybavenie Miele@
home: pre rúry na pečenie s mikrovlnkou š. 60 cm 
Pozn.: súčasne je nutné objednať XKM 3000 Z

INŠTALÁCIA MUSÍ BYŤ VYKONANÁ SERVISNÝM 
TECHNIKOM MIELE.

Obj.č. 9.768.070  

Montážna súprava pre komunikačný 
modul XKV 3000 DGC

Príslušenstvo pre dodatočné vybavenie 
Miele@home: pre konvektomaty DGC 
Pozn.: súčasne je nutné objednať XKM 3000 Z

INŠTALÁCIA MUSÍ BYŤ VYKONANÁ SERVISNÝM 
TECHNIKOM MIELE.

Obj.č. 9.820.170  

Príslušenstvo pre dodatočné vybavenie Miele@
home: pre zabudovateľné chladničky 
Pozn.: súčasne je nutné objednať XKS 3000 Z 

INŠTALÁCIA MUSÍ BYŤ VYKONANÁ SERVIS-
NÝM TECHNIKOM MIELE.

Obj.č. 9.788.210  

Príslušenstvo pre predĺženie dosahu prenosu dát v 
sieti ZigBee.

INŠTALÁCIA MUSÍ BYŤ VYKONANÁ SERVISNÝM 
TECHNIKOM MIELE.

Obj.č. 9.783.660  

Kommunikationsmodul  
XKM 2000 TR

Kommunikationsmodul  
XKM 2000 TR

Kommunikationsmodul  
XKM 2000 TR

Kommunikationsmodul  
XKM 2000 TR

Kommunikationsmodul  
XKM 2000 TR

Kommunikationsmodul  
XKM 2000 TR

Montážna súprava pre komunikačný 
modul XKV 3000 KF

Digi Wall Repeater Komunikačný modul  
XKM 2000 DA

Komunikačný modul  
Con@ctivity Set

Prepojenie varnej dosky a odsávača pre komfortné 
varenie. Umožňuje funkciu Powerline Con@ctivity 
1.0.
• Automaticky: odsávač pár prispôsobí odsávanie 

situácii na varnej doske
• Prepojenie odsávača do systému Miele@home

INŠTALÁCIA MUSÍ BYŤ VYKONANÁ SERVISNÝM TECH-
NIKOM MIELE.

Obj.č. 7.209.000 

Umožňuje funkciu Powerline Con@ctivity 1.0.
Set pozostáva z:
Komunikačný modul XKM 2000 DA 
Komunikačný modul XKM 2100 KM

INŠTALÁCIA MUSÍ BYŤ VYKONANÁ SERVIS-
NÝM TECHNIKOM MIELE.

Obj.č. 9.092.070 

Komunikačný modul  
XKM 2100 KM

Prepojenie varnej dosky a odsávača pre komfortné 
varenie. Umožňuje funkciu Powerline Con@ctivity 
1.0.
• Automaticky: odsávač pár prispôsobí odsávanie 

situácii na varnej doske
• Prepojenie varnej dosky do systému Miele@home

INŠTALÁCIA MUSÍ BYŤ VYKONANÁ SERVISNÝM TECH-
NIKOM MIELE.

Obj.č. 7.735.900 



196 197

M
ie

le
 P

rís
lu

še
ns

tv
o

Príslušenstvo Miele
 

Na mieru prístrojom Miele
Keď budete používať originálne príslušen-
stvo Miele, Váš prístroj bude spoľahlivo a 
bezchybne fungovať. Vždy docielite doko-
nalé výsledky. Príslušenstvo bolo testované 
a vyvinuté priamo na mieru spotrebičom 
Miele.
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Príslušenstvo pre rúry na pečenie

Plechy na pečenie Miele 
HBB 51/71

Na pečenie keksov, pečiva a nekysnutých koláčov...
• Na nasadenie priamo do mriežky alebo na pojazdy 

FlexiClip (môžete využívať na viacerých úrovniach 
súčasne)

HBB 51 pre rúry H 2000 s objemom 56 l
Obj. číslo: 9.519.690  

HBB 71 pre rúry H 2000 s objemom 76 l 
a rúry H 6000 s objemom 76 l
Obj. číslo: 9.519.820 

Universalblech HUBB 60

Ideálne na pečenie kysnutých koláčov a koláčov s 
oblohou...
• Vhodné aj ako záchytný plech pri pečení a grilovaní 

mäsa na zachytenie výpeku
• Pri grilovaní a pečení nasaďte plech HGBB
• Na nasadenie priamo do mriežky alebo na pojazdy 

FlexiClip

HUBB 51 pre rúry H 2000 s objemom 56 l
Obj. číslo: 9.519.720 

HUBB 71 pre rúry H 2000 s objemom 76 l 
a rúry H 6000 s objemom 76 l
Obj. číslo: 9.519.840  

HUBB 91 pre 90 cm širokú rúru generácie H 6000
Obj. číslo: 9.520.680 

Univerzálne plechy pečenie Miele 
HUBB 51/71/91

Dierovaný plech na pečenie Gourmet 
HBBL 71

Vyberacia rukoväť  
HEG 

Pre chrumkavé pečivo a pizzu.
• Vhodný aj na prípravu hranoliek a v programe 

klimatické pečenie
• Na nasadenie priamo do mriežky alebo na pojazdy 

FlexiClip

Pre rúry H 6000 
Obj. číslo: 9.520.620 

Pre bezpečné vyberanie plných, horúcich plechov či 
roštov.
• Umožňuje stabilné uchopenie a manipuláciu s 

plechmi.

Obj. číslo: 3.985.271 

Rošty a ďalšie príslušenstvo na pečenie

Rošt 
HBBR 50

Rošt 
HBBR 71

Vhodný ako odkladacia plocha na pekáče a formy na 
pečenie
• Ideálny na grilovanie priamo na rošte
• Presne sadne na univerzálny plech Miele, do 

ktorého môžete zachytiť výpek
• Na nasadenie priamo do postrannej mriežky alebo 

na pojazdy FlexiClip

Pre rúry H 2000 s objemom 56 l
Obj. číslo: 9.519.790 

Vhodný ako odkladacia plocha na pekáče a formy na 
pečenie
• Ideálny na grilovanie priamo na rošte
• Presne sadne na univerzálny plech Miele, do 

ktorého môžete zachytiť výpek
• Na nasadenie priamo do postrannej mriežky alebo 

na pojazdy FlexiClip 

Pre rúry H 2000 s objemom 76 l 
a rúry H 6000 s objemom 76 l
Obj. číslo:  9.524.950 

Back- und Bratrost HBBR 72Rošt 
HBBR 72

Rošt 
HBBR 92

Vhodný ako odkladacia plocha na pekáče a formy na 
pečenie
• Ideálny na grilovanie priamo na rošte
• Presne sadne na univerzálny plech Miele, do 

ktorého môžete zachytiť výpek
• Na nasadenie priamo do postrannej mriežky alebo 

na pojazdy FlexiClip

Pre rúry H 2000 s objemom 76 l 
a rúry H 6000 s objemom 76
Obj. číslo: 9.520.640 

Vhodný ako odkladacia plocha na pekáče a formy na 
pečenie
• Ideálny na grilovanie priamo na rošte
• Presne sadne na univerzálny plech Miele, do 

ktorého môžete zachytiť výpek
• Na nasadenie priamo do postrannej mriežky alebo 

na pojazdy FlexiClip

Pre 90 cm širokú rúru generácie H 6000
Obj. číslo: 9.520.700  

Originálne rošty Miele
Rúry na pečenie, sporáky ako aj kombino-
vané parné rúry sú už štandardne dodávané 
s roštom. Pokiaľ chcete vnútorný priestor 
prístroja využiť ešte lepšie a piecť na viace-
rých úrovniach súčasne, môžete prístroj 
vybaviť ďalšími roštami. Okrem toho, že 
slúžia ako odkladacia plocha pre pekáče a 
formy na pečenie, sú ideálne aj na grilovanie 
mäsa, klobás, či rýb. Aby ste pri grilovaní 
zachytili stekajúci výpek, podložte rošt 
originálnym univerzálnym plechom Miele.

Šamotová doska Gourmet  
HBS 60

Okrúhle formy na pečenie  
HBF 27-1 / HBFL 27-1

 Pre pečenie ako v kamennej peci.
• Ideálna na pečenie pizze, chleba, pikantného 

pečiva atď.
• Ako nahrievacia doska pri servírovaní udrží teplo až 

25 minút
• Lepšie využitie energie vďaka kontaktnému teplu
• Jednoduché čistenie vďaka špeciálnemu povrchu
• Z glazovaného šamotu - vrátane drevenej sádzacej 

lopatky

Obj. číslo: 5.382.220 

Na pečenie pizze a koláčov
• Priemer 27 cm - vhodné na rošt
• Jednoduché čistenie
• Nie je potrebný papier na pečenie a vymazávanie 

tukom
• Extrémne odolné voči poškriabaniu

HBF 27-1 obj. číslo: 9.520.720  

HBFL 27-1 s historickým logom Miele
Obj. číslo: 9.520.730  
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Grilovacie plechy a plnovýsuvné pojazdy

Grilovací plech  
HGBB 51

Grilovací plech   
HGBB 71 / HGBB 91

Ideálny na pečenie a grilovanie
• Na položenie na univerzálny plech HUBB 51
• Bráni pripečeniu stekajúceho výpeku
• Bráni striekaniu mastnoty, čím uľahčuje čistenie 

prístroja

Pre rúry H 2000 s objemom 56 l
Obj. číslo: 9.519.760 

Ideálny na pečenie a grilovanie
• Presne sadne na univerzálny plech HUBB 71 / 91
• Vďaka štruktúre plechu bude vaša pizza vždy 

chrumkavá
• Výpek sa nepripáli a je vhodný na spracovanie do 

omáčky
• Bráni striekaniu mastnoty, čím uľahčuje čistenie 

prístroja

HGBB 71 pre rúry H 2000 s objemom 76 l 
a rúryH 6000 s objemom 76 l
Obj. číslo: 9.520.630 

HGBB 91 pre 90 cm širokú rúru generácie H6000
Obj. číslo: 9.520.690  

Originálne grilovacie plechy Miele
Grilovací plech Miele pri pečení alebo 
grilovaní jednoducho nasadíte na univer-
zálny plech Miele, ktorý zachytí stekajúce 
šťavy a výpek. Grilovací plech chráni výpek 
pred spálením, takže ho môžete ďalej 
spracovať na chutné omáčky. Grilovací 
plech navyše bráni striekaniu mastnoty, čím 
uľahčuje čistenie vnútorného priestoru 
prístroja. 

Plnovýsuvné pojazdy FlexiClip
Vďaka plnovýsuvným pojazdom FlexiClip 
môžete vaše plechy, či pekáče, ale aj rošty 
kompletne vytiahnuť z vnútorného priestoru 
rúru. Zostanú stabilné a vy tak možete 
pohodlne otočiť pripravovaný pokrm alebo 
ho podliať bez rizika, že sa spálite.  
Vo vnútornom priestore prístroja môžete 
použiť až tri páry pojazdov FlexiClip 
súčasne a využiť tak až tri úrovne zasunutia. 
 

