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Vyvinutá pre vašu inšpiráciu: nová GENERÁCIA 7000 od Miele prekva-

puje fascinujúcou revolučnou technikou, ktorá zachováva obvyklé 

perfektné výsledky Miele. Intuitívne ovládanie a individuálne možnosti 

použitia vám pomáhajú koncentrovať sa pri varení na to podstatné: 

na kreatívne nápady. 

Vychutnajte si novú ľahkosť v kuchyni a ponechajte nápadom voľný 

rozbeh. Objavte, ako ľahko sa vydaria aj zdanlivo komplikované pokrmy. 

Nič viac nezastaví vašu kreativitu. Precízne vyhotovené zabudovateľné 

spotrebiče na najvyššej technickej úrovni a s dlhou životnosťou, na ktorú 

ste u Miele zvyknutí, sa ovládajú inštinktívne, pričom varenie menia 

na magický okamih.

GENERÁCIA 7000 je určená pre kuchyne budúcnosti: s nadčasovým 

dizajnom, ktorý si hľadá seberovných a pôsobí na všetky zmysly. Každý 

deň sa môžete tešiť na excelentné výsledky varenia, ktoré vašim hosťom 

vyčaria úsmev na tvári:

F E E L  T H E  M A G I C !
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V Y B E R A N Ý 
 V K U S 

Z A Č Í N A  D I Z A J N O M

Súhlasíme s Oscarom Wildom, ktorý konšta-

toval, že vyberaný vkus je jednoduchý: človek 

sa uspokojí len s tým najlepším. Mysliac práve 

na túto požiadavku sme vyvinuli naše 

nové zabudovateľné kuchynské spotrebiče: 

Pôsobivo čisté línie bez rušivých prvkov a tiež 

absolútne jednoduché ovládanie. Dostupné 

v 4 dizajnových radoch – nechajte sa inšpiro-

vať našou GENERÁCIOU 7000!
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N E R E Z / C L E A N S T E E L
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Zabudovateľné spotrebiče v modernom dizajne prenechávajú 

scénu v plnej miere vám. Miele s grafitovou sivou, obsidián 

čiernou, briliantovou bielou a nerezom ponúka štyri jedinečné 

farebné koncepty, ktoré sa harmonicky integrujú do každej 

kuchyne a životného štýlu. Tradičný, moderný alebo nadča-

sový štýl: Miele sa postará nielen o perfektné výsledky vare-

nia, ale aj o dokonalú harmóniu vo vašej kuchyni. 

B R I L I A N T O V Á  B I E L A G R A F I T O V Á  S I V Á O B S I D I Á N  Č I E R N A

F A R B Y 
 P R E   D O K O N A LÝ  P Ô Ž I T O K 
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A K O K O Ľ V E K  S V O J E  S P O T R E B I Č E  U S P O R I A D AT E :  V Ž D Y  V Y T V O R I A  D O K O N A L Ú 

H A R M Ó N I U .

Vy si zachováte flexibilitu – vaša kuchyňa zasa svoj osobitý dizajn: dokonalý súlad čelných dvierok prispeje 

k harmonickému celkovému obrazu bez ohľadu na to, ako jednotlivé spotrebiče umiestnite. Kombinujte ich 

horizontálne v Panorama dizajne, vertikálne v Tower dizajne, v dizajne tvaru T alebo centricky v dizajne 

CubiQ. Flexibilne, v súlade s vašou priestorovou situáciou a vašimi požiadavkami na spôsob využitia 

prístrojov. 

T O W E R   D I Z A J N

V E R T I K Á L N A  D O K O N A L O S Ť

Rúra na pečenie, parná rúra alebo konvekto-

mat: vo vežovom dizajne vytvoríte efektívne 

usporiadanie a dobrú využiteľnosť vašich 

prístrojov.

C U B I Q   D I Z A J N

K O N C E N T R O V A N Ý 

Všetko na očiach: kvadratické usporiadanie 

podporí vašu vášeň k vareniu – a zabezpečí 

komfortnú výšku pre obsluhu vašich 

spotrebičov.

D I Z A J N  T

P R I P R A V E N Ý  N A  V Š E T K O

Prajete si niečo viac? Piatim spotrebičom 

dodáte s T dizajnom asymetrické usporiada-

nie. Vedľa nich a nad nimi zostane veľa miesta 

pre kuchynský nábytok.

F L E X I B I L I TA 
 P R E  K A Ž D Ý  V K U S
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P A N O R A M AT I C K Ý  D I Z A J N

V Š E T K O  V   J E D N E J  L Í N I I

S horizontálnym usporiadaním na úrovni očí máte všetko dokonale pod 

kontrolou a všetky spotrebiče na dosah ruky. Esteticky presvedčivé: 

elegantná línia v dizajne vašej kuchyne.
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 S Y S T É M Y  O V L Á D A N I A

J E D N O D U C H É 
 A  N A D Č A S O V É

Intuitívne ovládanie dotykom prsta si teraz môžete užiť už v štyroch z našich piatich rôz-

nych variantov: M Touch a M Touch S ponúkajú plnodotykový displej. DirectSensor 

a DirectSensor S ovládanie pomocou senzorových tlačidiel a s textovým displejom. V závis-

losti od toho, kto varí, sa pritom dá voľne zvoliť príslušný jazyk. Náš variant EasyControl 

je ovládaný klasickými ovládačmi. Dizajn týchto variant ovládania sleduje vždy rovnaký 

koncept a okúzli premyslenosťou, dlhou životnosťou a vysokou kvalitou detailov.

A  T O U C H  O F  G E N I U S .
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M Touch – Maximálna elegancia skombinovaná s maximálnym komfortom. 

Inovatívny plnodotykový displej splní všetky želania z hľadiska estetiky a komfortu: Spotrebič 

ovládate rýchlo a intuitívne tým, že priamo klikáte alebo jednoducho posúvate prstom po doty-

kovom displeji. Mnohé funkcie sa dajú navoliť jediným dotykom. Text a symboly sa zobrazujú 

optimálne. Novinka: farbu si môžete prepnúť na svetlú verziu – skvelá voľba, ak používate biele 

spotrebiče.

M Touch S – sofistikovaný vzhľad i funkčnosť. 

Naša osvedčená technológia M Touch je k dispozícii s rovnakou funkčnosťou aj 

v dizajne s užším displejom.

DirectSensor – S priamou voľbou a štvorriadkovým textovým displejom. 

Pomocou senzorových tlačidiel si okrem iného môžete priamo vyberať požadovaný prevádzkový 

režim. Ďalšie výbery a nastavenia vykonávate pomocou štvorriadkového textového displeja.

DirectSensor S – S priamou voľbou a jednoriadkovým textovým displejom. 

Pomocou senzorových tlačidiel si okrem iného môžete priamo vybrať požadovaný prevádzkový 

režim. Ďalšie výbery a nastavenia vykonávate pomocou jednoriadkového textového displeja.

EasyControl 

Tu slúžia na pohodlné a rýchle ovládanie dva zatláčacie otočné voliče a informácie 

o stave, ako je teplota a nastavenia času, sa zobrazujú na veľkoryso dimenzovanom 

7-segmentovom LCD displeji.
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D R .  M A R K U S  M I E L E  A  
D R .  R E I N H A R D  Z I N K A N N

a Váš

N Á Š  Z Á V Ä Z O K  -  V Ž D Y  L E P Š Í

 I M M E R  B E S S E R
  V I T A J T E  V   M I E L E

Keď naši pradedovia zakladali spoločnosť Miele, museli sa 

v záujem úspechu odlíšiť od svojej konkurencie. Nato v pod-

state existujú iba dve možnosti. Buď byť lacnejší, alebo lepší 

ako konkurencia. Oboje naraz je prakticky nemožné. Roz-

hodli sa preto byť „vždy lepší“. 

Spoločnosť Miele počas uplynulých 120 rokov túto vysokú 

požiadavku neustále napĺňala, o čom svedčia nespočetné 

víťazstvá v rôznych testoch a získané vyznamenia, predo-

všetkým však milióny spokojných zákazníkov na celom 

svete. Ďakovať za to môžeme dôslednosti pri vytyčovaní 

našich hodnôt a cieľov, ako to zvyčajne možno vidieť iba 

v prípade spoločností, ktoré sa po mnohé generácie nachá-

dzajú v rodinnom vlastníctve.

