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Aký druh prístroja si želáte?
Široká ponuka chladničiek, mrazničiek a vinoték Miele

Chladničky
Pre efektívne, prvotriedne organizované 
udržanie čerstvosti Vašich potravín.

Chladničky s mrazničkou
Tieto prístroje disponujú tak priestrannou 
chladiacou časťou, ako aj mraziacou čas-
ťou. Každá z nich má samostatné dvierka.

Mrazničky
Výkonné a účinné mrazenie s dômyselným 
usporiadaním a funkčnosťou.

Vinotéky
Vinotéky Miele sú nielen optimálnym 
miestom na uschovanie Vašich vzácnych 
vín, ale aj reprezentatívnym dizajnovým 
prvkom do Vášho bytu.

Chladničky a mrazničky
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Voľne stojace prístroje
Optický dizajnový prvok vo Vašej kuchyni.

Zabudovateľné prístroje
Perfektná integrácia do dizajnu Vašej 
kuchyne.

Podstavné prístroje
Aj v malých kuchyniach ponúkajú veľa 
miesta.

Aký typ prístroja hľadáte?
Vyhotovenia chladničiek, mrazničiek a vinoték
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Aký rozmer uprednostňujete?
Rôzne veľkosti voľne stojacich chladničiek a mrazničiek Miele

Chladničky a mrazničky Miele s XL vnútorným priestorom ponúkajú výrazne viac miesta 
a komfortu na skladovanie Vašich potravín.

Šírka 55 cm
So šírkou iba 55 cm sa tieto voľne stojace 
chladničky a mrazničky dokonale hodia aj 
do menších priestorov.

Šírka 60 cm
Chladničky, mrazničky a chladničky 
s mrazničkou so šírkou 60 cm sú klasickým 
formátom voľne stojacich prístrojov. Veľko-
rysý priestor s množstvom voliteľnej výbavy 
ponúkajú najširší výber na optimálne skla-
dovanie Vašich potravín.

Šírka 70/75 cm
S rozšírenými chladiacimi zariadeniami 
získate maximum skladovacieho priestoru. 
Mrazničky so šírkou 70 cm, ako aj chlad-
ničky s mrazničkou so šírkou 75 cm, dispo-
nujú výrazne väčšou úžitkovou plochou 
a okrem toho ponúkajú tie najlepšie pod-
mienky na uskladnenie Vašich potravín.

Viac miesta pre neskladné predmety
Vďaka väčšej využiteľnej hĺbke chladiacej 
časti tu môžete oveľa ľahšie umiestniť hlavne 
veľké a neskladné predmety, dokonca 
môžete v chladničke dočasne uskladniť 
napríklad aj kompletne pripravené plechy 
na pečenie.

Väčší objem pre rozmerné mrazené 
potraviny
Výrazne viac miesta, a to na každej úrovni, 
ponúka XL vnútorný priestor aj v prípade 
mraziacich zásuviek. Vďaka tomu získate 
viac miesta a flexibility pre skladovanie 
Vašich mrazených potravín.

Ešte viac miesta pre čerstvé potraviny
Zásuvky na čerstvé potraviny PerfectFresh 
a PerfectFresh Pro ponúkajú mimoriadne 
veľkorysú ponuku priestoru: vďaka výrazne 
väčšiemu úžitkovému obsahu pre Vaše 
čerstvé potraviny Vám veľký nákup urobí 
hneď dvojnásobnú radosť.

Vnútorný priestor XL
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Aký dizajn uprednostňujete?
Perfektná integrácia voľne stojacich prístrojov do Vašej kuchyne

Edícia Blackboard
Chladničky s mrazničkou z edície Blackbo-
ard upútajú pozornosť v každej kuchyni. 
Popustite uzdu svojej kreativite a píšte, 
maľujte či kreslite na čelné dvierka prístroja 
pomocou bežnej kriedy alebo kriedových 
fixiek. Centrálny komunikačný prostriedok 
vo Vašej kuchyni – s individuálnym 
dizajnom.

Nerez CleanSteel
Čelné panely prístrojov v úprave z ušľachtilej 
ocele CleanSteel sa vyznačujú svojim 
hodnotným vzhľadom a mimoriadne jedno-
duchým čistením. Vďaka špeciálnej povr-
chovej úprave sú odtlačky prstov na 
povrchu CleanSteel takmer neviditeľné a 
špeciálne čistiace prostriedky sú preto 
zbytočné.

Biela
Na bielo lakované chladnicky a mraznicky 
sú klasickým prvkom moderných, ako aj 
tradicných kuchynských priestorov. Mimo-
riadne dobre zapadnú do svetlého dizajnu 
kuchynských interiérov.

Obsidián čierna
Voľne stojace chladničky a mrazničky Miele 
sú k dispozícii aj s kvalitnými sklenenými 
čelnými dvierkami v obsidián čiernej farbe. 
Toto dokonalé zladenie so zabudovateľnými 
prístrojmi generácie 6000 existuje len 
u značky Miele!

Briliantová biela
Pre svetlé kuchyne ponúka Miele voľne 
stojace chladničky so skleneným čelným 
panelom v briliantovej bielej farbe – samo-
zrejme, perfektne prispôsobené zabudova-
teľným prístrojom generácie 6000.
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Aký druh ovládania prístroja 
uprednostňujete?
Koncepty ovládania chladničiek, mrazničiek a vinoték Miele

Otočný volič
Otočným voličom možno jednoducho a osvedčeným spôsobom nastaviť teplotu.

Ovládanie PicTronic
Ovládanie PicTronic má komfortné ovládanie tlačidlami. Teplota sa zobrazuje na čiernom 
displeji.

Ovládanie ComfortControl
Pri ovládaní ComfortControl sa funkcie riadia pohodlne tlačidlami a teplotné stupne sa 
zobrazujú pomocou LED.

Ovládanie TouchControl
Ovládanie TouchControl sa vyznačuje hladkým dotykovým povrchom so senzorovými tla-
čidlami a presným digitálnym indikátorom teploty. Na zvolenie požadovanej funkcie stačí 
ľahký dotyk prsta.

Dotykové ovládanie FreshTouch
Dotykové ovládanie sa zakladá na farebnom TFT displeji s dotykovou funkciou bez nutnosti 
použitia ďalších tlačidiel. Všetky indikátory a funkcie sa dajú ľahko navoliť cez centrálny 
displej. Voľbu potvrdíte jemným dotykom prsta.

Koncepty ovládania



Najvyššia efektivita 
A+++
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Zodpovednosť voči životnému prostrediu 
má v Miele tradíciu – už viac ako 115 
rokov. Pretože prírodu, ktorá je zákla-
dom nášho života, chceme chrániť pre 
nás a pre budúce generácie. Začína to 
výberom materiálu, pokračuje efektívnou 
výrobou 
a končí – po veľmi dlhom trvaní životnosti 
prístroja – ekologickou recykláciou.

Úsporné a ekologické chladenie a mrazenie
Chladničky a mrazničky Miele dosahujú tie 
najlepšie hodnoty energetickej účinnosti. 
Miele svojím aktuálnym sortimentom chlad-
ničiek a mrazničiek demonštruje, ako ide v 
súčasnosti výkonnosť ruka v ruke s energe-
tickou úsporou. Miele investuje veľa do 
priebežného vývoja moderných technológií, 
ako je optimalizácia chladiaceho okruhu 
alebo izolácia. Úspešne, pretože takmer 
všetky chladničky a mrazničky Miele dosa-
hujú najlepšie triedy energetickej účinnosti 
A++ alebo A+++. Tým naše prístroje spotre-
bujú o 23 % až 60 % menej elektrického 
prúdu ako požaduje hraničná hodnota pre 
triedu energetickej účinnosti A. Práve preto, 
že chladnička je dlhé roky 24 hodín denne v 
prevádzke, usporíte pri nízkej spotrebe 
energie peniaze a ušetríte prírodné zdroje.

Chladničky a mrazničky Miele sú vždy 
dobrou voľbou – pre domácnosť i životné 
prostredie.

Šetrite ekologicky
Hospodárnosť a trvalá 
udržateľnosť
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Pôsobivý vzhľad
Už podľa mohutného vzhľadu chladničiek a mrazničiek MasterCool sa dá tušiť, s akou pres-
nosťou a oduševnením tu boli jednotlivé materiály vybrané a spracované. Bezhraničná láska 
k detailu, ktorá sa odzrkadľuje v nenapodobiteľnom vzhľade.

Dizajn dokonalých tvarov
Jedinečné charakteristiky vybavenia vnútor-
ného priestoru splnia všetky Vaše želania. 
Horizontálne vedenie línií podčiarkuje čistý 
dizajn. Hladké biele steny vnútri prístroja sa 
ľahko čistia a zvýrazňujú perfektné, neosl-
ňujúce osvetlenie.

Maximálny komfort
Chladničky MasterCool Vám deň čo deň 
poskytujú ten najvyšší komfort pri obsluhe, 
ako sú napr. optimálne možnosti uskladne-
nia potravín, výroba ľadu a chladenie vody, 
brilantná koncepcia osvetlenia alebo rýchle 
ovládanie. Chladničky MasterCool spĺňajú 
najvyššie nároky vo všetkých oblastiach.

Mimoriadna kvalita
S dokonalosťou a precíznosťou k najvyššej 
kvalite. A tá začína už pri výbere správnych 
materiálov. Kvalitné sklenené police, plasty 
odolné proti poškriabaniu a masívne hliní-
kové rámy charakterizujú najvyššiu kvalitu. 
Vedomosti a skúsenosti sú tu hodnotným 
radcom na ceste k výrobkom špičkovej 
triedy.

Skvelé osvetlenie
BrilliantLight je nanajvýš zaujímavým kon-
ceptom osvetlenia radu MasterCool. Množ-
stvo halogénových svetiel dôkladne osvetlí 
každé zákutie chladiaceho priestoru 
a chladené potraviny tak uvidíte v príjemnej
svetelnej atmosfére.

Miele MasterCool
Dizajn a technika špičkovej triedy vo veľkom formáte



140 cm výklenok  
FNS 35402 i K 35222 iD, K 35272 iD, K 37273 iD,  

K 35422 iD, K 35472 iD, K 35473 iD, 
K 35672 iD, K 35673 iD

178 cm výklenok  
FNS 37402 i K 37222 iD, K 37272 iD, K 37273 iD,  

K 37422 iD, K 37472 iD, K 37473 iD, 
K 37672 iD, K 37673 iD

FNS 37402 i KF 37272 iD, KFN 37232 iD,  
KFN 37282 iD, KFN 37432 iD,  
KFNS 37432 iD, KFN 37452 iDE,  
KF 37673 iD, KFN 37682 iD, 
KFN 37692 iDE

FNS 37492 iE
KF 37272 iD, KFN 37232 iD,  
KFN 37282 iD, KFN 37432 iD,  
KFNS 37432 iD, KF 37673 iD,  
KFN 37682 iD,

KFNS 37432 iD K 37222 iD, K 37272 iD, K 37273 iD,  
K 37422 iD, K 37472 iD, K 37473 iD

KFNS 37432 iD KFN 37282 iD, KFN 37432 iD,  
KFNS 37432 iD, KFN 37452 iDE,  
KFN 37682 iD, KFN 37692 iDE

Prístroj dole Prístroj hore

88 cm výklenok  

F 32202 i
K 32222 i, K 32223 i, K 32232 i

FN 32402 i K 32232 i, K 32223 i, K 32232 i

KWT 6322 UG KWT 6312 UGS
KWT 6322 UG KWT 6322 UG
KWT 6312 UGS KWT 6312 UGS
KWT 6321 UG KWT 6321 UG

Prístroj vľavo Prístroj vpravo
FN 12827 S K 12820 SD
FN 12827 S edt/cs K 12820 SD edt/cs
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
FN 28262 ws, FN 28262 S edt/cs K 28202 D ws, K 28202 D ect/cs
FNS 28463 E ed/cs KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs
FNS 28463 E bb KS 28463 D bb
KFNS 28463 E ed/cs KS 28423 D ed/cs
KWNS 28462 E ed/cs KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs
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Chcete svoje prístroje usporiadať vedľa seba?
Flexibilita chladničiek, mrazničiek a vinoték Miele

Zabud. prístroje (šírka 60 cm), vedľa seba (žiadne pevné poradie)

Chladničky Miele Vás presviedčia vynikajúcou flexibilitou. Skombi-
nujte napríklad dve chladničky vedľa seba alebo stavte na klasickú 
kombináciu chladničky a mrazničky Side-by-Side.

Zabudovateľné prístroje (šírka 60 cm), nad sebou

Podstavné vinotéky (široké 60 cm), vedľa seba (žiadne pevne určené 
poradie)

Samostatne stojace prístroje (široké 60 cm), vedľa seba
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Aký systém čerstvosti uprednostňujete?
Technológie uskladnenia potravín

DailyFresh
Priestranná zásuvka v chladiacej časti 
ponúka priestor pre množstvo čerstvých 
potravín. Vďaka nastaviteľnému otvoru na 
zásuvke sa dá lepšie udržiavať vlhkosť. 
Vďaka tomu zostanú ovocie a zelenina 
výrazne dlhšie čerstvé a svieže.

MasterFresh
Vo veľkoobjemových zásuvkách MasterCool 
s nastaviteľnou vlhkosťou uskladníte svoje 
potraviny v individuálne optimalizovanej 
klíme: teplota chladenia sa pohybuje medzi 
0 °C a +3 °C, vlhkosť vzduchu je nastavi-
teľná podľa potravín skladovaných v 
zásuvke. Ovocie, zelenina, mäso, ryby a 
mnoho mliečnych výrobkov tak zostane 
čerstvých až 3x dlhšie.

PerfectFresh
Až 3x dlhšie čerstvé potraviny vďaka zóne 
PerfectFresh. Teplotný rozsah 0 °C až +3 °C 
ponúka ideálne podmienky pre výrazne 
dlhšiu trvanlivosť mäsa, rýb a mnohých 
mliečnych produktov. Ovocie a zelenina 
majú vo vlhkej priehradke vďaka vyššej 
vlhkosti vzduchu optimálnu klímu. Vitamíny 
a minerály, chuť a konzistencia zostanú 
zachované dlhšie – pre viacnásobne inten-
zívnejšiu chuť.

PerfectFresh Pro
Potraviny zostanú čerstvé až 5x dlhšie. V 
automaticky regulovanom rozsahu teploty 
medzi 0 °C a +3 °C majú mäso, ryby a 
mnohé mliečne produkty až 3x dlhšiu 
trvanlivosť. Ovocie a zelenina zostanú 
čerstvé až 5x dlhšie – vďaka optimalizova-
nému nastaveniu vlhkosti na zásuvke. Pre 
perfektný prehľad je vo vnútri integrované 
LED osvetlenie. Vďaka tomu je zóna Perfec-
tFresh Pro najlepším spôsobom skladovania 
čerstvých potravín od spoločnosti Miele.

Čerstvé potraviny sú základom zdravej 
výživy. Také chrumkavé a chutné, ako sú 
ovocie a zelenina kúpené na trhu, by sa mali 
aj konzumovať. Ale dnes už len málokto 
dokáže každý deň nakupovať čerstvé 
potraviny na prípravu jedál.

Okrem kvality potravín pri nakupovaní teda 
záleží aj na správnom uskladnení. To roz-
hodne, či bude potravina pri príprave ešte 
čerstvá, chutná a zdravá. Riešenie: 
DailyFresh, MasterFresh, PerfectFresh 
a PerfectFresh Pro.
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Aký mraziaci systém uprednostňujete?
Dlhá doba uskladnenia, maximálny komfort

ComfortFrost
S funkciou ComfortFrost nemusíte mraziacu 
časť rozmrazovať tak často. Vďaka výpar-
níku po celom obvode sa ľad vo vnútri tvorí 
výrazne pomalšie ako v prípade použitia 
bežnej techniky. Vďaka tomu sa nemusíte 
tak často namáhať s rozmrazovaním.

NoFrost
So systémom NoFrost nemusíte svoje 
chladiace zariadenie Miele už nikdy rozmra-
zovať. Pri cirkulačnom chladení sa studený, 
suchý vzduch distribuuje rovnomerne, aby 
sa vo vnútri nemohol tvoriť žiadny ľad. 
Vďaka tomu sa Vaše mrazené potraviny 
nepokryjú vrstvou ľadu a zásuvky sa budú 
dať vždy pohodlne otvoriť a zatvoriť bez 
rušivej vrstvy ľadu. NoFrost tak ponúka 
najvyšší komfort mrazenia a zbaví Vás 
potreby namáhavého odmrazovania 
– navždy.

Na dlhodobé uskladnenie a udržiavanie 
zásob Vašich potravín je najlepšou voľbou 
ich zamrazenie. Tak zostanú živiny a chuť 
zachované po dlhú dobu a v prípade 
potreby ich máte rýchlo na dosah.
Chladničky a mrazničky Miele pritom majú 
vďaka modernej mraziacej technike nízke 
teploty spoľahlivo a pohodlne pod kontrolou 
– pre optimálne výsledky a najlepší pôžitok.

DuplexCool
Dva samostatne regulovateľné chladiace 
okruhy pre chladiacu a mraziacu časť 
zabezpečujú vždy optimálne chladenie. 
Okrem toho nedochádza medzi oboma 
časťami k výmene vzduchu. Vďaka tomu 
potraviny v chladiacej časti nevyschnú a 
pachy, napr. z rýb, cibule alebo syra, sa 
neprenesú na potraviny v mraziacej časti. 
Obeh chladenia DuplexCool sa stará o 
bezpečné podmienky skladovania Vašich 
potravín v chladničkách s mrazničkou.
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Aké aspekty sú pre Vás dôležité?
Prednosti chladničiek a mrazničiek Miele*

PerfectFresh
Až 3x dlhšie čerstvé: optimálna skladovacia 
teplota ovocia, zeleniny, rýb, mäsa a mlieč-
nych produktov.

Energetická účinnosť
Najvyššia efektivita A+++: najvyššia hospo-
dárnosť pri najvyššej čerstvosti.

Edícia Blackboard
Individuálne upraviteľná: čelné dvierka 
prístroja sa dajú popísať a pomaľovať 
kriedou (tekutou kriedou).

* Vybavenie závislé od modelu

Vnútorný priestor XL
Viac miesta a komfortu: väčšia využiteľná 
hĺbka poskytuje viac priestoru a flexibility aj 
pre neskladné predmety

PerfectFresh Pro
Potraviny zostanú čerstvé až 5x 

dlhšie. V automaticky regulovanom rozsahu 
teploty medzi 0 °C a +3 °C majú mäso, ryby 
a mnohé mliečne produkty až 3x dlhšiu 
trvanlivosť. Ovocie a zelenina zostanú 
čerstvé dokonca až 5x dlhšie vďaka optima-
lizovanému nastaveniu vlhkosti na zásuvke. 
Pre perfektný prehľad je vo vnútri integro-
vané LED osvetlenie. Vďaka tomu je zóna 
PerfectFresh Pro najlepším spôsobom 
skladovania čerstvých potravín od spoloč-
nosti Miele.

FlexiLight
Antireflexné a jedinečné: flexi-

bilne nastaviteľné LED osvetlenie sklene-
ných políc.
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Systém zachovania čerstvosti
Symbol uvádza príslušný systém 
zachovania čerstvosti.

Profesionálne uskladnenie – až 5x 
dlhšia čerstvosť.

Potraviny zostanú čerstvé až 3x 
dlhšie.

Až 3x dlhšie čerstvé potraviny pri 
veľkom objeme.

 Väčšia čerstvosť pre ovocie a 
zeleninu: priestranná zásuvka s 
nastaviteľnou vlhkosťou.

Mraziaci systém
 Symbol uvádza, akým mraziacim 
systémom prístroj disponuje.

Už žiadne rozmrazovanie vďaka 
cirkulačnému chladeniu.

Menej rozmrazovania vďaka 
výparníku po celom obvode.

IceMaker
Symbol uvádza, či je prístroj 
vybavený výrobníkom ľadu.

 Výrobník ľadu s pevnou prípojkou 
vody na rýchlu a jednoduchú 
výrobu ľadu. Vyrobí až 100 kociek 
ľadu denne.

Automatický výrobník ľadu s 
integrovaným zásobníkom vody až 
na 100 kociek ľadu denne.

Energetická účinnosť
Symbol uvádza triedu energetickej 
účinnosti.

Symbol uvádza triedy energetickej 
účinnosti od A+++ do A+.  

Hlučnosť
Symbol uvádza hodnotu hlučnosti 
prístroja.

Symbol uvádza presnú hodnotu 
hlučnosti v decibeloch (dB).

Veľkosť vnútorného priestoru
Symbol uvádza, aký formát 
vnútorného priestoru má prístroj.

 Väčšia využiteľná hĺbka poskytuje 
viac priestoru a flexibility aj pre 
neskladné predmety.

Na nasledujúcich stránkach sú 
ešte raz pomocou tabuliek pod-
robne popísané všetky plne integ-
rované chladničky a mrazničky 
Miele. Prístroje Miele disponujú 
rozličnými funkciami a 
vlastnosťami.

Najdôležitejšie z nich sú uvedené 
priamo nad výrobkom v podobe 
symbolov, aby bolo na pohľad 
možné odlíšenie. Z dôvodu rých-
lejšieho prehľadu nájdete na tejto 
strane stručné vysvetlenie všet-
kých použitých symbolov.

Význam symbolov
Prehľad symbolov chladničiek a mrazničiek
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Osvetlenie
Symbol ukazuje, akým osvetlením 
prístroj disponuje.

 Neoslňuje a dá sa flexibilne a 
individuálne umiestniť v každej 
úrovni zasunutia.

 Halogénové osvetlenie rozžiari 
úplne a štýlovo každý kút 
chladničky.

Moderné LED osvetlenie, integro-
vané zboku do držiaka sklenených 
políc.

 Bezúdržbové, energeticky 
úsporné a optimálne osvetlenie 
vnútorného priestoru.

Otváranie dvierok
Symbol uvádza mechanizmus 
otvárania dvierok prístroja.

Aj zariadenia bez rukovätí možno 
mimoriadne ľahko otvoriť pôsobe-
ním páky.

Ľahké otváranie dvierok prístroja.

Tlmené zatváranie dvierok
Symbol uvádza, či má prístroj 
tlmené zatváranie dvierok.

Jemné zatváranie dvierok, bez 
otrasenia fliaš vo vnútorných 
dverách.
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Zabudovateľné chladničky
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie K 5122 Ui K 5124 UiF K 35272 iD
Kategória prístroja
Chladnička • • •
Prevedenie
Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru •/•/– •/•/– •/–/–
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side vpravo/•/– vpravo/•/– vpravo/•/•
Dizajn
Druh osvetlenia Žiarovka Žiarovka LED
LED osvetlenie zóny PerfectFresh Pro – – –
Komfort pri obsluhe
Systém čerstvosti – – PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool –/– –/– •/•
SelfClose – – –
SoftClose/Drop and Lock –/– –/– –/–
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty Otočný regulátor Otočný regulátor PicTronic
Možnosť vypnúť chladiacu časť – – –
Superchladenie – – •
Počet temperujúcich zón 1 2 2
Sabbat mód – – –
Chladnička/chladiace zóny
Počet odkladacích plôch/z toho osvetlených 3/– 2/– 5/–
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu – – –
Počet zásuviek na zeleninu/z toho na kolieskach 1 ks/– 1 ks/– –/–
Počet priehradok na čerstvé potraviny – – 2
Odnímateľný držiak na fľaše na komfortnom výsuve – – –
Celé odkladacie police 2 2 3
Polica na fľaše 1 1 1
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G) A++ A++ A++
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h 92/0,252 140/0,381 125/0,340
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo – – –
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia – – •
Akusticý 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 1 397 – 1 413 x 550
Upevňovacia technika Pevné dvierka Pevné dvierka Pevné dvierka
Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg 19/– 19/– 21/–
Klimatická trieda SN-ST SN-ST SN-T
Chladiaca zóna/z toho zóna PerfectFresh/
4-hviezdičková mraziaca zóna v l 137/0/0 108/0/15 231/59/0
Celkový úžitkový objem v l 137 123 231
Hlučnosť v dB(A) re1pW 38 38 37
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg 0/0,0 10/2,0 0/0,0
Napätie vo V/istenie v A/príkon v mA 220 – 240/10/700 220 – 240/10/700 220 –240/10/1 200
Dodávané príslušenstvo
Dóza na maslo/priehradka na vajíčka –/• –/• –/•
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Typ/predajné označenie K 35442 iF K 37222 iD K 37272 iD
Kategória prístroja
Chladnička • • •
Prevedenie
Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru •/–/– •/–/– •/–/–
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side vpravo/•/– vpravo/•/• vpravo/•/•
Dizajn
Druh osvetlenia FlexiLight LED LED
LED osvetlenie zóny PerfectFresh Pro – – –
Komfort pri obsluhe
Systém čerstvosti – – PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool •/– •/• •/•
SelfClose – – –
SoftClose/Drop and Lock •/– –/– –/–
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty TouchControl PicTronic PicTronic
Možnosť vypnúť chladiacu časť – – –
Superchladenie • • •
Počet temperujúcich zón 2 1 2
Sabbat mód • – –
Chladnička/chladiace zóny
Počet odkladacích plôch/z toho osvetlených 4/3 7/– 6/–
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu • – –
Počet zásuviek na zeleninu/z toho na kolieskach 1 ks/– 2 ks/– –/–
Počet priehradok na čerstvé potraviny – – 3
Odnímateľný držiak na fľaše na komfortnom výsuve – – –
Celé odkladacie police 2 3 3
Polica na fľaše 2 2 2
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G) A++ A++ A++
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h 187/0,512 117/0,319 133/0,363
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct pripravené/– –/– –/–
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo XKS 3000 Z – –
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia • • •
Akusticý 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
Upevňovacia technika Pevné dvierka Pevné dvierka Pevné dvierka
Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg 21/– 26/– 26/–
Klimatická trieda ST SN-T SN-T
Chladiaca zóna/z toho zóna PerfectFresh/
4-hviezdičková mraziaca zóna v l 215/0/20 325/0/0 301/90/0
Celkový úžitkový objem v l 235 325 301
Hlučnosť v dB(A) re1pW 38 34 37
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg 14/2,0 0/0,0 0/0,0
Napätie vo V/istenie v A/príkon v mA 220 – 240/10/1 200 220 – 240/10/1 200 220 – 240/10/1 200
Dodávané príslušenstvo
Dóza na maslo/priehradka na vajíčka •/• –/• –/•
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Typ/predajné označenie K 37672 iD K 37682 iDF
Kategória prístroja
Chladnička • •
Prevedenie
Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru •/–/– •/–/–
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side vpravo/•/• vpravo/•/–
Dizajn
Druh osvetlenia FlexiLight FlexiLight
LED osvetlenie zóny PerfectFresh Pro – •
Komfort pri obsluhe
Systém čerstvosti PerfectFresh Pro PerfectFresh Pro
ComfortClean/DynaCool •/• •/•
SelfClose • •
SoftClose/Drop and Lock •/– •/–
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty TouchControl TouchControl
Možnosť vypnúť chladiacu časť – –
Superchladenie • •
Počet temperujúcich zón 2 3
Sabbat mód • •
Chladnička/chladiace zóny
Počet odkladacích plôch/z toho osvetlených 6/4 3/2
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu • •
Počet zásuviek na zeleninu/z toho na kolieskach –/– –/–
Počet priehradok na čerstvé potraviny 3 3
Odnímateľný držiak na fľaše na komfortnom výsuve – –
Celé odkladacie police 3 3
Polica na fľaše 2 2
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G) A++ A++
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h 133/0,363 230/0,630
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct pripravené/– pripravené/–
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo XKS 3000 Z XKS 3000 Z
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia • •
Akusticý 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
Upevňovacia technika Pevné dvierka Pevné dvierka
Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg 26/– 26/–
Klimatická trieda SN-T SN-ST
Chladiaca zóna/z toho zóna PerfectFresh/
4-hviezdičková mraziaca zóna v l 301/90/0 257/90/27
Celkový úžitkový objem v l 301 284
Hlučnosť v dB(A) re1pW 37 37
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg 0/0,0 17/2,0
Napätie vo V/istenie v A/príkon v mA 220 – 240/10/1 200 220 – 240/10/1 200
Dodávané príslušenstvo
Dóza na maslo/priehradka na vajíčka •/• •/•