Plnovýsuvné pojazdy FlexiClip  
HFC 71

S povrchovou úpravou PerfectClean pre ľahké 
čistenie
• Pre súčasné využitie viacerých úrovní zasunutia 

vašej rúry
• Pohodlný prístup k plechom a roštom na každej 

úrovni
• Pre posúvanie plechov a roštov na ďalšiu úroveň
• Jednoduché upevnenie na postrannej mriežke

Pre rúry H 2000 s objemom 76 l 
a rúry H 6000 s objemom 76 l
Obj. číslo: 9.520.660 

S úpravou Pyrofit
• Pre súčasné využitie viacerých úrovní zasunutia 

vašej rúry
• Pohodlný prístup k plechom a roštom na každej 

úrovni
• Pre posúvanie plechov a roštov na ďalšiu úroveň
• Jednoduché upevnenie na postrannej mriežke
• 
HFC 72 pre rúry H 2000 s objemom 76 l a rúry H 
6000 s objemom 76 l, obj. číslo: 9.520.670 

HFC 92 pre 90 cm širokú rúru generácie H 6000
Obj. číslo: 9.520.710   

Plnovýsuvné pojazdy FlexiClip  
HFC 50 / HFC 70

Pre súčasné využitie viacerých úrovní zasunutia vašej 
rúry
• Pre posúvanie plechov a roštov na ďalšiu úroveň
• Pohodlný prístup k plechom a roštom na každej 

úrovni
• Jednoduché upevnenie na postrannej mriežke
• Možné využiť až tri páry pojazdov súčasne

HFC 50 pre rúry H 2000 s objemom 56 l
Obj. číslo: 9.170.810  

HFC 70 pre rúry H 2000 s objemom 76 l 
a rúry H 6000 s objemom 76 l
Obj. číslo: 9.520.650 

Plnovýsuvné pojazdy FlexiClip  
HFC 72 / HFC 92

Príslušenstvo na grilovanie a dosky na krájanie

Príslušenstvo na grilovanie Miele
90cm široká rúra na pečenie H 6890 BP je 
vybavená otočným grilom, ktorý zabezpe-
čuje rovnomerné zhnednutie a prepečenie 
pokrmu. Pre tento typ grilu ponúkame dva 
typy príslušenstva:
• grilovacie držiaky HGH
• zariadenie na prípravu šašlika či 
ražniči HSE

Doska na krájanie 
DGSB 1

Doska na krájanie 
DGSB 2

S 2 úrovňami zasunutia pre naparovaciu misku alebo 
multifunkčný pekáč.
• Vratane 2 naparovacích misiek: perforovanej misky 

DGGL8  a záchytnej misky hlbokej 2 cm
• S olejovaného bukového dreva s protisklzovými 

nožičkami
• So širokým žľabom, ktorý sa ľahko čistí

Obj. číslo: 7.690.220 

Presne ako DGSB 1, ale bez naparovacích misiek.

Obj. číslo: 9.120.970 

Zariadenie na prípravu šašlika  
HSE

Grilovacie držiaky 
HGH

Pre súčasnú prípravu až 4 špízov.
• Pre optimálne výsledky prípravy a úsporu času
• Na nasadenie na grilovaciu tyč
• Obsah balenia: 4 špízy a 2 upevňovacie disky so 

skrutkami

Obj. číslo: 1.009.230 

Ideálne na grilovanie rolád, hydiny, kolien atď.
• Použiteľné len spoločne s grilom
• Šetrné upevnenie najmä plnených grilovaných 

pokrmov
• Na zachytenie výpeku podložte univerzálny 

plech  HUBB 91 
• Obsah balenia: 2 držiaky

Obj. číslo: 1.104.460 
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Pekáče Gourmet a pokrievky

Pekáč Gourmet  
HUB 5000-M

Pekáč Gourmet vhodný na indukciu  
HUB 5001-M

Max. náplň 5 kg
• Vonkajšie rozmery:  š x h x v 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
• Z tvrdenej hliníkovej liatiny, ručná práca
• Jednoduché čistenie vďaka hodnotnej povrchovej 

úprave
• Pre použitie do rúr na pečenie a na sklokeramické 

varné dosky
• Bez pokrievky HBD 60-22 

Pre rúry H 5000 a rúry H 6000 s objemom 76 l, tiež 
pre DGC XL
Obj. číslo: 6.949.630 

Popis viď: HUB 5000-M.
Tento pekáč je vďaka špeciálne upravenému dnu 
vhodný aj na použitie na indukčných varných 
doskách. Kompatibilita, maximálna náplň  a rozmery 
ako HUB 5000-M.

Pre rúry H 5000 a rúry H 6000 s objemom 76 l, tiež 
pre DGC XL
Obj. číslo: 7.247.760 

Pekáč Gourmet 
HUB 61-22

Pekáč Gourmet vhodný na indukciu 
HUB 62-22 

Max. náplň cca 5 kg
• Vonkajšie rozmery: š x h x v 42,2 x 25,7 x 8,6 cm
• Z tvrdenej hliníkovej liatiny, ručná práca
• Jednoduché čistenie vďaka hodnotnej povrchovej 

úprave
• Pre použitie do rúr na pečenie a na sklokeramické 

varné dosky
• Bez pokrievky HBD 60-22 (pozri ďalšie 

príslušenstvo)

Pre rúry H 2000 s objemom 56 l 
a rúry H 4000 s objemom 56 l
Obj. číslo: 5.559.290

Popis viď: HUB 61-22.
Tento pekáč je vďaka špeciálne upravenému dnu 
vhodný aj na použitie na indukčných varných 
doskách. Kompatibilita, maximálna náplň a roz-
mery ako HUB 61-22.

Pre rúry H 2000 s objemom 56 l 
a rúry H 4000 s objemom 56 l
Obj. číslo: 7.247.770 

Pokrievka pre pekáč Gourmet 
HBD 60-22

Pre pekáče Miele HUB 61-22, 62-22, 5000 M a 5001 
M.
• Nie je súčasťou dodávky pekáčov
• Z hodnotného nerezu
• Nepoužívajte do rúr s mikrovlnkou a pri grilovaní

Obj. číslo: 5.136.950 

Pokrievka je vhodná pre všetky pekáče na 
tejto strane.

Pekáč Gourmet 
HUB 5000-XL

Multifunkčný pekáč  
KMB 5000-S

Max. náplň cca 8 kg. 
• Vonkajšie rozmery š x h x v 44,8 x 38,6 x 8,6 cm
• Z tvrdenej hliníkovej liatiny, ručne liate
• Jednoduché čistenie vďaka hodnotnej nepriľnavej 

úprave povrchu
• Pre rúry na pečenie a sklokeramické varné dosky
• Bez pokrievky HBD 60-35

Pre rúry H 5000 a rúry H 6000 s objemom 76 l, tiež 
pre DGC XL
Obj. číslo: 6.949.650 

Pekáč Gourmet  
HUB 61-35

Max. náplň cca 8 kg. 
• Vonkajšie rozmery: š x h x v 42,2 x 37,5 x 8,6 cm
• Z tvrdenej hliníkovej liatiny, ručne liate
• Jednoduché čistenie vďaka hodnotnej nepriľnavej 

úprave povrchu
• Pre rúry na pečenie a sklokeramické varné dosky
• Bez pokrievky HBD 60-35

Pre rúry H 2000 s objemom 56 l 
a rúry H 4000 s objemom 56 l
Obj. číslo: 5.559.260 

Všestranný pekáč - z varnej dosky rovno do rúry na 
pečenie alebo parnej rúry.
• Vhodný na pečenie, prípravu nákypov atď...
• Po zapečení na varnej doske môžete pekáč vložiť 

priamo do parnej rúry
• Hliníková liatiny s upraveným dnom na použitie na 

indukciu a špeciálnou nepriľnavou povrchovou 
úpravou

• Max. náplň cca 2,5 kg. Vonkajšie rozmery: š x h x v 
32,5 x 26,0 x 6,0 cm

• Vrátane nerezovej pokrievky
• Vhodný aj na zasunutie pod dosku na krájanie 

DGSB1 a 2.

Obj. číslo: 7.253.040 
V PONUKE LEN DO VYPREDANIA ZÁSOB

Pokrievka pre pekáč Gourmet 
HBD 60-35

Pre pekáče Miele HUB 61-35 a HUB 5000 XL.
• Nie je súčasťou dodávky pekáča
• Z hodnotného nerezu
• Nepoužívajte do rúr s mikrovlnkou ani pri grilovaní

Obj. číslo: 5.136.960 
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Príslušenstvo pre parné rúry
Neperforované naparovacie misky pre prípravu jedál s omáčkou alebo pokrmov vo vode  
(napr. ryža, cestoviny)

Neperforovaná naparovacia miska 
DGG 11

Neperforovaná naparovacia miska 
DGG 3

Neperforovaná naparovacia miska 
DGG 14

Neperforovaná naparovacia miska 
DGG 2

Neperforovaná naparovacia miska 
DGG 7

Neperforovaná naparovacia miska 
DGG 9

Neperforovaná naparovacia miska 
DGG 18

Objem: 1,5 l, úžitkový objem: 0,9 l
• Vonkajšie rozmery: š x h x v: 325 x 176 x 40 mm
• Z nerezu s upraveným povrchom, hrúbka steny 0,6 

mm
• Profesionálne príslušenstvo európskej produkcie

Obj. číslo: 8.019.972 

Objem: 2,5 l, úžitkový objem: 2,0 l
• Vonkajšie rozmery: š x h x v: 325 x 176 x 60 mm
• Z nerezu s upraveným povrchom, hrúbka steny 0,6 

mm
• Profesionálne príslušenstvo európskej produkcie

Obj. číslo: 5.001.390 

Objem: 4,0 l, úžitkový objem: 3,1 l
• Vonkajšie rozmery: š x h x v: 325 x 265 x 65 mm
• Z nerezu s upraveným povrchom, hrúbka steny 0,6 

mm
• Profesionálne príslušenstvo európskej produkcie
• Nie je vhodná do tlakových parných rúr Miele

Obj. číslo: 5.001.400 

Vonkajšie rozmery: š x h x v: 325 x 354 x 20 mm
• Z nerezu s upraveným povrchom, hrúbka steny 0,6 

mm
• Profesionálne príslušenstvo európskej produkcie
• Nie je vhodná do tlakových parných rúr Miele

Obj. číslo: 8.234.900 

Objem: 4,0 l, úžitkový objem: 2,8 l
• Vonkajšie rozmery: š x h x v: 325 x 176 x 100 mm
• Z nerezu s upraveným povrchom, hrúbka steny 0,6 

mm
• Profesionálne príslušenstvo európskej produkcie

Obj. číslo: 5.019.361 

Objem: 5,7 l, úžitkový objem: 4,2 l
• Vonkajšie rozmery: š x h x v: 325 x 176 x 150 mm
• Z nerezu s upraveným povrchom, hrúbka steny 0,6 

mm
• Profesionálne príslušenstvo európskej produkcie

Obj. číslo: 8.015.103 

Objem: 7,5 l, úžitkový objem: 6,1 l
• Vonkajšie rozmery: š x h x v: 325 x 176 x 200 mm
• Z nerezu s upraveným povrchom, hrúbka steny 0,6 

mm
• Profesionálne príslušenstvo európskej produkcie

Obj. číslo: 8.019.007 

Neperforovaná naparovacia miska 
DGG 17

Objem: 3,3 l, úžitkový objem: 2,0 l
• Vonkajšie rozmery: š x h x v: 325 x 354 x 40 mm
• Z nerezu s upraveným povrchom, hrúbka steny 0,6 

mm
• Profesionálne príslušenstvo európskej produkcie
• Nie je vhodná do tlakových parných rúr Miele

Obj. číslo: 8.227.250 

Neperforovaná naparovacia miska 
DGG 16

Objem: 0,77 l
• Vonkajšie rozmery: š x h x v: 325 x 176 x 20 mm
• Z nerezu s upraveným povrchom, hrúbka steny 0,6 

mm
• Profesionálne príslušenstvo európskej produkcie

Obj. číslo: 8.109.060 

Perforované a neperforované nerezové misky
Perforované misky sú určené na blanšírovanie alebo varenie zeleniny, rýb, mäsa, zemiakov ai.