V tomto zmysle predstavuje spoločnosť Miele už od 

roku 1899 prvotriednu kvalitu a inžinierske umenie. Značka 

Miele tiež predstavuje rešpekt, férovosť a partnerské oceňo-

vanie hodnôt voči obchodných partnerom, koncovým 

zákazníkom, dodávateľom, zamestnancov a susedom. 

Kto si kúpi značku Miele, ten je navyše ohľaduplný k život-

nému prostrediu. To zaručujú výrobné metódy dôsledne 

šetriace zdroje, ako aj výrobky, ktoré pri spotrebe elektrickej 

energie, vody a čistiacich prostriedkov nastoľujú nové 

štandardy, ktoré navyše ešte odľahčia vašu peňaženku.*

Že to tak zostane aj naďalej vám sľubujeme z pozície lídra na 

trhu štvrtej generácie majiteľov.

Váš

19-0296_Part01_Einl_Einbaugeraete_Gen7000_SK.indd   14 06.08.19   09:07



15* Viac o našich snahách a princípoch týkajúcich sa trvalej udržateľnosti nájdete na internetovej adrese www.miele.sk.
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K V A L I T A  M I E L E 

Pre dokonalé výsledky platí už 

viac ako 120 rokov: na značku 

Miele sa môžete spoľahnúť. 

Ako jediný výrobca v odvetví 

svoje výrobky, medzi ktoré 

patria práčky, sušičky, umý-

vačky riadu či rúry na pečenie, 

testujeme až na 20-ročnú 

životnosť.  Tým vám súčasne 

ponúkame jedinečnú spoľahli-

vosť a bezstarostnosť. Zákaz-

níci Miele na celom svete preto 

značke Miele zostávajú verní 

a odporúčajú ju aj ďalej. Aj pre 

budúcnosť platí: pri otázke 

spoľahlivosti a dlhej životnosti 

našich spotrebičov nerobíme 

žiadne kompromisy.

T E C H N O L Ó G I A  M I E L E 

Značka Miele predstavuje fascinujúcu technológiu a špičkové výsledky pri minimálnej 

spotrebe energie. To platí pre hygienickú a šetrnú starostlivosť o vašu bielizeň, vaše podlahy 

a váš riad, ako aj rôznorodé pôžitkárske zážitky pri varení či pečení. To zabezpečujú mnohé 

inovatívne funkcie, ktoré nájdete iba u značky Miele. Dôkazom toho je zisk nespočetného 

počtu prvých miest v najrenomovanejších testoch výrobkov všade na svete.

V   P R O S P E C H  Z N A Č K Y  M I E L E  H O V O R Í  M N O H O 

D O B R Ý C H  D Ô V O D O V .

O šiestich z nich sa dočítate práve tu. Od založenia v roku 1899 Miele neustále napĺňa svoj 

prísľub „Immer Besser - Vždy lepší". Čo tým myslíme: neustále robíme všetko pre to, aby sme 

boli "Vždy lepší", ako všetci ostatní výrobcovia, a "Vždy lepší", ako sme teraz. Pre našich 

zákazníkov to znamená istotu, že s Miele urobili múdre rozhodnutie - pravdepodobne na celý 

život.
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Z N A Č K A  M I E L E 

V mnohých krajinách je značka 

Miele najžiadanejšou značkou 

v odvetví. Na svojom domácom 

trhu v Nemecku bola značka 

Miele dokonca naprieč všetkými 

odvetviami zvolená za najlepšiu 

produktovú značku všetkých čias 

(„best brand ever“). Takáto značka 

mnohé prezrádza aj o svojich 

používateľoch: zákazníci Miele 

kladú vysoké nároky na výkon aj 

znášanlivosť svojich domácich 

spotrebičov so životným prostre-

dím. Kto si kúpi značku Miele, ten 

dokáže, že má zmysel pre kvalitu 

aj štýl.

R E M E S E L N É  U M I E N I E  M I E L E 

Spoločnosť Miele predstavuje skutočné remeselné 

umenie, v ktorom sa snúbi vízia, presnosť a veľa 

lásky k detailu. Každý z našich výrobkov je 

vyrobený podľa najvyšších štandardov a podlieha 

dôslednej kontrole kvality až po individuálnu 

kontrolu povrchov bielou rukavicou. Od rukovätí, 

ktoré sú frézované z jedného kusu kovu, až 

rozmery, ktoré sú vzájomne zosúladené naprieč 

všetkými skupinami výrobkov. Každý prvok je 

ďalším krokom na našej ceste k absolútnej 

dokonalosti. Nič pre nás nie je dôležitejšie, ako aby 

ste sa zo svojich výrobkov Miele tešili čo najdlhšie.

S E R V I S  M I E L E 

Zákazníci Miele si vychutnávajú preferenčné 

zaobchádzanie: zaručuje to náš rýchly a efektívny 

servis, ktorý bol viacnásobne ocenený ako jeden 

z najlepších v odvetví. Dokonca aj ak požadujete 

individuálne zaškolenie pri práci so spotrebičmi 

alebo profesionálne čistenie svojich spotrebičov 

Miele, radi vás navštívime u vás doma. Sme tu 

vždy pre vás. Sľubujeme!

D I Z A J N  M I E L E 

Spoločnosť Miele predstavuje jasné tvary, 

nadčasovú eleganciu a intuitívne ovládanie. 

Či už pomocou klasického otočného voliča, 

decentného senzorového alebo dotykov-

ného displeja s vysokým rozlíšením: obslu-

hovanie spotrebičov Miele je jednoduché 

a zábavné. Nikde inde nenájdete porovna-

teľnú rozmanitosť starostlivo zosúladených 

dizajnových línií a farebných svetov pre 

najrôznejšie vzhľady kuchynského nábytku. 

Je jedno, ako zariadite svoju kuchyňu: Miele 

sa k vám bude perfektne hodiť.
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Prehľad príslušenstva a ošetrujúcich prostriedkov nájdete na našich stránkach www.miele.sk

I M M E R  B E S S E R 
 V Ž D Y  M I E L E
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Prepojenie domácich spotrebičov s Miele@home
Prednosti prístrojov Miele@home*

SmartStart
Automatické spustenie prístrojov, ak je 
elektrina v danej dobe cenovo výhodnejšia 
alebo vlastné fotovoltaické zariadenie 
dodáva dostatok elektrickej energie.

Inteligentná domácnosť
Prostredníctvom premyslených part-
nerských riešení sa dajú sieťovo prepojiteľné 
domáce spotrebiče Miele integrovať do 
existujúcej inteligentnej domácnosti. 

SuperVision
S funkciou SuperVision máte stav svojich 
domácich spotrebičov vždy pod kontrolou 
bez toho, aby ste museli použiť svoj smart-
fón – na displeji vašich kuchynských 
spotrebičov.

WiFiConn@ct
Sieťové prepojenie jednotlivých domácich 
spotrebičov Miele sa uskutočňuje pomocou 
vášho domáceho WiFi routera.

Či už ste doma alebo na cestách – k svojim 
domácim spotrebičom môžete mať prístup 
kedykoľvek. Sieťovým prepojením vašich 
prístrojov sa pre vás otvárajú nové možnosti, 
ktoré dynamickému všednému dňu dodá-
vajú viac pohodlia, lepšiu kvalitu života a 
vyššiu bezpečnosť. V otázke inteligentnej 
domácnosti je pre nás prvoradá zmyslupl-
nosť pre používateľa. S vlastnými vyvinutými 
funkciami, mobilným ovládaním a novou 
technológiou sieťového prepojenia vám 
ponúkame systém, ktorý vám zabezpečí 
viac voľného času – a podporí vás v tom, 
aby ste si svoj bežný deň zariadili efektívne 
a trvalo: Miele@home.
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** v závislosti od modelu
**  k dispozícii pre mobilné koncové zariadenie (minimálna 

požiadavka Android 4.4+ a iOS 9+) 23

Aplikácia Miele@mobile**
Výhody aplikácie Miele@mobile*

Interaktívne asistenčné funkcie vám odporu-
čia najvhodnejší program prania alebo suše-
nia. Tak dosiahnete vždy optimálny 
výsledok.