Zabudovateľné chladničky
Prehľad prístrojov
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Typ/predajné označenie K 1801 Vi K 1901 Vi
Kategória prístroja
Chladnička • •
Prevedenie
Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru •/–/– •/–/–
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side vpravo/–/• vpravo/–/•
Dizajn
Druh osvetlenia BrilliantLight BrilliantLight
LED osvetlenie zóny PerfectFresh Pro – –
Komfort pri obsluhe
Systém čerstvosti MasterFresh MasterFresh
ComfortClean/DynaCool –/• –/•
SelfClose – –
SoftClose/Drop and Lock –/• –/•
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty TouchControl TouchControl
Možnosť vypnúť chladiacu časť – –
Superchladenie • •
Počet temperujúcich zón 1 1
Sabbat mód – –
Chladnička/chladiace zóny
Počet odkladacích plôch/z toho osvetlených 3/– 3/–
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu – –
Počet zásuviek na zeleninu/z toho na kolieskach 1 ks/– 1 ks/–
Počet priehradok na čerstvé potraviny 2 2
Odnímateľný držiak na fľaše na komfortnom výsuve – –
Celé odkladacie police 2 2
Polica na fľaše 2 2
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G) A+ A+
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h 180/0,492 194/0,530
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/–
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo – –
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia – –
Akusticý 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 629 915 x 2 134 x 629
Upevňovacia technika Pevné dvierka Pevné dvierka
Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg 50/– 37/–
Klimatická trieda SN-T SN-T
Chladiaca zóna/z toho zóna PerfectFresh/
4-hviezdičková mraziaca zóna v l 446/124/0 556/154/0
Celkový úžitkový objem v l 446 556
Hlučnosť v dB(A) re1pW 40 40
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg 0/0,0 –/–
Napätie vo V/istenie v A/príkon v mA 220 – 240/10/1 200 220 – 240/10/400
Dodávané príslušenstvo
Dóza na maslo/priehradka na vajíčka –/– –/–

Zabudovateľné 
chladničky,  
XXL MasterCool
Prehľad prístrojov
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Voľne stojace chladničky
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie KS 28423 D ed/cs KS 28463 D bb
Kategória prístroja
Chladnička • •
Prevedenie
Voľne stojaci prístroj • •
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side vpravo/•/• vpravo/•/•
Dizajn
Farba opláštenia Nerez CleanSteel Nerezový vzhľad
Farba čelnej steny Nerez CleanSteel Blackboard edition
Druh osvetlenia FlexiLight FlexiLight
Komfort pri obsluhe
Systém čerstvosti DailyFresh PerfectFresh Pro
DynaCool • •
ComfortClean • •
Uhlíkový filter Active AirClean s indikátorom výmeny • •
Systém Silence • •
SoftClose/SelfClose •/• •/•
Pomoc pri otváraní dvierok Click2open Click2open
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty FreshTouch FreshTouch
Možnosť vypnúť chladiacu časť – –
Superchladenie • •
Počet temperujúcich zón 1 2
Sabbat mód • •
Party mód/holiday mód/časovač QuickCool •/•/– •/•/•
Chladnička/chladiace zóny
Počet odkladacích plôch/z toho osvetlených 4/3 4/2
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu • •
Počet zásuviek na zeleninu/z toho na kolieskach –/– –/–
Počet priehradok na čerstvé potraviny 2 3
Celé odkladacie police 3 2
Polica na fľaše 2 2
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G) A+++ A+++
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h 78/0,212 90/0,244
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct pripravené/• pripravené/•
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo XKS 3100 W –
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia • •
Akusticý 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 675 600 x 1 850 x 685
Klimatická trieda SN-T SN-T
Chladiaca zóna/z toho zóna PerfectFresh/
4-hviezdičková mraziaca zóna v l 390/0/0 366/133/0
Celkový úžitkový objem v l 390 366
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg 0/0,0 0/–
Hlučnosť v dB(A) re1pW 37 37
Napätie vo V/istenie v A/príkon v mA 220 – 240/10/1 200 220 – 240/10/1 200
Dodávané príslušenstvo
Dóza na maslo/priehradka na vajíčka •/• •/•
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Zabudovateľné chladničky s mrazničkou
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie KF 37122 iD KFN 37232 iD KFN 37282 iD
Kategória prístroja
Chladnička s mrazničkou • • •
Prevedenie
Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru •/–/– •/–/– •/–/–
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side vpravo/•/– vpravo/•/– vpravo/•/•
Dizajn
Druh osvetlenia LED LED LED
LED osvetlenie zóny PerfectFresh Pro – – –
Komfort pri obsluhe
Systém čerstvosti – – PerfectFresh
IceMaker s pripojením na čerstvú vodu/Mylce so zásobníkom na vodu –/– –/– –/–
ComfortClean • • •
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom •/•/–/• •/•/•/• •/•/•/•
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock –/–/– –/–/– –/–/–
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty PicTronic PicTronic PicTronic
Možnosť vypnúť chladiacu časť • – •
Superchladenie/supermrazenie •/• •/• •/•
Počet temperujúcich zón 2 2 3
Sabbat mód – – –
Chladnička/chladiace zóny
Počet odkladacích políc/z toho osvetlených/z toho deliteľných 5/–/– 4/–/– 3/–/–
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu – – –
Počet zásuviek na zeleninu/z toho na kolieskach 1 ks/1 1 ks/1 –/–
Počet priehradok na čerstvé potraviny – – 2
Celé odkladacie police 3 2 1
Polica na fľaše 1 1 1
Mraznička/mraziace zóny
Počet mraziacich zásuviek/z toho na kolieskach 2 ks/– 3 ks/– 3 ks/–
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G) A++ A++ A++
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h 228/0,622 230/0,630 235/0,643
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo – – –
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti •/• •/– •/•
Akusticý 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 550 560 – 570 x 1 772 – 1 788 x 550
Upevňovacia technika Posuvné dvierka Pevné dvierka Pevné dvierka
Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg 20/12 17/12 17/12
Klimatická trieda SN-T SN-T SN-ST
Chladiaca zóna/z toho zóna PerfectFresh/
4-hviezdičková mraziaca zóna v l 224/0/57 194/–/62 175/67/62
Hlučnosť v dB(A) re1pW 34 38 38
Celkový úžitkový objem v l 281 256 237
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg 22/10,0 15/10,0 15/10,0
Napätie vo V/istenie v A/príkon v mA 220 – 240/10/1 400 220 – 240/10/1 400 220 – 240/10/1 400
Dodávané príslušenstvo
Dóza na maslo/priehradka na vajíčka –/• –/• –/•
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Typ/predajné označenie KFNS 37432 iD KFN 37452 iDE KFN 37682 iD
Kategória prístroja
Chladnička s mrazničkou • • •
Prevedenie
Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru •/–/– •/–/– •/–/–
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side vpravo/•/• vpravo/•/• vpravo/•/•
Dizajn
Druh osvetlenia FlexiLight FlexiLight FlexiLight
LED osvetlenie zóny PerfectFresh Pro – – •
Komfort pri obsluhe
Systém čerstvosti – – PerfectFresh Pro
IceMaker s pripojením na čerstvú vodu/Mylce so zásobníkom na vodu –/– –/• –/–
ComfortClean • • •
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock •/–/– •/–/– •/•/–
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty TouchControl TouchControl TouchControl
Možnosť vypnúť chladiacu časť • • •
Superchladenie/supermrazenie •/• •/• •/•
Počet temperujúcich zón 2 2 3
Sabbat mód • • •
Chladnička/chladiace zóny
Počet odkladacích políc/z toho osvetlených/z toho deliteľných 3/2/– 3/2/– 3/2/–
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu • • –
Počet zásuviek na zeleninu/z toho na kolieskach 1 ks/– 1 ks/– –/–
Počet priehradok na čerstvé potraviny – – 2
Celé odkladacie police 2 2 1
Polica na fľaše 1 1 1
Mraznička/mraziace zóny
Počet mraziacich zásuviek/z toho na kolieskach 3 ks/– 4 ks/– 3 ks/–
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G) A++ A++ A++
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h 230/0,628 225/0,615 236/0,644
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct pripravené/– pripravené/– pripravené/–
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo XKS 3000 Z XKS 3000 Z XKS 3000 Z
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti •/• •/• •/•
Akusticý 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 550 560 – 570 x 1 772 – 1 788 x 550
Upevňovacia technika Pevné dvierka Pevné dvierka Pevné dvierka
Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg 17/12 17/12 17/12
Klimatická trieda SN-T SN-T SN-ST
Chladiaca zóna/z toho zóna PerfectFresh/
4-hviezdičková mraziaca zóna v l 193/0/62 191/0/57 176/67/62
Hlučnosť v dB(A) re1pW 38 38 38
Celkový úžitkový objem v l 255 248 238
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg 15/10,0 14/10,0 15/10,0
Napätie vo V/istenie v A/príkon v mA 220 – 240/10/1 400 220 – 240/10/1 400 220 – 240/10/1 400
Dodávané príslušenstvo
Dóza na maslo/priehradka na vajíčka •/• •/• •/•

Zabudovateľné chladničky s mrazničkou
Prehľad prístrojov
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Typ/predajné označenie KFN 37692 iDE
Kategória prístroja
Chladnička s mrazničkou •
Prevedenie
Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru •/–/–
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side vpravo/•/•
Dizajn
Druh osvetlenia FlexiLight
LED osvetlenie zóny PerfectFresh Pro •
Komfort pri obsluhe
Systém čerstvosti PerfectFresh Pro
IceMaker s pripojením na čerstvú vodu/Mylce so zásobníkom na vodu •/–
ComfortClean •
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom •/•/•/•
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock •/•/–
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty TouchControl
Možnosť vypnúť chladiacu časť •
Superchladenie/supermrazenie •/•
Počet temperujúcich zón 3
Sabbat mód •
Chladnička/chladiace zóny
Počet odkladacích políc/z toho osvetlených/z toho deliteľných 3/2/–
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu –
Počet zásuviek na zeleninu/z toho na kolieskach –/–
Počet priehradok na čerstvé potraviny 2
Celé odkladacie police 1
Polica na fľaše 1
Mraznička/mraziace zóny
Počet mraziacich zásuviek/z toho na kolieskach 4 ks/–
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G) A++
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h 232/0,633
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct pripravené/–
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo XKS 3000 Z
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti •/•
Akusticý 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
Upevňovacia technika Pevné dvierka
Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg 17/12
Klimatická trieda SN-ST
Chladiaca zóna/z toho zóna PerfectFresh/
4-hviezdičková mraziaca zóna v l 176/67/57
Hlučnosť v dB(A) re1pW 38
Celkový úžitkový objem v l 233
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg 14/10,0
Napätie vo V/istenie v A/príkon v mA 220 – 240/10/1 400
Dodávané príslušenstvo
Dóza na maslo/priehradka na vajíčka •/•
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Zabudovateľné chladničky 
s mrazničkou,XXL 
MasterCool
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie KF 1801 Vi KF 1811 Vi KF 1901 Vi
Kategória prístroja
Chladnička s mrazničkou • • •
Prevedenie
Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru •/–/– •/–/– •/–/–
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side vpravo/–/• vľavo/–/• vpravo/–/•
Dizajn
Druh osvetlenia BrilliantLight BrilliantLight BrilliantLight
LED osvetlenie zóny PerfectFresh Pro – – –
Komfort pri obsluhe
Systém čerstvosti MasterFresh MasterFresh MasterFresh
IceMaker s pripojením na čerstvú vodu/Mylce so zásobníkom na vodu •/– •/– •/–
ComfortClean – – –
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom •/•/•/– •/•/•/– •/•/•/–
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock –/–/• –/–/• –/–/•
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty TouchControl TouchControl TouchControl
Možnosť vypnúť chladiacu časť • • •
Superchladenie/supermrazenie •/• •/• •/•
Počet temperujúcich zón 2 2 2
Sabbat mód – – –
Chladnička/chladiace zóny
Počet odkladacích políc/z toho osvetlených/z toho deliteľných 3/–/– 3/–/– 3/–/–
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu – – –
Počet zásuviek na zeleninu/z toho na kolieskach –/– –/– –/–
Počet priehradok na čerstvé potraviny 1 1 1
Celé odkladacie police 2 2 2
Polica na fľaše 1 1 1
Mraznička/mraziace zóny
Počet mraziacich zásuviek/z toho na kolieskach 2 ks/– 2 ks/– 2 ks/–
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G) A+ A+ A+
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h 355/0,972 355/0,972 411/1,125
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo – – –
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti –/– –/– –/–
Akusticý 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 629 762 x 2 134 x 629 915 x 2 134 x 629
Upevňovacia technika Pevné dvierka Pevné dvierka Pevné dvierka
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/z toho zóna PerfectFresh/
4-hviezdičková mraziaca zóna v l 309/56/80 309/56/80 383/70/105
Hlučnosť v dB(A) re1pW 42 42 42
Celkový úžitkový objem v l 389 389 488
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg 15/15,0 15/15,0 17/20,0
Napätie vo V/istenie v A/príkon v mA 220 – 240/10/2 300 220 – 240/10/2 300 220 – 240/10/2 300
Dodávané príslušenstvo
Dóza na maslo/priehradka na vajíčka –/– –/– –/–
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Zabudovateľné chladničky 
s mrazničkou, XXL 
MasterCool
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie KF 1911 Vi
Kategória prístroja
Chladnička s mrazničkou •
Prevedenie
Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru •/–/–
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side vľavo/–/•
Dizajn
Druh osvetlenia BrilliantLight
LED osvetlenie zóny PerfectFresh Pro –
Komfort pri obsluhe
Systém čerstvosti MasterFresh
IceMaker s pripojením na čerstvú vodu/Mylce so zásobníkom na vodu •/–
ComfortClean –
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom •/•/•/–
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock –/–/•
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty TouchControl
Možnosť vypnúť chladiacu časť •
Superchladenie/supermrazenie •/•
Počet temperujúcich zón 2
Sabbat mód –
Chladnička/chladiace zóny
Počet odkladacích políc/z toho osvetlených/z toho deliteľných 3/–/–
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu –
Počet zásuviek na zeleninu/z toho na kolieskach –/–
Počet priehradok na čerstvé potraviny 1
Celé odkladacie police 2
Polica na fľaše 1
Mraznička/mraziace zóny
Počet mraziacich zásuviek/z toho na kolieskach 2 ks/–
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G) A+
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h 411/1,125
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo –
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti –/–
Akusticý 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 629
Upevňovacia technika Pevné dvierka
Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg 38/14
Klimatická trieda SN-T
Chladiaca zóna/z toho zóna PerfectFresh/
4-hviezdičková mraziaca zóna v l 383/70/105
Hlučnosť v dB(A) re1pW 42
Celkový úžitkový objem v l 483
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg 17/20,0
Napätie vo V/istenie v A/príkon v mA 220 – 240/10/2 300
Dodávané príslušenstvo
Dóza na maslo/priehradka na vajíčka –/–
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Voľne stojace chladničky  
s mrazničkou
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie KFN 29233 D ws KFN 29233 D bb KFN 29283 D edt/cs
Kategória prístroja
Chladnička s mrazničkou • • •
Prevedenie
Voľne stojaci prístroj • • •
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side vpravo/•/– vpravo/•/– vpravo/•/–
Vnútorný priestor XL • • •
Dizajn
Farba opláštenia Biela Nerezový vzhľad Nerezový vzhľad
Farba čelnej steny Biela Blackboard edition Nerez CleanSteel
Osvetlenie chladiacej/mraziacej časti LED/– LED/– LED/–
Komfort pri obsluhe
Systém čerstvosti DailyFresh DailyFresh PerfectFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost •/•/–/• •/•/–/• •/•/–/•
IceMaker s pripojením na čerstvú vodu/Mylce so zásobníkom na vodu –/– –/– –/–
Filter ComfortClean/Active AirClean •/– •/– •/–
Systém Silence/SoftClose/SelfClose •/–/– •/–/– •/–/–
Pomoc pri otváraní dvierok Click2open Click2open Click2open
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty – – –
Superchladenie/supermrazenie/možnosť vypnúť chladiacu časť •/•/• •/•/• •/•/•
Počet temperujúcich zón 2 2 3
Sabbat mód/party mód/holiday mód •/•/• •/•/• •/•/•
Chladnička/chladiace zóny
Počet odkladacích plôch/z toho osvetlených 4/– 4/– 3/–
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu • • •
Počet zásuviek na zeleninu/z toho na kolieskach –/– –/– –/–
Počet priehradok na čerstvé potraviny 1 1 2
CompactCase • • –
Odkladacie police celé/polovičné 3/– 3/– 3/–
Polica na fľaše 1 1 1
Mraznička/mraziace zóny
Počet mraziacich zásuviek/z toho na kolieskach 3 ks/– 3 ks/– 3 ks/–
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G) A+++ A+++ A+++
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h 174/0,474 174/0,474 186/0,507
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo – – –
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti •/• •/• •/•
Akusticý 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 2 010 x 675 600 x 2 010 x 685 600 x 2 010 x 675
Klimatická trieda SN-T SN-T SN-T
Chladiaca zóna/z toho zóna PerfectFresh/
4-hviezdičková mraziaca zóna v l 260/–/101 260/–/101 242/97/101
Zóna temperovania vína/celkový úžitkový objem v l –/361 –/361 –/343
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg 24/16,0 24/16,0 24/16,0
Hlučnosť v dB(A) re1pW 38 38 38
Napätie vo V/istenie v A/príkon v mA 220 – 240/10/1 400 220 – 240/10/1 400 220 – 240/10/1 400
Dodávané príslušenstvo
Dóza na maslo/priehradka na vajíčka –/• –/• –/•
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Voľne stojace chladničky  
s mrazničkou
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie KFN 29283 D bb KFN 29683 D obsw KFN 29683 D brws
Kategória prístroja
Chladnička s mrazničkou • • •
Prevedenie
Voľne stojaci prístroj • • •
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side vpravo/•/– vpravo/•/– vpravo/•/–
Vnútorný priestor XL • • •
Dizajn
Farba opláštenia Nerezový vzhľad Nerezový vzhľad Nerezový vzhľad
Farba čelnej steny Blackboard edition Obsidián čierna, sklo Briliantová biela, sklo
Osvetlenie chladiacej/mraziacej časti LED/– FlexiLight/– FlexiLight/–
Komfort pri obsluhe
Systém čerstvosti PerfectFresh PerfectFresh Pro PerfectFresh Pro
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost •/•/–/• •/•/–/• •/•/–/•
IceMaker s pripojením na čerstvú vodu/Mylce so zásobníkom na vodu –/– –/– –/–
Filter ComfortClean/Active AirClean •/– •/– •/–
Systém Silence/SoftClose/SelfClose •/–/– •/•/• •/•/•
Pomoc pri otváraní dvierok Click2open Click2open Click2open
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty – – –
Superchladenie/supermrazenie/možnosť vypnúť chladiacu časť •/•/• •/•/• •/•/•
Počet temperujúcich zón 3 3 3
Sabbat mód/party mód/holiday mód •/•/• •/•/• •/•/•
Chladnička/chladiace zóny
Počet odkladacích plôch/z toho osvetlených 3/– 3/2 3/2
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu • • •
Počet zásuviek na zeleninu/z toho na kolieskach –/– –/– –/–
Počet priehradok na čerstvé potraviny 2 2 2
CompactCase – – –
Odkladacie police celé/polovičné 3/– 3/– 3/–
Polica na fľaše 1 1 1
Mraznička/mraziace zóny
Počet mraziacich zásuviek/z toho na kolieskach 3 ks/– 3 ks/– 3 ks/–
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G) A+++ A+++ A+++
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h 186/0,507 186/0,507 186/0,507
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo – – –
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti •/• •/• •/•
Akusticý 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 2 010 x 685 600 x 2 010 x 685 600 x 2 010 x 685
Klimatická trieda SN-T SN-T SN-T
Chladiaca zóna/z toho zóna PerfectFresh/
4-hviezdičková mraziaca zóna v l 242/97/101 242/97/101 242/97/101
Zóna temperovania vína/celkový úžitkový objem v l –/343 –/343 –/343
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg 24/16,0 24/16,0 24/16,0
Hlučnosť v dB(A) re1pW 38 37 37
Napätie vo V/istenie v A/príkon v mA 220 – 240/10/1 400 220 – 240/10/1 400 220 – 240/10/1 400
Dodávané príslušenstvo
Dóza na maslo/priehradka na vajíčka –/• •/• •/•
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Typ/predajné označenie KFN 15842 ed/cs KFNS 28463 E
Kategória prístroja
Chladnička s mrazničkou • •
Prevedenie
Voľne stojaci prístroj • •
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side vpravo/•/– vľavo/•/•
Vnútorný priestor XL – •
Dizajn
Farba opláštenia Nerezový design Nerez CleanSteel
Farba čelnej steny Nerez CleanSteel Nerez CleanSteel
Osvetlenie chladiacej/mraziacej časti LED/– LED/–
Komfort pri obsluhe
Systém čerstvosti – PerfectFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost •/•/–/• •/–/–/•
IceMaker s pripojením na čerstvú vodu/Mylce so zásobníkom na vodu –/– •/–
Filter ComfortClean/Active AirClean •/– –/•
Systém Silence/SoftClose/SelfClose –/•/– •/•/•
Pomoc pri otváraní dvierok • Click2open
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty TouchControl FreshTouch
Superchladenie/supermrazenie/možnosť vypnúť chladiacu časť •/•/• –/•/•
Počet temperujúcich zón 2 2
Sabbat mód/party mód/holiday mód •/–/– •/•/•
Chladnička/chladiace zóny
Počet odkladacích plôch/z toho osvetlených 4/– –/–
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu • •
Počet zásuviek na zeleninu/z toho na kolieskach 2 ks/ 2 –/–
Počet priehradok na čerstvé potraviny – 2
CompactCase – –
Odkladacie police celé/polovičné –/4 –/–
Polica na fľaše 1 –
Mraznička/mraziace zóny
Počet mraziacich zásuviek/z toho na kolieskach 2 ks/– 3+2/–
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G) A++ A+++
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h 265/0,726 188/0,515
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct –/– pripravené/•
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo – XKS 3100 W
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti •/• •/•
Akusticý 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) 750 x 1 860 x 630 600 x 1 850 x 675
Klimatická trieda SN-T SN-T
Chladiaca zóna/z toho zóna PerfectFresh/
4-hviezdičková mraziaca zóna v l 331/0/82 172/0/126
Zóna temperovania vína/celkový úžitkový objem v l –/413 –/298
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg 24/8 24/16,0
Hlučnosť v dB(A) re1pW 42 37
Napätie vo V/istenie v A/príkon v mA 220 – 240/10/1 500 220 – 240/10/1 400
Dodávané príslušenstvo
Dóza na maslo/priehradka na vajíčka •/• –/–