Perforovaná nerezová miska  
DGGL 10

Perforovaná nerezová miska  
DGGL 1

Perforovaná nerezová miska  
DGGL 5

Perforovaná nerezová miska  
DGGL 6

Kapacita: 5,7 l, úžitkový objem: 4,2 l
• š x h x v: 325 x 176 x 150 mm
• Nerez, hrúbka steny 0,6 mm
• Profesionálne príslušenstvo z európskej produkcie

Obj.č. 8.019.295 

Kapacita: 1,5 l, úžitkový objem: 0,9 l
• š x h x v: 325 x 176 x 40 mm
• Nerez, hrúbka steny 0,6 mm
• Profesionálne príslušenstvo z európskej produkcie

Obj.č. 5.001.370 

Kapacita: 2,5 l, úžitkový objem: 2,0 l
• š x h x v: 325 x 176 x 60 mm
• Nerez, hrúbka steny 0,6 mm
• Profesionálne príslušenstvo z európskej produkcie

Obj.č. 8.019.293 

Kapacita: 4,0 l, úžitkový objem: 2,8 l
• š x h x v: 325 x 176 x 100 mm
• Nerez, hrúbka steny 0,6 mm
• Profesionálne príslušenstvo z európskej produkcie

Obj.č. 8.019.294 

Neperforovaná nerezová miska 
DGG 1/2-80L

Perforovaná nerezová miska  
DGGL 12

Neperforovaná nerezová miska 
DGG 1/2-40L

Perforovaná nerezová miska  
DGGL 20

Vhodné pre parnú rúru s mikrovlnkou Miele DGM
• Kapacita: 4,1 l, úžitkový objem: 3,5 l 
• Vonkajšie rozmery: š x h x v: 375 x 197 x 80 mm 
 
Obj.č. 10.168.230

Vhodné pre konvektomaty Miele DGC XL.
• Kapacita: 5,4 l, úžitkový objem: 3,3 l
• š x h x v: 448 x 386 x 40 mm
• Nerez, hrúbka steny 0,6 mm
• Profesionálne príslušenstvo z európskej produkcie

Obj.č. 8.249.430 

Vhodné pre parnú rúru s mikrovlnkou Miele DGM
• Kapacita: 2,0 l, úžitkový objem: 1,4 l 
• Vonkajšie rozmery: š x h x v: 375 x 197 x 40 mm 
 
Obj.č. 10.168.200

Vhodné pre konvektomaty Miele DGC XL.
• Kapacita: 2,4 l, úžitkový objem: 1,8 l
• š x h x v: 450 x 190 x 40 mm
• Nerez, hrúbka steny 0,6 mm
• Profesionálne príslušenstvo z európskej produkcie

Obj.č. 8.285.410  

Neperforovaná nerezová miska  
DGG 20

Vhodné pre konvektomaty Miele DGC XL.
• Kapacita: 2,4 l, úžitkový objem: 1,8 l
• Vonkajšie rozmery: š x h x v: 450 x 190 x 40 mm
• Nerez, hrúbka steny 0,6 mm
• Profesionálne príslušenstvo z európskej produkcie

Obj.č. 8.246.340 
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Nerezová pokrievka  
DGD 1/3

Nerezová pokrievka  
DGD 1/2

Perforovaná nerezová miska 
DGGL 1/2-40L

Pro nerezové misky
• Vnější rozměry 325 x 176 mm
• Nerez

Obj.č. 8.109.071

Pro nerezové misky
• Vnější rozměry š x h: 325 x 265 mm
• Nerez

Obj.č. 7.623.900

Vhodné pro parní troubu s mikrovlnou Miele DGM
• Kapacita: 2,0 l, užitný objem: 1,4 l
• Vnější rozměry: š x h x v: 375 x 197 x 40 mm
 
Obj.č. 10.168.190

Perforovaná nerezová miska  
DGGL 8

Kapacita: 2,0 l, užitný objem: 1,7 l
• š x h x v: 325 x 265 x 40 mm
• Nerez, tloušťka stěny 0,6 mm
• Profesionální příslušenství z evropské produkce

Obj.č. 8.227.240 

Perforovaná nerezová miska  
DGGL 4

Perforovaná nerezová miska  
DGGL 13

Vyrovnávacia lišta AB 45-7 

Plochá sklenená tácka 
DMGS 1/1 - 30 L

Kapacita: 4,0 l, užitný objem: 3,1 l
• š x h x v: 325 x 265 x 60 mm
• Nerez, tloušťka stěny 0,6 mm
• Profesionální příslušenství z evropské produkce

Obj.č. 5.379.570 

Užitný objem: 3,3 l
• š x h x v: 354 x 325 x 40 mm
• Nerez, tloušťka stěny 0,6 mm
• Profesionální příslušenství z evropské produkce

Obj.č. 8.279.450 

Pre výklenok 45 cm. Výška lišty 7 cm.
• Ideálne prispôsobenie prístroja na veľkosť výklenku
• Jednoduché čistenie vďaka nerezovému 

povrchu CleanSteel
• Farebne ladí s nerezovými prístrojmi

AB 45-7 nerezové prevedenie CleanSteel 
obj.č. 9.350.640 

AB 45-7L obsidián čierna 
obj.č. 9.350.620 

Vhodné na prípravu pokrmov v mikrovlnnej 
prevádzke
•Vonkajšie rozmery: š x h x v 375 x 394 x 30 mm  
•Pre parné rúry s mikrovlnkou Miele s objemom 40 l  
•Je možné použiť aj ako záchytnú misku pri príprave  
v pare  
 
Obj.č. 10.168.180

Perforované nerezové misky, pokrievky a ďalšie príslušenstvo  
pre parné rúry

Príslušenstvo k mikrovlnným rúram
Kuchárky

Vyrovnávacia lišta  
AB 36 nerez/CleanSteel

Vyrovnávacia lišta  
AB 42-1

Vyrovnávacia lišta  
AB 38-1 nerez/CleanSteel

Vyrovnávacia lišta  
AB 45-9 nerez/CleanSteel

Okrúhla forma na pečenie Gourmet  
MGP 17

Sklenená tácka na zachytávanie tuku

Pre výklenok 36 cm, výška lišty 0,9 cm.
• Ideálne prispôsobenie prístroja veľkosti výklenku
• Povrch CleanSteel: žiadne odtlačky prstov a 

jednoduchá údržba

Obj.č. 7.134.340 

Pre výklenok 42 cm, výška lišty 5,7 cm.
• Ideálne prispôsobenie prístroja veľkosti výklenku
• Povrch CleanSteel: žiadne odtlačky prstov a 

jednoduchá údržba
• Farebne ladí s prístrojom

Obj.č. 7.027.170, nerezové prevedenie CleanSteel 
Obj.č. 7.027.140, briliantová biela 

Pre výklenok 38 cm, výška lišty 1,3 cm.
• Ideálne prispôsobenie prístroja veľkosti výklenku
• Povrch CleanSteel: žiadne odtlačky prstov a 

jednoduchá údržba

Obj.č. 7.134.480 

Pre výklenok 45 cm v spojení s M 6030/32, výška 
lišty 7,7 cm.
• Ideálne prispôsobenie prístroja veľkosti výklenku
• Povrch CleanSteel: žiadne odtlačky prstov a 

jednoduchá údržba

Obj.č. 7.134.490 

Na prípravu sladkej desiaty alebo menších pokrmov.
• Pre prístroje s objemom 17 l

Obj.č. 5.242.630 

Na zachytávanie tuku.
• Zachytí tuk v prípade, že pečiete mäso priamo na 

rošte
• Vhodné pre všetky prevádzkové spôsoby
• Priemer: 27,8 cm

Obj.č. 6.637.331 

Kuchárska kniha 
Varenie v pare

Kuchárska kniha 
Recepty pre konvektomaty 

Kuchárska kniha 
Recepty pre rúry na pečenie

Originálna kuchárka Miele na prípravu pokrmov 
v pare v českom jazyku, dokonale zladené s novou 
generáciou prístrojov Miele. Pri zakúpení parnej rúry 
máte možnosť získať túto kuchárku zdarma.

Obj.č. SVC-SPA320

Originálna kuchárka Miele na prípravu pokrmov 
v konvektomate Miele, dokonale zladené s prístrojmi 
generácie 6000. Pri zakúpení konvektomatu máte 
možnosť získať túto kuchárku zdarma. 

Obj.č. SVC-SPA300

Originálna kuchárka Miele s receptami pripravova-
nými v rúrach na pečenie Miele s klimatickým 
pečením v českom jazyku, dokonale zladené s 
prístrojmi generácie 6000. Pri zakúpení rúry na 
pečenie máte možnosť získať túto kuchárku zdarma.

Obj.č. SVC-SPA310

Servírovacia misa  
DGSE 1

Perfektní servírování.
• Vhodné pro nerezové misky Miele DGG 16, 14, 

2, DGGL 1 a 5
• Ideální také jako mísa pro zapékání do pečicích 

trub (až do 230°C)
• Ideální pro pečení při nízkých teplotách v nahříva-

čích Miele Gourmet
• Z jemného porcelánu zn. Villeroy & Boch
• Pro servírování horkých pokrmů rovnou z parní 

trouby

Obj.č. 9.438.520

Perforovaná nerezová miska  
DGGL 19

Kapacita: 7,8 l, užitný objem: 6,1 l
• š x h x v: 325 x 176 x 200 mm
• Nerez, tloušťka stěny 0,6 mm
• Profesionální příslušenství z evropské produkce

Obj.č. 8.019.296 
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Ďalšie príslušenstvo

Rukoväť  
DS 6000

Rukoväť  
DS 6003

Spojovacia lišta  
HKL 60 

Rukoväť PureLine v súlade s dizajnom vášho 
prístroja.
• Harmonický dizajn vďaka farebnému prevedeniu
• Použitie na spotrebiče aj na nábytok 

Obj.č. 9.555.120 nerezové prevedenie CleanSteel 
(nožičky v černej farbe) 
Obj.č. 9.555.130 hliník 
Obj.č. 9.555.140 chróm  

Rukoväť PureLine pre montáž na kuchynský náby-
tok. Sada 3 ks rukovätí.
• Harmonický dizajn prístrojov aj kuchynského 

nábytku
• Použitie na nábytok, príp. ako náhradný diel ku 

spotrebiču
• Nožičky sú v nereze

Obj.č. 9.445.630 nerezové prevedenie CleanSteel 

Pre kombináciu viacerých prístrojov medzi sebou.
• Spojovacia lišta pre harmonický vzhľad
• Použitie: pro vertikálnu kombináciu prístrojov  

v. 45 cm a 60 cm

Obj.č. 7.114.780 nerezové prevedenie CleanSteel 
Obj.č. 5.165.170 čierna  

Wok pánev iittala   
KMWP 2820

Hrnec iittala   
KMSK 1615

Dekorset  
DS 6000 Classic

Dekorset  
DS 6000 Gold

Dekorset  
DS 6000 Classic

Dekorset  
DS 6000 Gold

Rukoväť  
DS 6000 Classic

Rukoväť  
DS 6000 Gold

Rukoväť PureLine v rôznych farbách. 
• Harmonický dizajn vďaka farebnému prevedeniu
• Použitie na spotrebiče aj na nábytok 

Obj.č. 9.445.680 Havanna hnedá
Obj.č. 9.445.670 briliantová biela
Obj.č. 9.445.660 obsidián čierna

Rukoväť PureLine v zlatej farbe. 
• Extravagantné, elegantné, kvalitné: zlaté eloxova-

nie, mat
• Harmonický dizajn vďaka farebnému prevedeniu
• Použitie na spotrebiče aj na nábytok

Obj.č. 9.823.220 zlatá + briliantová biela   
Obj.č. 9.823.210 zlatá + obsidián čierna   
Obj.č. 9.823.200 zlatá + Havanna hnedá  

Rukoväť  
DS 6000 Vitro

Rukoväť  
DS 6000 Nature

Rukoväť PureLine v súlade s dizajnom vášho 
prístroja.  
• Čisté línie, jedinečný dojem: rukoväť so sklenenou 

vložkou vo farbe prístroja
• Použitie na spotrebiče aj na nábytok

Obj.č. 9.823.280 briliantová biela   
Obj.č. 9.823.270 obsidián čierna   
Obj.č. 9.823.260 Havanna hnedá  