Aplikácia Miele@mobile ponúka rozličné 
funkcie na kontrolu a ovládanie vašich 
spotrebičov, ako aj na dosiahnutie toho 
najlepšieho výsledku.

Tu nájdete rýchlo ten správny recept na 
každú príležitosť. Vďaka videám „Ako na to“ 
bude príprava jedál celkom jednoduchá.

Máte otázky? V aplikácii Miele@mobile nás 
môžete úplne jednoducho kontaktovať 
telefonicky alebo e-mailom.

Pomocou MobileControl môžete napríklad 
ovládať program práčky, sušičky a umý-
vačky riadu aj vtedy, keď práve nie ste 
doma.

Aplikácia Miele@mobile

MobileControl

Asistenti 

Recepty

Servis Miele
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 Z A B U D O V AT E Ľ N É 
R Ú R Y  N A  P E Č E N I E
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Prevedenie

Zabudovateľné rúry na pečenie 
O zvýšenie flexibility vo vašej kuchyni sa posta-
rajú naše zabudovateľné rúry na pečenie: tieto 
sa dajú inštalovať variabilne, nezávisle od varnej 
dosky – napríklad priamo do výšky očí. Takto 
budete pracovať ergonomicky a pripravený 
pokrm pohodlne vyberiete z rúry.
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Jedlo – chutné. Ale čo čistenie? Tu vám 
Miele prináša dve rôzne možnosti, ako 
urobiť čistenie čo najjednoduchším: Perfect-
Clean a pyrolýzu.

Vo výške očí alebo pod varnou doskou
Prevedenia, rozmery výklenku, ohrevné priestory a čistiace systémy rúr na pečenie Miele

Priestranné
šírka 60 cm, výška 60 cm

Extra veľké
šírka 90 cm, výška 48 cm

Kompaktné 
šírka 60 cm, výška 45 cm

Extra veľké
90 litrov, 3 úrovne zasunutia

Priestranné
76 litrov, 5 úrovní zasunutia

Kompaktné
49 litrov, 3 úrovne zasunutia

Rozmery výklenku Čistiace systémyRozmanitosť veľkostí

PerfectClean

Pyrolýza

Pyrofit
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MotionReact

Rúru na pečenie môžete ovládať bez stlačenia tlačidla 
a bez dotyku. Keď sa priblížite, rozsvieti sa ohrevný 
priestor alebo sa zapne displej. Priblíženie môže spustiť 
aj signálne tóny, ktoré signalizujú koniec procesu príp-
ravy. To je veľmi pohodlné. Ak je prístroj v prevádzke za 
uzavretými nábytkovými dvierkami, vyšle MotionReact 
akustický signál a v prípade potreby prístroj vypne.
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Aké aspekty sú pre vás dôležité?
Výhody* zabudovateľných rúr na pečenie Miele

* v závislosti od modelu
1)   s patentovaným sacím zariadením 

Patent: EP 2 190 295 B1
2) Patent: EP 1 985 983 B1

Bezkáblový pokrmový 
teplomer2)

Ryba a mäso upečené na stupeň presne: 
ukazovateľ zostatkového času vás bude 
informovať, keď bude váš pokrm hotový.

Klimatické pečenie1)

Profesionálne výsledky môžete 
ľahko dosiahnuť s podporou vlhkosti: pri 
klimatickom pečení sa do ohrevného 
priestoru uvoľňujú dávky pary. Rôzne 
prevádzkové režimy sa tak kombinujú 
s vlhkosťou – pre čo najlepšie výsledky 
pečenia. Mäso je jemné a šťavnaté zvnútra 
a dostane chutnú kôrku. Pečivo a chlieb sú 
nadýchanejšie zvnútra, rovnomerne ope-
čené a chrumkavé zvonku a tým chutia ako 
čerstvé z pekárne. Mimoriadne pohodlné: 
dávky pary môžete časovo naprogramovať 
a tým postupovať veľmi flexibilne. Klimatické 
pečenie používajú na dosiahnutie najlepších 
výsledkov aj rôzne automatické programy.

TasteControl
Dokonale pripravené: po 

časovo ovládanom pečení sa ohrevný 
priestor ochladí, čím sa zabráni neželanému 
dopekaniu.

Špeciálne automatické programy
Chutné pokrmy obratom ruky: či chlieb, 
koláč alebo mäso – všetko sa pripraví plne 
automaticky.

Prepojenie domácich spotrebičov 
s Miele@home
Či doma alebo na cestách: ovládajte alebo 
sledujte domáce spotrebiče odkiaľkoľvek a 
zorganizujte si flexibiline svoj bežný deň.

FoodView
Čo robí vlastne ten nákyp 

v rúre? Kamera v ohrevnom priestore vám 
prezradí, ako to vyzerá – bez ohľadu na to, 
kde práve ste.
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Horúci vzduch plus
Nádherná nadýchanosť a jemnosť: ideálne na šetrné 
pečenie až na dvoch úrovniach.

Horný a spodný ohrev
Univerzálne použiteľné a klasicky dobré: perfektne sa 
vám vydaria všetky tradičné recepty na pečenie.

Intenzívne pečenie
Chrumkavý spodok, chutné oblohy: či pizza, quiche 
alebo ovocný koláč – spodok bude chrumkavý, vrch 
zostane šťavnatý.

Pre každý recept to správne nastavenie
Prevádzkové režimy* - zabudovateľné rúry na pečenie Miele

Horúci vzduch Eco
Zvlášť energeticky úsporné: šťavnaté pečené mäso 
alebo excelentné nákypy sa vždy podaria.

Program Sabbat
Programovanie jedál až 72 hodín vopred: jedinečný 
program Sabbat umožňuje aj dlhodobé plánovanie.

Horný ohrev
Finálne vyladenie vzhľadu a chuti: takto sa podarí 
dokonalá príprava pri gratinovaní, zapekaní 
a dopekaní.

Spodný ohrev
Individuálna príprava: pre jedlá, ktoré sa varia vo 
vodnom kúpeli alebo sa musia opiecť zdola.

Rozmrazovanie
Jemné k mrazeným jedlám: mrazené jedlá sa rozmra-
zujú šetrne studeným vzduchom, a teda pri ideálnych 
podmienkach.

Gril s cirkuláciou vzduchu
Zvonka chrumkavé, vnútri šťavnaté: ideálne pre kurča, 
kačicu, kolená, mäsové rolády a mnohé ďalšie mäsové 
jedlá.

Veľký gril
Rozmanité využitie: takto môžete grilovať aj väčšie 
množstvá steakov, klobások, špízov a pod.

Malý gril
Extra funkcia pre malé množstvá: aj pri menšom počte 
porcií sa steaky a klobásky perfektne vydaria.

Automatické pečenie
Mäso zostane šťavnaté: opečenie mäsa na vysokej 
teplote, ďalšie pečenie zas na individuálne nastavenej 
teplote.

Booster
Expresná rýchlosť pre tých, čo sa ponáhľajú: kto má 
často na varenie málo času, mimoriadne ocení tento 
program.

Automatické programy
Bez námahy vyčarovať vyše 100 pokrmov: chlieb, 
koláč alebo hydina – všetko sa pripraví plne 
automaticky.

*v závislosti od modelu

Klimatické pečenie s horúcim vzduchom plus
Nádherná nadýchanosť a jemnosť: ideálne na rýchle 
a šetrné pečenie s podporou vlhkosti až na troch 
úrovniach.

Klimatické pečenie s intenzívnym pečením
Či pizza, quiche alebo ovocný koláč: s podporou 
vlhkosti bude spodok chrumkavý a obloženie šťavnaté.

Klimatické pečenie s horným a spodným ohrevom
Klasicky dobré: perfektne sa vám vydaria všetky 
tradičné recepty na múčniky aj mäsá.

Klimatické pečenie s automatickým pečením
Optimálne pečenie: opečenie pri vysokej teplote, ďalšie 
pečenie pri individuálnej teplote s podporou vlhkosti.