Voľne stojace chladničky  
s mrazničkou
Prehľad prístrojov
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Vinotéky s mrazničkou
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie KWNS 28462 E ed/cs
Kategória prístroja
Vinotéka •
Prevedenie
Voľne stojaci prístroj •
Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru –/–/–
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side vľavo/•/•
Dizajn
Farba opláštenia Nerez CleanSteel
Farba čelnej steny Nerez CleanSteel
Druh osvetlenia LED
Komfort pri obsluhe
DynaCool/tlmené zatváranie dvierok SoftClose •/•
Uhlíkový filter Active AirClean s indikátorom výmeny •
Počet drevených roštov 4
Materiál drevených roštov –
Flexibilné drevené rošty FlexiFrame –
Počet drevených roštov FlexiFrame plus –
SommelierSet –
Prezentér fliaš –
3D prezentačný rošt –
Pomoc pri otváraní dvierok Click2open
Systém Silence •
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty FreshTouch
Počet temperujúcich zón 3
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G) A++
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h 230/0,630
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct pripravené/•
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo XKS 3100 W
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia •
Akusticý 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 675
Klimatická trieda SN-T
Temperujúca zóna vinotéky v l 150
Miesto pre uloženie 0,75 l fliaš 46 fliaš
Hlučnosť v dB(A) re1pW 38
Napätie vo V/istenie v A/príkon v mA 220 – 240/10/1 400
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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
Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru •/•/– •/–/– •/–/–
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side vpravo/•/– vľavo/•/• vľavo/•/•
Dizajn
Osvetlenie mraziacej časti – LED LED
Komfort pri obsluhe
IceMaker s pripojením na čerstvú vodu/Mylce so zásobníkom na vodu –/– –/– –/–
NoFrost/VarioRoom –/– •/• •/•
Tlmené zatváranie dvierok SoftClose/Drop and Lock –/– •/– •/–
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty Otočný regulátor TouchControl TouchControl
Supermrazenie • • •
Mraznička/mraziace zóny
Výdaj vody a ľadu vo dvierkach – – –
Počet mraziacich zásuviek/z toho na kolieskach 3 ks/– 6 ks/– 8 ks/–
Počet vyberateľných kovových košov vo dvierkach – – –
Počet vyberateľných kovových košov – – –
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G) A+ A++ A++
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h 184/0,504 207/0,567 244/0,668
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct –/– pripravené/– pripravené/–
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo – XKS 3000 Z XKS 3000 Z
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti –/– •/• •/•
Akusticý 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
Upevňovacia technika Pevné dvierka Pevné dvierka Pevné dvierka
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 37 37
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg 23/12,0 14/14,0 14/18,0
Napätie vo V/istenie v A/príkon v mA 220 – 240/10/700 220 – 240/10/1 300 220 – 240/10/1 300
Dodávané príslušenstvo
Akumulátory chladu/miska na ľad –/• •/• •/•
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Zabudovateľné mrazničky,  
XXL MasterCool
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie F 1411 Vi F 1472 Vi
Kategória prístroja
Mraznička/mraziaci box • •
Prevedenie
Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru •/–/– •/–/–
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side vľavo/–/• vľavo/–/•
Dizajn
Osvetlenie mraziacej časti • •
Komfort pri obsluhe
IceMaker s pripojením na čerstvú vodu/Mylce so zásobníkom na vodu •/– •/–
NoFrost/VarioRoom •/– •/–
Tlmené zatváranie dvierok SoftClose/Drop and Lock –/• –/•
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty TouchControl TouchControl
Supermrazenie • –
Mraznička/mraziace zóny
Výdaj vody a ľadu vo dvierkach – •
Počet mraziacich zásuviek/z toho na kolieskach 2/– 2 ks/–
Počet vyberateľných kovových košov vo dvierkach 4 –
Počet vyberateľných kovových košov – –
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G) A+ A+
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h 305/0,835 292/0,799
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/–
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo – –
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti –/– –/–
Akusticý 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 629 457 x 2 134 x 629
Upevňovacia technika Pevné dvierka Pevné dvierka
Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg –/56 –/65
Klimatická trieda SN-T SN-T
4-hviezdičková mraziaca zóna v l 205 192
Hlučnosť v dB(A) re1pW 41 41
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg 13/14,0 13/14,0
Napätie vo V/istenie v A/príkon v mA 220-240/10/1 200 220 – 240/10/1 200
Dodávané príslušenstvo
Akumulátory chladu/miska na ľad –/• –/•
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Typ/predajné označenie F 1811 Vi F 1911 Vi
Kategória prístroja
Mraznička/mraziaci box • •
Prevedenie
Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru •/–/– •/–/–
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side vľavo/–/• vľavo/–/•
Dizajn
Osvetlenie mraziacej časti • •
Komfort pri obsluhe
IceMaker s pripojením na čerstvú vodu/Mylce so zásobníkom na vodu •/– •/–
NoFrost/VarioRoom •/– •/–
Tlmené zatváranie dvierok SoftClose/Drop and Lock –/• –/•
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty TouchControl TouchControl
Supermrazenie • •
Mraznička/mraziace zóny
Výdaj vody a ľadu vo dvierkach – –
Počet mraziacich zásuviek/z toho na kolieskach 2 ks/– 2 ks/–
Počet vyberateľných kovových košov vo dvierkach 4 4
Počet vyberateľných kovových košov – –
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G) A+ A+
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h 414/1,134 484/1,326
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/–
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo – –
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti –/– –/–
Akusticý 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 629 915 x 2 134 x 629
Upevňovacia technika Pevné dvierka Pevné dvierka
Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg –/48 –/36
Klimatická trieda SN-T SN-T
4-hviezdičková mraziaca zóna v l 403 502
Hlučnosť v dB(A) re1pW 42 42
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg 20/18,5 22/22,5
Napätie vo V/istenie v A/príkon v mA 220 – 240/10/1 200 220 – 240/10/1 200
Dodávané príslušenstvo
Akumulátory chladu/miska na ľad –/• –/•

Zabudovateľné 
mrazničky,  
XXL MasterCool
Prehľad prístrojov
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Voľne stojace mrazničky
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie FNS 28463 E ed/cs
Kategória prístroja
Mraznička/mraziaci box •/–
Prevedenie
Voľne stojaci prístroj •
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side vľavo/•/•
Dizajn
Farba opláštenia Nerez CleanSteel
Farba čelnej steny Nerez CleanSteel
Osvetlenie mraziacej časti LED
Komfort pri obsluhe
IceMaker s pripojením na čerstvú vodu/Mylce so zásobníkom na vodu •/–
ComfortFrost/NoFrost –/•
VarioRoom –
Tlmené zatváranie dvierok SoftClose –
Systém Silence •
Pomoc pri otváraní dvierok Click2open
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty FreshTouch
Supermrazenie •
Mraznička/mraziace zóny
Počet mraziacich zásuviek/z toho na kolieskach 7 ks/–
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G) A+++
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h 165/0,452
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct –/•
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo XKS 3100 W
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia/indikácia výpadku prúdu v mraziacej časti •/•
Akusticý 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 675
Klimatická trieda SN-T
4-hviezdičková mraziaca zóna v l 262
Hlučnosť v dB(A) re1pW 38
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg 20/18,0
Napätie vo V/istenie v A/príkon v mA 220 – 240/10/1 300
Dodávané príslušenstvo
Akumulátory chladu/miska na ľad •/–



228



229

C
hl

ad
ni

čk
y,

 m
ra

zn
ič

ky
 a

 v
in

ot
ék

y 
M

ie
le

Aké aspekty sú pre Vás dôležité?
Prednosti vinoték Miele*

Teplotné zóny
Individuálne nastaviteľné: naraz môžete 
súčasne uchovávať a perfektne temperovať 
tri rozličné druhy vína.

Prezentér fliaš „Selector“
Štýlová prezentácia: fľaše budú v tlmenom 
svetle vinotéky viditeľné v mierne nadvihnu-
tej polohe.

* Vybavenie závislé od modelu

FlexiFrame Plus
Perfektne zosúladené: vďaka pozdĺžne a 
priečne posúvateľným lištám sa dajú skla-
dovať dokonca aj fľaše veľkosti Magnum.

FlexiFrame
Len jedným pohybom ruky: presuňte 
jednotlivé priečky, aby ste mohli flexibilne 
skladovať aj veľké fľaše.

SommelierSet
Vytvorte si zo svojej vinotéky 

zónu výnimočného pôžitku: vďaka jedineč-
nej súprave SommelierSet exkluzívne od 
Miele. Pripravte vzácne vína na dekantáciu. 
Vychutnajte si šampanské či biele víno z 
vychladených pohárov. Fľaše s vínom 
udržiavajte vždy perfektne vychladené aj po 
otvorení. A svoje kompletné ručné náradie 
majte vždy poruke.

Magnetická lišta NoteBoard
Na individuálne popísanie: odoberateľné 
magnetické lišty sa nachádzajú na čelnej 
strane roštov na fľaše.
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Energetická účinnosť
Symbol uvádza triedu energetickej 
účinnosti.

Symbol uvádza triedy energetickej 
účinnosti od A+ do C. 

Hlučnosť
Symbol uvádza hodnotu hlučnosti 
prístroja.

Symbol uvádza presnú hodnotu 
hlučnosti v decibeloch (dB).

Teplotná zóna
Symbol uvádza počet rozličných 
teplotných zón.

 Existujú prístroje s jednou, dvomi 
alebo tromi teplotnými zónami, v 
ktorých je možné vyberať teplotu 
individuálne.

Úložné rošty
Symbol uvádza, akými úložnými 
roštami na fľaše prístroj disponuje.

Vďaka pozdĺžne a priečne posúva-
teľným lištám sa dajú skladovať 
dokonca aj fľaše veľkosti Magnum.

Perfektné uchytenie každej fľaše 
vďaka jednotlivým posúvateľným 
lištám.

Pachový filter
Symbol uvádza, či je prístroj 
vybavený filtrom Active AirClean.

Zabraňuje vzniku takmer všetkých 
pachov v chladiacom priestore.

SommelierSet
 Symbol uvádza, či je vinotéka 
vybavená súpravou 

 SommelierSet.

Umožňuje profesionálnu dekantá-
ciu, nachladenie pohárov a 

 optimálne uskladnenie  
 aj otvorených fliaš vína.  

Osvetlenie
Symbol uvádza typ osvetlenia 
prístroja.

 Halogénové osvetlenie rozžiari 
úplne a štýlovo každý kút 
chladničky.

Bezúdržbové, energeticky 
úsporné a optimálne osvetlenie 
vnútorného priestoru.

Otváranie dvierok
Symbol uvádza mechanizmus 
otvárania dvierok prístroja.

 Aktivácia automatiky otvárania 
ľahkým zatlačením na sklenené 
dvierka.

Tlmené zatváranie dvierok
Symbol uvádza, či má prístroj 
tlmené zatváranie dvierok.

 Jemné tlmené zatváranie dvierok 
bez otrasov fliaš vo vnútornom 
priestore.

1
2
3

1
2
3

Na nasledujúcich stránkach sú 
ešte raz pomocou tabuliek pod-
robne popísané všetky vinotéky 
Miele. Prístroje Miele disponujú 
rozličnými funkciami a 
vlastnosťami.

Najdôležitejšie z nich sú uvedené 
priamo nad výrobkom v podobe 
symbolov, aby bolo na pohľad 
možné odlíšenie. Z dôvodu rých-
lejšieho prehľadu nájdete na tejto 
strane stručné vysvetlenie všet-
kých použitých symbolov.

Význam symbolov
Prehľad symbolov vinoték
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Zabudovateľné vinotéky
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie KWT 6112 iG KWT 6321 UG KWT 6322 UG
Kategória prístroja
Vinotéka • • •
Prevedenie
Voľne stojaci prístroj – – –
Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru •/–/– •/•/– •/•/–
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side –/–/– vpravo/•/– vpravo/•/•
Dizajn
Farba opláštenia – – –
Farba čelnej steny Nerez úprava CleanSteel, sklo Sklenené dvierka Sklenené dvierka
Druh osvetlenia LED LED LED
Komfort pri obsluhe
DynaCool/tlmené zatváranie dvierok SoftClose •/• •/– •/•
Uhlíkový filter Active AirClean s indikátorom výmeny • • •
Počet drevených roštov 3 3 4
Materiál drevených roštov – – –
Flexibilné drevené rošty FlexiFrame – – 3
Počet drevených roštov FlexiFrame plus 2 – –
SommelierSet – – –
Prezentér fliaš – – –
3D prezentačný rošt – – –
Pomoc pri otváraní dvierok Push2open – –
Systém Silence – – –
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty TouchControl TouchControl TouchControl
Počet temperujúcich zón 1 2 2
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G) A+ B A
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h 106/0,290 195/0,532 144/0,392
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct pripravené/– –/– –/–
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo XKS 3000 Z – –
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia • • •
Akusticý 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 – 568 x 450 – 452 x 550 600 x 820 – 870 x 580 600 x 820 – 870 x 580
Rozmery prístroja v mm (š x v x h) 555 x 448 x 559 597 x 818 x 575 597 x 818 x 575
Klimatická trieda SN-ST N SN-ST
Temperujúca zóna vinotéky v l 46 94 94
Miesto pre uloženie 0,75 l fliaš 18 fliaš 34 fliaš 34 fliaš
Hlučnosť v dB(A) re1pW 34 38 36
Napätie vo V/istenie v A/príkon v mA 220 – 240/10/500 220 – 240/10/800 220 – 240/10/800
Farebné prevedenie
Nerez CleanSteel • • •
Obsidián čierna • – –
Grafitovo sivá • – –
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Zabudovateľné vinotéky
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie KWT 6422 iG
Kategória prístroja
Vinotéka •
Prevedenie
Voľne stojaci prístroj –
Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru •/–/–
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side vpravo/•/•
Dizajn
Farba opláštenia –
Farba čelnej steny Sklenené dvierka
Druh osvetlenia LED
Komfort pri obsluhe
DynaCool/tlmené zatváranie dvierok SoftClose •/•
Uhlíkový filter Active AirClean s indikátorom výmeny –
Počet drevených roštov 2
Materiál drevených roštov –
Flexibilné drevené rošty FlexiFrame 2
Počet drevených roštov FlexiFrame plus –
SommelierSet –
Prezentér fliaš –
3D prezentačný rošt •
Pomoc pri otváraní dvierok Push2open
Systém Silence •
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty TouchControl
Počet temperujúcich zón 2
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G) A
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h 145/0,396
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct pripravené/–
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo XKS 3000 Z
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia •
Akusticý 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 874 – 890 x 550
Rozmery prístroja v mm (š x v x h) 557 x 871 x 560
Klimatická trieda SN
Temperujúca zóna vinotéky v l 104
Miesto pre uloženie 0,75 l fliaš 33
Hlučnosť v dB(A) re1pW 34
Napätie vo V/istenie v A/príkon v mA 220 – 240/10/1 000
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Voľne stojace vinotéky
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie KWT 6833 SG KWT 6834 SGS
Kategória prístroja
Vinotéka • •
Prevedenie
Voľne stojaci prístroj • •
Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru –/–/– –/–/–
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side vpravo/•/– vpravo/•/–
Dizajn
Farba opláštenia Nerez Nerez
Farba čelnej steny Tón. sklen. dvere/uchyt. lišty Tón. sklen. dvere/uchyt. lišty
Druh osvetlenia LED LED
Komfort pri obsluhe
DynaCool/tlmené zatváranie dvierok SoftClose •/• •/•
Uhlíkový filter Active AirClean s indikátorom výmeny • •
Počet drevených roštov 10 13
Materiál drevených roštov – –
Flexibilné drevené rošty FlexiFrame 10 10
Počet drevených roštov FlexiFrame plus – –
SommelierSet – •
Prezentér fliaš • •
3D prezentačný rošt – –
Pomoc pri otváraní dvierok – –
Systém Silence – –
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty TouchControl TouchControl
Počet temperujúcich zón 3 3
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G) A A
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h 180/0,493 180/0,493
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct predpripravené/– predpripravené/–
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo XKM 3000 Z XKM 3000 Z
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia • •
Akusticý 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 746 700 x 1 920 x 746
Klimatická trieda – SN-ST
Temperujúca zóna vinotéky v l 502 502
Miesto pre uloženie 0,75 l fliaš 178 fliaš 178 fliaš
Hlučnosť v dB(A) re1pW 38 38
Napätie vo V/istenie v A/príkon v mA 220 – 240/10/1 000 220 – 240/10/1 000
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Zabudovateľné vinotéky, 
XXL MasterCool
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi
Kategória prístroja
Vinotéka • •
Prevedenie
Voľne stojaci prístroj – –
Plne integrovaný prístroj/podstavný/s možnosťou dekóru •/–/– •/–/–
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side vpravo/–/• vľavo/–/•
Dizajn
Farba opláštenia – –
Farba čelnej steny Sklenené dvierka Sklenené dvierka
Druh osvetlenia BrilliantLight BrilliantLight
Komfort pri obsluhe
DynaCool/tlmené zatváranie dvierok SoftClose –/– –/–
Uhlíkový filter Active AirClean s indikátorom výmeny • •
Počet drevených roštov 14 14
Materiál drevených roštov – –
Flexibilné drevené rošty FlexiFrame – –
Počet drevených roštov FlexiFrame plus – –
SommelierSet – –
Prezentér fliaš • •
3D prezentačný rošt – –
Pomoc pri otváraní dvierok – –
Systém Silence – –
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty TouchControl TouchControl
Počet temperujúcich zón 3 3
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – G) C C
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h 293/0,802 293/0,802
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/–
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo – –
Bezpečnosť
Blokovacia funkcia – –
Akusticý 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) 610 x 2 134 x 629 610 x 2 134 x 629
Rozmery prístroja v mm (š x v x h) 603 x 2 125 x 608 603 x 2 125 x 608
Klimatická trieda SN-T SN-T
Temperujúca zóna vinotéky v l 365 365
Miesto pre uloženie 0,75 l fliaš 102 102
Hlučnosť v dB(A) re1pW 42 42
Napätie vo V/istenie v A/príkon v mA 220 – 240/10/500 220 – 240/10/700
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Test košového vybavenia
Aby boli testovacie podmienky realistické, 
sú koše zaťažené veľkými hmotnosťami: 
3 kg v príborovej zásuvke 3D, 10 kg v 
hornom koši a 20 kg v dolnom koši. S týmto 
extrémnym zaťažením sa koše automaticky 
pohybujú 100 000-krát dnu a von.

Test dvierok
Počas dlhej životnosti prístroja sú dvierka 
umývačky mimoriadne namáhané. Test 
stability simuluje toto zaťaženie: pomocou 
špeciálneho zariadenia sa dvierka umý-
vačky riadu 100 000-krát automaticky 
otvoria a zatvoria.

Test nárazu príborového koša
Pomocou testu nárazu spoločnosť Miele 
zisťuje, či príborový koš obstojí aj v každo-
dennom zaťažení: príborový kôš je naplnený 
testovacími príbormi (14 príborových súprav 
po 4 kusoch) a naráža z výšky 1 metra na 
tvrdý podklad.

Testy kvality umývačiek riadu Miele

Kvalita sa v Miele píše veľkými písmenami. Preto sa na výrobu a použité materiály kladú 
mimoriadne nároky.

Výkonnostný test
V tomto teste sa porovnávajú okrem výsledkov umývania a sušenia aj akustické hodnoty a 
hodnoty spotreby pre každý umývací program s vysokými nárokmi na kvalitu spoločnosti 
Miele.
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Zodpovednosť voči nášmu životnému 
prostrediu má v Miele tradíciu – už viac ako 
115 rokov. Pretože prírodu, ktorá je zákla-
dom nášho života, chceme chrániť pre nás 
a pre budúce generácie. Aby sme mali my 
a nasledujúce generácie skvelú budúcnosť. 
Verní nášmu heslu „Immer besser“ („Vždy 
lepší“) pre Vás vyvíjame domáce spotrebiče, 
ktoré sú šetrné k životnému prostrediu aj 
prírodným zdrojom. Začína to výberom 
materiálu, pokračuje efektívnou výrobou 
a končí – po veľmi dlhom trvaní životnosti 
prístroja – ekologickou recykláciou.

Naše nároky na ochranu životného prostre-
dia sa vyplácajú: vysoká efektivita pri 
domácich zabudovateľných spotrebičoch 
Miele zabezpečuje okrem vynikajúcich 
výkonnostných hodnôt aj ukážkové nízke 
hodnoty spotreby prúdu a vody.

Pripojenie na teplú vodu
Všetky umývačky riadu Miele je navyše 
možné pripojiť na teplú vodu do 60 °C. Tak 
je možné spotrebu energie v programe 
Jemný zredukovať až o 50 % a dĺžku 
programu až o 10 %. V programe ECO 
klesne spotreba energie umývačky riadu až 
na hodnotu 0,45 kWh.

Ekologická zodpovednosť
Základ našej filozofie
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Aký druh prístroja hľadáte?
Prevedenia umývačiek riadu Miele

Voľne stojace umývačky riadu
Samostatne stojace prístroje s robustnou 
krycou doskou, ktorú môžete využiť ako 
pracovnú plochu. Pretože prístroj nie je 
pevne zabudovaný, dá sa pri sťahovaní 
jednoducho preniesť a umiestniť prispôso-
biac sa súčasným potrebám novej kuchyne.

Prevedenia umývačiek riadu Miele
Miele Vám ponúka štyri rôzne prevedenia umývačiek riadu – pre ten najlepší komfort 
a perfektnú harmóniu dizajnu vo Vašej kuchyni.

Zabudovateľné umývačky riadu
Čelnú stranu prístroja možno obložiť indivi-
duálnym dekoračným materiálom zabudo-
vanej kuchyne – pre jednotný dizajn 
kuchyne. Alternatívne je možné aj nerezové 
prevedenie čelného opláštenia CleanSteel.

Podstavné umývačky riadu
Ideálne riešenie na výmenu prístroja v už 
zostavených kuchyniach. Prístroj je možné 
zabudovať pod pracovnú dosku. Podstavné 
umývačky riadu sú dostupné v briliantovej 
bielej, havanna hnedej, obsidián čiernej 
a v prevedení nerez CleanSteel.

Plne integrované umývačky riadu
Celá čelná strana prístroja bude obložená 
individuálnym dekoračným materiálom Vašej 
kuchyne alebo nerezovým dekoračným 
obkladom CleanSteel. Vďaka tomu možno 
prístroj perfektne integrovať do dizajnu Vašej 
kuchyne.

Umývačky riadu s Knock2open bez 
rukovätí
Dvierka umývačky sa automaticky otvoria 
po dvojitom zaklopaní – rukoväť na dvier-
kach nie je potrebná.
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Aký výklenok máte k dispozícii?
Rozmanité veľkosti umývačiek riadu Miele.  
45 alebo 60 cm

Umývačka riadu v prevedení XXL
(85 cm výška, 60 cm šírka)
Podstavné, zabudovateľné a plne integro-
vané umývačky riadu Miele sú dostupné tiež 
v prevedení XXL. Prevedenie XXL je vhodné 
pre kuchyne s podstavnou výškou od 
85 cm. Ideálne pre nové kuchyne s vyššou 
pracovnou doskou. Umývačky riadu v 
prevedení XXL ponúkajú až o 25 % väčší 
objem naplnenia v hornom koši pre väčšiu 
flexibilitu a lepšie možnosti nastavenia, napr. 
pre poháre s dlhou stopkou, veľké šálky na 
kávu a predmety s priemerom do 23 cm.

Štandardné umývačky riadu
(81 cm výška, 60 cm šírka)
Pre štandardnú veľkosť výklenku vo väčšine 
domácností, s podstavnou výškou od 
81 cm.

Veľkosti umývačiek riadu Miele
Umývačky riadu Miele sú k dispozícii 
v rôznych výškach a šírkach. Vždy opti-
málne riešenie pre Vašu kuchyňu!
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Extra úzke umývačky riadu
(81 cm výška, 45 cm šírka)
Ideálne pre domácnosti s nedostatkom 
miesta a malým počtom osôb, ktoré sa aj 
napriek tomu nechcú vzdať komfortu 
umývačky riadu Miele.

Extra úzke umývačky riadu Miele
Naše umývačky riadu so šírkou 45 cm 
nezaostávajú v ničom za veľkými umývač-
kami: príborová zásuvka, nízka spotreba 
energie a maximálne komfortné košové 
vybavenie nájdete aj pri úzkych umývač-
kách riadu Miele so šírkou 45 cm.
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Aké aspekty sú pre Vás dôležité?
Prednosti umývačiek riadu Miele*

Patentovaná1) príborová 
zásuvka 3D+

Ešte viac flexibility: znížiteľná stredná časť 
so sklopným držiakom poskytuje miesto aj 
pre veľké príbory.

QuickPowerWash
Spoločne neprekonateľné: nový umývací 
program QuickPowerWash a jemu prispô-
sobené tablety do umývačky UltraTabs 
dosahujú tie najlepšie možné výsledky 
umývania a sušenia bežne zašpineného 
riadu už za 58 minút. Špeciálne vyvinuté 
tablety sa rozpustia už za 2 – 3 minúty. 
Vďaka tomu prebieha čistiaci proces hneď 
na začiatku umývacieho programu. Výsled-
kom je trieda účinnosti umývania A, a to aj 
napriek krátkym dobám umývania. Nové košové usporiadanie Miele

Maximálna flexibilita a komfort: pre doko-
nalú obsluhu, rôzne možnosti umiestnenia 
a výsledky čistenia.

Knock2open2)

Jedinečné: prístroj sa dá 
perfektne integrovať do kuchýň bez rukovätí 
– dvierka sa otvoria automaticky po dvoji-
tom poklopaní.

A+++ -20 %
O 20 % úspornejšie ako hraničná hodnota 
triedy energetickej účinnosti A+++: najlepšie 
čistenie a sušenie pri maximálnej hospodár-
nosti vďaka zásobníku tepla EcoTech.

Umývanie výhradne čerstvou vodou so 
spotrebou vody od 6,5 l
Minimálna spotreba: v programe Automa-
tika dosahujú umývačky riadu Miele tie 
najlepšie výsledky čistenia pri minimálnej 
spotrebe vody.

* Vybavenie je závislé od modelu
1)  Patent: DE102008062761B3, EP2201887B1< 

Patent: DE102014117225A1, EP 3025628A1
2) Patent: EP2428153B1, US8758524B2



244

Energetická účinnosť
Symbol uvádza triedu energetickej 
účinnosti.

V ponuke sú triedy energetickej 
účinnosti od A+++ -20 % do A+.

Spotreba vody
Symbol uvádza spotrebu vody v 
litroch.

Najúspornejšie umývačky riadu 
spotrebujú od 6,5 l v programe 
Automatika. Najvyššia 

 hodnota je 13,5 litra.

MultiLingua
Symbol uvádza, či je možné 
prispôsobiť jazyk displeja.

Na displeji môžete nastaviť rôzne 
jazyky, aby ste rozumeli všetkým 
informáciám.

Hodnota hluku
Symbol uvádza hlučnosť v decibe-
loch (dB).

Najtichšia umývačka riadu má 
hlučnosť od 38 dB. Najvyššia 
hodnota je 46 dB.

Na nasledujúcich stránkach sú 
ešte raz pomocou tabuliek pod-
robne popísané všetky voľne sto-
jace, podstavné a zabudovateľné 
umývačky riadu Miele. Prístroje 
Miele disponujú rozličnými funk-
ciami a vlastnosťami.

Najdôležitejšie z nich sú uvedené 
priamo nad výrobkom v podobe 
symbolov, aby bolo na pohľad 
možné ich odlíšenie. Z dôvodu 
rýchlejšieho prehľadu nájdete na 
tejto strane stručné vysvetlenie 
všetkých použitých symbolov.