Rukoväť PureLine v súlade s dizajnom vášho prístroja.  
• Každá rukoväť je unikátna: vložka v prednej časti 

rukoväte je z prírodných materiálov. Briliantová biela: 
staré drevo. Obsidián čierna: bridlica. Havanna 
hnedá: wenge

• Vzhľadom k použitým prírodným materiálom môže 
pri rukovätiach dochádzať k optickým odlišnostiam

• Použitie na spotrebiče aj na nábytok

Obj.č. 9.823.250 drevo + briliantová biela    
Obj.č. 9.823.240 bridlica + obsidián čierna    
Obj.č. 9.823.230 wenge + Havanna hnedá  
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Príslušenstvo pre varné dosky a prístroje CombiSetov

2-dielna súprava riadu iittala 
KMTS 5702

Panvica wok iittala  
KMWP 2820

Panvica s povrchovou úpravou iittala  
KMBP 2800

Hrniec s rukoväťou iittala  
KMSK 1615

Hrniec iittala  
KMKT 1825

Hrniec iittala  
KMKT 2040

Hrniec iittala  
KMKT 2460

Priemer dna 22 cm, horný priemer 28 cm
• S hodnotným viacvrstvovým dnom
• S kvalitným nepriľnavým povrchom 

GREBLON-Stonehenge
• Perfektná súhra s indukčnými doskami Miele
• Je aj súčasťou 2 a 4 dielnej súpravy (KMTS 5702 a 

5704)

Obj. číslo: 7.300.230 

Priemer dna 15 cm, horný priemer 16 cm, objem: 1,5 
litra
• S hodnotným viacvrstvovým dnom a praktickou 

mierkou
• Perfektná súhra s indukčnými doskami Miele
• Vhodný aj na sklokeramické a plynové varné dosky
• Je aj súčasťou 2 a 4 dielnej súpravy (KMTS 5702 a 

5704)

Obj. číslo: 7.300.250 

Priemer dna 14,7 cm, horný priemer 28 cm
• S hodnotným viacvrstvovým dnom
• S kvalitným nepriľnavým povrchom 

GREBLON-Stonehenge
• Perfektná súhra s indukčnými doskami Miele
• Vhodný aj na sklokeramické a plynové varné dosky

Obj. číslo: 7.300.220 

Zo série "All Steel" od iittaly.
• Balenie obsahuje: panvicu s povrchovou úpravou a 

priemerom 28 cm, hrniec s rukoväťou 16 cm - 1,5 l

Obj. číslo: 6.690.150 

Priemer dna 15,5 cm, horný priemer 18 cm, objem: 
2,5 litra
• S hodnotným viacvrstvovým dnom
• Optimálne rozloženie tepla vďaka prehnutiu dna
• Perfektná súhra s indukčnými doskami Miele
• Vhodný aj na sklokeramické a plynové varné dosky

Obj. číslo: 7.300.260 

Priemer dna 18,5 cm, horný priemer 20 cm, objem: 
4,0 litre
• S hodnotným viacvrstvovým dnom
• Perfektná súhra s indukčnými doskami Miele
• Vhodný aj na sklokeramické a plynové varné dosky
• Je aj súčasťou 4-dielnej súpravy KMKS 5704

Obj. číslo: 7.300.270

Priemer dna 22,2 cm, horný priemer 24 cm, objem: 
6,0 litrov
• S hodnotným viacvrstvovým dnom
• Optimálne rozloženie tepla vďaka prehnutiu dna
• Perfektná súhra s indukčnými doskami Miele
• Vhodný aj na sklokeramické a plynové varné dosky

Obj. číslo: 7.300.280 

4-dielna súprava riadu iittala 
KMTS 5704

Zo série "All Steel" od iittaly.
• Balenie obsahuje: panvicu s povrchovou úpravou 

28 cm, hrniec s rukoväťou 16 cm - 1,5 l, hrniec 18 
cm - 2,5 l a hrniec 20 cm - 4,0 l

  
Obj. číslo: 6.690.350 

Spojovacia lišta 
CSZL 500

Grilovacia platňa  
CSGP 1300 

Panvica wok  
CSWP 1400

Na grilovanie a pečenie mäsa, rýb, zeleniny atď.
• Použiteľná obojstranne, jedna strana rebrovaná, 

jedna strana hladká
• Perfektne prispôsobené pre gril z CombiSetu CS 

1312 BG
• Vyrobené z liatiny so špeciálnym emailovým 

povrchom
• Vrátane odoberateľnej rukoväte pre ľavákov aj 

pravákov

Obj. číslo:  7.094.100 

Pre spojenie viacerých prvkov CombiSetu v jednom 
výklenku
• Pre montáž viacerých prvkom hneď vedľa seba
• Vrátane pružiniek pre dobrú fixáciu vo výreze

Obj. číslo: 9.156.780  

Optimálne prispôsobené na indukčný wok Miele.
• Technika Control-Induc: bráni prehriatiu povrchu
• Väčšia ako väčšina panvíc tohto typu na trhu
• Vrátane odkladacej mriežky
• Pre indukčný wok CS 1223 a CombiSet série CS 

1xxx

Obj. číslo: 7.132.780

Spojovacia lišta  
CSZL 1500

Pre spojenie viacerých prvkov CombiSetu v jednom 
výklenku
• Elegantné - vrátane krycej nerezovej lišty
• Pre montáž viacerých prvkov hneď vedľa seba
• Vrátane pružiniek pre lepšiu fixáciu vo výreze

Obj. číslo: 9.102.880 

Príslušenstvo pre varné dosky a prístroje CombiSetov
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Príslušenstvo pre odsávače pár

Aktívny uhlíkový filter 
DKF 17-1

Možno využiť ako zásobu 4 ks filtrov DKF 12-1.
• Obsah: 4 filtre DKF 12-1.
• 
Obj.č. 7.932.330 

Aktívny uhlíkový filter 
DKF 9-1

Aktívny uhlíkový filter 
DKF 11-1

Pre odsávače Miele DA 249-4.
• Obsah: 1 filter

Obj.č. 5.580.291 

Pre odsávače Miele DA 59x0/59x6 W.
• Obsah: 1 filter

Obj.č. 7.353.170 

Aktívny uhlíkový filter 
DKF 15-1

Pre odsávače Miele DA 2xxx.
• Obsah: 2 filtre

Obj.č. 6.938.631 

Aktívny uhlíkový filter 
DKF 12-1

Aktívny uhlíkový filter 
DKF 13-1

Aktívny uhlíkový filter 
DKF 18-1

Aktívny uhlíkový filter 
DKF 19-1

Pre odsávače Miele DA 3xxx.
• Obsah: 1 filter

Obj.č. 6.485.741 

Pre odsávače Miele DA 1060.

Obj.č. 9.162.160 

Pre odsávače Miele DA 35x0/35x6.
• Obsah: 2 filtre

Obj.č. 9.231.860  

Pre odsávače Miele.
• Obsah: 1 filter
• Nevhodné pre DA 146/ 

15x/186/249-4/2xxx/3xxx

Obj.č. 6.228.731 

Aktívny uhlíkový filter DKF 25-1

Pre odsávače DA 6096 W 
 Obsah: 1 filter 
 
Obj.č. 9.972.550

Aktívny uhlíkový filter 
DKF 20-1 

Aktívny uhlíkový filter  
DKF 21-1

Aktívny uhlíkový filter  
DKF 22-1

Pre cirkulačnú jednotku Miele DUU 2900.
• Obsah: 2 filtre

Obj.č. 9.438.930 

Pre odsávače Miele DA 6700
• Obsah: 4 filtre DKF 18-1 
• Je možné využiť tiež ako zásobu 4 ks filtrov  

DKF 18-1

Obj.č. 9.720.600 

Pre odsávače Miele DA 6890
• Obsah: 2 filtre

Obj.č. 9.812.030

Strešný ventilátor 
DDG 102

Externý ventilátor na škridľovú strechu
• Preloženie ventilátora mimo odsávač do vonkajšieho 

priestoru
• Znížená hlučnosť - od vzdialenosti od odsávača cca 

5-7 m
• Výkon - Vyšší výkon odsávania ako u interných 

ventilátorov

Obj. číslo: 5.909.230 

Vonkajší nástenný ventilátor 
AWG 102

Externý ventilátor na vonkajšiu stenu
• Preloženie ventilátora mimo odsávač do vonkajšieho 

priestoru
• Znížená hlučnosť - od vzdialenosti od odsávača cca 

5-7 m
• Výkon - Vyšší výkon odsávania ako u interných 

ventilátorov
  
Obj. číslo: 5.680.680 

Externý ventilátor na zabudovanie do steny
• Preloženie ventilátora do vonkajšieho priestoru
• Znížená hlučnosť - od vzdialenosti od odsávača 

cca 5-7 m

Obj. číslo: 4.761.570 

Externý ventilátor do vnútorných priestorov, je možné 
ľubovoľne umiestniť, napr. na povalu.
• Preloženie ventilátora mimo odsávač do inej 

miestnosti
• Znížená hlučnosť - od vzdialenosti od odsávača 

cca 5-7 m 
Výkon - Vyšší výkon odsávania ako u interných 
ventilátorov

Obj. číslo: 6.029.260 

Odťahový ventilátor 
ABLG 202

Príslušenstvo pre odsávače pár
Externé ventilátory

Pokyny pre perfektnú prevádzku 
odsávačov pár

Priemer vedenia odťahu vzduchu má 
podstatný vplyv na výkon a šírenie hluku z 
odsávača. 

V prípade, že je priemer vedenia vzduchu 
zredukovaný z maximálnej veľkosti, dôjde 
automaticky k zníženiu výkonu a k zvýšeniu 
hlučnosti prevádzky. O ďalších podrobnos-
tiach sa informujte u svojho odborného 
predajcu.

Pokyny pre plánovanie:
Dbajte pri voľbe miesta montáže na to, aby 
bol odstup externého ventilátora a odsávača 
minimálne 5–7 metrov.

Odťahová rúra do steny  
DMK 150

Pre vývod odťahu vzduchu
• Priemer hrdla Ø 150 mm pre odvetranie odsávačov
• S izolačnou funkciou - bráni prenikaniu chladného 

vzduchu
• Energia - testované u Blower Door, vhodné pre 

nízkoenergetické domy
  
Obj. číslo: 9.162.280 

Ovládací kábel

Nutný pre spojenie odsávača s externým 
ventilátorom

STL-DA 5 (5 m)
Obj. číslo: 6.725.020 

STL-DA 9 (9 m)
Obj. číslo: 4.837.110 

STL-DA 12 (12 m)
Obj. číslo: 4.837.120 

Ventilátor na zabudovanie do steny  
MG 100
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Príslušenstvo pre odsávače pár

Bráni spätnému návratu kondenzátu do odsávača.
• Zachytáva zvyšky kondenzátu z odťahového 

systému

DKS 125 pre Ø 125 mm (DRM 125)
Obj. číslo: 3.915.282 

DKS 150 pre Ø 150 mm (DRM 150)
Obj. číslo: 3.915.292 

Priechodka strechou  
DDF 125/150

Pre odvetranie alebo ventiláciu
• Všestranná - pre strechy od sklonu 22° a všetky 

typy škridiel Ø 125/150 mm
• Robustné - Nerezové opláštenie s krycím rámom
• Šikovné - Výstup vzduchu nasmerovaný nadol, 

vrátane spätnej klapky

Obj. číslo: 4.623.200

Tlmič hluku 
DASD 150

Znižuje hlučnosť motoru a prúdenia vzduchu
• Dodatočný diel na redukciu hlučnosti odsávača 
• Redukcia hluku až o 4,5 db(A) re 1 pW