Príprava pri nízkej teplote
Jemné a šťavnaté: pri nízkych teplotách sa mäso 
pripravuje zvlášť rovnomerne – a pritom sa zvonka 
nevysuší.

Vlastné programy
Pre vaše obľúbené jedlá: stačí uložiť prevádzkový 
režim, teplotu a dobu prípravy a jedlá pripravíte vždy 
rovnako.

Klimatické pečenie
Čerstvé ako od pekára: pridanie vlhkosti zabezpečí 
neporovnateľne nadýchané cestá a hnedé kôrky.

Špeciálne použitia
Nezvyčajné je teraz celkom jednoduché: Rôzne 
špeciálne programy, napr. sušenie, poskytujú výborné 
výsledky.
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Význam symbolov
Prehľad symbolov zabudovateľných rúr na pečenie

Ovládanie
Intuitívna obsluha prostredníctvom veľkého plne dotyko-
vého displeja. Jednoduché a rýchle ovládanie dotykom 
prsta.

Intuitívna obsluha prostredníctvom plne dotykového 
displeja. Jednoduché a rýchle ovládanie dotykom prsta.

Priamy výber prevádzkových režimov a časov pomocou 
senzorových tlačidiel, zobrazenie prostredníctvom 
4-riadkového textového displeja

Priamy výber prevádzkových režimov a časov pomocou 
senzorových tlačidiel, zobrazenie prostredníctvom 
1-riadkového textového displeja

MultiLingua
Multitalent: Na displeji môžete nastaviť rôzne jazyky, aby 
ste porozumeli všetkým informáciám.

Komfort pri údržbe
Povrchová úprava s antiadhéznym efektom pre nepreko-
nateľný komfort čistenia

Samočistenie ohrevného priestoru

Triedy energetickej účinnosti
Zobrazí sa energetická účinnosť.

Klimatické pečenie
 Kombinácia bežného prevádzkového režimu a vlhkosti. 
Rozličné možnosti v závislosti od vybavenia.

Plnovýsuvné pojazdy FlexiClip
 Plnovýsuvy pre jednoduchú manipuláciu a maximálny 
komfort pri obsluhe

TasteControl
Dokonale pripravené: Po časovo ovládanom pečení sa 
ohrevný priestor ochladí, čím sa zabráni neželanému 
dopekaniu. 