Systém čistenia príborov
 Symbol uvádza, kam možno 
umiestniť príbor určený na 
čistenie.

 Patentovanú zásuvku 3D+1) je 
možné prispôbiť nielen na výšku a 
šírku, ale aj na hĺbku. V strednej 
časti so sklopnou hrebeňovou 
radou pre dlhé, úzke kusy príboru.

Patentovanú zásuvku 3D+1) je 
možné prispôbiť nielen na výšku a 
šírku, ale aj na hĺbku.

Všetky kusy príboru sú uložené 
samostatne, nečistoty sa odstrá-
nia bez zvyšku a príbor sa per-
fektne vysuší.

Príborový kôš sa dá flexibilne 
nasadiť na predný hrebeňový rad 
spodného koša.

QuickPowerWash
 Symbol uvádza, či je prístroj 
vybavený umývacím programom 
QuickPowerWash.

 Najlepšia účinnosť umývania A za 
menej ako jednu hodinu v spojení 
s tabletami Miele UltraTabs.

Sušenie AutoOpen2)

Symbol uvádza, či je prístroj 
vybavený sušením AutoOpen.

Na konci programu umývania sa 
dvierka umývačky riadu automa-
ticky otvoria.

Význam symbolov
Prehľad všetkých symbolov zabudovateľných umývačiek riadu



245

U
m

ýv
ač

ky
 r

ia
du

 M
ie

le

Zásobník soli vo dvierkach3)

 Symbol uvádza, či je prístroj 
vybavený zásobníkom soli vo 
dvierkach.

Zásobník soli môžete pohodlne 
dopĺňať pri pootvorených 
dvierkach.

BrilliantLight4)

Symbol uvádza, či je prístroj 
osvetlený zvnútra.

4 Power-LED svetlá zaisťujú 
perfektné osvetlenie vnútorného 
priestoru.

*  O 20 % úspornejšie ako hraničná hodnota triedy energetic-
kej účinnosti A+++

1)  Patent: EP 2201887B1, DE 102008062761B3 
Patent: EP 3025628A1, DE 102014117225A1

2) Patent: EP 2120671B1, DE 102007008950B4 
3) Patent: EP 1457153B1 
4) PatentEP 2233061B1
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Zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie (š. 60 x v. 81 cm), XXL (v. 85 cm) G 6620 SCi G 6720 SCi G 6725 SCi XXL
Dizajn
Prevedenie panelu/spôsob ovládania rovný/Ovládacie tlačidlo rovný/Ovládacie tlačidlo rovný/Ovládacie tlačidlo
Displej/displej MultiLingua s rozsiahlym výberom jazykov 3-miestny 7-segmentový/– jednoriadkový textový/• jednoriadkový textový/•
Komfort
Knock2open – – –
Adaptér na zatváranie dvierok ComfortClose ComfortClose ComfortClose
Osvetlenie BrilliantLight/zásobník soli vo dvierkach –/– –/– –/–
Hlučnosť dB(A) re 1 pW 44 44 44
Ukazovateľ zostatkového času/predvoľba štartu až 24 h/
TimeControl •/•/– •/•/– •/•/–
Kontrola funkčnosti Kontrolná indikácia Displej Displej
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)/trieda sušenia A+++/A A+++/A A+++/A
Spotreba vody v programe Automatika v l od 6,5 6,5 6,5
Spotreba vody v l/spotreba el. energie v programe ECO v kWh 9,7/0,75 9,9/0,67 9,9/0,67
Ročná spotreba vody v l/el. energie v kWh v programe ECO 2 716/213 2 772/189 2 772/189
Hodnoty spotreby s pripojením na teplú vodu® v programe ECO v 
kWh 0,45 0,49 0,49
FlexiTimer s funkciou EcoStart/EcoFeedback –/– •/• •/•
EcoTech tepelný akumulátor – • •
Systém striedavého umývania/polovičné naplnenie/pripojenie teplej 
vody •/•/• •/•/• •/•/•
Kvalita výsledkov
Umývanie výhradne čerstvou vodou • • •
Sušenie AutoOpen • • •
SensorDry/obehové turbotermické sušenie •/• •/• •/•
Perfect GlassCare • • •
Programy umývania
ECO/Automatika/intenzívny 75°C •/•/• •/•/• •/•/•
Štandardný 55°C/jemný/QuickPowerWash •/•/• •/•/• •/•/•
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/dolný kôš intenzívny/extra úsporný/extra suchý •/–/–/– •/–/•/– •/–/•/–
Namáčanie/predumytie –/– –/– –/–
Košové vybavenie
Uloženie príborov 3D príborová zásuvka + 3D príborová zásuvka + 3D príborová zásuvka +
Košové vybavenie/FlexCare držiak na poháre ExtraComfort/2 ExtraComfort/2 ExtraComfort/2
Počet jedálenských súprav 14 14 14
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
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
Dĺžka prítokovej/odtokovej hadice/elektrického vedenia v m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
Farebné prevedenie
Nerez CleanSteel • • •
Briliantová biela • – –
Obsidián čierna – – –
Havanna hnedá – – –
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Zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie (š. 60 x v. 81 cm), XXL (v. 85 cm) G 6730 SCi G 6735 SCi XXL G 6820 SCi
Dizajn
Prevedenie panelu/spôsob ovládania rovný/Ovládacie tlačidlo rovný/Ovládacie tlačidlo naklonený/Ovládacie tlačidlo
Displej/displej MultiLingua s rozsiahlym výberom jazykov jednoriadkový textový/• jednoriadkový textový/• jednoriadkový textový/•
Komfort
Knock2open – – –
Adaptér na zatváranie dvierok ComfortClose ComfortClose 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 •/•/– •/•/– •/•/–
Kontrola funkčnosti Displej Displej Displej
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)/trieda sušenia A+++/A A+++/A A+++/A
Spotreba vody v programe Automatika v l od 6,5 6,5 6,5
Spotreba vody v l/spotreba el. energie v programe ECO v kWh 9,7/0,75 9,7/0,75 9,9/0,67
Ročná spotreba vody v l/el. energie v kWh v programe ECO 2 716/213 2 716/213 2 772/189
Hodnoty spotreby s pripojením na teplú vodu® v programe ECO v 
kWh 0,45 0,45 0,49
FlexiTimer s funkciou EcoStart/EcoFeedback •/• •/• •/•
EcoTech tepelný akumulátor – – •
Systém striedavého umývania/polovičné naplnenie/pripojenie teplej 
vody •/•/• •/•/• •/•/•
Kvalita výsledkov
Umývanie výhradne čerstvou vodou • • •
Sušenie AutoOpen • • •
SensorDry/obehové turbotermické sušenie •/• •/• •/•
Perfect GlassCare • • •
Programy umývania
ECO/Automatika/intenzívny 75°C •/•/• •/•/• •/•/•
Štandardný 55°C/jemný/QuickPowerWash •/•/• •/•/• •/•/•
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/dolný kôš intenzívny/extra úsporný/extra suchý •/–/•/– •/–/•/– •/•/•/•
Namáčanie/predumytie –/– –/– –/–
Košové vybavenie
Uloženie príborov 3D príborová zásuvka + 3D príborová zásuvka + 3D príborová zásuvka +
Košové vybavenie/FlexCare držiak na poháre ExtraComfort/2 ExtraComfort/2 MaxiComfort/4
Počet jedálenských súprav 14 14 14
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– •/•
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
Dĺžka prítokovej/odtokovej hadice/elektrického vedenia v m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
Farebné prevedenie
Nerez CleanSteel – – •
Briliantová biela • • –
Obsidián čierna • • –
Havanna hnedá • • –
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Zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie (š. 60 x v. 81 cm), XXL (v. 85 cm) G 6825 SCi XXL G 6920 SCi G 6925 SCi XXL
Dizajn
Prevedenie panelu/spôsob ovládania naklonený/Ovládacie tlačidlo naklonený/Dotykové ovládanie naklonený/Dotykové ovládanie
Displej/displej MultiLingua s rozsiahlym výberom jazykov jednoriadkový textový/• SensorTronic/• SensorTronic/•
Komfort
Knock2open – – –
Adaptér na zatváranie dvierok ComfortClose AutoClose AutoClose
Osvetlenie BrilliantLight/zásobník soli vo dvierkach •/• •/• •/•
Hlučnosť dB(A) re 1 pW 41 41 41
Ukazovateľ zostatkového času/predvoľba štartu až 24 h/
TimeControl •/•/– •/•/– •/•/–
Kontrola funkčnosti Displej Displej Displej
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)/trieda sušenia A+++/A A+++/A A+++/A
Spotreba vody v programe Automatika v l od 6,5 6,5 6,5
Spotreba vody v l/spotreba el. energie v programe ECO v kWh 9,9/0,67 9,9/0,67 9,9/0,67
Ročná spotreba vody v l/el. energie v kWh v programe ECO 2 772/189 2 772/189 2 772/189
Hodnoty spotreby s pripojením na teplú vodu® v programe ECO v 
kWh 0,49 0,49 0,49
FlexiTimer s funkciou EcoStart/EcoFeedback •/• •/• •/•
EcoTech tepelný akumulátor • • •
Systém striedavého umývania/polovičné naplnenie/pripojenie teplej 
vody •/•/• •/•/• •/•/•
Kvalita výsledkov
Umývanie výhradne čerstvou vodou • • •
Sušenie AutoOpen • • •
SensorDry/obehové turbotermické sušenie •/• •/• •/•
Perfect GlassCare • • •
Programy umývania
ECO/Automatika/intenzívny 75°C •/•/• •/•/• •/•/•
Štandardný 55°C/jemný/QuickPowerWash •/•/• •/•/• •/•/•
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/dolný kôš intenzívny/extra úsporný/extra suchý •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Namáčanie/predumytie –/– •/• •/•
Košové vybavenie
Uloženie príborov 3D príborová zásuvka + 3D príborová zásuvka + 3D príborová zásuvka +
Košové vybavenie/FlexCare držiak na poháre MaxiComfort/4 MaxiComfort/4 MaxiComfort/4
Počet jedálenských súprav 14 14 14
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/• •/•
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
Dĺžka prítokovej/odtokovej hadice/elektrického vedenia v m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
Farebné prevedenie
Nerez CleanSteel • • •
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Zabudovateľné umývačky riadu, 45 cm
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie (š. 60 x v. 81 cm), XXL (v. 85 cm) G 4820 SCi G 4722 SCi
Dizajn
Prevedenie panelu/spôsob ovládania rovný/Ovládacie tlačidlo rovný/Ovládacie tlačidlo
Displej/displej MultiLingua s rozsiahlym výberom jazykov jednoriadkový textový/• 3-miestny 7-segmentový/–
Komfort
Knock2open – –
Adaptér na zatváranie dvierok ComfortClose ComfortClose
Osvetlenie BrilliantLight/zásobník soli vo dvierkach –/– –/–
Hlučnosť dB(A) re 1 pW 45 46
Ukazovateľ zostatkového času/predvoľba štartu až 24 h/
TimeControl •/•/– •/•/–
Kontrola funkčnosti Displej Kontrolná indikácia
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)/trieda sušenia A+++/A A++/A
Spotreba vody v programe Automatika v l od 6,0 –
Spotreba vody v l/spotreba el. energie v programe ECO v kWh 8,7/0,62 8,7/0,70
Ročná spotreba vody v l/el. energie v kWh v programe ECO 2 436/176 2 436/197
Hodnoty spotreby s pripojením na teplú vodu® v programe ECO v kWh 0,39 0,52
FlexiTimer s funkciou EcoStart/EcoFeedback •/• –/–
EcoTech tepelný akumulátor – –
Systém striedavého umývania/polovičné naplnenie/pripojenie teplej 
vody •/•/• •/•/•
Kvalita výsledkov
Umývanie výhradne čerstvou vodou • •
Sušenie AutoOpen • •
SensorDry/obehové turbotermické sušenie •/• •/•
Perfect GlassCare • •
Programy umývania
ECO/Automatika/intenzívny 75°C •/•/• •/•/•
Štandardný 55°C/jemný/QuickPowerWash •/•/• •/•/•
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/dolný kôš intenzívny/extra úsporný/extra suchý •/–/•/– •/–/–/–
Namáčanie/predumytie –/– –/–
Košové vybavenie
Uloženie príborov Príborová zásuvka Príborová zásuvka
Košové vybavenie/FlexCare držiak na poháre –/– –/–
Počet jedálenských súprav 9 9
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/–
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
Dĺžka prítokovej/odtokovej hadice/elektrického vedenia v m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
Farebné prevedenie
Nerez CleanSteel • •



250

Energetická účinnosť
Symbol uvádza triedu energetickej 
účinnosti.

V ponuke sú triedy energetickej 
účinnosti od A+++ -20 % do A+.

Spotreba vody
Symbol uvádza spotrebu vody v 
litroch.

 Najúspornejšie umývačky riadu 
spotrebujú od 6,5 l v programe 
Automatika. Najvyššia hodnota je 
13,5 litra.

MultiLingua
Symbol uvádza, či je možné 
prispôsobiť jazyk displeja.

Na displeji môžete nastaviť rôzne 
jazyky, aby ste rozumeli všetkým 
informáciám.

Hodnota hluku
Symbol uvádza hlučnosť v decibe-
loch (dB).

 Najtichšia umývačka riadu má 
hlučnosť od 38 dB. Najvyššia 
hodnota je 46 dB.

Na nasledujúcich stránkach sú 
ešte raz pomocou tabuliek pod-
robne popísané všetky plne integ-
rované umývačky riadu Miele. 
Prístroje Miele disponujú rozličnými 
funkciami a vlastnosťami.

Najdôležitejšie z nich sú uvedené 
priamo nad výrobkom v podobe 
symbolov, aby bolo na pohľad 
možné ich odlíšenie. Z dôvodu 
rýchlejšieho prehľadu nájdete na 
tejto strane stručné vysvetlenie 
všetkých použitých symbolov.

Systém čistenia príborov
 Symbol uvádza, kam možno 
umiestniť príbor určený na 
čistenie.

 Patentovanú zásuvku 3D+1) je 
možné prispôbiť nielen na výšku a 
šírku, ale aj na hĺbku. V strednej 
časti so sklopnou hrebeňovou 
radou pre dlhé, úzke kusy príboru.

Patentovanú zásuvku 3D1) je 
možné prispôbiť nielen na výšku a 
šírku, ale aj na hĺbku.

 Všetky kusy príboru sú uložené 
samostatne, nečistoty sa odstrá-
nia bez zvyšku a príbor sa per-
fektne vysuší.

Príborový kôš sa dá flexibilne 
nasadiť na predný hrebeňový rad 
spodného koša.

QuickPowerWash
 Symbol uvádza, či je prístroj 
vybavený umývacím programom 
QuickPowerWash.

 Najlepšia účinnosť umývania A za 
menej ako jednu hodinu v spojení 
s tabletami Miele UltraTabs.

Sušenie AutoOpen2)

Symbol uvádza, či je prístroj 
vybavený sušením AutoOpen.

Na konci programu umývania sa 
dvierka umývačky riadu automa-
ticky otvoria.

BrilliantLight3)

Symbol uvádza, či je prístroj 
osvetlený zvnútra.

4 Power-LED svetlá zaisťujú 
perfektné osvetlenie vnútorného 
priestoru.

Význam symbolov
Prehľad všetkých symbolov pre plne integrované umývačky riadu
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Knock2open4)

Symbol uvádza otvárací mecha-
nizmus umývačky riadu.

 Dvierka umývačky sa automaticky 
otvoria po dvojitom poklopaní 
– rukoväť na dvierkach nie je 
potrebná.

*  O 20 % úspornejšie ako hraničná hodnota triedy energetic-
kej účinnosti A+++

1)  Patent: EP 2201887B1, DE 102008062761B3 
Patent: EP 3025628A1, DE 102014117225A1

2) Patent: EP 2120671B1, DE 102007008950B4 
3) Patent: EP 2233061B1 
4) Patent: EP 2428153B1
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Plne integrované umývačky riadu, 60 cm
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie (š. 60 x v. 81 cm), XXL (v. 85 cm) G 6660 SCVi G 6760 SCVi G 6765 SCVi XXL
Dizajn

Prevedenie panelu/spôsob ovládania
Plne integrovaný ovl. panel/
Ovládacie tlačidlo

Plne integrovaný ovl. panel/
Ovládacie tlačidlo

Plne integrovaný ovl. panel/
Ovládacie tlačidlo

Displej/displej MultiLingua s rozsiahlym výberom jazykov 3-miestny 7-segmentový/– jednoriadkový textový/• jednoriadkový textový/•
Komfort
Knock2open – – –
Adaptér na zatváranie dvierok ComfortClose ComfortClose ComfortClose
Osvetlenie BrilliantLight/zásobník soli vo dvierkach –/– –/– –/–
Hlučnosť dB(A) re 1 pW 44 44 44
Ukazovateľ zostatkového času/predvoľba štartu až 24 h/
TimeControl •/•/– •/•/– •/•/–
Kontrola funkčnosti optické a akustické optické a akustické optické a akustické
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)/trieda sušenia A+++/A A+++/A A+++/A
Spotreba vody v programe Automatika v l od 6,5 6,5 6,5
Spotreba vody v l/spotreba el. energie v programe ECO v kWh 9,7/0,75 9,9/0,67 9,9/0,67
Ročná spotreba vody v l/el. energie v kWh v programe ECO 2 716/213 2 772/189 2 772/189
Hodnoty spotreby s pripojením na teplú vodu® v programe ECO v 
kWh 0,45 0,49 0,49
FlexiTimer s funkciou EcoStart/EcoFeedback –/– •/• •/•
EcoTech tepelný akumulátor – • •
Systém striedavého umývania/polovičné naplnenie/pripojenie teplej 
vody •/•/• •/•/• •/•/•
Kvalita výsledkov
Umývanie výhradne čerstvou vodou • • •
Sušenie AutoOpen • • •
SensorDry/obehové turbotermické sušenie •/• •/• •/•
Perfect GlassCare • • •
Programy umývania
ECO/Automatika/intenzívny 75°C •/•/• •/•/• •/•/•
Štandardný 55°C/jemný/QuickPowerWash •/•/• •/•/• •/•/•
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/dolný kôš intenzívny/extra úsporný/extra suchý •/–/–/– •/–/•/– •/–/•/–
Namáčanie/predumytie –/– –/– –/–
Košové vybavenie
Uloženie príborov 3D príborová zásuvka + 3D príborová zásuvka + 3D príborová zásuvka +
Košové vybavenie/FlexCare držiak na poháre ExtraComfort/2 ExtraComfort/2 ExtraComfort/2
Počet jedálenských súprav 14 14 14
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
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
Dĺžka prítokovej/odtokovej hadice/elektrického vedenia v m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70



253

U
m

ýv
ač

ky
 r

ia
du

 M
ie

le

Typ/predajné označenie (š. 60 x v. 81 cm), XXL (v. 85 cm) G 6890 SCVi K2O G 6895 SCVi XXL K2O G 6992 SCVi K2O
Dizajn

Prevedenie panelu/spôsob ovládania
Plne integrovaný ovl. panel/
Ovládacie tlačidlo

Plne integrovaný ovl. panel/
Ovládacie tlačidlo

Plne integrovaný ovl. panel/
Touch on metal

Displej/displej MultiLingua s rozsiahlym výberom jazykov jednoriadkový textový/• jednoriadkový textový/• 2-riadkový textový/•
Komfort
Knock2open • • •
Adaptér na zatváranie dvierok AutoClose AutoClose AutoClose
Osvetlenie BrilliantLight/zásobník soli vo dvierkach •/• •/• •/•
Hlučnosť dB(A) re 1 pW 41 41 41
Ukazovateľ zostatkového času/predvoľba štartu až 24 h/
TimeControl •/•/– •/•/– •/•/•
Kontrola funkčnosti optické a akustické optické a akustické optické a akustické
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)/trieda sušenia A+++/A A+++/A A+++/A
Spotreba vody v programe Automatika v l od 6,5 6,5 6,5
Spotreba vody v l/spotreba el. energie v programe ECO v kWh 9,9/0,67 9,9/0,67 9,9/0,67
Ročná spotreba vody v l/el. energie v kWh v programe ECO 2 772/189 2 772/189 2 772/189
Hodnoty spotreby s pripojením na teplú vodu® v programe ECO v 
kWh 0,49 0,49 0,49
FlexiTimer s funkciou EcoStart/EcoFeedback •/• •/• •/•
EcoTech tepelný akumulátor • • •
Systém striedavého umývania/polovičné naplnenie/pripojenie teplej 
vody •/•/• •/•/• •/•/•
Kvalita výsledkov
Umývanie výhradne čerstvou vodou • • •
Sušenie AutoOpen • • •
SensorDry/obehové turbotermické sušenie •/• •/• •/•
Perfect GlassCare • • •
Programy umývania
ECO/Automatika/intenzívny 75°C •/•/• •/•/• •/•/•
Štandardný 55°C/jemný/QuickPowerWash •/•/• •/•/• •/•/•
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/dolný kôš intenzívny/extra úsporný/extra suchý •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Namáčanie/predumytie –/– –/– •/•
Košové vybavenie
Uloženie príborov 3D príborová zásuvka + 3D príborová zásuvka + 3D príborová zásuvka +
Košové vybavenie/FlexCare držiak na poháre MaxiComfort/4 MaxiComfort/4 MaxiComfort/4
Počet jedálenských súprav 14 14 14
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/• •/•
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
Dĺžka prítokovej/odtokovej hadice/elektrického vedenia v m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
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Plne integrované umývačky riadu, 60 cm
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie (š. 60 x v. 81 cm), XXL (v. 85 cm) G 6997 SCVi XXL K2O
Dizajn

Prevedenie panelu/spôsob ovládania
Plne integrovaný ovl. panel/
Touch on metal

Displej/displej MultiLingua s rozsiahlym výberom jazykov 2-riadkový textový/•
Komfort
Knock2open •
Adaptér na zatváranie dvierok AutoClose
Osvetlenie BrilliantLight/zásobník soli vo dvierkach •/•
Hlučnosť dB(A) re 1 pW 41
Ukazovateľ zostatkového času/predvoľba štartu až 24 h/
TimeControl •/•/•
Kontrola funkčnosti optické a akustické
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)/trieda sušenia A+++/A
Spotreba vody v programe Automatika v l od 6,5
Spotreba vody v l/spotreba el. energie v programe ECO v kWh 9,9/0,67
Ročná spotreba vody v l/el. energie v kWh v programe ECO 2 772/189
Hodnoty spotreby s pripojením na teplú vodu® v programe ECO v 
kWh 0,49
FlexiTimer s funkciou EcoStart/EcoFeedback •/•
EcoTech tepelný akumulátor •
Systém striedavého umývania/polovičné naplnenie/pripojenie teplej 
vody •/•/•
Kvalita výsledkov
Umývanie výhradne čerstvou vodou •
Sušenie AutoOpen •
SensorDry/obehové turbotermické sušenie •/•
Perfect GlassCare •
Programy umývania
ECO/Automatika/intenzívny 75°C •/•/•
Štandardný 55°C/jemný/QuickPowerWash •/•/•
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/dolný kôš intenzívny/extra úsporný/extra suchý •/•/•/•
Namáčanie/predumytie •/•
Košové vybavenie
Uloženie príborov 3D príborová zásuvka +
Košové vybavenie/FlexCare držiak na poháre MaxiComfort/4
Počet jedálenských súprav 14
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
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
Dĺžka prítokovej/odtokovej hadice/elektrického vedenia v m 1,50/1,50/1,70
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Plne integrované umývačky riadu, 45 cm
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie (š. 60 x v. 81 cm), XXL (v. 85 cm) G 4782 SCVi
Dizajn

Prevedenie panelu/spôsob ovládania
plne integrovaný ovl. panel/
Ovládacie tlačidlo

Displej/displej MultiLingua s rozsiahlym výberom jazykov 3-miestny 7-segmentový/–
Komfort
Knock2open –
Adaptér na zatváranie dvierok ComfortClose
Osvetlenie BrilliantLight/zásobník soli vo dvierkach –/–
Hlučnosť dB(A) re 1 pW 46
Ukazovateľ zostatkového času/predvoľba štartu až 24 h/
TimeControl •/•/–
Kontrola funkčnosti Kontrolná indikácia
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)/trieda sušenia A++/A
Spotreba vody v programe Automatika v l od 6,0
Spotreba vody v l/spotreba el. energie v programe ECO v kWh 8,7/0,70
Ročná spotreba vody v l/el. energie v kWh v programe ECO 2 436/197
Hodnoty spotreby s pripojením na teplú vodu® v programe ECO v 
kWh 0,52
FlexiTimer s funkciou EcoStart/EcoFeedback –/–
EcoTech tepelný akumulátor –
Systém striedavého umývania/polovičné naplnenie/pripojenie teplej 
vody •/•/•
Kvalita výsledkov
Umývanie výhradne čerstvou vodou •
Sušenie AutoOpen •
SensorDry/obehové turbotermické sušenie •/•
Perfect GlassCare •
Programy umývania
ECO/Automatika/intenzívny 75°C •/•/•
Štandardný 55°C/jemný/QuickPowerWash •/•/•
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/dolný kôš intenzívny/extra úsporný/extra suchý •/–/–/–
Namáčanie/predumytie –/–
Košové vybavenie
Uloženie príborov Príborová zásuvka
Košové vybavenie/FlexCare držiak na poháre –/–
Počet jedálenských súprav 9
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
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
Dĺžka prítokovej/odtokovej hadice/elektrického vedenia v m 1,50/1,50/1,70
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Aby ste so svojimi kuchynskými spotrebičmi 
Miele docielili vždy perfektné výsledky, 
ponúkame Vám rozsiahly sortiment originál-
neho príslušenstva Miele. Bolo vyvinuté 
špeciálne pre kuchynské prístroje Miele. 
S originálnym príslušenstvom môžete svoje 
spotrebiče plne prispôsobiť individuálnym 
potrebám a situáciám použitia a naplno tak 
využiť všetky ich funkcie.

Perfektné výsledky
Príslušenstvo na pečenie a prípravu v pare
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Na individuálne použitie prístrojov Miele
Plechy na pečenie a univerzálne plechy

Sporáky, rúry na pečenie a konvektomaty Miele sa dodávajú s rôznym príslušenstvom. 
Pomocou dodatočného príslušenstva môžete ešte lepšie využiť všetky rozmanité možnosti 
použitia Vášho prístroja vo všetkých prevádzkových režimoch.