Obj. číslo: 8.269.360 

Priechodka strechou  
DDF 200

Pre odvetranie alebo ventiláciu
• Všestranné - pre strechy od sklonu 22° a všetky 

typy škridiel Ø 200 mm
• Robustné - Nerezové opláštenie s krycím rámom
• Šikovné - Výstup vzduchu nasmerovaný nadol, 

vrátane spätnej klapky

Obj. číslo: 6.940.060 

Nerezová vonkajšia mriežka  
DFG 200

Vetracia mriežka pre zabudovanie do vonkajšej steny 
pre odvetranie výparov.
• Nerezová vetracia mriežka do vonkajšieho 

prostredia

Obj. číslo: 6.948.560 

Kondenzačný uzáver

Spojovací diel  
DASDV 150

Spája tlmič hluku s prípojným hrdlom 
•  Na spojenie hrdla odsávača pár a tlmiča hluku

Obj. číslo: 8.554.880 

Upevnenie na strop pre ostrovné  
odsávače DDB 150

Nutné pri montáži ostrovného odsávača na strop s 
medzistenou
• Variabilné - Vyrovnanie rozdielnej výšky až 110-300 

mm
• Pre všetky ostrovné odsávače (okrem DA 6690 D) s 

hrdlom s priemerom 150 mm

Obj. číslo: 7.377.410 

Hliníková odťahová rúra

Flexibilná hliníková odťahová rúra
• Flexibilná hliníková odťahová rúra s dobrými 

vlastnosťami vedenia vzduchu 

DAS 100 pre Ø 100 mm
Obj. číslo: 4.623.210 

DAS 125 pre Ø 125 mm
Obj. číslo: 4.623.220 

DAS 150 pre Ø 150 mm
Obj. číslo: 4.623.230 

DAS 200 pre Ø 200 mm
Obj. číslo: 6.938.700 

Redukcia hrdla z 200 na 150 mm  
DARS 200

Redukcia hrdla.
• Prispôsobenie prierezu odťahu
• Vhodné v prípade protipožiarnych predpisov

Obj.č. 6.938.740 

Súprava pre prestavbu na cirkuláciu 
DUW 20 pre nástenné odsávače

Pre prestavbu odťahových odsávačov na cirkuláciu 
(okrem DA 249-4).
• Rovnomerné prúdenie vzduchu
• Zníženie hluku

Obj.č. 6.264.790 

Súprava pre prestavbu na cirkulačnú  
prevádzku DUU 151 pre DA 3xxx/2xxx

Pre prestavbu odťahových odsávačov na cirkulačnú 
prevádzku.
• Rovnomerné prúdenie vzduchu v cirkulačnej 

prevádzke
• Zníženie hluku

Obj.č. 7.294.230

Redukcia hrdla zo 150 na 125 mm  
DARS 150 

Redukcia hrdla.
• Prispôsobenie prierezu odťahu
• Vhodné v prípade protipožiarnych predpisov

Obj.č. 9.591.510 

Súprava pre prestavbu na cirkuláciu DUI 
20 pre ostrovné odsávače

Pre prestavbu odťahových odsávačov na cirkulačnú 
prevádzku.
• Rovnomerné prúdenie vzduchu v cirkulačnej 

prevádzke
• Zníženie hluku

Obj.č. 6.264.910 

Súprava pre prestavbu na cirkulačnú  
prevádzku DUI 31 pre DA 420 V

Súprava pre prestavbu na cirkulačnú 
prevádzku DUI 32 pre DA 6690 D 

Pre prestavbu odťahových odsávačov na cirkulačnú 
prevádzku: pre odsávače DA 420V/DA 390-5.
• Rovnomerné prúdenie vzduchu v cirkulačnej 

prevádzke
• Zníženie hluku

Obj.č. 6.995.690 

Pre prestavbu odsávača DA 6690 D na cirkulačnú 
prevádzku. Pre prestavbu DA 6690 W na cirkulačnú 
prevádzku objednávjte súpravu pre prestavbu DUW 
20.

Obj.č. 9.561.760 

Súprava pre prestavbu na cirkulačnú 
prevádzku DUU 2900 pre DA 2900

Pre prestavbu odťahových odsávačov na cirkulačnú 
prevádzku: pre DA 2900.
• Rovnomerné prúdenie vzduchu v cirkulačnej 

prevádzke
• Zníženie hluku

Obj.č. 9.242.390 

Nástenný panel 
RWP 90

V nerezovom prevedení ako ochrana steny pred 
nečistotami z varenia.
• Na prianie aj vo farebnom prevedení RAL

Nerez
Obj.č. 4.745.500 

DADC 6000

Pre vedenie odťahu nahoru
• Flexibilná výška komínu 365-660 mm
• Šírka komínu 340 mm
• Hĺbka komínu 270 mm
• Vr. upevňovacieho materiálu

Obj.č. 9.947.450 
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Príslušenstvo pre odsávače pár Príslušenstvo pre chladničky, mrazničky a vinotéky

Montážna súprava  
DML 400

Pre montáž nábytkovej spojovacej lišty u odsávačov 
DA 33x6 a DA 34x6.

Obj.č. 9.232.000 

Rám pre zabudovanie 
DAR 3000

Rám pre zabudovanie odsávača DA 3366/DA34x6.
• Pre úplnú integráciu odsávača do hornej skrinky

Obj.č. 9.188.880 

Predĺženie spínača 
DBV 10

Predĺženie ovládacieho spínača pre zabudovateľné 
plošné odsávače.
• Pre lepšiu manipuláciu

Obj.č. 6.948.570 

Riadiaci modul  
DSM 400

Riadiaci modul  
DSM 406

Elektronický modul s prídavnými funkciami.
• Rozšírené možnosti riadenia
• Umožňuje komunikáciu, riadi napr. externý 

ventilátor alebo vypínač osvetlenia odsávača

Obj.č. 6.213.531 

*  Inštrukcie pre DA 289-4/489-4:objednajte, 
prosím, aj držiak DSM H 400

Elektronický modul s prídavnými funkciami, pre 
všetky odsávače pár s funkciou Con@tivity 2.0.
• Rozšírené možnosti riadenia
• Umožňuje komunikáciu, riadi napr. vypínač 

osvetlenia odsávača 
 
Obj.č. 9.622.200

Dekoračné panely  
DRP 2900 sklo

Dekoračné panely  
DRP 2900 nerez

Pre viaczónové okrajové odsávanie u DA 2906.
• Nutné príslušenstvo pre okrajové odsávanie
• Sklenené dekoračné panely, možné umývať v 

umývačke riadu

Obj.č. 9.184.890 

Pre viaczónové okrajové odsávanie u DA 2906.
• Nutné príslušenstvo pre okrajové odsávanie
• Nerezové dekoračné panely, možné umývať v 

umývačke riadu

Obj.č. 9.184.900 

Filter do chladničky Active AirClean  
KKF-RF

Filter Active Air Clean do vinotéky

Držiak na fľaše 
KFR 30060 PF / KFR 30060

Držiak na fľaše 
KFR 10055 

Držiak na fľaše  
KFR 10061 

Držiak na fľaše  
KFR 10067

Súprava filtrov Active AirClean KKF-FF

Proti nepríjemným pachom v chladničke.
• Pre optimálne pachovo neutrálne skladovanie 

potravín
• Obsah: 2 filtre
• Na výmenu do plastového držiaka (obj. číslo: 

7.236.290)
• Odporúčaná doba výmeny: Cca. každých 6 

mesiacov

Obj. číslo: 7.236.280  

Pre neutrálnu klímu vo vašej vinotéke.
• Pre podstavnú vinotéku KWT 4154 UG-1.
• Pre voľne stojacu vinotéku KWT 6831/32 SG(S)
• Pre voľne stojacu kombináciu vinotéky s mraznič-

kou KWTN 14826 SDE ed/cs-1

Obj. číslo: 9.447.050 

Z pochrómovaného kovu pre vodorovné skladovanie 
až 5 fliaš.
• Pre zabudovateľné chladničky radu K 30000
• Pre uloženie vína
• Použiteľné pre rôzne úrovne zasunutia

KFR 30060 PF pre prístroje so zónou PerfectFresh
Obj. číslo: 9.552.700 
KFR 30060 pre prístroje bez zóny PerfectFresh
Obj. číslo: 9.552.690 

Proti nepríjemným pachom v chladničke.
• Pre optimálne pachovo neutrálne skladovanie 

potravín.
• Inovatívna kombinácia účinných látok: aktívne uhlie 

s chitosanom
• Na nasadenie na spodnú hranu sklenených políc
• Odporúčaná doba výmeny: Cca. každých 6 

mesiacov.
• Pri výmene stačí nahradiť samotné filtre (obj. 

číslo: 7.236.280)

Obj. číslo: 7.236.290 

Izolačné platne pre mrazničky 
IP 600 / IP 700

Pre zredukovanie spotreby energie.
• Na oddelenie nevyužitého priestoru
• Ušetrí až 50 % energie
• Pre mrazničky modelových radov FN 12000/14000

IP 600: Pre 60 cm široké mrazničky
Obj. číslo: 6.522.590  
IP 700: Pre 70 cm široké mrazničky
Obj. číslo: 7.790.690  

Pre vodorovné skladovanie až 5 fliaš.
• Pre voľne stojace chladničky šírky 55 cm vyššie 

ako 90 cm. 

Obj. číslo: 7.316.060 

Z pochrómovaného kovu pre vodorovné skladovanie 
až 5 fliaš.
• Pre voľne stojace chladničky šírky 60 cm (> 

90cm) bez zóny PerfectFresh.

Obj. číslo: 7.316.080  

Z pochrómovaného kovu pre vodorovné skladovanie 
až 5 fliaš.
• Pre voľne stojace chladničky radu K 10000 so 

zónou PerfectFresh.

Obj. číslo: 7.316.090  

Súprava na prestavbu na externé  
prevedenie DEXT 6890 

Pre individuálne umiestnenie ventilátora DA 6890 
Levantar.
• Zaistí dodatočný priestor v spodnej skrinke 

- flexibilná možnosť inštalácie ventilátora
• Maximálna voľnosť pri plánovaní - umiestnenie 

ventilátora až do vzdialenosti 7 m

Obj.č. 9.937.020

Súprava LED osvetlenia  
DES 6000

Na prispôsobenie osvetlenia odsávača pár
• Súprava obsahuje 4 LED svietidlá à 3 W (vrátane 

trafa)
• S pružinami pre jednoduché zabudovanie do 

stropu
• Obsahuje zabudované LED svietidlá, ktoré nie je 

možné vymeniť, energetická trieda A až A++

Obj.č. 9.953.120
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Príslušenstvo pre chladničky, mrazničky a prístroje  
MasterCool

Nerezové dekoračné dvierka 
KEDF 30088 

Nerezové dekoračné dvierka 
KEDF 30122 

Pre atraktívnu integráciu chladničiek/mrazničiek 
generácie K 30000 do vašej kuchyne. 
• Pre chladničky a mrazničky do výklenku výšky 880 

mm.
• Vrátane šablóny, skrutiek a rukoväte.

Obj. číslo: 9.608.240 

Pre atraktívnu integráciu chladničiek/mrazničiek do 
vašej kuchyne. 
• Pre chladničky a mrazničky do výklenku výšky 

1220 mm.
• Vrátane šablóny, skrutiek a rukoväte.