Pokrmový teplomer
Na stupeň presná príprava

FoodView
Jedlo vždy pod kontrolou – vďaka kamere v ohrevnom 
priestore
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Zabudovateľné rúry na pečenie
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie H 7260 B H 7260 BP H 7264 B
Vyhotovenie a dizajn
Zabudovateľná rúra na pečenie • • •
Bez rukovätí/zapustený ovládač –/– –/– –/–
Užívateľské výhody
TasteControl – – –
Bezkáblový pokrmový teplomer/pokrmový teplomer –/– –/– –/–
Predohrev/funkcia Crisp –/– –/– –/–
Prevádzkové spôsoby
Horúci vzduch plus/Eco horúci vzduch/intenzívne pečenie/
rozmrazovanie •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Horné/spodné pečenie/spodné pečenie/horné pečenie •/•/– •/•/– •/•/–
Gril/malý gril/gril s cirkuláciou •/–/• •/–/• •/–/•
Klimatické pečenie – – •
Automatické programy • • Viac ako 25
Špecifické národné automatické programy – – –
Automatické pečenie/príprava pri nízkej teplote •/– •/– •/–
Komfort pri obsluhe
Displej DirectSensor S DirectSensor S DirectSensor S
Približovací senzor MotionReact – – –
FoodView – – –
SoftOpen/SoftClose •/• •/• •/•
Touch2Open – – –
MultiLingua • • •
Časovo programovateľné dávky pary – – –
Ukazovateľ denného času/dátumu/kuchynský budík •/–/• •/–/• •/–/•
Programovanie začiatku/konca/trvania prípravy •/•/• •/•/• •/•/•
Teplota skutočná/požadovaná/navrhovaná •/•/• •/•/• •/•/•
Vlastné programy/individuálne nastavenia –/• –/• –/•
Program Sabbat – – –
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D) A+ A+ A+
Využitie zostatkového tepla – – –
Komfort pri údržbe
Nerezová čelná stena s povrchovou úpravou CleanSteel • • •
Ohrevný priestor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadnou stenou • – •
Pyrolitické samočistenie – • –
Katalyzátor s ohrevom/bez ohrevu –/– –/• –/–
Dvierka CleanGlass • • •
Inteligentná domácnosť
Miele@home/MobileControl –/– –/– •/•
Zobrazenie RemoteService/SuperVision –/– –/– •/–
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná stena • • •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania •/• •/• •/•
Technické údaje
Objem ohrevného priestoru v l/počet úrovní zasunutia 76/5 76/5 76/5
Osvetlenie 1 halogénový spot 1 halogénový spot 1 halogénový spot
Regulácia teploty v °C 30 – 300 30 – 300 30 – 300
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 590 – 595 x 550 560 – 568 x 590 – 595 x 550 560 – 568 x 590 – 595 x 550
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 3,5/230/16 3,5/230/16 3,6/230/16
Dodávané príslušenstvo
Plech/dierovaný plech na pečenie s úpravou PerfectClean 1/– 1/– 1/–
Univerzálny plech s úpravou PerfectClean 1 1 1
Rošt na pečenie bez úpravy/s úpravou PerfectClean/vhodný na pyrolýzu –/1/– –/–/1 –/1/–
Plnovýsuv FlexiClip bez úpravy/s úpravou PerfectClean/
vhodné pre pyrolýzu –/1/– –/–/1 –/1/–
Postranná mriežka bez/s úpravou PerfectClean/vhodná pre pyrolýzu –/1/– –/–/1 –/1/–
Farebné prevedenie
Grafitová šedá – •
Nerez CleanSteel • • •
Obsidán čierna – •
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Zabudovateľné rúry na pečenie
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie H 7264 BP H 7464 BP H 7464 BPX
Vyhotovenie a dizajn
Zabudovateľná rúra na pečenie • • •
Bez rukovätí/zapustený ovládač –/– –/– •/–
Užívateľské výhody
TasteControl – • •
Bezkáblový pokrmový teplomer/pokrmový teplomer –/– –/• –/•
Predohrev/funkcia Crisp –/– •/• •/•
Prevádzkové spôsoby
Horúci vzduch plus/Eco horúci vzduch/intenzívne pečenie/
rozmrazovanie •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Horné/spodné pečenie/spodné pečenie/horné pečenie •/•/– •/•/– •/•/–
Gril/malý gril/gril s cirkuláciou •/–/• •/–/• •/–/•
Klimatické pečenie • • •
Automatické programy Viac ako 25 Viac ako 75 Viac ako 75
Špecifické národné automatické programy – • •
Automatické pečenie/príprava pri nízkej teplote •/– •/– •/–
Komfort pri obsluhe
Displej DirectSensor S DirectSensor DirectSensor
Približovací senzor MotionReact – – –
FoodView – – –
SoftOpen/SoftClose •/• •/• •/•
Touch2Open – – •
MultiLingua • • •
Časovo programovateľné dávky pary – • •
Ukazovateľ denného času/dátumu/kuchynský budík •/–/• •/•/• •/•/•
Programovanie začiatku/konca/trvania prípravy •/•/• •/•/• •/•/•
Teplota skutočná/požadovaná/navrhovaná •/•/• •/•/• •/•/•
Vlastné programy/individuálne nastavenia –/• 20/• 20/•
Program Sabbat – – –
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D) A+ A+ A+
Využitie zostatkového tepla – • •
Komfort pri údržbe
Nerezová čelná stena s povrchovou úpravou CleanSteel • • –
Ohrevný priestor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadnou stenou – – –
Pyrolitické samočistenie • • •
Katalyzátor s ohrevom/bez ohrevu –/• –/• –/•
Dvierka CleanGlass • • •
Inteligentná domácnosť
Miele@home/MobileControl •/• •/• •/•
Zobrazenie RemoteService/SuperVision •/– •/– •/–
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná stena • • •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania •/• •/• •/•
Technické údaje
Objem ohrevného priestoru v l/počet úrovní zasunutia 76/5 76/5 76/5
Osvetlenie 1 halogénový spot 1 LED spot 1 LED spot
Regulácia teploty v °C 30 – 300 30 – 300 30 – 300
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 590 – 595 x 550 560 – 568 x 590 – 595 x 550 560 – 568 x 590 – 595 x 550
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 3,6/230/16 3,6/230/16 3,6/230/16
Dodávané príslušenstvo
Plech/dierovaný plech na pečenie s úpravou PerfectClean 1/– 1/– 1/–
Univerzálny plech s úpravou PerfectClean 1 1 1
Rošt na pečenie bez úpravy/s úpravou PerfectClean/vhodný na pyrolýzu –/–/1 –/–/1 –/–/1
Plnovýsuv FlexiClip bez úpravy/s úpravou PerfectClean/
vhodné pre pyrolýzu –/–/1 –/–/1 –/–/1
Postranná mriežka bez/s úpravou PerfectClean/vhodná pre pyrolýzu –/–/1 –/–/1 –/–/1
Farebné prevedenie
Grafitová šedá • • •
Nerez CleanSteel • • –
Obsidián čierna • • •
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Zabudovateľné rúry na pečenie
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie H 7660 BP H 7860 BP H 7860 BPX
Vyhotovenie a dizajn
Zabudovateľná rúra na pečenie • • •
Bez rukovätí/zapustený ovládač –/– –/– •/–
Užívateľské výhody
TasteControl • • •
Bezkáblový pokrmový teplomer/pokrmový teplomer –/• •/– •/–
Predohrev/funkcia Crisp •/• •/• •/•
Prevádzkové spôsoby
Horúci vzduch plus/Eco horúci vzduch/intenzívne pečenie/
rozmrazovanie •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Horné/spodné pečenie/spodné pečenie/horné pečenie •/•/• •/•/• •/•/•
Gril/malý gril/gril s cirkuláciou •/•/• •/•/• •/•/•
Klimatické pečenie • • •
Automatické programy Viac ako 100 Viac ako 100 Viac ako 100
Špecifické národné automatické programy • • •
Automatické pečenie/príprava pri nízkej teplote •/• •/• •/•
Komfort pri obsluhe
Displej M Touch S M Touch M Touch
Približovací senzor MotionReact • • •
FoodView – • •
SoftOpen/SoftClose •/• •/• •/•
Touch2Open – – •
MultiLingua • • •
Časovo programovateľné dávky pary • • •
Ukazovateľ denného času/dátumu/kuchynský budík •/•/• •/•/• •/•/•
Programovanie začiatku/konca/trvania prípravy •/•/• •/•/• •/•/•
Teplota skutočná/požadovaná/navrhovaná •/•/• •/•/• •/•/•
Vlastné programy/individuálne nastavenia 20/• 20/• 20/•
Program Sabbat • • –
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D) A+ A+ A+
Využitie zostatkového tepla • • •
Komfort pri údržbe
Nerezová čelná stena s povrchovou úpravou CleanSteel • • –
Ohrevný priestor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadnou stenou – – –
Pyrolitické samočistenie • • •
Katalyzátor s ohrevom/bez ohrevu •/– •/– •/–
Dvierka CleanGlass • • •
Inteligentná domácnosť
Miele@home/MobileControl •/• •/• •/•
Zobrazenie RemoteService/SuperVision •/• •/• •/•
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná stena • • •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania •/• •/• •/•
Technické údaje
Objem ohrevného priestoru v l/počet úrovní zasunutia 76/5 76/5 76/5
Osvetlenie BrilliantLight BrilliantLight BrilliantLight
Regulácia teploty v °C 30 – 300 30 – 300 30 – 300
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 590 – 595 x 550 560 – 568 x 590 – 595 x 550 560 – 568 x 590 – 595 x 550
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 3,7/230/16 3,7/230/16 3,7/230/16
Dodávané príslušenstvo
Plech/dierovaný plech na pečenie s úpravou PerfectClean 1/– 1/– 1/–
Univerzálny plech s úpravou PerfectClean 1 1 1
Rošt na pečenie bez úpravy/s úpravou PerfectClean/vhodný na pyrolýzu –/–/1 –/–/1 –/–/1
Plnovýsuv FlexiClip bez úpravy/s úpravou PerfectClean/
vhodné pre pyrolýzu –/–/1 –/–/1 –/–/1
Postranná mriežka bez/s úpravou PerfectClean/vhodná pre pyrolýzu –/–/1 –/–/1 –/–/1
Farebné prevedenie
Grafitová šedá • • •
Nerez CleanSteel • • –
Obsidián čierna • • •
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Zabudovateľné rúry na pečenie
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie H 7890 BP*
Vyhotovenie a dizajn
Zabudovateľná rúra na pečenie •
Zápustné otočné voliče –
Užívateľské výhody
Predohrev/funkcia Crisp •/•
Bezkáblový pokrmový teplomer •
TasteControl •
Prevádzkové spôsoby
Horúci vzduch plus/Eco horúci vzduch/intenzívne pečenie/
rozmrazovanie •/•/•/•
Horné/spodné pečenie/spodné pečenie/horné pečenie •/•/•
Gril/malý gril/gril s cirkuláciou •/•/•
Klimatické pečenie •
Automatické programy Viac ako 100
Špecifické národné automatické programy •
Automatické pečenie/príprava na nízkej teplote •/•
Komfort pri obsluhe
Displej M Touch
Približovací senzor MotionReact •
FoodView •
SoftOpen/SoftClose •/•
MultiLingua •
Touch2Open •
Časovo programovateľné dávky pary •
Ukazovateľ denného času/dátumu/kuchynský budík •/•/•
Programovanie začiatku/konca/trvania prípravy •/•/•
Teplota skutočná/požadovaná/navrhovaná •/•/•
Vlastné programy/individuálne nastavenia 20/•
Program Sabbat •
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D) A+
Využitie zostatkového tepla •
Komfort pri údržbe
Čelný panel z nerezu s povrchom CleanSteel •
Ohrevný priestor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadnou stenou –
Pyrolitické samočistenie •
Katalyzátor s ohrevom/bez ohrevu •/–
Dvierka CleanGlass •
Inteligentná domácnosť
Miele@home/MobileControl •/•
Zobrazenie RemoteService/SuperVision •/•
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná stena •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania •/•
Technické údaje
Objem ohrevného priestoru v l/počet úrovní zasunutia 90/3
Osvetlenie BrilliantLight
Regulácia teploty v °C 30 – 300
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 860 x 517 x 550
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A/počet fáz 5,6/230/16/3
Dodávané príslušenstvo
Univerzálny plech s úpravou PerfectClean 2
Rošt na pečenie bez úpravy/s úpravou PerfectClean/vhodný na pyrolýzu –/–/2
Plnovýsuv FlexiClip s úpravou PyroFit 1
Postranná mriežka bez/s úpravou PerfectClean/vhodná pre pyrolýzu –/–/1
Farebné prevedenie
Nerez CleanSteel •

* Model dostupný od 08/2019
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Tri funkcie prípravy na minimálnom priestore
Také jedinečné ako vy!
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Kompaktná rúra na pečenie s mikrovlnkou spája inteligentným 
spôsobom výhody dvoch výkonných spotrebičov v jednom 45 cm 
vysokom výklenku: je to plnohodnotná rúra na pečenie s najrôznej-
šími prevádzkovými režimami, ako napríklad Horúci vzduch plus. 
A súčasne výkonná mikrovlnka. Pritom máte na výber: jednotlivé 
funkcie môžete využívať samostatne a napríklad v režimoch rúry na 
pečenie upiecť chutný chlieb alebo koláč a s funkciou mikrovlnky si 
zasa rýchlo zohriať šálku kakaa. Alebo využite obidve funkcie 
súčasne: Kombináciou bežného prevádzkového režimu a funkcie 
mikrovlnky môžete rôzne druhy pokrmov pripraviť výrazne rýchlejšie 
– v závislosti od typu jedla ušetríte až 30 % času.
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Aké aspekty sú pre vás dôležité?
Výhody* zabudovateľných rúr na pečenie s mikrovlnkou Miele

* v závislosti od modelu
1) Patent: EP 1 345 474 B1

3 v 1
Režim mikrovlnky, rúry na pečenie alebo 
kombinovaný režim na ideálnu prípravu 
potravín len v jednom prístroji.