Originálne plechy na pečenie a univerzálne plechy Miele
Pre všetky sporáky, rúry na pečenie a konvektomaty pre domácnosť sú k dispozícii vhodné 
plechy na rôzne účely použitia:
• Ploché plechy na pečenie.
• Hlboké univerzálne plechy na pečenie, napr. koláčov z kysnutého cesta, alebo ako pekáč s 

vysokým okrajom na pečenie a grilovanie rýb alebo mäsa.
• Perforovaný plech na pečenie Gourmet, resp. perforovaná ohrúhla forma na pečenie sú 

ideálnym riešením pre program klimatického pečenia. Tak budú žemle, pečivo, chlieb, 
koláče, pizza a hranolčeky mimoriadne chrumkavé a chutné.

• Všetky plechy na pečenie a univerzálne plechy Miele je možné nasadiť na plnovýsuvné 
pojazdy FlexiClip alebo zasunúť priamo do postrannej mriežky.

Originálne plechy na grilovanie 
a pečenie
Plechy Miele na grilovanie a pečenie sa pri 
grilovaní alebo pečení jednoducho položia 
na perfektne prispôsobené hlboké univer-
zálne plechy Miele. V nich sa zachytí 
odkvapkávajúca šťava z mäsa, resp. výpek. 
Dosadajúci plech na grilovanie a pečenie 
chráni šťavu z mäsa, resp. výpek pred 
pripálením. Tak z nej možno ďalej pripraviť 
chutné omáčky. Navyše plechy na grilovanie 
a pečenie zabraňujú nežiaducim tukovým 
škvrnám v ohrevnom priestore a uľahčia 
Vám tým čistenie Vášho spotrebiča.



259

P
rís

lu
še

ns
tv

o 
M

ie
le



260

Plechy s úpravou PerfectClean
Pre sporáky, rúry na pečenie a konvektomaty pre domácnosť

Originálne plechy na pečenie Miele  
HBB 51/ HBB 71

HBB 51 pre rúry generácie H 2000 
s objemom ohrevného priestoru 56 l 
Obj. číslo: 9519690 

HBB 71 pre rúry generácie H 2000/H 6000 s 
objemom ohrevného priestoru 49 l a 76 l, ako aj pre 
všetky konvektomaty DGC XL/XXL 

Obj. číslo: 9519820 

Univerzálny plech HUBB 60

HUBB 51 pre rúry generácie H 2000 
s objemom ohrevného priestoru 56 l
Obj. číslo: 9519720 

HUBB 71 pre rúry generácie H 2000/H 6000 s 
objemom ohrevného priestoru 49 l a 76 l, ako aj pre 
všetky konvektomaty DGC XL/XXL
Obj. číslo: 9519840 

HUBB 91 pre rúry generácie H 6000 
so šírkou 90 cm
Obj. číslo: 9520680 

Originálne univerzálne plechy Miele  
HUBB 51/ HUBB 71/ HUBB 91

Plech na pečenie Gourmet, perforovaný 
HBBL 71

Okrúhla forma na pečenie, perforovaná 
HBFP 27-1

Na všetko chrumkavé a krehké.
• Na chrumkavé pečivo, chlieb, krehké pizze a 

zemiakové hranolčeky
• Ideálne na pečenie v prevádzkovom režime 

klimatické pečenie
• Pre rúry generácie H 2000/H 6000 s objemom 

ohrevného priestoru 49 l a 76 l, ako aj pre všetky 
konvektomaty DGC XL/XXL

Obj. číslo: 9520620 

Na prípravu chrumkavého pečiva v prevádzkovom 
režime klimatické pečenie.
• Ideálne na pečenie žemlí, briošiek, croissantov, 

pizze či slaných quiche alebo koláčov
• Optimálna distribúcia pary pri klimatickom pečení 

vďaka dierovaniu
• Žiadne pripálenie, odolné proti poškriabaniu vďaka 

povrchovej úprave PerfectClean
• Nie je potrebný papier na pečenie ani vymastenie
• Priemer 27 cm, na použitie na rošt

Obj. číslo: 10116800 

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

Na pečenie pizze, quiche alebo koláčov.
• Žiadne pripálenie, odolné proti poškriabaniu vďaka 

povrchovej úprave PerfectClean
• Nie je potrebný papier na pečenie ani vymastenie
• Mimoriadne ľahké čistenie
• Priemer 27 cm, na použitie na rošt

HBF 27-1 Obj. číslo: 9520720  

HBFL 27-1 s historickým logom Miele 
Obj. číslo: 9520730  

Plech na grilovanie a pečenie  
HGBB 51

Redukuje rozstrekovanie tuku, redukuje potrebu 
čistenia
• Šťava z mäsa či tuk sa nepripália, dobrý základ pre 

chutné omáčky
• Presne sa hodí na univerzálny plech HUBB 51
• Pre rúry generácie H 2000 s objemom ohrevného 

priestoru 56 l

Obj. číslo: 9519760 

Plechy na grilovanie a pečenie  
HGBB 71 / HGBB 91

Redukuje rozstrekovanie tuku, redukuje potrebu 
čistenia
• Šťava z mäsa či tuk sa nepripália, dobrý základ pre 

chutné omáčky
• Presne sa hodí na univerzálny plech HUBB 71, 

resp. HUBB 91

HGBB 71 pre rúry generácie H 2000/H 6000 s 
objemom ohrevného priestoru 49 l a 76 l, ako aj pre 
všetky konvektomaty DGC XL/XXL
Obj. číslo: 9520630 

HGBB 91 pre rúry generácie H 6000 
so šírkou 90 cm, obj. číslo: 9520690  

Úprava PerfectClean
Plechy a rošty na pečenie disponujú touto 
patentovanou, extrémne odolnou povrcho-
vou úpravou s jedinečnými vlastnosťami 
nepriľnavosti. Odolné znečistenia sa dajú 
bez námahy odstrániť umývacím roztokom 
a mäkkou špongiou.
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Príslušenstvo na pečenie

Rošt na pečenie  
HBBR 50

Rošt na pečenie  
HBBR 71

Pre rúry generácie H 2000 s objemom ohrevného 
priestoru 56 l

Obj. číslo: 9519790 

Pre rúry generácie H 2000/H 6000 s objemom 
ohrevného priestoru 49 l a 76 l, ako aj pre všetky 
konvektomaty DGC XL a DGC XXL

Obj. číslo: 9524950 

Rošt na pečenie HBBR 72Rošt na pečenie  
HBBR 72

Rošt na pečenie  
HBBR 92

Pre rúry generácie H 2000/H 6000 s objemom 
ohrevného priestoru 49 l a 76 l

Obj. číslo: 9520640 

Pre rúy generácie H 6000 so šírkou 90 cm

Obj. číslo: 9520700   

Originálne rošty na pečenie Miele
Sporáky, rúry na pečenie a konvektomaty 
Miele sa dodávajú s roštom na pečenie. Keď 
chcete ešte lepšie využiť ohrevný priestor a 
súčasne piecť na všetkých úrovniach, 
môžete spotrebič dodatočne vybaviť ďalšími 
roštami. Rošty Miele slúžia nielen ako 
plocha na postavenie foriem na pečenie, ale 
sú ideálne aj na pečenie a grilovanie klobás 
a mäsa. Aby sa pritom zachytil kvapkajúci 
tuk, resp. výpek, môžu sa položiť na presne 
prispôsobený originálny univerzálny plech 
Miele (pozri "Plechy na pečenie"). Originálne 
rošty Miele sa môžu nasadiť na plnovýsuvné 
pojazdy FlexiClip alebo zasunúť priamo do 
postrannej mriežky.

Pizza kameň Gourmet  
HBS 60

Pre výsledky ako z kamennej pece.
• Na pečenie pizze, quiche, chleba, žemlí, lievancov 

a pikantného pečiva
• Ako akumulačná doska na stole udržiava teplo až 

25 minút
• Lepšie využitie energie vďaka vysokému kontakt-

nému teplu
• Mimoriadne ľahké čistenie vďaka špeciálnemu 

povrchu
• Z glazovanej keramiky – vrátane drevenej lopatky
• Nevhodné na použitie v rúre na pečenie s mikrovln-

kou či v konvektomatoch pre domácnosť

Obj. číslo: 5382220  

PyroFit
Postranné mriežky, rošty na pečenie 
a plnovýsuvné pojazdy FlexiClip s úpravou 
PyroFit budú po každej pyrolýze žiarivo 
čisté. Pretože počas pyrolýzy môže zostať 
príslušenstvo s touto povrchovou úpravou 
bez problémov v ohrevnom priestore 
a vyčistí sa automaticky spolu s ním.

Vyberacia rukoväť 
HEG

Na bezpečné vyberanie všetkých plných horúcich 
plechov a roštov
• Na stabilné podopretie ťažkých plechov priamo v 

ťažisku

Obj. číslo: 3985271 
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Plnovýsuvné pojazdy FlexiClip

Plnovýsuvné pojazdy FlexiClip 
HFC 71

Plnovýsuvné pojazdy FlexiClip 
HFC 61

Pre rúry generácie H 2000/H 6000 s objemom 
ohrevného priestoru 49 l a 76 l, ako aj pre konvekto-
maty DGC XL od výrobného čísla 127273729 a DGC 
XXL

Obj. číslo: 9520660 

Pre rúry generácie H 4000 a H 5000 s objemom 
ohrevného priestoru 76 l, ako aj pre konvektomaty 
DGC XL do výrobného čísla 127273728
 
Obj. číslo: 6949330 

HFC 72 pre rúrygenerácie H 2000/H 6000 s obje-
mom ohrevného priestoru 49 l a 76 l 
Obj. číslo: 9520670 

HFC 92 pre rúry generácie H 6000 
so šírkou 90 cm 

Obj. číslo: 9520710   

Plnovýsuvné pojazdy FlexiClip 
HFC 50

Plnovýsuvné pojazdy FlexiClip 
HFC 70

HFC 50 pre rúry generácie H 2000 s objemom 
ohrevného priestoru 56 l 

Obj. číslo: 9170810  

HFC 70 pre rúry generácie H 2000/H 6000 s 
objemom ohrevného priestoru 49 l a 76 l, ako aj pre 
konvektomaty DGC XL od výrobného čísla 
127273729 a DGC XXL

Obj. číslo: 9520650 

Plnovýsuvné pojazdy FlexiClip 
HFC 72 / HFC 92

Plnovýsuvné pojazdy FlexiClip
Vďaka plnovýsuvným pojazdom sa dajú 
plechy a rošty na pečenie a pekáče Gour-
met úplne vytiahnuť z ohrevného priestoru 
a bezpečne držia v každej polohe. Tak 
možno napr. pečené mäso pohodlne podliať 
alebo obrátiť bez rizika popálenia. Navyše je 
možné plechy, rošty a pekáče dosadajúce 
na plnovýsuvné pojazdy úplne jednoducho 
po jednom zasunúť do inej výšky. 
Celkovo možno naraz používať až 3 úrovne, 
tzn. že svoj ohrevný priestor môžete vybaviť 
maximálne 3 pármi pojazdov FlexiClip.
Pojazdy FlexiClip sa upevňujú celkom 
jednoducho na postranných mriežkach rúry 
na pečenie. 
 

Možnosti kombinácií pre plnovýsuvy 

Označenie H 2000 H 6000 DGC 6000 
XL

DGC 6000 
XL

DGC 6000 
XXL

FlexiClip   /   Objem 49 l / 56 l 76 l 49 l / 76 l 49 l / 76 l 
pyrolýza 90 cm

48 l
do výr. čísla
127273728

48 l
od výr. čísla
127273729

68 l

HFC 61 Perfect Clean •
HFC 50 •
HFC 70 • • • •
HFC 71 Perfect Clean • • • •
HFC 72 Pyrofit •
HFC 92 Pyrofit •

 • = kompatibilné
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Príslušenstvo na grilovanie a kuchynské pomôcky

Príslušenstvo na grilovanie Miele
Rúra na pečenie H 6890 BP so šírkou 
90 cm je vybavená otočným grilom, ktorý 
zabezpečí rovnomerné zhnednutie grilova-
nej potraviny. Pre tento otočný gril sú k 
dispozícii dva diely vyššie zobrazeného 
príslušenstva:
• grilovacie držiaky HGH
• zariadenie na prípravu šašlíka HSE

Doska na krájanie  
DGSB 1

Doska na krájanie  
DGSB 2

S 2 nasúvacími úrovňami, napr. pre naparovaciu 
misku alebo multifunkčný pekáč KMB 5000-S.
• Vrát. 2 naparovacích misiek: perforovanej misky 

DGGL8 a záchytnej misky s hĺbkou 2 cm
• Z olejovaného bukového dreva s extra protišmyko-

vými silikónovými nožičkami
• So širokým žliabkom, ktorý sa ľahko čistí

Obj. číslo: 7690220 

Zodpovedá doske na krájanie DGSB 1, avšak bez 
nerezových misiek.

Obj. číslo: 9120970 

Zariadenie na prípravu šašlíka  
HSE

Grilovacie držiaky 
HGH

Na súčasnú prípravu až 4 špízov.
• Pre optimálny výsledok a úsporu času
• Na pripevnenie na ražeň otočného grilu
• Obsah: 4 špízy a 2 upevňovacie disky so skrutkami

Obj. číslo: 1009230  

Na grilovanie rolád, hydiny, kolien a pod.
• Je možné použiť len spoločne s otočným grilom
• Šetrné upevnenie predovšetkým plneného 

grilovaného pokrmu
• Podsuňte univerzálny plech HUBB 91 na zachyte-

nie tuku
• Obsah: 2 držiaky

Obj. číslo: 1104460 

Servírovacia misa DGSE 1 Doska na udržovanie teploty pokrmu 
Miele WHP 70

Pekne naservírovať, vychutnať za horúca.
• Pre naparovacie misky Miele DGG 16, 14, 2, ako aj 

DGGL 1 a 5 (nie je súčasťou dodávky)
• Vhodná aj ako žiaruvzdorná forma v rúre na 

pečenie Miele (až do 230 °C)
• Vhodné na varenie pri nízkych teplotách v 

nahrievačoch Gourmet značky Miele
• Miska a pokrievka z jemného porcelánu 

Villeroy & Boch
• Na servírovanie horúcich jedál z parnej 

rúry Miele
• Rozmery: d x š: 375 x 210 mm, výška: s pokrievkou 

95 mm, bez pokrievky 80 mm

Obj. číslo: 9438520 

Servírovať za horúca, vychutnávať za horúca.
• Na ohrev v ohrevnom priestore rúry na pečenie 

alebo konvektomatu pre domácnosť
• Teplota 180 – 200 °C, prevádzkový režim horúci 

vzduch plus, zohrievať 20 – 30 min.
• Na použitie v postranných mriežkach alebo na 

plnovýsuvných pojazdach FlexiClip
• Obsah: akumulačná doska na udržovanie teploty 

pokrmu, 1 podložka, 2 rukoväti
• Pre rúry na pečenie Miele s objemom ohrevného 

priestoru 49 a 76 l, resp. pre kombinované parné 
rúry XL/XXL s objemom ohrevného priestoru 48 l, 
resp. 68 l 

Obj. číslo: 9275710  
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Pekáče a pokrievky Gourmet

Pekáč Gourmet  
HUB 5000-M

Pekáč Gourmet vhodný na indukciu 
HUB 5001-M

• Max. náplň cca 5 kg
• Vonkajšie rozmery: š x h x v: 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
• Vnútorné rozmery: š x h x v: 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Pre spotrebiče generácie H 2000/H 6000 s objemom 
ohrevného priestoru 49 l a 76 l, ako aj pre všetky 
konvektomaty DGC 6600-6865. Taktiež použiteľné 
na sklokeramických a elektrických varných doskách 
(nie však indukčných a plynových varných doskách).

Obj. číslo: 10314250 

Pre popis pozri HUB 5000-M

Tento pekáč má navyše indukčné dno, vďaka čomu 
je vhodný aj na použitie na indukčných varných 
doskách.

Obj. číslo: 10314270 

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
• Vnútorné rozmery: š x h x v: 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Pre rúry generácie H 2000 s objemom ohrevného 
priestoru 56 l, ako aj pre H 6000 BM (na rošte). 
Použiteľné na všetkých varných doskách okrem 
plynových.

Obj. číslo: 7247770 (do vypredania) / 10314280 

Pekáče Miele Gourmet
Na prípravu pečených jedál, zapekaných 
jedál, nákypov a iných jedál sú sporáky, rúry 
na pečenie a konvektomaty Miele vybavené 
vhodnými originálnymi pekáčmi Miele 
Gourmet. Tieto sa môžu vložiť do postran-
ných mriežok, položiť na plnovýsuvné 
pojazdy FlexiClip, príp. alternatívne na rošt. 
Originálne pekáče Miele Gourmet sú všetky 
vyrobené v Nemecku z ručne liatej tvrdenej 
hliníkovej liatiny a zdokonalené kvalitným 
nepriľnavým povrchom ILAG. Tento zabra-
ňuje pripáleniu jedál a navyše uľahčuje 
čistenie.
Vo variantoch týchto pekáčov vhodných na 
indukčný ohrev je navyše magnetizujúce 
dno.

Pokrievky na pekáče Miele Gourmet
K všetkým pekáčom Miele Gourmet sú k 
dispozícii vhodné nerezové pokrievky. Nie 
sú súčasťou dodávky pekáčov, ale v prí-
pade potreby sa objednávajú zvlášť.

Pokrievka na pekáče Gourmet 
HBD 60-22

Pre pekáče Miele HUB 61-22, 62-22, 5000 M a 5001 M
• Z kvalitnej nerezovej ocele
• Nepoužívajte v rúrach s mikrovlnkou ani pri 

grilovaní
• Nie je súčasťou dodávky pekáčov

Obj. číslo: 5136950 
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•   = kompatibilné 
=  pekáč je vhodný do postranných mriežok, resp. pojazdov 

FlexiClip
R = pekáč Gourmet možno použiť iba na rošte
E1=  pekáč Gourmet sa smie použiť iba na rošte na úrovni 1 

odspodu

Pekáč Gourmet vhodný na indukciu  
HUB 5001-XL

Najväčší pekáč na trhu vhodný na indukčný ohrev
• Max. náplň cca 8 kg
• Vonkajšie rozmery: š x h x v: 44,8 x 38,6 x 8,6 cm
• Vnútorné rozmery: š x h x v: 38,0 x 34,5 x 8,0 cm 

Pre rúry generácie H 2000/H 6000 s objemom 
ohrevného priestoru 49 l a 76 l, ako aj pre všetky 
konvektomaty DGC 6600-6865. Použiteľné na 
všetkých varných doskách okrem plynových.

Obj. číslo: 10314310 

Pekáč Gourmet vhodný na indukciu 
HUB 62-35

Pekáč Gourmet 
HUB 61-35*

Najväčší pekáč na trhu vhodný na indukčný ohrev

Pre popis pozri HUB 61-35
Tento pekáč má navyše indukčné dno, vďaka čomu 
je vhodný aj na použitie na indukčných varných 
doskách. Inak kompatibilný, maximálna náplň, 
rozmery ako HUB 61-35.

Obj. číslo: 10314300 

• Max. náplň cca 8 kg
• Vonkajšie rozmery: š x h x v: 42,2 x 37,5 x 8,6 cm
• Vnútorné rozmery: š x h x v: 38,0 x 34,5 x 8,0 cm

Pre rúry generácie H 2000 s objemom ohrevného 
priestoru 56 l, ako aj pre H 6000 BM (na rošte) a 
všetky zabudovateľné rúry na pečenie so šírkou 
90 cm generácie H 6000 (tiež na rošte). Taktiež 
použiteľné na sklokeramických a elektrických 
varných doskách (nie však indukčných a plynových 
varných doskách).

Obj. číslo: 5559260 
(*do vypredania zásob)

Pokrievka na pekáče Gourmet 
HBD 60-35

Pre pekáče Miele HUB 61-35 a HUB 5000 XL
• Z kvalitnej nerezovej ocele
• Nepoužívajte v rúrach s mikrovlnkou ani pri 

grilovaní
• Nie je súčasťou dodávky pekáčov
• Nevhodné pre zabudovateľné kompaktné rúry na 

pečenie
• Rozmery: š x h x v: 39,0 x 35,5 x 13,4 cm

Obj. číslo: 5136960 

Možnosti kombinácií pre pekáče Gourmet

Označenie Pokrievka H 2000 H 6000 H 6000 BM DGC 
6600 - 6865

HBD  
60-22

HBD  
60-35 56 l 76 l 49 l

76 l 90 cm

Pre sklokeramické 
varné dosky

HUB 5000-M • • • R •
HUB 61-35 • • R R R E1

Vhodné na 
indukčné varenie

HUB 5001-M • • • R •
HUB 5001-XL • • • •
HUB 62-22 • • R R R E1

HUB 62-35 • • R R R E1
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Neperforovaná naparovacia miska  
DGG 14

• Objem: 1,5 l, úžitkový objem: 0,9 l
• Vonkajšie rozmery: š x h x v: 325 x 176 x 40 mm

Obj. číslo: 8019972 

Neperforovaná naparovacia miska  
DGG 16

• Objem: 0,77 l
• Vonkajšie rozmery: š x h x v: 325 x 176 x 20 mm

Obj. číslo: 8109060 

Naparovacie misky ponúkané spoločnosťou 
Miele sa môžu používať vo všetkých par-
ných rúrach Miele1). Extra veľké naparovacie 
misky pre konvektomaty (DGC 65* – DGC 
68*), resp. pre parné rúry s mikrovlnkou 
Miele (DGM) umožňujú maximálne využitie 
veľkého ohrevného priestoru týchto spotre-
bičov. Neperforované naparovacie misky sú 
vhodné na prípravu jedál v omáčkach a 
základoch, ako aj na prípravu jedál vo vode, 
napr. rezancov a ryže. Neperforované 
naparovacie misky s väčším objemom sa 
vynikajúco hodia na prípravu polievok, 
eintopfov a nákypov. Perforované naparova-
cie misky sa vynikajúco hodia na blanšíro-
vanie alebo varenie zeleniny, rýb, mäsa a 
zemiakov, ktoré sa nevaria v omáčke alebo 
vo vývare. Perforované naparovacie misky 
sú ideálne aj na rozmrazovanie. Všetky 
naparovacie misky Miele sú profesionálnym 
príslušenstvom z 0,6 mm hrubej, povrchovo 
upravenej nerezovej ocele európskej výroby.

Príslušenstvo pre parné rúry
Naparovacie misky a pokrievky
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Neperforované naparovacie misky
Na prípravu jedál v omáčkach, šťavách alebo vo vode (napr. ryža, cestoviny)

Neperforovaná naparovacia miska  
DGG 11

Neperforovaná naparovacia miska  
DGG 3

Neperforovaná naparovacia miska  
DGG 2

Neperforovaná naparovacia miska  
DGG 7

Neperforovaná naparovacia miska  
DGG 9

• Objem: 2,5 l, úžitkový objem: 2,0 l
• Vonkajšie rozmery: š x h x v: 325 x 176 x 60 mm

Obj. číslo: 5001390 

• Objem: 4,0 l, úžitkový objem: 3,1 l
• Vonkajšie rozmery: š x h x v: 325 x 265 x 65 mm
• Nie je možné použiť v tlakových parných rúrach 

Miele

Obj. číslo: 5001400 

• Vonkajšie rozmery: š x h x v: 325 x 354 x 20 mm
• Nie je možné použiť v tlakových parných rúrach 

Miele

Obj. číslo: 8234900 

• Objem: 4,0 l, úžitkový objem: 2,8 l
• Vonkajšie rozmery: š x h x v: 325 x 176 x 100 mm

Obj. číslo: 8019361 

• Objem: 5,7 l, úžitkový objem: 4,2 l
• Vonkajšie rozmery: š x h x v: 325 x 176 x 150 mm

Obj. číslo: 8015103 

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
• Nie je možné použiť v tlakových parných rúrach 

Miele

Obj. číslo: 8227250 

1)  V tlakových parných rúrach Miele sa spravidla môžu 
používať iba misky s vonkajšími rozmermi 325 x 176 mm.