Obj. číslo: 9.608.270  

Vodný filter (aktívny uhlíkový filter) 
KB 1000

Vodný filter  
KWF 1000

Filtruje pachové a chuťové látky z vody.
• Pre všetky zabudovateľné prístroje MasterCool s 

výrobníkom ľadu

Obj.č. 7.098.720 

Pre krištáľovo čisté kocky ľadu.
• Pre prístroje MasterCool s pevným pripojením  

na vodu a s výrobníkom ľadu

Obj.č. 7.622.430 

Nerezové dekoračné dvierka 
KFP 2403 ed/cs 

Pre zabudovanie prístroja MasterCool v nerezovom 
prevedení. 
• Pre vinotéky š. 60 cm 

Obj.č. 9.883.380 

Nerezové dekoračné dvierka 
KFP 1813 ed/cs 

Pre zabudovanie prístroja MasterCool v nerezovom 
prevedení. 
• Pre mrazničku š.45 cm s výdajom ľadu vo 

dvierkach 

Obj.č. 9.883.370 

Nerezové dekoračné dvierka 
KFP 1803 ed/cs 

Pre zabudovanie prístroja MasterCool v nerezovom 
prevedení. 
• Pre mrazničky š.45 cm bez výdaju ľadu vo 

dvierkach

Obj.č. 9.883.360 

Nerezové dekoračné dvierka 
KFP 3003 ed/cs 

Nerezové dekoračné dvierka 
KFP 3603 ed/cs 

Pre zabudovanie prístroja MasterCool v nerezovom 
prevedení. 
• Pre chladničky a mrazničky š.75 cm 

Obj.č. 9.883.390 

Pre zabudovanie prístroja MasterCool v nerezovom 
prevedení. 
• Pre chladničky a mrazničky š.90 cm

Obj.č. 9.883.450 

Nerezové dekoračné dvierka  
KFP 3013 ed/cs 

Nerezové dekoračné dvierka 
KFP 3023 ed/cs 

Nerezové dekoračné dvierka  
KFP 3613 ed/cs 

Nerezové dekoračné dvierka  
KFP 3623 ed/cs

Pre zabudovanie prístroja MasterCool v nerezovom 
prevedení. 
• Pre horné dvierka chladničky s mrazničku š.75 cm  

Obj.č. 9.883.460 

Pre zabudovanie prístroja MasterCool v nerezovom 
prevedení. 
• Pre spodné dvierka chladničky s mrazničkou š.75 

cm 

Obj.č. 9.883.470 

Pre zabudovanie prístroja MasterCool v nerezovom 
prevedení. 
• Pre horné dvierka chladničky s mrazničkou š.90 

cm 

Obj.č. 9.883.480 

Pre zabudovanie prístroja MasterCool v nerezovom 
prevedení. 
• Pre spodné dvierka chladničky s mrazničkou š.90 

cm 

Obj.č. 9.883.490 

Príslušenstvo pre prístroje MasterCool
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Príslušenstvo pre prístroje MasterCool Príslušenstvo pre umývačky riadu

Spodná vetracia mriežka do sokla  
KG 1140 ss

Spodná vetracia mriežka do sokla  
KG 1180 ss 

V nerezovom vzhľade pre krytie soklov prístrojov 
MasterCool.
• Pre mrazničky š.45 cm

Obj.č. 7.182.380 

Spodná vetracia mriežka do sokla  
KG 1480 ss

Spodná vetracia mriežka do sokla  
KG 1560 ss

Spodná vetracia mriežka do sokla  
KG 1380 ss

Spodná vetracia mriežka do sokla  
KG 1190 ss

Spodná vetracia mriežka do sokla  
KG 1490 ss

Spodná vetracia mriežka do sokla  
KG 1390 ss

V nerezovom vzhľade pre krytie soklov prístrojov 
MasterCool.
• Pre chladničky s mrazničkou š.75 cm

Obj.č. 7.182.460 

V nerezovom vzhľade pre krytie soklov prístrojov 
MasterCool.
• Pre vinotéky š.60 cm

Obj.č. 7.182.480  

V nerezovom vzhľade pre krytie soklov prístrojov 
MasterCool.
• Pre chladničky š.75 cm

Obj.č. 7.182.440 

V nerezovom vzhľade pre krytie soklov prístrojov 
MasterCool.
• Pre mrazničky š.90 cm

Obj.č. 7.182.430  

V nerezovom vzhľade pre krytie soklov prístrojov 
MasterCool.
• Pre chladničky s mrazničkou š.90 cm

Obj.č. 7.182.470   

V nerezovom vzhľade pre krytie soklov prístrojov 
MasterCool.
• Pre chladničky š.90 cm

Obj.č. 7.182.450 

V nerezovom vzhľade pre krytie soklov prístrojov 
MasterCool.
• Pre mrazničky š.75 cm

Obj.č. 7.182.420 

Side-by-Side Kit 
KSK 1002 

Montážna sada Side-by-Side pre 
prístroje MasterCool.

Obj.č. 7.377.830 

Horní větrací mřížka do soklu 
KG 1093 w

Horná vetracia mriežka do sokla 
KG 1082 w

Horná vetracia mriežka do sokla 
KG 1083 w

Horná vetracia mriežka do sokla 
KG 1092 w

Pro změnu závěsu dvířek vpravo u chladniček nebo 
mrazniček š.90 cm.

Obj.č. 7.564.790 

Pre zmenu závesu dvierok vľavo pri chladničkách 
alebo mrazničkách š.75 cm.

Obj.č. 7.564.760  

Pre zmenu závesu dvierok vpravo pri chladničkách 
alebo mrazničkách š.75 cm.

Obj.č. 7.564.770 

Pre zmenu závesu dvierok vľavo pri chladničkách 
alebo mrazničkách š.90 cm.

Obj.č. 7.564.780 

Košík na príbory GBU 5000  
do spodného koša umývačiek G 5000

Držiak na poháre GGU 5000 pre spodný 
kôš G 5000

Nadstavec pre Miele Cappuccinatore 
GCEO

Pre vytvorenie dodatočnej kapacity na uskladnenie 
príborov.
• Flexibilné umiestnenie v spodnom koši.
• Možné použiť v umývačkách generácie G 5000 
• Pre optimálne umiestnenie aj veľkých dielov ako sú 

naberačky

Obj. číslo: 7.823.150  

Pre poháre na vysokej stopke.
• Pre bezpečné postavenie krehkých pohárov
• S garanciou perfektného lesku
• Použiteľné do umývačiek riadu generácie G 5000 

Obj. číslo: 7.823.180 

Do horného koša umývačiek riadu Miele
• Jedinečný nadstavec pre optimálne vyčistenie 

Cappuccinatore 
• Každý diel Cappuccinatore si tu nájde svoje miesto
• Pre umývačky: G 1000, G 2000, G 5000, G 6000

Obj. číslo: 6.229.800  

Podložky pod nožičky 
GK 60-1 

Predĺženie prítoku a odtoku vody 
WZAVS 1,5 m

Súprava na podstavenie umývačky riadu 
UBS G 60-1

Predlžovacie nožičky 
UBS-1

Montážna súprava pre umývačky riadu 
MSHE 601-1

Montážna súprava pre umývačky riadu 
MSHE 602-1

Pre ochranu podlahy pri zabudovaní prístroja.
• Zvlášť šetrné k rôznym podlahovým krytinám napr. 

z PVC
• Zjednodušené zabudovanie vďaka eliminácií  

nerovností podlahy
• Žiadne poškriabanie podlahy
• Pre všetky umývačky riadu Miele

Obj. číslo: 6.394.740 

Pre optimálne podstavenie voľne stojacej umývačky 
riadu.
•  1 prístroj s 2 možnosťami umiestnenia pre väčšiu 

flexibilitu
• Obsah: koľajničky, hĺbkovo nastaviteľný sokel a 

ochrana proti pare
• Použiteľné pre všetky voľne stojace umývačky riadu.
Obj. číslo: 6.390.810

Pre optimálne prispôsobenie prístroja výške 
výklenku.
• Súprava na predĺženie výšky sokla
• Predĺženie o 60 mm vďaka štyrom nožičkám
• Použiteľné pre všetky umývačky riadu Miele

Obj. číslo: 6.394.761 

Pre optimálne zabudovanie do vysokej skrinky s 
ďalšou nasadenou skrinkou.
• Perfektná ochrana proti vlhkosti
• Obsah: Ochranná lišta, rohy, hmoždinky a skrutky
• Pre zabudovateľné umývačky riadu šírky 60 cm

Obj. číslo: 6.517.920 

Pre optimálne zabudovanie do vysokej skrinky s 
ďalším výklenkom.
• Perfektná ochrana proti vlhkosti
• Obsah: Ochranná lišta, rohy, skrutky a hmoždinky
• Pre zabudovateľné umývačky riadu šírky 60 cm

Obj. číslo: 6.597.200 

Pre maximálnu flexibilitu pri zabudovaní.
• Zvlášť bezpečné a flexibilné predĺženie prítoku a 

odtoku vody
• Predĺženie o 1,5 m vďaka kovom opletenej hadici 

so systémom WPS
• Obsah: Predlžovacia hadica a 2 spony
• Pre všetky umývačky riadu Miele

Obj. číslo: 6.390.850 
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Dekoračné dvierka pre plne integrované 
umývačky riadu

Dekoračné dvierka pre zabudovateľné 
umývačky riadu

Dekoračný set pre podstavbu

S nerezovým povrchom CleanSteel.
• Perfektný harmonický dizajn panelu a čelnej steny 

umývačky
• Jednoduché čistenie vďaka úprave CleanSteel

Pre zabudovateľné umývačky riadu široké 60 cm:

GFV 60/57-1: š x v, 60 x 57 cm
Obj. číslo: 7.149.240  

GFV 60/60-1: š x v, 60 x 60 cm
Obj. číslo: 7.160.640 

GFV 60/62-1: š x v, 60 x 62 cm
Obj. číslo: 7.160.660  

GFV 60/65-1: š x v, 60 x 65 cm
Obj. číslo: 7.160.710  

Pre zabudovateľné umývačky šírky 45 cm:

GFV 45/60-1: š x v, 45 x 60 cm
Obj. číslo: 7.160.830  

GFV 45/65-1: š x v, 45 x 65 cm
Obj. číslo: 7.459.660  

V prevedení nerez CleanSteel s rukoväťou v dizajne 
PureLine.
• Perfektná harmónia dizajnu celej kuchyne
• Jednoduché čistenie - nerez CleanSteel
• Vrátane nerezovej rukoväte s upevnením
• Pre plne integrované umývačky riadu šírky 60 cm

GFVi 613/72-1: š x v, 60 x 72 cm
Obj. číslo: 9.635.930  

GFVi 613/77-1: š x v, 60 x 77 cm
Obj. číslo: 9.635.950   

Pre prestavbu integrovaného prístroja na prístroj na 
podstavbu. 
• Vďaka kombinácii GDU a integrovaného prístroja 

vznikne podstavný prístroj
• Možnosť dekoračnej dosky do 4 mm
• Skrátenie výšky max. 7 cm v prevedení čierna a 

hnedá
• Obsah: Dekoračný set a hĺbkovo prestaviteľný sokel

GDU 60/60-1: B x H, 60 x 60 cm
Pre integrované umývačky šírky 60 cm
Briliantová biela, obj. číslo: 7.160.810  
Hnedá, obj. číslo: 6.389.730 
Čierna, obj. číslo: 6.390.740 

GDU 60/65-1: B x H, 60 x 65 cm
Pre umývačky riadu šírky 60 cm
Briliantová biela, obj. číslo: 7.160.820  
Hnedá, obj. číslo: 6.390.750  
Čierna, obj. číslo: 6.390.770 

GDU 45/60-1: B x H, 45 x 60 cm
Pre integrované umývačky riadu šírky 45 cm
Briliantová biela, obj. číslo: 7.160.850  
Hnedá, obj. číslo: 6.820.360  

GDU 45/65-1: B x H, 45 x 65 cm
Pre integrované umývačky riadu šírky 45 cm
Briliantová biela, obj. číslo: 7.160.860  
Čierna, obj. číslo: 6.820.420   

Nerezové dekoračné dvierka pre 
plne integrované umývačky riadu

Nerezové dekoračné dvierka pre 
zabudovateľné umývačky riadu

Dekoračný set pre podstavbu

Príslušenstvo pre umývačky riadu

Dekoračné dvierka pre plne integrované 
umývačky riadu

Dekoračné dvierka pre plne integrované 
umývačky riadu

V prevedení nerez CleanSteel s rukoväťou v dizajne 
ContourLine.
• Perfektne harmonický dizajn vašej kuchyne
• Jednoduché čistenie - nerez CleanSteel
• Vrátane nerezovej rukoväte s upevnením
• Pre plne zabudovateľné umývačky riadu šírky  