Quick&Gentle
Nová funkcia Quick&Gentle kombinuje 
prvýkrát konvenčné ohrievanie s plynulým 
mikrovlnným napájaním – presne tak, ako si 
to želáte. Výsledkom je skrátenie doby 
prípravy a pokrmy pripravené podľa vášho 
gusta. Umožňuje to inovatívna invertorová 
technológia – pre vyššiu flexibilitu pri každo-
dennom varení.

Špeciálna protipriľnavá povrchová 
úprava
Ľahké čistenie: špeciálny povrch s ľanovou 
štruktúrou je odolný proti poškriabaniu a 
nepriľnavý.

Špeciálne automatické 
programy

Chutné pokrmy obratom ruky: či chlieb, 
koláč alebo mäso – všetko sa pripraví plne 
automaticky.

Pokrmový teplomer
Jednoduchá kontrola: ukazovateľ zostatko-
vého času vás informuje, keď bude váš 
pokrm optimálne pripravený.

Prepojenie domácich spotrebičov 
s Miele@home
Či doma alebo na cestách: ovládajte 
domáce spotrebiče odkiaľkoľvek a zorgani-
zujte si flexibiline svoj bežný deň.
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Horúci vzduch plus
Nádherná nadýchanosť a jemnosť: ideálne na šetrné 
pečenie, a to až na dvoch úrovniach.

Horný a spodný ohrev
Univerzálne použiteľné a klasicky dobré: perfektne sa 
vám vydaria všetky tradičné recepty na pečenie.

Intenzívne pečenie
Chrumkavý spodok, chutné oblohy: či pizza, quiche 
alebo ovocný koláč – spodok bude chrumkavý, vrch 
zostane šťavnatý.

Pre každý recept to správne nastavenie
Prevádzkové režimy* rúr na pečenie s mikrovlnkou Miele

Horúci vzduch Eco
Zvlášť energeticky úsporné: Šťavnaté pečené mäso 
alebo excelentné nákypy sa vždy podaria.

Program Sabbat
Programovanie jedál až 72 hodín vopred: jedinečný 
program Sabbat umožňuje aj dlhodobé plánovanie.

Spodný ohrev
Individuálna príprava: pre jedlá, ktoré sa varia vo 
vodnom kúpeli alebo sa musia opiecť zdola.

Rozmrazovanie
Jemné k mrazeným jedlám: mrazené jedlá sa rozmra-
zujú šetrne studeným vzduchom, a teda pri ideálnych 
podmienkach.

Gril s cirkuláciou vzduchu
Zvonka chrumkavé, vnútri šťavnaté: ideálne pre kurča, 
kačicu, kolená, mäsové rolády a mnohé ďalšie mäsové 
jedlá.

Gril
Rozmanitosť v interiéri: takto môžete grilovať aj väčšie 
množstvá steakov, klobások, špízov a pod.

Automatické pečenie
Mäso zostane šťavnaté: opečenie mäsa na vysokej 
teplote, ďalšie pečenie zas na individuálne nastavenej 
teplote.

Booster
Expresná rýchlosť pre tých, čo sa ponáhľajú: kto má 
často na varenie málo času, mimoriadne ocení tento 
program.

Automatické programy
Bez námahy vyčarovať vyše 100 pokrmov: chlieb, 
koláč alebo hydina – všetko sa pripraví plne 
automaticky.

* v závislosti od modelu

Mikrovlnka s grilom
Varenie a grilovanie: takto dosiahnete perfektnú 
grilovaciu arómu mäsa, ryby, grilovanej zeleniny a pod.

Mikrovlnka s grilom s cirkuláciou
Rozmanitosť v interiéri: na grilovanie steakov, klobások, 
špízov, mäsových rolád, krátko opečeného mäsa 
a mnoho iného.

Mikrovlnka s automatickým pečením
Vnútri šťavnaté, zvonka chrumkavé: opečenie mäsa na 
vysokej teplote, ďalšie pečenie zas s režimom 
mikrovlnky.

Mikrovlnka s horúcim vzduchom plus
Koláč alebo nedeľné pečené mäso: ideálne na rýchle a 
šetrné pečenie koláčov a mäsa až na dvoch úrovniach.

Príprava pri nízkej teplote
Jemné a šťavnaté: pri nízkych teplotách sa mäso 
pripravuje zvlášť rovnomerne – a pritom sa zvonka 
nevysuší.

Vlastné programy
Pre 20 obľúbených jedál: stačí uložiť prevádzkový 
režim, teplotu a dobu prípravy a jedlá pripravíte vždy 
rovnako.

Mikrovlnka
Rýchlo zohriať šálku vody na čaj alebo prihriať jedlo: 
efektívne v krátkom čase.

Špeciálne použitia
Nezvyčajné je teraz celkom jednoduché: Rôzne špeci-
álne programy, napr. sušenie, poskytujú výborné 
výsledky.
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Ovládanie
Intuitívna obsluha prostredníctvom veľkého plne dotyko-
vého displeja. Jednoduché a rýchle ovládanie dotykom 
prsta.

Priamy výber prevádzkových režimov a časov pomocou 
senzorových tlačidiel, zobrazenie prostredníctvom 
4-riadkového textového displeja

Priamy výber prevádzkových režimov a časov pomocou 
senzorových tlačidiel, zobrazenie prostredníctvom 
1-riadkového textového displeja

MultiLingua
Multitalent: Na displeji môžete nastaviť rôzne jazyky, aby 
ste porozumeli všetkým informáciám.

Komfort pri údržbe
Povrchová úprava s antiadhéznym efektom pre nepreko-
nateľný komfort čistenia

Quick & Gentle 
Rýchlejšia príprava a plynulá regulácia mikrovlnného 
výkonu od 300 W vďaka technológii invertora.

Mikrovlnný výkon
Mikrovlnný výkon: 1.000 W

Kombinovaná prevádzka
Vďaka kombinácii konvenčného prevádzkového režimu s 
mikrovlnnou rúrou ušetrí až 30 % času