Neperforovaná naparovacia miska  
DGG 15

• Objem: 2,0 l, úžitkový objem: 1,7 l
• Vonkajšie rozmery: š x h x v: 325 x 265 x 40 mm
• Nie je možné použiť v tlakových parných rúrach 

Miele

Obj. číslo: 8101330 

Neperforovaná naparovacia miska  
DGG 18

• Objem: 7,5 l, úžitkový objem: 6,1 l
• Vonkajšie rozmery: š x h x v: 325 x 176 x 200 mm

Obj. číslo: 8019007 

Neperforovaná naparovacia miska  
DGG 20

Vhodné špeciálne pre konvektomaty Miele
• Objem: 2,4 l, úžitkový objem: 1,8 l
• Vonkajšie rozmery: š x h x v: 450 x 190 x 40 mm

Obj. číslo: 8246340 
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Perforovaná naparovacia miska  
DGGL 1

Perforovaná naparovacia miska  
DGGL 5

Perforovaná naparovacia miska  
DGGL 6

• Objem: 1,5 l, úžitkový objem: 0,9 l
• š x h x v: 325 x 176 x 40 mm

Obj. číslo: 5001370 

• Objem: 2,5 l, úžitkový objem: 2,0 l
• š x h x v: 325 x 176 x 60 mm

Obj. číslo: 8019293 

• Objem: 4,0 l, úžitkový objem: 2,8 l
• š x h x v: 325 x 176 x 100 mm

Obj. číslo: 8019294 

Perforovaná naparovacia miska  
DGGL 19

Perforovaná naparovacia miska  
DGGL 10

• Objem: 5,7 l, úžitkový objem: 4,2 l
• š x h x v: 325 x 176 x 150 mm

Obj. číslo: 8019295 

• Objem: 7,8 l, úžitkový objem: 6,1 l
• š x h x v: 325 x 176 x 200 mm

Obj. číslo: 8019296 

Perforovaná naparovacia miska  
DGGL 8

• Objem: 2,0 l, úžitkový objem: 1,7 l
• š x h x v: 325 x 265 x 40 mm

Obj. číslo: 8227240 

Perforovaná naparovacia miska  
DGGL 4

Perforovaná naparovacia miska  
DGGL 13

• Objem: 4,0 l, úžitkový objem: 3,1 l
• š x h x v: 325 x 265 x 60 mm

Obj. číslo: 5379570 

• Objem: 3,3 l, úžitkový objem: 2,0 l
• š x h x v: 354 x 325 x 40 mm

Obj. číslo: 8279450 

Perforovaná naparovacia miska  
DGGL 12

Vhodné špeciálne pre konvektomaty Miele
• Objem: 5,4 l, úžitkový objem: 3,3 l
• š x h x v: 448 x 386 x 40 mm

Obj. číslo: 8249430 

Perforované naparovacie misky
Na blanšírovanie alebo varenie zeleniny, rýb, mäsa alebo zemiakov

Perforovaná naparovacia miska  
DGGL 20

Vhodné špeciálne pre konvektomaty Miele
• Objem: 2,4 l, úžitkový objem: 1,8 l
• š x h x v: 448 x 190 x 40 mm

Obj. číslo: 8285410  

Nerezová pokrievka s rukoväťou  
DGD 1/3

Nerezová pokrievka s rukoväťou  
DGD 1/2

Pre naparovacie misky
• S vonkajšími rozmermi š x h: 325 x 176 mm
• Z nerezovej ocele

Obj. číslo: 8109071 

Pre naparovacie misky
• S vonkajšími rozmermi š x h: 325 x 265 mm
• Z nerezovej ocele

Obj. číslo: 7623900 
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Príslušenstvo pre parné rúry 

Neperforovaná naparovacia miska  
DGG 1/2 – 80 L

Neperforovaná naparovacia miska  
DGG 1/2 – 40 L

Perforovaná naparovacia miska  
DGGL 1/2 – 40 L

Na prípravu jedál v omáčkach, vo vývaroch, 
vode (napr. ryža, cestoviny)
• Vhodné pre parné rúry Miele s mikrovlnkou s 

ohrevným priestorom s objemom 40 l
• Objem: 4,2 l, úžitkový objem: 3,6 l
• Vonkajšie rozmery: š x h x v: 375 x 197 x 80 mm
• Nevhodné pre mikrovlnnú prevádzku!

Obj. číslo: 10168230 

Na prípravu jedál v omáčkach, vo vývaroch, 
vode (napr. ryža, cestoviny)
• Vhodné pre parné rúry Miele s mikrovlnkou s 

ohrevným priestorom s objemom 40 l
• Objem: 2,2 l, úžitkový objem: 1,6 l
• Vonkajšie rozmery: š x h x v: 375 x 197 x 40 mm
• Nevhodné pre mikrovlnnú prevádzku!

Obj. číslo: 10168200 

Na blanšírovanie alebo varenie zeleniny, rýb, mäsa, 
zemiakov a pod.
• Vhodné pre parné rúry Miele s mikrovlnkou s 

ohrevným priestorom s objemom 40 l
• Objem: 2,2 l, úžitkový objem: 1,6 l
• Vonkajšie rozmery: š x h x v: 375 x 197 x 40 mm
• Nevhodné pre mikrovlnnú prevádzku!

Obj. číslo: 10168190 

Plochá sklenená tácka 
DMGS 1/1 – 30 L

Neperforovaná naparovacia miska  
DGG 1/1 – 40 L

Perforovaná naparovacia miska  
DGGL 1/1 – 40 L

Na prípravu jedál v mikrovlnnej prevádzke
• Pre parné rúry Miele s mikrovlnkou s ohrevným 

priestorom s objemom 40 l
• Aj ako tácka na zachytávanie tekutín pri prevádzke 

parnej rúry
• Vonkajšie rozmery: š x h x v: 375 x 394 x 30 mm

Obj. číslo: 10168180  

Na prípravu jedál v omáčkach, vo vývaroch, vode 
(napr. ryža, cestoviny)
• Vhodné pre parné rúry Miele s mikrovlnkou s 

ohrevným priestorom s objemom 40 l
• Objem: 4,0 l, úžitkový objem: 3,4 l
• Vonkajšie rozmery: š x h x v: 375 x 400 x 40 mm
• Nevhodné pre mikrovlnnú prevádzku!

Obj. číslo: 10170290   

Na blanšírovanie alebo varenie zeleniny, rýb, mäsa, 
zemiakov a pod.
• Vhodné pre parné rúry Miele s mikrovlnkou s 

ohrevným priestorom s objemom 40 l
• Objem: 4,0 l, úžitkový objem: 3,4 l
• Vonkajšie rozmery: š x h x v: 375 x 400 x 40 mm
• Nevhodné pre mikrovlnnú prevádzku!

Obj. číslo: 10170300   

Rám pre zavesenie pod hornú skrinku 
DGUG 3050

Vyrovnávacia lišta  
AB 45-7 

Rám pre voľne stojace prevedenie 
DGSG 3050

Na inštaláciu zabudovateľnej 35 cm parnej rúry pod 
hornú skrinku
• 1 spotrebič s 2 možnosťami inštalácie pre individu-

álne požiadavky

Obj. číslo: 7155960 

Pre 45 cm výklenok
• Ideálne prispôsobenie spotrebiča k výklenku 

pomocou vyrovnávacej lišty
• Menej odtlačkov prstov a ľahké čistenie – povrch 

CleanSteel
• Farebne ladí s prístrojom

AB 45-7 s povrchom CleanSteel, v kombinácii s DGD 
4635, obj. číslo: 9350640 

AB 45-7L s povrchom CleanSteel, v kombinácii s 
DGD 4635 a DGD 6605 CleanSteel 
Obj. číslo: 9350630 

AB 45-7L obsidián čierna v kombinácii s DGD 6635 
obsw, obj. číslo: 9350620  

Na inštaláciu zabudovateľnej 35 cm parnej rúry ako 
voľne stojaceho spotrebiča
• 1 spotrebič s 2 možnosťami inštalácie pre individu-

álne požiadavky

Obj. číslo: 7155950 
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Možnosti kombinácií pre naparovacie misky

Možnosti kombinácií pre naparovacie misky

Parná rúra Konvektomat Tlaková 
parná rúra

Parná rúra
s 
mikrovlnkou

Nerezová pokrievka

Výklenok
Ohrevný priestor

45 cm 36 cm Voľne 
stojaci 
prístroj

45 cm
32 l

45 cm
48 l

60 cm
68 l

38 cm 45 cm DGD ½ DGD ⅓

DGG 2 • • • • R R • R •
DGG 3 • • • • R R R •
DGG 7 • • • • R R • R •
DGG 9 • • • • R R • R •
DGG 10 • • • • R R • R •
DGG 11 • • • • R R R

DGG 14 • • • • R R • R •
DGG 15 • • • • R R R •
DGG 16 • • • • R R • R •
DGG 17 • • • • R R R

DGG 18 • • • • R R • R •
DGG 20 • •
DGGL 1 • • • • R R • R

DGGL 4 • • • • R R R

DGGL 5 • • • • R R • R

DGGL 6 • • • • R R • R

DGGL 8 • • • • R R R

DGGL 10 • • • • R R • R

DGGL 12 • •
DGGL 13 • • • • R R R

DGGL 19 • • • • R R • R

DGGL 20 • •
DGG ½ – 40 L R R R •
DGG 1/1 – 40 L R R •
DGG ½ – 80 L R R R •
DGGL ½ – 40 L R R R •
DGGL 1/1 – 40 L R R •
DMGS 1/1 – 30 L R R •

• = kompatibilné R = miska sa musí používať na rošte
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Príslušenstvo pre mikrovlnky 
a rúry na pečenie s mikrovlnkou

Vyrovnávacia lišta AB 36  
nerezové prevedenie CleanSteel

Vyrovnávacie lišty AB 42-1

Vyrovnávacia lišta AB 38-1  
nerezové prevedenie CleanSteel

Vyrovnávacia lišta AB 45-9 
nerez/CleanSteel

Tácka Gourmet  
MGP 17

Sklenená misa na zachytávanie tuku Okrúhla sklenená misa MBFG 30

Originálna sklenená misa 
Miele HGS 100

Pre 36 cm výklenok s M 6030/ 32
• Ideálne prispôsobenie spotrebiča k výklenku 

pomocou vyrovnávacej lišty
• Menej odtlačkov prstov a ľahké čistenie – povrch 

CleanSteel

Obj. číslo: 7134340 

Pre 42 cm výklenok s M 6032
• Ideálne prispôsobenie spotrebiča k výklenku 

pomocou vyrovnávacej lišty
• Menej odtlačkov prstov a ľahké čistenie – povrch 

CleanSteel
• Farebne ladí s prístrojom

Obj. číslo: 7027170, nerezové prevedenie CleanSteel 
Obj. číslo: 7027140, briliantová biela  

Pre 38 cm výklenok s M 6030/32
• Ideálne prispôsobenie spotrebiča k výklenku 

pomocou vyrovnávacej lišty
• Menej odtlačkov prstov a ľahké čistenie – povrch 

CleanSteel

Obj. číslo: 7134480 

Pre 45 cm výklenok s M 6030/32
• Ideálne prispôsobenie spotrebiča k výklenku 

pomocou vyrovnávacej lišty
• Menej odtlačkov prstov a ľahké čistenie – povrch 

CleanSteel

Obj. číslo: 7134490 

Na sladké alebo iné drobné kúsky jedla
• Vhodná pre všetky mikrovlnné rúry Miele

Obj. číslo: 6637361

Na pečenie koláčov alebo ako pekáč zachytávanie 
tuku.
• Z odolného borokremičitého skla
• Odolná proti teplotám do 300 °C
• Pre všetky mikrovlnky
• Navyše vhodná pre všetky rúry na pečenie pri 

všetkých prevádzkových režimoch
• Priemer: 27,8 cm 

Obj. číslo: 6637332 

Na pečenie koláčov alebo ako pekáč na pečenie 
mäsa
• Z odolného borokremičitého skla 
• Odolná proti teplotám do 300 °C 
• Pre mikrovlnky s ohrevným priestorom s objemom 

46 l
• Navyše vhodná pre všetky rúry na pečenie pri 

všetkých prevádzkových režimoch
• Priemer 30 cm 

Obj. číslo: 9711960 

Na použitie v rúrach na pečenie s mikrovlnkou Miele
• Ideálna pre nákypy, zapekanie a koláče
• Úspora času pri pečení v rúre na pečenie v 

mikrovlnkou v kombinovanej prevádzke
• Neustály prehľad o procese pečenia
• Použiť sa dá tiež v mikrovlnkách Miele 

M 110 E a M 130 E
• Vonkajšie rozmery: š x h: 45,5 x 35,3 mm

Obj. číslo: 4317620  
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Príslušenstvo pre vákuovacie zásuvky

Veľké vákuovacie vrecká 
VB 2435

Na uskladnenie a varenie metódou Sous-vide 
tekutých aj tuhých potravín
• Možno zahrievať po dobu 2 hodín pri 90 °C
• Na uskladnenie v chladničke a mrazničke
• Chráni pred spálením mrazom
• Hladké a pevné
• Obsah: 50 vreciek, 240 x 350 mm

Obj. číslo: 10380630  

Malé vákuovacie vrecká 
VB 1828

Na uskladnenie a varenie metódou Sous-vide 
tekutých aj tuhých potravín.
• Možno zahrievať po dobu 2 hodín pri 90 °C
• Na uskladnenie v chladničke a mrazničke
• Chráni pred spálením mrazom
• Hladké a pevné
• Obsah: 50 vreciek, 180 x 280 mm

Obj. číslo: 10380620  
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Rukoväť 
DS 6000

Rukoväť  
DS 6000 Classic

Rukoväť  
DS 6003

Rukoväť  
DS 6000 Vitro

Rukoväť  
DS 6000 Gold

Rukoväť  
DS 6000 Nature

Krycia lišta  
HKL 60

Rukoväť s dištančnými držiakmi na dodatočné 
vybavenie v prípade sporákov/rúr na pečenie, 
parných rúr, mikrovlniek a nahrievačov v dizajne 
PureLine generácie 6000, ako aj rúr na pečenie série 
H26xx
• Klasické a jednoduché, decentné a nenápadné: 

optimálne ku každej farbe spotrebiča
• Vhodné na montáž na spotrebiče, ako aj samo-

statný kuchynský nábytok
• Výmenu rukovätí v prípade všetkých spotrebičov s 

funkciou mikrovlnky, ako aj nahrievačov, môžu 
vykonať iba servisní technici 

Obj. číslo: 9555120 nerezové prevedenie CleanSteel 
Obj. číslo: 9555130 hliník 
Obj. číslo: 9555140 chróm  

Rukoväť s dištančnými držiakmi na dodatočné 
vybavenie v prípade sporákov/rúr na pečenie, 
parných rúr, mikrovlniek a nahrievačov v dizajne 
PureLine generácie 6000, ako aj rúr na pečenie série 
H26xx
• Individuálne prispôsobenie k nábytku vďaka 

rôznym farebným alternatívam
• Vhodné na montáž na spotrebiče, ako aj samo-

statný kuchynský nábytok
• Výmenu rukovätí v prípade všetkých spotrebičov s 

funkciou mikrovlnky, ako aj v prípade nahrievačov, 
môžu vykonať iba servisní technici

Obj. číslo: 9445670 Classic briliantová biela  
Obj. číslo: 9445660 Classic obsidián čierna  
Obj. číslo: 9445680 Classic havanna hnedá  

Rukoväť s dištančnými držiakmi na dodatočné 
vybavenie v prípade sporákov/rúr na pečenie, 
parných rúr, mikrovlniek a nahrievačov v dizajne 
PureLine generácie 6000, ako aj rúr na pečenie série 
H26xx (súprava pozostáva z 3 rukovätí)
• Harmonizácia rukoväti spotrebiča a kuchynského 

nábytku
• Použitie: vhodné pre spotrebiče aj okolitý nábytok
• Výmenu rukovätí v prípade všetkých spotrebičov s 

funkciou mikrovlnky, ako aj nahrievačov, môžu 
vykonať iba servisní technici

Obj. číslo: 9445630 nerezové prevedenie CleanSteel 

Rukoväť s dištančnými držiakmi na dodatočné 
vybavenie v prípade sporákov/rúr na pečenie, 
parných rúr, mikrovlniek a nahrievačov v dizajne 
PureLine generácie 6000, ako aj rúr na pečenie série 
H26xx
• Čisté línie a prepracovaný dizajn: rukoväti so 

sklenenými vložkami vo farbe spotrebiča
• Vhodné na montáž na spotrebiče, ako aj samo-

statný kuchynský nábytok
• Výmenu rukovätí v prípade všetkých spotrebičov s 

funkciou mikrovlnky, ako aj nahrievačov, môžu 
vykonať iba servisní technici

Obj. číslo: 9823280 briliantová biela   
Obj. číslo: 9823270 obsidián čierna   
Obj. číslo: 9823260 havanna hnedá  

Rukoväť s dištančnými držiakmi na dodatočné 
vybavenie v prípade sporákov/rúr na pečenie, 
parných rúr, mikrovlniek a nahrievačov v dizajne 
PureLine generácie 6000, ako aj rúr na pečenie série 
H26xx
• Extravagantné, elegantné a kvalitné: eloxované v 

zlatej farbe a matné
• Vhodné na montáž na spotrebiče, ako aj samo-

statný kuchynský nábytok
• Výmenu rukovätí v prípade všetkých spotrebičov s 

funkciou mikrovlnky, ako aj nahrievačov, môžu 
vykonať iba servisní technici 

Obj. číslo: 9823220 briliantová biela 
Obj. číslo: 9823210 obsidián čierna   
Obj. číslo: 9823200 havanna hnedá  

Rukoväť s dištančnými držiakmi na dodatočné 
vybavenie v prípade sporákov/rúr na pečenie, 
parných rúr, mikrovlniek a nahrievačov v dizajne 
PureLine generácie 6000, ako aj rúr na pečenie série 
H26xx
• Každá rukoväť je unikát: vložky do rukovätí z 

prírodných materiálov. Briliantová biela: zvetrané 
drevo. Obsidián čierna: bridlica. Havanna hnedá: 
čiernohnedé drevo

• Z dôvodu použitia prírodných materiálov môže 
dôjsť v prípade rukovätí k optickým rozdielom

• Vhodné na montáž na spotrebiče, ako aj samo-
statný kuchynský nábytok

• Výmenu rukovätí v prípade všetkých spotrebičov s 
funkciou mikrovlnky, ako aj nahrievačov, môžu 
vykonať iba servisní technici

Obj. číslo: 9823250 briliantová biela   
Obj. číslo: 9823240 obsidián čierna   
Obj. číslo: 9823230 havanna hnedá  

Na zakrytie hrany nábytku pri rôznych kombináciách 
spotrebičov
• Harmonický vzhľad pri zabudovaní vďaka krycej lište
• Použitie: vertikálna kombinácia spotrebičov s 

výškou 45 a 60 cm

Obj. číslo: 7114780 nerezové prevedenie CleanSteel 
Obj. číslo: 5165170 sýta čierna  
Obj. číslo: 10410570 grafitová sivá  0,00*

Ďalšie príslušenstvo pre zabudovateľné prístroje
Rukoväte a ďalšie montážne príslušenstvo
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Príslušenstvo pre varné dosky
Perfektný kuchynský riad pre varné dosky Miele

Pri používaní indukčných varných dosiek sú 
potrebné varné nádoby vhodné na indukčný 
ohrev. V závislosti od varnej nádoby, príp. 
stavu naplnenia hrncov, môžu pri varení na 
indukčných varných doskách vznikať zvuky. 
Príčinou je elektromagnetické kmitanie. V 
rámci našej spolupráce s dodávateľom 
iittala sme zabezpečili, že nami odporúčané 
varné nádoby "All Steel" pre naše indukčné 
varné dosky nespôsobujú takmer žiadne 
vnímateľné zvuky. Pri zapnutom odsávači 
pár zvuky nie sú vôbec počuť. Okrem toho 
ponúkajú hrnce a panvice "All Steel" opti-
málne rozvádzanie tepla a prostredníctvom 
viacvrstvového dna optimalizujú kontakt s 
varnou doskou, pretože ich dno je extrémne 
ploché. Varné nádoby "All Steel" značky 
iittala sa perfektne hodia na použitie na 
indukčných varných doskách. Dajú sa 
použiť aj na elektrické, príp. sklokeramické 
varné dosky.
Exkluzívne pre Miele vybavila spoločnosť 
iittala varné nádoby "All Steel" matnou 
úpravou povrchu.
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Obsah: panvica so špeciálnou povrchovou úpravou 
28 cm, hrniec s rukoväťou 16 cm/1,5 l, hrniec 
18 cm/2,5 l, ako aj hrniec 20 cm/4,0 l

Obj. číslo: 10454180 

4-dielna súprava riadu iittala 
KMTS 5704-1

Wok iittala  
KMWP 2820

Panvica iittala so špec. povrch. úpravou 
KMBP 2800-1

Hrniec s rukoväťou iittala  
KMSK 1615

Hrniec iittala  
KMKT 1825

Hrniec iittala  
KMKT 2040

Hrniec iittala  
KMKT 2460

Priemer dna 22 cm, hore 28 cm
• S kvalitnou nepriľnavou vrstvou
• Je aj súčasťou 4-dielnej súpravy hrncov 

KMTS 5704-1

Obj. číslo: 10461240 

Priemer dna 15 cm, hore 16 cm, 1,5 l
• S praktickou indikáciou stavu naplnenia vnútri
• Je aj súčasťou 4-dielnej súpravy hrncov 

KMTS 5704-1

Obj. číslo: 10735810 

Priemer dna 14,7 cm, hore 28 cm
• S kvalitnou nepriľnavou vrstvou

Obj. číslo: 7300220 

Priemer dna 15,5 cm, hore 18 cm, 2,5 l
• Je aj súčasťou 4-dielnej súpravy hrncov 

KMTS 5704-1

Obj. číslo: 10735800 

Priemer dna 18,5 cm, hore 20 cm, 4 l
• Je aj súčasťou 4-dielnej súpravy hrncov 

KMTS 5704-1

Obj. číslo: 10735790 

Priemer dna 22,2 cm, hore 24 cm, 6 l

Obj. číslo: 10735780 

Príslušenstvo k varným doskám a prístrojom SmartLine
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Príslušenstvo pre rad Miele SmartLine je 
svojimi rozmermi a funkciami špeciálne 
upravené pre tieto prístroje. Umožňuje ich 
optimálne zabudovanie, ako aj všestrannej-
šie použitie, pričom garantuje perfektné 
výsledky.

Príslušenstvo pre rad 
SmartLine
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Súprava na prestavbu na cirkuláciu 
DUU 1000-1 

Na prestavbu odsávača do pracovnej dosky 
z odťahu na cirkulačnú prevádzku
• Zapustenie do sokla 

s výškou od 100 mm
• Pripojenie odsávania na systém plochých kanálov 

doľava, doprava alebo dozadu
• Vrát. regenerovateľného filtra Longlife AirClean
• Rovnomerné prúdenie vzduchu v cirkulačnej 

prevádzke
• Redukcia hlučnosti prúdenia vzduchu

Obj. číslo: 10647600 

Panvica wok so špec. povrch. úpravou 
CSWP 1400

Odkladacia mriežka 
CSAG 1400

Optimálne prispôsobenie priehlbine indukčného 
woku Miele
• Technológia Control-Induc; zabraňuje prehriatiu 

povrchovej úpravy
• Väčší ako iné woky na trhu
• Odkladacia mriežka nie je súčasťou dodávky

Obj. číslo: 7132780 

Pre woky CSWP 1400
• Na bezpečné odloženie horúceho woku s vyklenu-

tým dnom
• Z kvalitného nerezu

Obj. číslo: 7217670  

Spojovacia lišta 
CSZL 7000

Na spojenie viacerých prístrojov SmartLine v jednom 
výreze.
• Použitie pri montáži viacerých prvkov priamo vedľa 

seba
• Vrátane pružiniek na dobrú fixáciu vo výreze

Obj. číslo: 10690630  
(obr. nie je k dispozícii)
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Príslušenstvo pre odsávače pár
Filtre proti nepríjemným zápachom v kuchyni

Pachový filter – na zabránenie 
nepríjemným kuchynským zápachom v 
cirkulačnej prevádzke
Odsávače s cirkulačnou prevádzkou odvá-
dzajú nasatú paru z varenia cez tukový a 
pachový filter. Tak sa vzduch, ktorý sa opäť 
vypustí do miestnosti, očisťuje od nepríjem-
ných kuchynských zápachov a tuku. Tieto 
filtre sa preto ako jednorazové filtre musia 
pravidelne meniť. Saturované filtre už viac 
nedokážu nasávať žiadne pachy. Rozsviete-
nie kontrolky tlačidla pachového filtra na 
odsávači pár Miele indikuje, kedy sa musí 
filter vymeniť. Táto funkcia NIE je nastavená 
z výroby. Môžete ju však celkom jednodu-
cho zapnúť (viď Návod na použitie prísluš-
ného odsávača pár Miele).
Niektoré pachové filtre ponúkame aj ako 
regenerovateľné "pachové filtre Longlife 
AirClean". Tieto môžete celkom jednoducho 
raz za pol roka regenerovať v rúre na peče-
nie (viď Návod na použitie filtrov). Majú 
životnosť 3 roky, vďaka čomu sú v porov-
naní s jednorazovými filtrami – pri dodržaní 
uvedených výmenných intervalov – oveľa 
lacnejšie.

Na perfektné fungovanie Vášho odsá-
vača pri prevádzke s odťahom
Pri prevádzke s odťahom sa odsávaný 
vzduch odvádza priamo von. Preto nie sú 
pachové filtre pri tomto spôsobe prevádzky 
potrebné.