60 cm

GFVi 612/72-1: š x v, 60 x 72 cm
Obj. číslo: 7.160.770  

GFVi 612/77-1: š x v, 60 x 77 cm
Obj. číslo: 7.160.780  

V prevedení nerez CleanSteel bez rukoväte a 
navŕtania.
• Perfektne harmonický dizajn vašej kuchyne
• Môžete zvoliť nábytkovú rukoväť
• Jednoduché čistenie - nerez CleanSteel

Pre plne integrované umývačky riadu šírky 60 cm

GFVi 603/72-1: š x v, 60 x 72 cm
Obj. číslo: 7.160.740  

GFVi 603/77-1: š x v, 60 x 77 cm
Obj. číslo: 7.160.760   

Pre plne integrované umývačky šírky 45 cm

GFVi 453/72-1: š x v, 45 x 72 cm
Obj. číslo: 7.160.840  

Nerezové dekoračné dvierka pre 
plne integrované umývačky riadu

Nerezové dekoračné dvierka pre 
plne integrované umývačky riadu
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Príslušenstvo pre kávovary

Cappuccinatore  
CVC 

Izolačná kanvička alfi Caffino  
1,0 l CVJ

Nerezová izolačná nádobka na mlieko 
MB-CM5

Pre perfektne krémovú mliečnu penu.
• Pre kávovary Miele so systémom Nespresso
• Možné rozložiť a umyť v umývačke riadu

Obj. číslo: 7.029.740 

Vhodné pri funkcii "kanvička kávy" u kávovarov 
CVA6401/6800/6805.
• Čerstvo sparené z kávovaru priamo do kanvičky 

bez nutnosti prelievania 
• Jednoduché čistenie vďaka odoberateľnému 

uzáveru
• Komfortný otočný uzáver chrániaci arómu
• Z hodnotného lešteného nerezu
• Nerozbitné izolačné vákuové opláštenie 

Obj. číslo: 9.307.200 

Pre krémovú mliečnu penu.
• Pre voľne stojaci kávovar Miele CM 5000
• Udrží mlieko chladné a zaručí tak perfektnú 

mliečnu penu
• Objem 0,5 l

Obj. číslo: 7.953.690 

Nadstavec pre Cappuccinatore  
GCEO

Spojovací kábel CVVK 

Do horného koša umývačiek riadu
• Pre optimálne vyčistenie Cappuccinatore 
• V špeciálnom nadstavci si každý diel nájde svoje 

miesto 
• Pre umývačky: G 1000, G 2000, G 5000, G 6000

Obj. číslo: 6.229.800 

Sach 39933 (SR) 

Pre zabudovateľné kávovary. Dĺžka 1 m.
• Spojovací kábel medzi kávovarom CVA a 

nahrievačom
EGW
• Nahrievač je možné dopredu zapnúť cez kávovar
• Optimálna teplota šálky pre dokonalý pôžitok z
kávy

Obj.č. 6.717.580

Prostriedky do umývačiek riadu Miele CareCollection

Leštidlo do umývačky riadu 
500 ml

Pre najlepšie výsledky sušenia a ochranu vašej 
umývačky.
• Žiarivý lesk vašich pohárov
• Podporuje sušenie riadu
• Ochranné formulky proti korózii skla
• Precízne a jednoduché dávkovanie vďaka špeciál-

nemu baleniu

Obj. číslo: 7.843.550 

Prášok do umývačky riadu 
1,5 kg

Pre najlepšie výsledky umývania pri individuálnom 
dávkovaní.
• S aktívnym kyslíkom pre žiarivú čistotu
• So superenzýmami - efektívne už pri nízkej teplote 

umývania
• Ochranné formulky proti korózii skla

Obj. číslo: 7.849.000  

Regeneračná soľ do umývačky 
1,5 kg

Pre optimálne funkcie a výkon vašej umývačky.
• Extra hrubozrnná, perfektná do umývačiek riadu Miele
• Chráni prístroj aj riad pred nebezpečnými vápenatými 

usadeninami 

Obj. číslo: 7.843.480  

Tablety do umývačky riadu 
3 x 20 kusov

Pre dokonalé výsledky umývania v umývačkách riadu 
Miele.
• Žiarivé výsledky aj pri silnom znečistení
• Tablety nemusíte vybaľovať, lebo sú balené vo fólii 

rozpustnej vo vode
• Multifunkčné, vrátane leštidla, soli a formuly na 

ochranu skla 
• Bez fosfátov - šetrné voči životnému prostrediu 
  
Obj. číslo: 9.843.810 
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Čistiace a ošetrujúce prostriedky Miele

Čistiaci prostriedok pre umývačky riadu  
a práčky 250 g

Ošetrujúci prípravok pre umývačky 
riadu 250 ml

Vôňa do umývačiek riadu  
4 ml

Pre príjemnú vôňu vo vašej umývačke riadu.
• Neutralizuje nepríjemné zápachy vďaka účinnej 

kombinácii aktívnych látok
• Príjemná vôňa limetky a zeleného čaja 
• Jednoduché a pohodlné umiestnenie na horný kôš
• Vydrží až 60 umývacích cyklov
• Dokonalá starostlivosť pre bezchybné fungovanie 

prístroja

Obj.č. 9.042.860  

Zaistí bezchybné fungovanie vašej umývačky riadu.
• Odstraňuje zápach, vápenaté a iné ľahšie usadeniny
• Stará a o tesnosť a elastickosť tesnenia dverí
• Aktívna ochrana vďaka čistému prístroju
• Zaistí optimálny výkon vášho prístroja – špeciálne 

zloženie Miele
• Dokonalá starostlivosť pre bezchybné fungovanie 

prístroja

Obj.č. 9.042.950  

Pre hygienicku čistotu v umývačke riadu a práčke.
• Odstraňuje tuky, baktérie a pachy
• Efektívne vyčistenie – špeciálne zloženie Miele
• Zaistí perfektné výsledky umývania/prania
• Dokonalá starostlivosť pre bezchybné fungovanie 

prístroja

Obj.č. 9.043.010 

Odstraňovač vodného kameňa  
pre umývačky riadu a práčky 250 g

Odstraňuje vodný kameň z umývačky riadu a práčky.
• šetrná starostlivosť vďaka prírodnej kyseline 

citrónovej
• Chráni ohrevné teleso, bubon a ostatné diely 

prístroja
• Efektívne vyčistenie – špeciálne zloženie Miele 
• Dokonalá starostlivosť pre bezchybné fungovanie 

prístroja

Obj.č. 9.043.370  

Čistiaci prostriedok pre rúry na pečenie   
500 ml

Pre dokonalé čistenie a bezpečné používanie.
• Ultra silný čistiaci výkon bez nepríjemného zápachu
• Nenáročné čistenie vďaka gelovej konzistencii
• Krátka doba pôsobenia od 10 do 40 minút bez 

nutnosti nahriať rúru
• Vhodný i na povrchy PerfectClean
• Dokonalá starostlivosť pre bezchybné fungovanie 

prístroja

Obj.č. 9.043.480 

Čistiaci prostriedok pre DGC 
DGClean 250 ml

Pre dokonalé čistenie kombinovanej parnej rúry.
• Extra silný výkon bez nepríjemného zápachu
• Čistenie bez námahy
• Drží aj na zvislom povrchu
• Neškodí potravinám
• Dokonalá starostlivosť pre bezchybné fungovanie 

prístroja

Obj.č. 9.742.860

Univerzálna utierka z mikrovlákna  
1 ks

Ošetrujúce utierky na nerezové plochy  
10 ks

Prostriedok pre starostlivosť o nerezové 
plochy 250 ml

Pre žiarivo čisté nerezové plochy**
• Spoľahlivo odstráni odtlačky prstov, šmuhy a iné 

škvrny
• Zanecháva ochranný film, ktorý uľahčuje ďalšie 

čistenie
• Pohodlné a jednoduché používanie
• Vhodné pre používanie v oblastiach, kde dôjde ku 

kontaktu s potravinami
• Dokonalá starostlivosť pre bezchybné fungovanie 

prístroja

Obj.č. 9.043.610 

Pre dokonalé čistenie.
• Nepúšťa chlpy a je odolná proti roztrhnutiu
• Dokonalé čistenie vďaka jemným mikrovláknam
• Je možné použiť suchú alebo vlhkú, bez alebo s 

použitím čistiaceho prostriedku
• Je možné prať na 60 °C až 500krát
• Dokonalá starostlivosť pre bezchybné fungovanie 

prístroja

Obj.č. 7.006.550 

Pre dokonalé čistenie menších nerezových plôch.
• Spoľahlivo odstráni odtlačky prstov, šmuhy a iné 

škvrny
• Zanecháva ochranný film, ktorý uľahčuje ďalšie 

čistenie
• „ready to use" – pohodlné a jednoduché používanie
• Vhodné pre používanie v oblastiach, kde dôjde ku 

kontaktu s potravinami
• Dokonalá starostlivosť pre bezchybné fungovanie 

prístroja

Obj.č. 7.546.200 

**Upozornenie: na povrchy CleanSteel nie je 
vhodné používať prostriedok na nerezové 
plochy ani prostriedok na sklokeramické dosky 
a nerezové plochy!

Čistiaci prostriedok na sklokeramiku a 
nerezové povrchy 250 ml

Pre dokonalé čistenie a bezpečné používanie.**
• Účinne odstraňuje pripálené zvyšky jedla, tuky a 

škvrny od vody
• Šetrné čistenie vďaka zloženiu z jemných 

kryštálikov
• Zanecháva ochranný film, ktorý uľahčuje ďalšie 

čistenie
• Najlepší produkt na trhu – víťaz testu vo 

Švajčiarsku
• Dokonalá starostlivosť pre bezchybné fungovanie 

prístroja

Obj.č. 9.185.610 

Odvápňovacie tablety  
6 ks

Tablety sú určené do kávovarov CVA/CM, rúr na 
pečenie/sporákov s funkciou klimatické pečenie a do 
parných rúr.
• Účinné odstránenie vápenatých a iných usadenín
• Maximálne účinné a zároveň šetrné odvápnenie
• Špeciálne zloženie Miele
• Žiadne zvyšky chémie po procese odvápnenia
• Dokonalá starostlivosť pre bezchybné fungovanie 

prístroja
Pozor: nevhodné pre odvápnenie tlakových parných 
rúr Miele. Pre tlakové rúry objednajte špeciálny 
systémový odvápňovač.