Automatické programy
Plnoautomatická príprava jedál bez akejkoľvek námahy

Pokrmový teplomer
Na stupeň presná príprava

Význam symbolov
Prehľad symbolov rúr na pečenie s mikrovlnkou
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Zabudovateľné rúry na pečenie s mikrovlnkou
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie H 7240 BM H 7440 BM
Vyhotovenie a dizajn
Zabudovateľná rúra na pečenie s mikrovlnkou • •
Bez rukovätí – –
Užívateľské výhody
Quick & Gentle • •
Pokrmový teplomer – –
Udržiavanie teploty/funkcia Crisp •/– •/–
Prevádzkové spôsoby
Horúci vzduch plus/Eco horúci vzduch/intenzívne pečenie/
rozmrazovanie •/•/–/• •/•/–/•
Horný a spodný ohrev /spodný ohrev –/– –/–
Gril/gril s cirkuláciou •/• •/•
Automatické programy Viac ako 25 Viac ako 75
Špecifické národné automatické programy – •
Automatické pečenie/príprava pri nízkej teplote •/– •/–
Mikrovlnka • •
Mikrovlnka s: horúci vzduch plus/automatické pečenie/gril/gril s 
cirkuláciou •/•/•/• •/•/•/•
Individuálne nastavenia – •
Komfort pri obsluhe
Displej DirectSensor S DirectSensor
Približovací senzor MotionReact – –
SoftOpen/SoftClose •/• •/•
Touch2Open – –
MultiLingua • •
Funkcia Popcorn • •
Ukazovateľ denného času/dátumu/kuchynský budík •/–/• •/•/•
Programovanie začiatku/konca/trvania prípravy •/•/• •/•/•
Teplota skutočná/požadovaná/navrhovaná •/•/• •/•/•
Návrh výkonu mikrovlnky/mikrovlnka Quick •/• •/•
Vlastné programy/individuálne nastavenia –/• 20/•
Program Sabbat – –
Hospodárnosť
Využitie zostatkového tepla – •
Komfort pri údržbe
Nerezová čelná stena s povrchovou úpravou CleanSteel • •
Nerezový vnútorný priestor s ľanovou štruktúrou • •
Dvierka CleanGlass • •
Inteligentná domácnosť
Miele@home/MobileControl •/• •/•
SuperVision – –
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná stena • •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania •/• •/•
Technické údaje
Objem ohrevného priestoru v l/počet úrovní zasunutia 43/3 43/3
Osvetlenie 1 LED spot 1 LED spot
Regulácia teploty v °C 30 – 225 30 – 225
Elektronicky riadený výkon mikrovlnky • •
Úrovne výkonu mikrovĺn vo W 80/150/300/450/600/850/1000 80/150/300/450/600/850/1000
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 2,2/230/16 2,2/230/16
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 448 – 452 x 550 560 – 568 x 448 – 452 x 550
Dodávané príslušenstvo
Rošt na pečenie s úpravou PerfectClean 1 1
Sklenená misa 1 1
Farebné prevedenie
Grafitová šedá – •
Nerez CleanSteel • •
Obsidián čierna – •
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Zabudovateľné rúry na pečenie s mikrovlnkou
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie H 7440 BMX H 7840 BM H 7840 BMX
Vyhotovenie a dizajn
Zabudovateľná rúra na pečenie s mikrovlnkou • • •
Bez rukovätí • – •
Užívateľské výhody
Quick & Gentle • • •
Pokrmový teplomer – • •
Udržiavanie teploty/funkcia Crisp •/– •/• •/•
Prevádzkové spôsoby
Horúci vzduch plus/Eco horúci vzduch/intenzívne pečenie/
rozmrazovanie •/•/–/• •/•/•/• •/•/•/•
Horný a spodný ohrev /spodný ohrev –/– •/• •/•
Gril/gril s cirkuláciou •/• •/• •/•
Automatické programy Viac ako 75 Viac ako 100 Viac ako 100
Špecifické národné automatické programy • • •
Automatické pečenie/príprava pri nízkej teplote •/– •/• •/•
Mikrovlnka • • •
Mikrovlnka s: horúci vzduch plus/automatické pečenie/gril/gril s 
cirkuláciou •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Individuálne nastavenia • • •
Komfort pri obsluhe
Displej DirectSensor M Touch M Touch
Približovací senzor MotionReact – • •
SoftOpen/SoftClose •/• •/• •/•
Touch2Open • – •
MultiLingua • • •
Funkcia Popcorn • • •
Ukazovateľ denného času/dátumu/kuchynský budík •/•/• •/•/• •/•/•
Programovanie začiatku/konca/trvania prípravy •/•/• •/•/• •/•/•
Teplota skutočná/požadovaná/navrhovaná •/•/• •/•/• •/•/•
Návrh výkonu mikrovlnky/mikrovlnka Quick •/• •/• •/•
Vlastné programy/individuálne nastavenia 20/• 20/• 20/•
Program Sabbat – • –
Hospodárnosť
Využitie zostatkového tepla • • •
Komfort pri údržbe
Nerezová čelná stena s povrchovou úpravou CleanSteel – • –
Nerezový vnútorný priestor s ľanovou štruktúrou • • •
Dvierka CleanGlass • • •
Inteligentná domácnosť
Miele@home/MobileControl •/• •/• •/•
SuperVision – • •
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná stena • • •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania •/• •/• •/•
Technické údaje
Objem ohrevného priestoru v l/počet úrovní zasunutia 43/3 43/3 43/3
Osvetlenie 1 LED spot 1 LED spot 1 LED spot
Regulácia teploty v °C 30 – 225 30 – 225 30 – 225
Elektronicky riadený výkon mikrovlnky • • •
Úrovne výkonu mikrovĺn vo W 80/150/300/450/600/850/1000 80/150/300/450/600/850/1000 80/150/300/450/600/850/1000
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 2,2/230/16 3,6/230/16 3,6/230/16
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 448 – 452 x 550 560 – 568 x 448 – 452 x 550 560 – 568 x 448 – 452 x 550
Dodávané príslušenstvo
Rošt na pečenie s úpravou PerfectClean 1 1 1
Sklenená misa 1 2 2
Farebné prevedenie
Grafitová šedá • • •
Nerez CleanSteel – • –
Obsidian černá • • •
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Aký výklenok máte k dispozícii?
Rozmery výklenkov a veľkosti parných rúr Miele

Prevedenie

Zabudovateľné parné rúry 
Parné rúry Miele možno rozlične integro-
vať do dizajnu vašej kuchyne. Vďaka 
svojej konštrukcii sa perfektne hodia do 
obvyklých skriňových výklenkov. Tak sa 
môžete úplne individuálne rozhodnúť, 
kde svoju parnú rúru Miele umiestnite.
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Prevedenie a veľkosť

Druhy vyhotovenia

Externá tvorba pary

Klasické
šírka 60 cm, výška 45 cm

Parné rúry Miele sú k dispozícii v rôznych veľkostiach a prevede-
niach. Nájdite tu perfektné riešenie pre vašu kuchyňu.

Parné rúry 
Voľne stojaca parná rúra Miele pracuje bez tlaku v teplotnom roz-
sahu 40 až 100 °C. Poslúži vám na šetrnú prípravu zeleniny, rýb, 
príloh, dezertov a mnohých ďalších jedál.

DualSteam
Externá výroba pary pre veľké ohrevné priestory

Vo všetkých parných rúrach Miele sa na rozdiel od iných systémov 
nachádza výrobník pary mimo ohrevného priestoru. To poskytuje 
výhody: ideálne množstvo pary, optimálne meranie teploty a udrža-
nie teploty, časy varenia nezávislé od množstva, ako aj rýchly ohrev 
a varenie. Keďže sa v ohrevnom priestore nemôže usadzovať vodný 
kameň, je aj čistenie mimoriadne ľahké.
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Aké aspekty sú pre vás dôležité?
Výhody* parných rúr

Nerezový ohrevný priestor 
s ľanovou štruktúrou

Vysoká kvalita a jednoduchá údržba: všetky 
naše parné rúry sú vybavené nerezovým 
ohrevným priestorom.

DualSteam
Dokonalosť presne podľa vašej 

chuti: ako ideálny doplnok k rúre na pečenie 
a varnej doske sa parná rúra Miele postará 
vďaka technológii DualSteam o perfektné 
výsledky prípravy. Môžete dokonca pripra-
vovať kompletné viacchodové jedlá naraz. 
Rýchle časy zahrievania, rovnomerné 
rozdeľovanie pary a optimálna teplotná 
presnosť umožňujú pohodlnú prípravu 
chutných a dokonale vyvážených jedál. To 
sa dosahuje jedinečnou externou výrobou 
pary s technológiou DualSteam. Veľký ohrevný priestor, veľká 

úžitková plocha
Maximálna ponuka miesta: nízky ohrevný 
priestor a veľká úžitková plocha pre 
súčasnú prípravu viacerých porcií.

Automatické programy
Vždy dokonale pripravené: až 135 jedál je 
možné pripraviť optimálne a pohodlne 
– s istotou úspechu.

Automatická príprava menu
Príprava viacerých chodov 

súčasne: teplota, čas prípravy a postupnosť 
sa určia automaticky.

Externá tvorba pary
Výroba pary mimo ohrevného priestoru: 
potraviny sa pripravia rovnomerne a ich 
farba zostane zachovaná.

* v závislosti od modelu
1) Patent: EP 2 3469191 B2
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Ovládanie
Priamy výber prevádzkových režimov a časov pomocou 
senzorových tlačidiel, zobrazenie prostredníctvom 
4-riadkového textového displeja

Priamy výber prevádzkových režimov a časov pomocou 
senzorových tlačidiel, zobrazenie prostredníctvom 
1-riadkového textového displeja

Objem ohrevného priestoru
Parné rúry Miele majú rôzne objemy ohrevného priestoru 
– 24 a 40 litrov

MultiLingua
Multitalent: Na displeji môžete nastaviť rôzne jazyky, aby 
ste porozumeli všetkým informáciám.

Varenie Sous-vide
Metóda varenia, pri ktorej sa pokrm šetrne pripravuje vo 
vákuovom balení.