Tukové filtre odsávača pár používané pri 
cirkulačnej prevádzke, ako aj prevádzke s 
odťahom sa však musia pravidelne čistiť v 
umývačke riadu.
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Aktívny uhlíkový filter  
DKF 25-1

Aktívny uhlíkový filter  
DKF 16-1

Pre odsávače Miele s cirkulačnou prevádzkou 
DA 60x6 W, DA 6796 W a DA 6996 W
• Obsah: 1 filter 
Obj. číslo: 9972550

Pre odsávače Miele s cirkulačnou prevádzkou DA 709x W
• Obsah: 2 filtre – 2 x DKF 12-1
• Aj ako náhradné balenie s 2 ks pre DKF 12-1 filter 
Obj. číslo: 7932320 

Aktívny uhlíkový filter  
DKF 7-1

Aktívny uhlíkový filter  
DKF 9-1

Aktívny uhlíkový filter  
DKF 11-1

Pre odsávače Miele s cirkulačnou prevádzkou 
DA 249-4
• Obsah: 1 filter 
Obj. číslo: 5580291 

Pre odsávače Miele s cirkulačnou prevádzkou 
DA 59XX W
• Obsah: 1 filter 
Obj. číslo: 7353170 

Pre odsávače Miele s cirkulačnou prevádzkou 
DA 146/156/150
• Obsah: 2 filtre 
Obj. číslo: 4965503 

Aktívny uhlíkový filter  
DKF 15-1

Pre odsávače Miele s cirkulačnou prevádzkou 
DA 20x0/21x0/22x0/2450/25x0
• Obsah: 2 filtre – 2 x DKF 11-1 
Obj. číslo: 6938631 

Aktívny uhlíkový filter  
DKF 12-1

Aktívny uhlíkový filter  
DKF 14-1

Pre odsávače Miele s cirkulačnou prevádzkou 
DA 186
• Obsah: 2 filtre 
Obj. číslo: 6532971 

Aktívny uhlíkový filter  
DKF 13-1

Aktívny uhlíkový filter  
DKF 18-1 

Aktívny uhlíkový filter 
DKF 21-1

Aktívny uhlíkový filter  
DKF 19-1

Aktívny uhlíkový filter  
DKF 20-1 

Aktívny uhlíkový filter  
DKF 17-1

Pre odsávače Miele s cirkulačnou prevádzkou 
DA 3xxx okrem DA 35xx a DA 36x0
• Obsah: 1 filter 
Obj. číslo: 6485741 

Pre odsávače Miele s cirkulačnou prevádzkou 
DA 1200/1260
• Obsah: 1 filter a 1 lepiaca fólia**
Obj. číslo: 9162160 

Pre odsávače Miele s cirkulačnou prevádzkou 
DA 6700 D
• Obsah: 4 filtre – 4 x DKF 18-1 bez lepiacej fólie 
• Aj ako náhradné balenie pre DKF 18-1
Obj. číslo: 9720600  

Pre odsávače Miele s cirkulačnou prevádzkou 
DA 23x0/2660/2690/35xx/36x0
• Obsah: 2 filtre
Obj. číslo: 9231860  

Pre jednotku cirkulácie vzduchu Miele DUU 2900
• Obsah: 2 filtre – 2 x DKF 18-1 bez lepiacej fólie
• Aj ako náhradné balenie pre DKF 18-1 
Obj. číslo: 9438930 

Pre odsávače Miele s cirkulačnou prevádzkou 
DA 700x D
• Obsah: 4 filtre – 4 x DKF 12-1
• Aj ako náhradné balenie so 4 ks pre DKF 12-1 
Obj. číslo: 7932330 

Pre všetky odsávače Miele s cirkulačnou prevádzkou 
okrem DA 18x/1xxx/2xxx/3xxx/59xx/60x6/6796/ 
6700/6896/70xx
• Obsah: 1 filter 
Obj. číslo: 6228731 

** Musí sa kvôli lepiacej fólii zakúpiť aspoň raz, potom sa môžu používať náhradné balenia DKF 20-1, resp. DKF 21-1.

Aktívny uhlíkový filter 
DKF 22-1

Pre odsávače Miele s cirkulačnou prevádzkou 
DA 6890
• Obsah: 2 filtre 
Obj. číslo: 9812030 



280

Regenerovateľný filter Longlife AirClean 
DKF 26-R

Regenerovateľný filter Longlife AirClean 
DKF 1000-R

Pre popis pozri DKF 12-R
• DKF 26-R použiteľné ako DKF 26-1
• Obsah: 2 filtre

Obj. číslo: 10271480  

Pre popis pozri DKF 12-R
• Pre CombiSety s integrovaným odsávaním 

CSDA 10x0
• Obsah: 1 filter

Obj. číslo: 10427040  

Regenerovateľný filter Longlife AirClean 
DKF 12-R

Proti nepríjemným kuchynským pachom
• Každý polrok jednoduchá regenerácia v rúre na 

pečenie
• Životnosť 3 roky
• Pri dodržaní intervalov výmeny cenovo výhodnejšie 

ako jednorazové filtre
• DKF 12-R použiteľné ako DKF 12-1
• Obsah: 1 filter

Obj. číslo: 10271450  

Pre popis pozri DKF 12-R
• DKF 21-R použiteľné ako DKF 21-1
• Obsah: 4 filtre

Obj. číslo: 10271460  

Pre popis pozri DKF 12-R
• DKF 25-R použiteľné ako DKF 25-1
• Obsah: 1 filter

Obj. číslo: 10271470  

Regenerovateľný filter Longlife AirClean 
DKF 21-R

Regenerovateľný filter Longlife AirClean 
DKF 25-R

Príslušenstvo pre odsávače pár
Regenerovateľné pachové filtre Longlife AirClean
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Strešný ventilátor  
DDG 102

Externý ventilátor pre škridlové strechy (sklon strechy 
od 22°)
• Preloženie ventilátora do vonkajšieho priestoru
• Jednostranný odťahový radiálny ventilátor
• Odťahové hrdlo s priemerom 125/150 mm
• Pripojenie ventilátora na odsávač pár pomocou 

spojovacieho dielu
• Výkon ventilátora: odsávanie s voľným vyfukovaním 

410 – 1 000 m3/h 

Obj. číslo: 5909230 

Vonkajší nástenný ventilátor 
AWG 102

Externý ventilátor na vonkajšiu stenu
• Preloženie ventilátora do vonkajšieho priestoru
• Jednostranný odťahový radiálny ventilátor
• Odťahové hrdlo s priemerom 125/150 mm
• Riadiaci kábel s dĺžkou 75 cm, so spojovacou 

prípojkou na pripojenie ventilátora na odsávač pár
• Výkon ventilátora: odsávanie s voľným vyfukovaním 

410 – 1 000 m3/h
  
Obj. číslo: 5680680 

Externý ventilátor sa dá v interiéri ľubovoľne inštalovať
• Premiestnenie ventilátora do inej miestnosti
• Obojstranný odsávací ventilátor
• Odťahové hrdlo s priemerom 125/150 mm
• Pripojenie ventilátora na odsávač pár pomocou 

spojovacieho dielu
• Výkon ventilátora: odsávanie s voľným vyfukovaním 

280 – 900 m3/h 

Obj. číslo: 6029260 

Odťahový ventilátor  
ABLG 202

Odťahová rúra  
DMK 150

Na odvetrávanie alebo ventiláciu
• Odťahová rúra s priemerom 100/110/125/150 mm 

na odvetrávanie odsávačov pár
• Tepelná izolácia – žiadne vnikanie studeného 

vzduchu
• Energia – testované u Blower Door, vhodné do 

energeticky úsporných domov
  
Obj. číslo: 9162280 

Príslušenstvo pre odsávače pár
Funkčné príslušenstvo

Prierez odťahového systému má podstatný 
vplyv na výkon a hluk odsávača pár.

Ak sa prierez odťahového systému oproti 
najväčšiemu možnému prierezu odťahového 
hrdla zmenší, spôsobí to zníženie výkonu 
prúdenia vzduchu a zvýšenie prevádzko-
vého hluku.
O ďalších podrobnostiach sa môžete 
informovať u predajcu.

Upozornenie pre plánovanie:
Pri výbere miesta montáže dbajte na to, aby 
bol odstup externého ventilátora k telesu 
odsávača minimálne 5 – 7 metrov.

Upozornenie k bezchybnej 
prevádzke odsávačov pár

Súprava na prestavbu na externú pre-
vádzku DEXT 6890

Na individuálne umiestnenie dodávaného ventilátora 
k DA 6890 Levantar
• Na dodatočné miesto v spodnej skrinke – flexibilné 

možnosti inštalácie ventilátora
• Maximálna sloboda pri plánovaní – umiestnenie 

ventilátora až do vzdialenosti 7 m 

Obj. číslo: 9937020  

Diaľkové ovládanie pre odsávače pár 
DARC 6

Na pohodlné ovládanie odsávačov pár s funkciou 
Con@ctivity 2.0
• Na zapnutie a vypnutie ventilátora
• Na reguláciu stupňov výkonu
• Na nezávislé zapnutie a vypnutie osvetlenia 

varných zón
• Na zapnutie a reguláciu trvania funkcie dobehu
• Dosah 10 m – vrátane batérií 

Obj. číslo: 9812060 
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Príslušenstvo pre odsávače pár
Funkčné príslušenstvo

Súprava na prest. na cirkuláciu DUW 20 
pre nástenné ods. okrem DA 249-4

Na prestavbu nástenných odsávačov z odťahovej na 
cirkulačnú prevádzku
• Rovnomerné prúdenie vzduchu v cirkulačnej 

prevádzke
•  Redukcia hlučnosti prúdenia vzduchu
•  Súčasťou dodávky je deflektor cirkulácie vzduchu, 

hrdlo s priemerom 150 mm, flexibilná hliníková 
odťahová rúra s dĺžkou 15 cm roztiahnuteľná na 
60 cm 

Obj. číslo: 6264790 

Súprava na prestavbu na cirkulačnú 
prevádzku DUU 150 pre DA 3xxx/2xxx

Na prestavbu zabudovateľných panelových a 
plošných odsávačov pár z odťahovej na cirkulačnú 
prevádzku
• Rovnomerné prúdenie vzduchu v cirkulačnej 

prevádzke
• Redukcia hlučnosti prúdenia vzduchu
• Súčasťou dodávky je plastová výfuková mriežka a 

dve hadicové spony 

Obj. číslo: 5696270  

Súprava na prestavbu na cirkulačnú 
prevádzku DUI 32 pre ostrov. odsáv. DA

Na prestavbu ostrovných odsávačov pár z odťahovej 
na cirkulačnú prevádzku
• Rovnomerné prúdenie vzduchu v cirkulačnej 

prevádzke
• Redukcia hlučnosti prúdenia vzduchu
• Súčasťou dodávky je deflektor cirkulácie vzduchu, 

hrdlo s priemerom 150 mm, flexibilná hliníková 
odťahová rúra s dĺžkou 15 cm roztiahnuteľná na 
60 cm

Obj. číslo: 9561760 

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

Na prestavbu zabudovateľných panelových a 
plošných odsávačov pár so z odťahovej na cirku-
lačnú prevádzku
• Rovnomerné prúdenie vzduchu v cirkulačnej 

prevádzke
• Redukcia hlučnosti prúdenia vzduchu
• Súčasťou dodávky je nerezová vetracia mriežka a 

hadicová spona

Obj. číslo: 7294230 

Súprava na prestavbu na cirkulačnú 
prevádzku DUU 2900

Pre všetky stropné a výsuvné odsávače pár Miele
• Na prestavbu stropného alebo výsuvného odsá-

vača pár z odťahovej na cirkulačnú prevádzku 
• Rovnomerné prúdenie vzduchu v cirkulačnej 

prevádzke
• Redukcia hlučnosti prúdenia vzduchu
• Vrát. 4 aktívnych uhlíkových filtrov 

Obj. číslo: 9242390 

Riadiaci kábel

Potrebné na prepojenie externého
ventilátora s odsávačom

STL-DA 5 (5 m)
Obj. číslo: 6725020 

STL-DA 9 (9 m)
Obj. číslo: 4837110 

STL-DA 12 (12 m)
Obj. číslo: 4837120 

Riadiaci modul  
DSM 400

Riadiaci modul s doplnkovými funkciami
• Prídavné riadiace funkcie
• Modul na riadenie externých spotrebičov s 

vlastným elektrickým napájaním
• Zapnutie/vypnutie svetla na odsávači externým 

tlačidlom
• Nie je určené pre odsávače pár s Con@ctivity 2.0 

Obj. číslo: 6213531 

* Upozornenie pre DA 289-4/489-4: dodatočne si 
objednajte držiak modulu DSM H 400

Riadiaci modul 
DSM 406

S doplnkovou funkciou, pre všetky odsávače s 
funkciou Con@tivity 2.0
• Prídavné riadiace funkcie
• Modul na riadenie externých spotrebičov s 

vlastným el. napájaním
• Zapnutie/vypnutie svetla na odsávači externým 

tlačidlom 

Obj. číslo: 9622200  

Súprava na prestavbu na cirkuláciu 
DUU 1000-1 pre CSDA 10x0

Na prestavbu odsávača do pracovnej dosky z 
prevádzky s odťahom na cirkulačnú prevádzku
• Zapustenie do sokla 

s výškou od 100 mm
• Pripojenie odsávania na systém plochých kanálov 

doľava, doprava alebo dozadu
• Vrát. regenerovateľného filtra Longlife AirClean
• Rovnomerné prúdenie vzduchu v cirkulačnej 

prevádzke
• Redukcia hlučnosti prúdenia vzduchu

Obj. číslo: 10647600 
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Sklenené dekoračné panely  
DRP 2900 pre DA 290x

Nerezové dekoračné panely  
DRP 2900 pre DA 290x

Dekoračné panely  
DDW 53X0

Potrebné príslušenstvo pre odsávače s viaczónovým 
okrajovým odsávaním
• Sklenený dekor – sklo s povrchovou úpravou, 

vhodné do umývačky riadu

Obj. číslo: 9184890 

Potrebné príslušenstvo pre odsávače s viaczónovým 
okrajovým odsávaním
• Kovový dekoračný panel – vhodný do umývačky 

riadu

Obj. číslo: 9184900 

Súprava 6 nerezových dekoračných panelov pre 
odsávač DA 53x0 W
• Vzhľad – tukové filtre ostanú skryté

Obj. číslo: 6942810 

* Odporúčaná predajná cena je uvedená v EUR vrátane DPH.

Príslušenstvo pre odsávače pár 
Dekoračné prvky

Súprava na stropnú montáž DUD 6700 
pre DA 6700 D 

Na pripevnenie odsávača DA 6700 D priamo pod 
stropom
• Nie je viditeľný žiadny rušivý odsávač
• Elegantná integrácia do Vašej kuchyne
• Jednoduchá montáž

Obj. číslo: 10609140  
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Zabraňuje tomu, aby sa kondenzát dostal naspäť do 
tela odsávača
• Zachytáva zvyšky kondenzátu z odsávacieho 

systému

DKS 125 pre Ø 125 mm (DRM 125)
Obj. číslo: 3915282 

DKS 150 pre Ø 150 mm (DRM 150)
Obj. číslo: 3915292 

Priechodka strechou  
DDF 125/150

Na odvetrávanie alebo ventiláciu
• Mnohostranné použitie – na sklon strechy od 22° a 

všetky druhy škridiel s Ø 125/150 mm
• Robustné – nerezové opláštenie s krycím rámom
• Inteligentné – výstup vzduchu smerom nadol 

vrátane spätnej klapky
• Nasávacie hrdlo s priemerom 150 mm

Obj. číslo: 4623200 

Tlmič hluku  
DASD 150

Zníženie hlučnosti motora a prúdenia vzduchu
• Dodatočný diel na redukciu hlučnosti odsávača pár
• Zníženie hlučnosti až do 4,5 db(A) re 1 pW
• DASD má dĺžku 250 mm a disponuje na každej 

strane 150 mm pripájacím hrdlom

Obj. číslo: 8269360 

Priechodka strechou  
DDF 200

Na odvetrávanie alebo ventiláciu
• Mnohostranné použitie – na sklon strechy od 22° a 

všetky druhy škridiel s Ø 200 mm
• Robustné – nerezové opláštenie s krycím rámom
• Inteligentné – výstup vzduchu smerom nadol 

vrátane spätnej klapky
• Nasávacie hrdlo s priemerom 200 mm

Obj. číslo: 6940060

Nerezová vonkajšia mriežka  
DFG 200

Vetracia mriežka na zabudovanie do vonkajšej steny, 
aby sa výpary dostali von
• Nerezová vetracia mriežka do vonkajšieho 

prostredia
• Nasávacie hrdlo s priemerom 200 mm

Obj. číslo: 6948560 

Príslušenstvo pre odsávače pár
Montážne príslušenstvo

Kondenzačný uzáverSpojovací prvok  
DASDV 150

Spojovací prvok medzi tlmičom hluku a hrdlom 
odsávača pár
• Spojovací prvok medzi hrdlom odsávača pár a 

tlmičom hluku
• Spojovací prvok medzi dvomi DASD 150

Obj. číslo: 8554880 

Hliníková odťahová rúra

Flexibilná hliníková odťahová rúra
• Flexibilná hliníková odťahová rúra s dobrým 

vedením vzduchu

DAS 100 pre Ø 100 mm, obj. číslo: 4623210 

DAS 125 pre Ø 125 mm, obj. číslo: 4623220 

DAS 150 pre Ø 150 mm, obj. číslo: 4623230 

DAS 200 pre Ø 200 mm, obj. číslo: 6938700 

Redukčné hrdlo 200/150mm  
DRS 200

Redukčné hrdlo 150/125mm  
DRS 150

 Redukčné hrdlo
• Prispôsobenie prierezu odťahu
• Na splnenie bezpečnostných protipožiarnych 

predpisov

Obj. číslo: 9591530 

Redukčné hrdlo
• Prispôsobenie prierezu odťahu
• Na splnenie bezpečnostných protipožiarnych 

predpisov

Obj. číslo: 9591510 
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Nástenný panel  
RWP 90 pre DA 399-6 a DA 429-6

Nerezová ochrana steny proti postriekaniu na zadnej 
stene
• Rozmanité – na želanie v lakovaní RAL
• v x š x h: 65 x 90 x 0,9 cm 

Obj. číslo: 4745500 

Príslušenstvo pre odsávače pár
Montážne a dekoračné príslušenstvo

Súprava na montáž svetelnej clony  
DML 400 

Optické prispôsobenie prostrediu kuchyne
• Na montáž originálnej nábytkovej lišty v prípade 

DA 33xx a DA 34xx 

Obj. číslo: 9232000 

Zápustný rám  
DAR 3000

Zápustný rám na úplnú integráciu DA 336x/DA 34xx
• Možnosť úplnej integrácie DA 336x/DA 34xx
• Montáž DA 349x do skrinky so šírkou 600 mm so 

zápustným rámom nie je možná 

Obj. číslo: 9188880 

Držiak modulu  
DSM H 400

Držiak modulu DSM 400 je potrebný pre odsávače 
DA 289/489-4 a DSM 400 

Obj. číslo: 8363350 

DES 6000 – súprava na montáž LED 
svietidiel do stropu

Na prispôsobenie stropného osvetlenia osvetleniu 
odsávača pár
• Súprava pozostáva zo 4 LED svetiel, každé s 

výkonom 3 W (vrát. transformátora)
• S montážnymi pružinami na jednoduché zabudo-

vanie do stropu
• Tieto svietidlá obsahujú zabudované, nevymieňa-

teľné LED žiarovky energetickej triedy A až A++

Obj. číslo: 9953120  

Komín DADC 6000

Na alternatívne odvádzanie vzduchu nahor
• Flexibilná výška komína 365 – 660 mm
• Šírka komína 340 mm
• Hĺbka komína 270 mm
• Vrát. upevňovacieho materiálu na stenu 

Pre DA 60xW a DA 6796 W, nerez
Obj. číslo: 9947450 
Briliantová biela pre DA 6996 W briliantová biela
Obj. číslo: 10331460 
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Príslušenstvo pre chladničky, mrazničky a vinotéky

Pre nefalšované, intenzívne 
chuťové zážitky
V chladničke sa skladuje množstvo rôznych 
potravín. Niektoré z nich môžu byť silne 
aromatické, napr. niektoré druhy syra. Aby 
sa ich jemná aróma a pôvodná chuť zacho-
vala a mohli ste si ju intenzívne vychutnať, 
nemali by sa potraviny a vína skladovať len v 
chlade, ale aj v pachovo neutrálnom pro-
stredí. 
Je taktiež veľmi nepríjemné, keď po otvorení 
chladničky cítiť v kuchyni silný zápach. 
Preto existujú pre chladničky a vinotéky 
Miele filtre Active AirClean. 
Tieto, vďaka inovatívnej kombinácii účinných 
látok z aktívneho uhlia a prírodného pro-
duktu chitosan, zachytávajú pachy a zabra-
ňujú, aby sa prenášali na iné potraviny alebo 
vína, resp. zabezpečia, aby ste po otvorení 
chladničky necítili nepríjemný zápach. 
Filtre môžete vo svojom spotrebiči celkom 
jednoducho nasunúť na zadnú stranu 
sklenených políc.

Na optimálne uskladnenie potravín v pachovo 
neutrálnom prostredí
• Aktívne uhlie s chitosanom neutralizuje nepríjemné 

zápachy
• Jednoducho nasuňte na zadnú hranu sklenenej 

police
• Oba filtre stačí vymieňať cca každých 6 mesiacov 

(KKF-RF, obj. číslo: 7.236.280)
• Obsah: plastový kryt s 2 filtrami
• Vhodné pre všetky chladničky a mrazničky okrem 

prístrojov MasterCool. V závislosti od potreby – tzn. 
množstva potravín s výraznou arómou – odporú-
čame použiť viacero týchto filtračných súprav

Obj. číslo: 7236290 

Pre pachovo neutrálnu klímu vo vašej vinotéke
• Pre podstavnú vinotéku KWT 4154 UG-1
• Pre voľne stojacu vinotéku KWT 6831/32 SG(S)
• Pre voľne stojacu kombinovanú vinotéku KWTN 

14826 SDE ed/cs-1

Obj. číslo: 9447050 

Na optimálne uskladnenie potravín v pachovo 
neutrálnom prostredí
• Na výmenu filtra v plastovom kryte súpravy 

KKF-FF (obj. číslo: 7.236.290)
• Odporúčaná výmena: cca každých 6 mesiacov
• Obsah: 2 filtre
• Na výmenu filtrov v plastovom 

kryte súpravy KKF-FF priamo z výroby alebo v 
dodatočne vybavených spotrebičoch. Dovybavenie 
je možné v prípade všetkých chladničiek a mrazni-
čiek okrem MasterCool 

Obj. číslo: 7236280  

Pre pachovo neutrálnu klímu vo vašej vinotéke
• Pre podstavné vinotéky KWT 63xx
• Pre zabudovateľné vinotéky KWT 6112 iG

Obj. číslo: 9945070  

Súprava filtrov Active AirClean  
KKF FF

Pachový filter Active AirClean do 
vinotéky

Pachový filter Active AirClean 
KKF-RF

Pachový filter Active AirClean 
do vinotéky KKF-RKWT



Úspora energie a miesta
Chladničky a mrazničky nie sú vždy opti-
málne naplnené. Počas slávnostných 
príležitostí alebo sviatkov sa do nich musí 
vždy zmestiť o niečo viac ako inokedy. 
Príslušenstvo, ako police na fľaše, vytvoria 
cenné miesto v chladničke a postarajú sa 
o bezpečné a pohodlné uskladnenie. 
 
S izolačnou doskou do mrazničiek sa môže 
nevyužitý priestor odizolovať, čím sa 
výrazne zníži spotreba energie v prázdnych 
zásuvkách.
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Príslušenstvo pre chladničky, mrazničky a vinotéky

Polica na fľaše  
KFR 30060 PF/KFR 30060

Polica na fľaše  
KFR 10055

Polica na fľaše  
KFR 10061

Polica na fľaše  
KFR 10067

Na bezpečné, priestorovo úsporné odkladanie fliaš
• Vhodné pre chladničky K 30 000
• Až na 5 fliaš
• Na vodorovné a stabilné uskladnenie, napr. vína
• Variabilné použitie na rôznych úrovniach zasunutia
• Z pochrómovaného kovu

KFR 30060 PF pre spotrebiče so zónou PerfectFresh 
Obj. čislo: 9552700
KFR 30060 pre spotrebiče bez zóny PerfectFresh
Obj. číslo: 9552690 

Polica na fľaše  
KFR 20060 PF/KFR 20060

Na bezpečné, priestorovo úsporné odkladanie fliaš
• Pre spotrebiče K 20 000 s vnútorným priestorom 

XL
• Až na 5 fliaš
• Na vodorovné a stabilné uskladnenie, napr. vína
• Variabilné použitie na rôznych úrovniach
• Z pochrómovaného kovu

KFR 20060 PF pre spotrebiče so zónou PerfectFresh
Obj. číslo: 10363580  
KFR 20060 pre spotrebiče bez zóny PerfectFresh
Obj. číslo: 10363600 

Na bezpečné, priestorovo úsporné odkladanie fliaš
• Vhodné pre všetky voľne stojace chladničky a 

kombinované chladničky s mrazničkou K 10 000 so 
šírkou 55 cm

• Až na 5 fliaš
• Na vodorovné a stabilné uskladnenie, napr. vína
• Variabilné použitie na rôznych úrovniach zasunutia
• Z pochrómovaného kovu

Obj. číslo: 7316060 

Na bezpečné, priestorovo úsporné odkladanie fliaš
• Vhodné pre všetky voľne stojace chladničky a 

kombinované chladničky s mrazničkou K 10 000 a 
K 20 000 bez vnútorného priestoru XL a bez zóny 
PerfectFresh so šírkou 60 cm

• Až na 5 fliaš
• Na vodorovné a stabilné uskladnenie, napr. vína
• Variabilné použitie na rôznych úrovniach zasunutia
• Z pochrómovaného kovu

Obj. číslo: 7316080  

Na bezpečné, priestorovo úsporné odkladanie fliaš
• Vhodná pre všetky voľne stojace chladničky a 

kombinované chladničky s mrazničkou K 10 000 so 
zónou PerfectFresh 
a šírkou 60 cm

• Až na 5 fliaš
• Na vodorovné a stabilné uskladnenie, napr. vína
• Variabilné použitie na rôznych úrovniach zasunutia
• Z pochrómovaného kovu

Obj. číslo: 7316090  

Polica na fľaše KFR 9000Izolačné dosky pre mrazničky 
IP 600/IP 700

Na bezpečné, priestorovo úsporné odkladanie fliaš
• Vhodné pre všetky voľne stojace chladničky a 

kombinované chladničky s mrazničkou KFN 2813x 
a KFN 2913x

• Až na 5 fliaš
• Na vodorovné a stabilné uskladnenie, napr. vína
• Variabilné použitie na rôznych úrovniach zasunutia
• Z pochrómovaného kovu 

Obj. číslo: 6962260

Na zníženie spotreby energie
• Na oddelenie nepoužívaného priestoru
• V takto oddelenom priestore sa ušetrí až do 50 % 

energie
• Pre mrazničky modelov FN 12000/14000 a 

FN 2xx62

IP 600: pre mrazničky so šírkou 60 cm
Obj. číslo: 6522590  
IP 700: pre mrazničky so šírkou 70 cm
Obj. číslo: 7790690  
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Nerezové čelné dvierka  
KEDF 30088

Nerezové čelné dvierka  
KEDF 30122

Súprava na Side-by-Side  
usporiadanie KSK 6300 

Na atraktívne začlenenie chladničiek a mrazničiek do 
Vašej kuchyne
• Pre chladničky a mrazničky s výškou 

výklenku 880 mm
• Vrátane šablóny, skrutiek a rukoväti

Obj. číslo: 9608240  

Na atraktívne začlenenie chladničiek a mrazničiek do 
Vašej kuchyne
• Pre chladničky a mrazničky s výškou 

výklenku 1220 mm
• Vrátane šablóny, skrutiek a rukoväti

Obj. číslo: 9608270  

Pre vysokokvalitnú kombináciu podstavných vinoték 
Side-by-Side

Obj. číslo: 9799630 

Príslušenstvo k MasterCool

Vodný filter 
KB 1000

Vodný filter s aktívnym uhlím 
KWF 1000

Na čisté kocky ľadu
• Filtruje suspendované látky vody z vodovodu
• Pre všetky spotrebiče MasterCool so zariadením 

na výrobu ľadu IceMaker

Obj. číslo: 7134240 

Na čisté a chuťovo neutrálne kocky ľadu
• Filtruje suspendované látky, ako aj chuťové a 

pachové látky
• Pre všetky spotrebiče MasterCool so zariadením 

na výrobu ľadu IceMaker

Obj. číslo: 7134220 

Pre krištáľovo čistú sviežosť
Miešané nápoje, aperitívy, koktejly alebo 
limonády – kocky ľadu by mali tieto nápoje 
osviežiť bez toho, aby zmenili ich chuť. Aby 
bolo zaručené, že váš spotrebič Miele 
MasterCool pripraví vždy čisté a aj chuťovo 
neutrálne kocky ľadu,  
ponúka Miele pre spotrebiče s pevným 
pripojením na vodu príslušný filter.