Obj.č. 5.626.050 

Čistiace tablety do kávovarov  
10 ks

Pre CVA a CM, garantujú maximálny pôžitok z kávy.
• Pre dôkladné odstránenie zvyškov kávy a odmas-

tenie prístroja
• Maximálne účinné a šetrné čistenie
• Špeciálna receptúra Miele
• Dokonalá starostlivosť pre bezchybné fungovanie 

prístroja

Obj.č. 7.616.440 

Čistiaci prášok pre rozvody mlieka  
100 ks

Pre hygienicky čisté rozvody mlieka v kávova-
roch CVA a CM.
• Odstráni zvyšky mlieka a tukov
• Maximálne účinné a zároveň šetrné čistenie
• Jednoduché dávkovanie vďaka jednotlivo baleným 

dávkam
• Špeciálne zloženie Miele 
• Dokonalá starostlivosť pre bezchybné fungovanie 

prístroja

Obj.č. 7.189.920 

Škrabka Náhradné žiletky do škrabky 10 ks

Systémový odvápňovač  
1000 ml

Pre sklokeramické varné dosky.
• Jednoducho odstránite zaschnuté zvyšky jedla
• Nedôjde k poškriabaniu povrchu

Obj.č. 1.065.471 

Náhradné žiletky do škrabky na sklokeramiku.
• Používajte len so škrabkou Miele

Obj.č. 4.380.630 

Pre odvápnenie tlakovej parnej rúry Miele.
• Účinné odstránenie vápenatých usadenín
• Maximálne účinné a zároveň šetrné odvápnenie
• Špeciálne zloženie Miele
• Žiadne zvyšky chémie po procese odvápnenia
• Dokonalá starostlivosť pre bezchybné fungovanie 

prístroja

Obj.č. 6.823.121 

Súprava utierok MicroCloth

Súprava obsahuje 3 utierky z mikrovlákna. Zo 100% 
tkaného mikrovlákna, mimoriadne nasiakavé. Je 
možné používať suché aj navlhčené. Je možné prať 
v práčke až na 90°C.
• Univerzálna utierka (modrá): ideálna na použitie  

v kuchyni na všetky typy povrchov
• Utierka na sklo (žltá): na čistenie sklenených plôch 

bez šmúh, bez chémie
• Utierka na leštenie (zelená): šetrné mikrovlákno 
• pre maximálny lesk 

Obj.č. 10.159.570
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Ekologická zodpovednosť
Základ filozofie našej spoločnosti

Zodpovednosť voči životnému prostrediu má v Miele tradíciu už 
viac ako 110 rokov. Príroda je totiž základom nášho života. Prírodu 
chceme chrániť pre súčasné, ale aj budúce generácie. Verní nášmu 
mottu „Stále lepší“ vyvíjame pre vás domáce spotrebiče, ktoré sú 
šetrné k životnému prostrediu a prírodným zdrojom. Začína to 
výberom materiálov, pokračuje efektívnou výrobou a po skončení 
dlhej životnosti prístrojov končí recykláciou šetrnou k životnému 
prostrediu.
 
Naše požiadavky na šetrnosť k životnému prostrediu sa vyplácajú: 
vysoká efektivita prístrojov Miele zaručuje okrem vynikajúcej výkon-
nosti tiež nízke hodnoty spotreby elektrickej energie a vody.
 
Pečať s koralmi symbolizuje trvalú udržateľnosť výrobkov Miele. 
Fascinácia koralmi spočíva v ich dimenziách: od koralového útesu 
veľkého niekoľko kilometrov štvorcových po vetvičku veľkosti jed-
ného milimetra. Podobne chápeme trvalú udržateľnosť: od celosve-
tovej zodpovednosti až po technický detail, ktorý prispieva k šetr-
nému nakladaniu s prírodnými zdrojmi. 

Viac se dozviete na našich internetových stránkach www.miele.sk
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Služby pre 
zákazníkov
Inštalácia prístrojov, 
predvedenie obsluhy

Inštalácia prístrojov
Zakúpili ste si prístroje Miele a prajete si 
nadštandardnú servisnú službu? Ponúkame 
vám odbornú inštaláciu vašich prístrojov, 
ktorá zahŕňa: vybalenie prístroja, jeho 
umiestnenie bez úprav nábytku, pripojenie 
do vopred pripravených sietí, prvotné 
nastavenie do prevádzky, vysvetlenie 
obsluhy. Dajte nám vedieť, aké prístroje 
vlastníte a informujte sa o cene paušálnych 
inštalačných balíčkov na zabudovateľné 
prístroje. V prípade inštalácie zabudovateľ-
ného chladenia a odsávačov pár, pri ktorom 
sú potrební 2 technici, je účtovaná hodinová 
sadzba podľa skutočných nákladov.
 
Predvedenie obsluhy prístrojov
Máte už nainštalované spotrebiče, prečítali 
ste si návod na použitie, ale napriek tomu by 
ste uvítali odborné vysvetlenie ich obsluhy? 
Skontroľujeme zapojenie prístrojov, nasta-
víme ich a uvedieme do chodu, radi vysvet-
líme ich obsluhu. Cena je účtovaná podľa 
hodinových tarifov servisných technikov.

Vlastný zákaznícky servis
Firma Miele používa sieť vlastných servis-
ných technikov. Technici majú k dispozícii 
najmodernejšie technologické vybavenie na 
diagnostiku vašich prístrojov a radi poradia 
pri ich obsluhe. Sú to odborne vyškolení 
profesionáli. Servisní technici sú vždy 
nablízku a sú riadení centrálnym 
dispečingom.

V prípade, že chcete poradiť s obsluhou 
vašich spotrebičov, potrebujete nahlásiť 
prípadnú poruchu prístroja alebo chcete 
využiť niektoré z nižšie uvedených služieb, 
sú Vám k dispozícii nasledujúce kontakty:

Zákaznícka servisná linka
Telefón:  0800 MIELE1
 (0800 643 531)
E-mail: servis@miele.sk

Ďalšie informácie o zákazníckom servise 
nájdete na internetových stránkach  
www.miele.sk.

Nákupom prístrojov Miele sa rozhodujete  
pre dlhú životnosť a najlepšiu kvalitu. 
V prípade, že by sa predsa len vyskytla 
nejaká porucha, môžete sa spoľahnúť na 
rýchly a spoľahlivý servis Miele.  
 
Kvalita nášho zákazníckeho servisu je 
pravidelne testovaná a následne potvrdzo-
vaná mnohými nezávislými testami a inšti-
tútmi. 
 
Prvotriednym servisom Miele sa rozumie 
nielen odborná pomoc v prípade akútneho 
problému, ale celý proces od dodania 
a inštalácie až po kompletné 
sprevádzkovanie. 
 
Kompetencie
Naši technici sú špecializovaní na opravy  
a servis prístrojov pre domácnosť Miele. 
Vždy garantujeme odbornosť a rýchlosť.

Rýchlosť a efektivita
Pre prístroje Miele bol vyvinutý špeciálny 
diagnostický systém, takže porucha je 
rýchlo identifikovaná a následne vyriešená. 
Vyše 90 % porúch vyriešime a opravíme 
behom prvej návštevy u Vás.

Spoľahlivé dodanie náhradných dielov
Od originálnych náhradných dielov Miele 
môžete očakávať nielen špičkovú kvalitu, ale 
taktiež rýchlu dostupnosť. Aj dlhé roky 
potom, čo si prístroj Miele zakúpite.

Zákaznícky servis 
Miele

Váš partner pre všetky  
servisné prípady
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Kvalita Miele
Stále lepší

Miele predstavuje kvalitu, inovácie a vývoj produktov medzinárod-
ného významu. Ako prémiová značka je etablovaná a vysoko cenená 
na celom svete. Základy úspechu položili už zakladatelia spoloč-
nosti: Carl Miele a Reinhard Zinkann. Do svojho dodnes platného 
motta „Stále lepší“ presvedčivo zhrnuli firemnú filozofiu: „Trvalý 
úspech je možné zaručiť jedine vtedy, keď sa s istotou môžete 
postaviť za kvalitu svojich výrobkov“. Tento sľub plní rodinný podnik 
Miele počas svojej už viac ako 110-ročnej histórie, čím si vydobil 
výnimočnú pozíciu na celosvetovom trhu s domácimi spotrebičmi.

Kvalita 
Prvotriedna technika, najlepšie funkcie a najdlhšia životnosť – tieto  
hodnoty robia z prístrojov Miele prémiové spotrebiče. Už od svojho 
založenia Miele dokazuje svoje odborné znalosti v oblasti domácich 
prístrojov a hygieny. Na prístroje Miele sa môžete vždy spoľahnúť. To 
dokazujú už pri našom internom testovaní a následne dlhé roky vo 
vašej domácnosti.



234 235

M
ie

le
 S

lu
žb

y 
zá

ka
zn

ík
om

Miele Home Program
Individuálne poradenstvo u Vás doma

Máte už nainštalované spotrebiče, prečítali ste si návod  
na použitie, ale aj napriek tomu by ste uvítali odborné vysvetlenie 
obsluhy prístroja? Skontrolujeme zapojenie prístrojov, nastavíme ich 
a uvedieme do prevádzky, radi vysvetlíme ich obsluhu. Cena je 
účtovaná podľa hodinových tarifov servisných technikov.

Spoločne nastavíme na Vašich prístrojoch Vaše najobľúbenejšie  
programy, vysvetlíme Vám špeciálne funkcie a informujeme Vás  
o starostlivosti o prístroj a o jeho obsluhe. Ukážeme Vám tiež, ako 
jednoducho dosiahnete tie najlepšie výsledky a dáme Vám užitočné 
rady tak, aby Vám spotrebiče Miele dlho prinášali radosť a úžitok. 
Tu je prehľad výhod, ktoré Vám prostredníctvom tejto služby 
ponúkame:

Osobné poradenstvo
Odborníci spoločnosti Miele Vám ponúknu osobné poradenstvo 
priamo u Vás doma na Vašich prístrojoch.

Nastavenie obľúbených programov
Vďaka individuálnemu nastaveniu programov budú Vaše prístroje 
perfektne pripravené plniť Vaše požiadavky podľa Vašich zvyklostí.

Tipy & triky na dosiahnutie perfektných výsledkov
Získate užitočné informácie ohľadne obsluhy a starostlivosti 
o prístroje.
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Miele Servis Certifikát
10 rokov istoty s Miele

Maximálna bezstarostnosť s Miele Servis Certifikátom
Dlhá životnosť, optimálny komfort a maximálna kvalita. Nákup 
produktu značky Miele je tá najlepšia voľba. Prajete si maximálnu 
bezpečnosť a spoľahlivosť svojho nového spotrebiča? Úhradou 
jednorazového paušálneho poplatku Vám spoločnosť Miele ponúka 
exkluzívnu záruku na dobu až 10 rokov. 

Miele Servis Certifikát znamená bezstarostnosť aj po uplynutí zákon-
nej záruky. Ponúkame Vám profesionálnu starostlivosť a kompe-
tentné riešenie problémov súčasne. Miele poskytuje pri kúpe prí-
stroja štandardnú dvojročnú záruku od výrobcu. Platnosť Miele 
Servis Certifikátu začína v nadväznosti na túto záruku a certifikát 
je platný v priebehu ďalších ôsmich rokov.

Exkluzívna záruka Miele
Miele je jediný výrobca, ktorý ponúka celkovú záruku až 10 rokov, 
ktorú je navyše možné zakúpiť v priebehu jedného roka od zakúpe-
nia prístroja.

Maximálna bezpečnosť
V priebehu tejto doby získavate okrem poskytnutia bezplatnej opravy 
prístroja nárok aj na ďalšie exkluzívne servisné výkony.

Vysoká flexibilita
Zmluvu je možné uzavrieť v priebehu jedného roka od zakúpenia 
prístroja.

Spoľahlivosť a rýchlosť
Servisná služba Vám v prípade opravy rýchlo a spoľahlivo pomôže.

Miele Servis Certifikát si môžete zakúpiť výhradne na nový prístroj 
zakúpený u autorizovaného predajcu na území Slovenskej republiky. 
Zoznam autorizovaných predajcov Miele je publikovaný na stránkach 
www.miele.sk. Môžete ho získať aj u svojho servisného technika 
Miele alebo na našom showroome Miele Gallery v Bratislave. 
  
Ďalšie informácie vrátane podrobných podmienok k Miele Servis  
Certifikátu nájdete na internetových stránkach www.miele.sk  
alebo na našej zákazníckej linke 0800 MIELE1 (0800 643 531).
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Miele s.r.o.
Plynárenská 1 
821 09 Bratislava

Tel.: 0800 MIELE1
 (0800 643 531) 
E-mail: info@miele.sk

Showroom Miele Bratislava
Plynárenská 1 
821 09 Bratislava 
 
Tel.: 02/58 103 111 
Fax: 02/58 103 119

Aktívna ochrana životného prostredia:
Použitý papier bol bielený bez použitia chlóru.

Zahraničné zastúpenie 