Súprava na Side-by-Side  
usporiadanie KSK 28202

Na kvalitné spojenie voľne stojacich chladničiek a 
mrazničiek Side-by-Side
• Vhodné pre K 28202 D v kombinácii s FN 28262
• Na trvalo stabilnú inštaláciu Side-by-Side
• Spojenie oboch samostatných spotrebičov do jednej 

optickej jednotky
• Mraznička musí byť umiestnená vľavo, chladnička 

vpravo

Obj. číslo: 10543880 biela   
Obj. číslo: 10543900 nerezová  
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Nerezové čelné dvierka  
KFP 2403 ed/cs

Na atraktívnu integráciu vinoték MasterCool do Vašej 
kuchyne
• Pre vinotéky so šírkou 60 cm 

Obj. číslo: 9883380 

Príslušenstvo k MasterCool

Nerezové čelné dvierka  
KFP 1813 ed/cs

Na atraktívnu integráciu mrazničiek MasterCool 
do Vašej kuchyne
• Pre mrazničky so šírkou 45 cm s výdajom ľadu/

vody v dvierkach

Obj. číslo: 9883370 

Nerezové čelné dvierka 
KFP 1803 ed/cs

Na atraktívnu integráciu mrazničiek MasterCool 
do Vašej kuchyne
• Pre mrazničky so šírkou 45 cm bez výdaja ľadu/

vody v dvierkach 

Obj. číslo: 9883360 

Nerezové čelné dvierka  
KFP 3003 ed/cs

Nerezové čelné dvierka 
KFP 3603 ed/cs

Na atraktívnu integráciu chladničiek a mrazničiek 
MasterCool do Vašej kuchyne
• Pre chladničky a mrazničky so šírkou 75 cm 

Obj. číslo: 9883390 

Na atraktívnu integráciu chladničiek a mrazničiek 
MasterCool do Vašej kuchyne
• Pre chladničky a mrazničky so šírkou 90 cm

Obj. číslo: 9883450 

Nerezové čelné dvierka  
KFP 3013 ed/cs

Nerezové čelné dvierka  
KFP 3023 ed/cs

Nerezové čelné dvierka  
KFP 3613 ed/cs

Nerezové čelné dvierka  
KFP 3623 ed/cs

Na atraktívnu integráciu kombinovaných chladničiek 
s mrazničkou MasterCool do Vašej kuchyne
• Na horné dvierka kombinovanej chladničky s 

mrazničkou so šírkou 75 cm 

Obj. číslo: 9883460 

Na atraktívnu integráciu kombinovaných chladničiek 
s mrazničkou MasterCool do Vašej kuchyne
• Na spodné dvierka kombinovanej chladničky s 

mrazničkou so šírkou 75 cm 

Obj. číslo: 9883470 

Na atraktívnu integráciu kombinovaných chladničiek 
s mrazničkou MasterCool do Vašej kuchyne
• Na horné dvierka kombinovanej chladničky s 

mrazničkou so šírkou 90 cm 

Obj. číslo: 9883480 

Na atraktívnu integráciu kombinovaných chladničiek 
s mrazničkou MasterCool do Vašej kuchyne
• Na spodné dvierka kombinovanej chladničky s 

mrazničkou so šírkou 90 cm 

Obj. číslo: 9883490 
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Spodná vetracia mriežka do sokla  
KG 1140 ss

Spodná vetracia mriežka do sokla  
KG 1180 ss 

V nerezovom vzhľade na opticky kvalitné obloženie 
soklov spotrebičov MasterCool
• Pre mrazničky MasterCool so šírkou 45 cm
Obj. číslo: 7182380 

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 na vysokokvalitné obloženie 
soklov spotrebičov MasterCool
• Na zabudovanie kombinovanej chladničky s 

mrazničkou so šírkou 75 cm
Obj. číslo: 7182460 

V nerezovom vzhľade na optimálne obloženie soklov 
spotrebičov MasterCool
• Pre vinotéky MasterCool so šírkou 60 cm
Obj. číslo: 7182480 

V nerezovom vzhľade na optimálne obloženie soklov 
spotrebičov MasterCool
• Pre chladničky MasterCool so šírkou 75 cm
Obj. číslo: 7182440 

V nerezovom vzhľade na opticky príjemné obloženie 
soklov spotrebičov MasterCool
• Pre mrazničky MasterCool so šírkou 90 cm
Obj. číslo: 7182430 

V nerezovom vzhľade na perfektné obloženie soklov 
spotrebičov MasterCool
• Na zabudovanie kombinovanej chladničky s 

mrazničkou so šírkou 90 cm
Obj. číslo: 7182470 

V nerezovom vzhľade na prepracované obloženie 
soklov spotrebičov MasterCool
• Pre chladničky MasterCool šírky 90 cm
Obj. číslo: 7182450 

V nerezovom vzhľade na príjemné obloženie soklov 
spotrebičov MasterCool
• Pre mrazničky MasterCool so šírkou 75 cm
Obj. číslo: 7182420 

Súprava na Side-by-Side  
usporiadanie KSK 1002 

Na kvalitné zabudovanie usporiadania Side-by-Side 
modelov MasterCool
Obj. číslo: 7377830 

Horná vetracia mriežka do sokla 
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

Na výmenu dorazu dvierok vpravo pre chladničky a 
mrazničky MasterCool so šírkou 90 cm.
Obj. číslo: 7564790 

Na výmenu dorazu dvierok vľavo pre chladničky a 
mrazničky MasterCool so šírkou 75 cm.
Obj. číslo: 7564760  

Na výmenu dorazu dvierok vpravo pre chladničky a 
mrazničky MasterCool so šírkou 75 cm.
Obj. číslo: 7564770 

Na výmenu dorazu dvierok vľavo pre chladničky a 
mrazničky MasterCool so šírkou 90 cm.
Obj. číslo: 7564780 



292

Kôš na príbor do spodného koša 
GBU 5000

Na vytvorenie dodatočnej kapacity na uloženie 
príborov
• Kôš na príbor je možné v spodnom koši flexibilne 

umiestniť 
• Na optimálne umiestnenie neskladných predmetov
• Možnosť použitia pre umývačky riadu Miele 

generácie 4000, 5000, 6000 a 6000 EcoFlex

Obj. číslo: 7823150  

Malý kôš na príbor do spodného 
koša GBU

Na vytvorenie dodatočnej kapacity na uloženie 
príborov
• Na neskladné predmety, ako je napr. lopatka na 

koláče alebo metlička na sneh
• Vhodné pre umývačky riadu Miele generácie 1000, 

2000 a spotrebiče so šírkou 45 cm 
 

Obj. číslo: 5563020 
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Držiak na fľaše pre spodný kôš 
GFU

Nadstavec pre Miele Cappuccinatore 
GCEO

Príslušenstvo pre umývačky riadu
 

Na dojčenské fľaše, ostatné fľaše, vázy a pod.
• Variabilné použitie v spodnom koši
• Perfektné čistenie vďaka vertikálnej polohe
• Vhodné pre umývačky riadu Miele generácie 1000, 

2000 a spotrebiče so šírkou 45 cm

Obj. číslo: 7149690 

Do horného koša umývačky riadu
• Osobitné miesto na optimálne čistenie 

Cappuccinatore 
• Pri špeciálnom použití si každá súčiastka nájde 

svoje optimálne miesto 
• Možnosť použitia pre umývačky riadu Miele 

generácie 1000, 2000, 5000, 6000 a 6000 EcoFlex

Obj. číslo: 6229800  

Podložky pod nožičky pre umývačky  
riadu GK 60-1

Predĺženie prívodu a odtoku vody 
WZAVS 1,5 m

Súprava na podstavenie umývačiek  
riadu UBS G 60-1

Súprava na prestavbu umývačiek  
riadu UBS-1

Montážna súprava pre umývačky  
riadu MSHE 601-1

Montážna súprava pre umývačky  
riadu MSHE 602-1

Na perfektnú ochranu podlahy pri montáži 
spotrebiča
• Extra šetrné zaobchádzanie s povrchom podlahy, 

napr. s PVC podlahou
• Zjednodušené zabudovanie vďaka redukcii 

nerovností podlahy
• Bez odtlačkov a poškriabania podlahy pri zabudo-

vaní spotrebiča
• Vhodné pre všetky umývačky riadu Miele

Obj. číslo: 6394740 

Na optimálne podstavenie voľne stojacej umývačky 
riadu
• 1 spotrebič s 2 možnosťami inštalácie pre individu-

álne požiadavky
• Obsah: podložky pod nožičky, hĺbkovo nastaviteľný 

sokel, ochrana proti pare
• Možnosť použitia pre všetky voľne stojace umý-

vačky riadu Miele so šírkou 60 cm

Obj. číslo: 6390810 

Na perfektné prispôsobenie výšky spotrebiča 
výklenku na zabudovanie
• Súprava na predĺženie výšky sokla
• 4 nožičky na predĺženie spotrebiča o 60 mm
• Vhodné pre všetky umývačky riadu Miele

Obj. číslo: 6394761 

Na optimálne zabudovanie do vysokej skrinky s 
ďalším výklenkom na zabudovanie spotrebičov
• Perfektná ochrana proti vlhkosti vďaka optimalizo-

vanému zabudovaniu do vysokej skrinky
• Obsah: lišta na ochranu proti pare, uholník, 

hmoždinky a skrutky
• Vhodné pre integrované umývačky riadu 

Miele so šírkou 60 cm

Obj. číslo: 10365450 

Na optimálne zabudovanie do vysokej skrinky s 
ďalším výklenkom na zabudovanie spotrebičov
• Perfektná ochrana proti vlhkosti vďaka optimalizo-

vanému zabudovaniu do vysokej skrinky
• Obsah: lišta na ochranu proti pare, uholník, 

hmoždinky a skrutky
• Vhodné pre integrované umývačky riadu 

Miele so šírkou 60 cm

Obj. číslo: 10365500 

Pre maximálnu flexibilitu pri zabudovaní spotrebiča
• Mimoriadne bezpečné a flexibilné predĺženie 

prívodu a odtoku vody
• Kovom opletená predlžovacia hadica WPS s dĺžkou 

1,5 m
• Obsah: predlžovacia hadica, odtoková hadica a 2 

kovové spony
• Vhodné pre všetky umývačky riadu Miele

Obj. číslo: 6390850 

Držiak na poháre pre spodný kôš 
GGU 5000

Na vysoké poháre s dlhou stopkou
• Na bezpečnú stabilitu krehkých pohárov
• Zaručuje perfektný lesk 
• Možnosť použitia pre umývačky riadu Miele 

generácie 5000, 6000 a 6000 EcoFlex

Obj. číslo: 7823180  
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Príslušenstvo pre umývačky riadu

Čelné dvierka pre plne integrované  
umývačky riadu

Čelné dvierka pre zabudovateľné 
umývačky riadu

Podstavná dekoračná súprava

S nerezovým povrchom CleanSteel
• Perfektná harmónia dizajnu čelných dvierok a 

ovládacieho krytu
• Jednoduché čistenie odtlačkov prstov vďaka 

povrchovej úprave CleanSteel
Vhodné pre zabudovateľné umývačky riadu 
Miele so šírkou 60 cm 

GFV 60/57-1: š x v, 60 x 57 cm
Obj. číslo: 7149240  

GFV 60/60-1: š x v, 60 x 60 cm
Obj. číslo: 7160640 

GFV 60/62-1: š x v, 60 x 62 cm
Obj. číslo: 7160660  

GFV 60/65-1: š x v, 60 x 65 cm
Obj. číslo: 7160710  

• Vhodné pre zabudovateľné umývačky riadu 
Miele so šírkou 45 cm

GFV 45/60-1: š x v, 45 x 60 cm
Obj. číslo: 7160830  

GFV 45/65-1: š x v, 45 x 65 cm
Obj. číslo: 7459660  

V prevedení nerez CleanSteel s rukoväťou v dizajne 
PureLine
• Perfektná harmónia dizajnu vo Vašej kuchyni
• Jednoduché čistenie odtlačkov prstov vďaka 

povrchovej úprave CleanSteel
• Vrátane nerezovej rukoväti v dizajne PureLine a 

upevňovacieho materiálu
• Vhodné pre plne integrované umývačky riadu Miele 

so šírkou 60 cm

GFVi 613/72-1: š x v, 60 x 72 cm
Obj. číslo: 9635930  

GFVi 613/77-1: š x v, 60 x 77 cm
Obj. číslo: 9635950  

Na perfektnú prestavbu zabudovateľnej umývačky 
riadu na podstavnú
• Premena na podstavnú umývačku vďaka kombiná-

cii GDU a zabudovateľného prístroja
• Možná je inštalácia dekoračnej dosky s hrúbkou do 

4 mm
• Skrátenie možné o max. 7 cm výšky, pre čiernu a 

tmavohnedú
• Podstavnú dekoračnú súpravu nie je možné 

kombinovať s 
nerezovými clonami ani vymeniteľnými nerezovými 
clonami.

• Obsah: dekoračná súprava a hĺbkovo nastaviteľný 
sokel

GDU 60/60-1: š x v, 60 x 60 cm
Vhodné pre zabudovateľné umývačky riadu 
Miele so šírkou 60 cm bez nerezovej clony
Briliantová biela, obj. číslo: 7160810  
Tmavohnedá, obj. číslo: 6389730  
Havanna hnedá, obj. číslo: 9635960 
Obsidián čierna, obj. číslo: 6390740 

GDU 60/65-1: š x v, 60 x 65 cm
Vhodné pre zabudovateľné umývačky riadu 
Miele so šírkou 60 cm bez nerezovej clony
Tmavohnedá, obj. číslo: 6390750  
Havanna hnedá, obj. číslo: 9635970  
Obsidián čierna, obj. číslo: 6390770 

GDU 60/65-2: š x v, 60 x 65 cm  
Vhodné pre zabudovateľné umývačky riadu 
Miele so šírkou 60 cm bez nerezovej clony 
Briliantová biela, obj. číslo: 7331560  

GDU 45/60-1: š x v, 45 x 60 cm
Vhodné pre zabudovateľné umývačky riadu 
Miele so šírkou 45 cm bez nerezovej clony
Briliantová biela, obj. číslo: 7160850  
Tmavohnedá, obj. číslo: 6820360  

GDU 45/65-1: š x v, 45 x 65 cm
Vhodné pre zabudovateľné umývačky riadu 
Miele so šírkou 45 cm bez nerezovej clony
Briliantová biela, obj. číslo: 7160860  
Čierna, obj. číslo: 6820420  

Nerezové čelné dvierka CleanSteel 
pre plne integrované umývačky 
riadu

Nerezové čelné dvierka CleanSteel 
pre zabudovateľné umývačky riadu 

Podstavná dekoračná súprava
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Čelné dvierka pre plne integrované  
umývačky riadu

Čelné dvierka pre plne integrované  
umývačky riadu

V nerezovom vyhotovení CleanSteel s rukoväťou v 
dizajne ContourLine
• Perfektná harmónia dizajnu vo Vašej kuchyni
• Jednoduché čistenie odtlačkov prstov vďaka 

povrchovej úprave CleanSteel
• Vrátane nerezovej rukoväti v dizajne ContourLine a 

upevňovacieho materiálu
• Vhodné pre plne integrované umývačky riadu Miele 

so šírkou 60 cm

GFVi 612/72-1: š x v, 60 x 72 cm
Obj. číslo: 9635920  

GFVi 612/77-1: š x v, 60 x 77 cm
Obj. číslo: 9635940  

V nerezovom vyhotovení CleanSteel bez rukoväti a 
bez predvŕtaných otvorov
• Perfektná harmónia dizajnu vo Vašej kuchyni
• Možnosť prispôsobenia dizajnu kuchyne
• Jednoduché čistenie odtlačkov prstov vďaka 

povrchovej úprave CleanSteel
• Vhodné pre plne integrované umývačky riadu 

Miele so šírkou 60 cm

GFVi 603/72-1: š x v, 60 x 72 cm
Obj. číslo: 7160740  

GFVi 603/77-1: š x v, 60 x 77 cm
Obj. číslo: 7160760  

• Vhodné pre plne integrované umývačky riadu 
Miele so šírkou 45 cm

GFVi 453/72-1: š x v, 45 x 72 cm
Obj. číslo: 7160840  

Nerezové čelné dvierka   CleanSteel 
pre plne integrované 
umývačky riadu

Nerezové čelné dvierka   CleanSteel 
pre plne integrované 
umývačky riadu
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Pre hodvábne krémovú mliečnu penu
Na prípravu perfektnej, krémovej mliečnej peny je kávovar Miele len 
jedným z mnohých dôležitých predpokladov. Rovnako dôležité je 
správne príslušenstvo. Cappuccinatore od Miele vytvára jemnú 
mliečnu penu. Použitie "správneho" mlieka je ďalším dôležitým 
predpokladom pre perfektné Latte macchiato alebo kapučíno. Vo 
vzťahu ku konzistencii mliečnej peny je dôležitý výlučne obsah 
bielkovín v mlieku. To znamená, že čím viac mliečnych proteínov 
mlieko obsahuje, tým lepšie. Obsah tuku v mlieku ovplyvní len chuť. 
Aromatické látky espresa obsiahnutého v kapučíne alebo káve Latte 
macchiato sa totiž najlepšie prenášajú tukmi mlieka. Preto sa odpo-
rúča používať plnotučné mlieko. 
 
V nádobách na mlieko Miele zostane mlieko dlhšie chladné a čer-
stvé. To je tiež dôležitým predpokladom na prípravu jemnej mliečnej 
peny. Pretože čím je mlieko chladnejšie, tým dlhšie sa môže speňo-
vať horúcou parou. Hneď ako sa dosiahne teplota vyššia ako 60 °C, 
mliečna pena sa rozpadne. Aj pri použití mlieka s dlhšou trvanlivos-
ťou sa môže pena rýchlo rozpadnúť.

Príslušenstvo pre kávovary
Latte macchiato a kapučíno, kedykoľvek si spomeniete
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Príslušenstvo pre kávovary 

Cappuccinatore  
CVC  

Izolačná kanvička alfi Caffino 1,0 l  
CVJ

Spojovací kábel  
CVVK

Nerezová izolačná nádoba na mlieko 
0,5 l MB-CM

Sklenená nádoba na mlieko  
MB-CVA 6000

Na perfektne jemnú, krémovú mliečnu penu
• Pre kávovar Miele CVA 3650, 3660, ako aj 6431
• Možnosť rozloženia na jednotlivé časti a umývania v 

umývačke riadu

Obj. číslo: 7029740 

Pre kávovary Miele CVA a CM s funkciou kanvičky na 
kávu
• Kvalitný leštený nerez
• Nerozbitné izolačné vákuové opláštenie
• Čerstvo sparené z kávovaru priamo do kanvičky 

bez prelievania
• Jednoduché čistenie vďaka odoberateľnému 

uzáveru
• Komfortný otočný uzáver s ochranou arómy

Obj. číslo: 9307200 

Pre zabudovateľné kávovary, dĺžka 1 m
• Spojovací kábel medzi CVA 6000 a zabudovateľ-

ným nahrievačom riadu
• Zabudovateľné nahrievače riadu sa dajú zapnúť 

vopred
• Optimálna teplota riadu na perfektný pôžitok z kávy

Obj. číslo: 6717580 

Na jemne krémovú mliečnu penu
• Pre všetky voľne stojace kávovary CM
• Uchováva mlieko v chlade – na prípravu perfektnej 

mliečnej peny
• Objem 0,5 l

Obj. číslo: 7953690 

Latte macchiato a kapučíno kedykoľvek si 
spomeniete
• Táto nádoba je súčasťou dodávky CVA 6000
• Ako druhá nádoba pri intenzívnom používaní 

spotrebiča
• Objem 0,7 l
• Obsah: 1 predmontovaná sklenená nádoba s 

vekom vrátane senzorov

Obj. číslo: 9552740  

Nadstavec pre Miele Cappuccinatore  
GCEO

Do horného koša umývačky riadu
• Pri špeciálnom použití si každá súčiastka nájde 

svoje optimálne miesto
• Osobitné miesto na optimálne čistenie 

Cappuccinatore
• Pre umývačky riadu: vhodné G 1xxx, G 2xxx, 

G 5xxx a G6xxx

Obj. číslo: 6229800 
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Na dodatočné vybavenie pripravenej zabudovanej 
chladničky funkciou Miele@home
• Umožňuje prepojenie spotrebičov
• Okrem toho bude potrebný aj systém XKS 3000 Z

Obj. číslo: 9788210  

Komunikačný modul  
XKM 2000 TR
Komunikačný modul  
XKM 2000 TR
Komunikačný modul  
XKM 2000 TR
Súprava dodatočného vybavenia  
XKV 3000 KF

Miele@home
Príslušenstvo*

Gateway  
XGW 3000

Na integráciu domácich spotrebičov s možnosťou 
vzájomného prepojenia do inteligentnej domácnosti 
pre väčší komfort
• Možnosť kontroly a ovládania cez smartfón alebo 

tablet
• Využitie systémov Smart Energy – napr. fotovol-

taické zariadenia
• Voliteľné využitie informačného servisu

Obj. číslo: 9731600   

Komunikačný modul  
XKS 3000 Z

Súprava dodatočného vybavenia  
XKV 3000 BO 90

Pre varné dosky a zabudovateľné chladničky na 
prenos údajov prostredníctvom technológie ZigBee
• Umožňuje prepojenie spotrebičov
• Komfortné varenie s Con@ctivity 2.0
• Súčasť dodávky príslušných odsávačov pár

Obj. číslo: 9731630  

Na dodatočné vybavenie pripravenej 90 cm rúry na 
pečenie funkciou Miele@home
• Umožňuje prepojenie spotrebičov
• Okrem toho bude potrebný aj systém XKM 3100 W

Obj. číslo: 9768040  

Komunikačný modul 
XKM 3100 W / XKM 3000 Z

Na jednoduchý prenos údajov spotrebiča prostred-
níctvom technológie WiFi/ZigBee
• Umožňuje prepojenie spotrebičov
• Prípadne potrebná súprava na dodatočné vybave-

nie – podľa špecifikácií spotrebiča
• Využitie SuperVision 

na spotrebičoch s touto funkciou

Obj. číslo: 10441480 / 9731580

* Inštalácia musí byť realizovaná servisným technikom Miele.
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Ekologická zodpovednosť
Základ filozofie našej spoločnosti

Zodpovednosť voči životnému prostrediu má v Miele tradíciu už 
viac ako 115 rokov. Príroda je totiž základom nášho života. Prírodu 
chceme chrániť pre súčasné, ale aj budúce generácie. Verní nášmu 
mottu „Vždy 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 zákazníkom
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? 
Skontrolujeme 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.
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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. 

Vždy vo Vašej blízkosti
Servisní technici Miele majú v našej repub-
like široké zastúpenie. Ich dostupnosť je
v prípade potreby rýchla a spoľahlivá.

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 opra-
víme počas 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
Vždy 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 „Vždy 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 115-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.
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Miele Servis 
Certifikát
10 rokov istoty s Miele

Maximálna bezstarostnosť s Miele 
Servis Certifikátom
Dlhá životnosť, optimálny komfort a maxi-
málna 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 bezstarost-
nosť aj po uplynutí zákonnej záruky. Ponú-
kame Vám profesionálnu starostlivosť a 
kompetentné riešenie problémov súčasne. 
Miele poskytuje pri kúpe prístroja štan-
dardnú 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 
zakúpenia 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 jed-
ného 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 Sloven-
skej 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 v Bratislave. 
  
Ďalšie informácie vrátane podrobných 
podmienok k Miele Servis 
Certifikátu nájdete na internetových strán-
kach 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

Miele Experience Center
Plynárenská 1 
821 09 Bratislava 
 
Tel.: 02/ 58 103 111 
Fax: 02/ 58 103 119

Zákaznícka servisná linka
0800 MIELE1 (0800 643 531) 

Internet
www.miele.sk

Miele e-shop
shop.miele.sk

Aktívna ochrana životného prostredia:
Použitý papier bol bielený bez použitia chlóru.

A Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg
AUS Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne
B N.V. Miele S.A., Mollem
CDN Miele Limited, Vaughan/Ontario
CH Miele AG, Spreitenbach
CL Miele Ltda., Santiago de Chile
CN Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai 
CZ Miele spol.s.r.o., Brno
D Miele & Cie. KG, Gütersloh
DK Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen
E Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid
EST Miele OÜ., Talinn
F Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
FIN Miele Oy, Vantaa/Helsinki
GB Miele Company Ltd., Abingdon
GR Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athens
H Miele Kft., Budapest
HK Miele Hong Kong Ltd., Hong Kong
HR Miele d.o.o., Zagreb
I Miele Italia G.m.b.H., Eppan
IND Miele India Pvt Ltd., New Delhi
IRL Miele Ireland Ltd., Dublin
J Miele Japan Corp., Tokyo
KZ Miele LLP, Almaty
L Miele s.à r.l., Luxembourg
LT Miele Appliances UAB, Vilnus
LV Miele SIA, Riga
MAL Miele Sdn Bhd, Malazsia
MEX Miele S.A. de C.V., Mexico City
N Miele AS, Rud//Oslo
NL Miele Nederland B.V., Vianen
NZ Miele New Zealand Ltd., Auckland
P Miele Portuguesa Lda., Carnaxide/Lisbon
PL Miele Sp. z o. o., Warsaw
RO Miele Appliances S.R.L., Bucharest
ROK Miele Korea Ltd., Seoul
RU OOO Miele CIS, Moscow
S Miele AB, Solna/Stockholm
SGP Miele Pte. Ltd., Singapore
SK Miele s.r.o., Bratislava
SLO Miele d.o.o., Ljubljana
SRB Miele d.o.o., Belgrade
TR Miele Elektrikli Aletler, Istanbul
UA Miele LLC, Kiev
UAE Miele Appliances Ltd., Dubai
USA Miele, Inc., Princeton/New Jersey
ZA Miele (PTY) Ltd., Bryanston/Johannesburg
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