Automatické programy
Plnoautomatická príprava jedál bez akejkoľvek námahy

Technológie výroby pary
Rýchla výroba a rovnomerný rozvod pary cez 2 parné 
vývody.

Nerezový ohrevný priestor
Ľahko udržiavateľný a nerezový ohrevný priestor s 
ľanovou štruktúrou.

Význam symbolov
Prehľad symbolov parných rúr
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Parné rúry
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DG 7240 DG 7440
Vyhotovenie a dizajn
Zabudovateľná parná rúra • •
Užívateľské výhody
Príprava menu bez prenášania chutí a vône • •
Automatické programy s možnosťou individuálneho nastavenia • •
Udržiavanie teploty pokrmu • •
Prevádzkové spôsoby
Varenie na pare/Sous-vide •/– •/•
Automatické programy Viac ako 15 Viac ako 100
Rozmrazenie/ohrev •/• •/•
Komfort pri obsluhe
Displej DirectSensor S DirectSensor
SoftOpen/SoftClose •/• •/•
MultiLingua • •
Varenie v pare až na 3 úrovniach súčasne • •
Príprava menu s parou • •
Redukcia pary pred ukončením programu • •
Ukazovateľ denného času/dátumu/kuchynský budík •/•/• •/•/•
Programovanie začiatku/konca/trvania prípravy •/•/• •/•/•
Teplota skutočná/požadovaná/navrhovaná •/–/• •/•/•
Vlastné programy/individuálne nastavenia –/• 20/•
Komfort pri údržbe
Nerezová čelná stena s úpravou CleanSteel • •
Externý vyvíjač pary • •
Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou • •
Ohrevné teleso na redukciu kondenzátu • •
Automatické odvápňovanie • •
Dvierka CleanGlass • •
Technológia výroby pary a voda
DualSteam • •
Zásoba vody na cca 90 minút varenia • •
Zásobník na čerstvú vodu • •
Odobratie zásobníka na čerstvú vodu s mechanizmom 
Push2release • •
Inteligentná domácnosť
Miele@home/MobileControl •/• •/•
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná strana • •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania •/• •/•
Technické údaje
Ohrevný priestor L • •
Objem ohrevného priestoru v l 40 40
Počet úrovní zasunutia 4 4
Osvetlenie ohrevného priestoru – 2 LED spoty
Regulácia teploty pri varení v pare v °C 40 – 100 40 – 100
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 450 – 452 x 550 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 3,6/230/16 3,6/230/16
Dodávané príslušenstvo
Nerezové naparovacie misky perforované/neperforované 2/1 2/1
Odkladací rošt/záchytná miska 1/1 1/1
Farebné prevedenie
Grafitová šedá • •
Nerez CleanSteel • •
Obsidián čierna • •
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Komfortné varianty
Konvektomaty Miele

Kombinovaná príprava jedál s Miele – princíp 3 v 1

Prevedenie

Princíp 3 v 1 splní všetky želania: konvekto-
mat pre domácnosť v sebe spája plnohod-
notnú parnú rúru, plnohodnotnú rúru na 
pečenie a kombinovaný prístroj v jednom. 
Vďaka technológii DualSteam sa potraviny 
pripravujú šetrne a rovnomerne. Okrem 
toho máte k dispozícii rôzne funkcie rúry na 
pečenie, ako je horný a spodný ohrev, 
intenzívne pečenie, gril alebo horúci vzduch 
plus, ktoré vám umožňujú individuálnu 
prípravu pokrmov.

Všetky svoje tromfy vám konvektomat 
predvedie pri kombinovanej tepelnej prí-
prave – kombinácia vlhkosti a suchého tepla 
zaručuje perfektné výsledky pri pečení 
múčnikov a mäsa. Konvektomat Miele je 
okrem toho dostupný v rôznych veľkostiach 
ohrevného priestoru – vhodný spotrebič pre 
každú kuchyňu.

Naše konvektomaty existujú v dvoch rôz-
nych veľkostiach – spotrebič vhodný pre 
každú kuchyňu. Takto sa v každej situácii 
postaráte o intenzívny a zdravý pôžitok 
z chuti.

Konvektomat XL
Parná rúra, rúra na pečenie a kombinovaný 
prístroj v jednom: konvektomat XL od Miele 
vám ponúka všetky funkcie parnej rúry, ako 
aj funkcie plnohodnotnej rúry na pečenie. 
Rozmanité prevádzkové režimy, ako aj 
pokrmový teplomer s káblom a bez kábla 
sa postarajú o dokonalý výsledok tepelnej 
prípravy. Vďaka dodatočným možnostiam 
kombinovania vlhkosti, ako aj veľmi veľkému 
ohrevnému priestoru je konvektomat 
všestranný multitalent. Zabudovať môžete 
tento spotrebič buď samostatne do 
výklenku s výškou 45 cm a šírkou 60 cm, 
alebo spolu so 14 cm vysokou nahrievacou 
a vákuovacou zásuvkou do výklenku s roz-
mermi 60 x 60 cm.

Konvektomat XXL
Aj tento spotrebič je plnohodnotná parná 
rúra, plnohodnotná rúra na pečenie, ako aj 
plnohodnotný kombinovaný prístroj: Tento-
krát vo formáte XXL, pretože tento spotrebič 
sa zmestí do klasického výklenku s roz-
mermi 60 x 60 cm, ktorý je určený pre rúru 
na pečenie. Spolu s 29 cm vysokou zásuv-
kou môžete perfektne vyplniť výklenok 
s výškou 88 cm.
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Aké aspekty sú pre vás dôležité?
Výhody* konvektomatov Miele

* v závislosti od modelu
1) Patent: EP 2 197 326

Kombinovaná príprava
Máte radi jedlo zvnútra šťavnaté 

a zvonka chrumkavé? S kombinovanou 
prípravou dosiahnete výsledky podľa 
vašej chuti.

DualSteam
Dokonalosť presne podľa vašej 

chuti: ako ideálny doplnok k rúre na pečenie 
a varnej doske sa konvektomat Miele 
postará vďaka technológii DualSteam o 
dokonalé výsledky varenia. Môžete dokonca 
variť kompletné viacchodové jedlá naraz. 
Rýchle časy zahrievania, rovnomerné 
rozdeľovanie pary a optimálna teplotná 
presnosť umožňujú pohodlnú prípravu 
chutných a dokonale pripravených jedál. To 
sa dosahuje jedinečnou externou výrobou 
pary s technológiou DualSteam. 3 v 1

Priestorovo úsporná kombiná-
cia: pečenie v rúre, parná a kombinovaná 
príprava pre optimálnu prípravu.

Nerezový ohrevný priestor s ľanovou 
štruktúrou
Vysoká kvalita a jednoduchá údržba: všetky 
naše parné rúry sú vybavené nerezovým 
ohrevným priestorom.

Mix & Match
Lahodné pokrmy obratom ruky: vďaka 
Mix & Match môžete variť rôzne potraviny 
súčasne na jednom tanieri.

Motoricky ovládaný výsuvný 
panel so SoftClose1)

Praktická výhoda: otvorte výsuvný panel 
dotykom prsta – za ním sa nachádza 
zásobník na vodu a pokrmový teplomer.
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Horúci vzduch plus
Nádherná nadýchanosť a jemnosť: ideálne na rýchle 
a šetrné pečenie, a to až na troch úrovniach.

Varenie v pare Eco
Ekologické a trvanlivé: šetrite energiu pri príprave 
svojich jedál.

Kombinovaná príprava/horúci vzduch plus
Optimálne výsledky: dodatočná vlhkosť zaručuje 
maximálny pôžitok z chleba, pečiva, mäsa a mnoho 
ďalšieho.

Kombinovaná príprava jedál/horný ohrev/spodný 
ohrev
Pokrmy budú upečené rovnomerne zhora aj zdola 
– chlieb sa vám podarí tiež perfektne.

Kombinovaná príprava/gril
Najmä ryby a mäso s vysokým obsahom tukov budú 
jemné a šťavnaté – s chrumkavou kožou a kôrkou.

Horúci vzduch Eco
Šetrí elektrickú energiu a čas: potraviny možno pripra-
vovať až na troch úrovniach súčasne, čo šetrí energiu.

Program Sabbat
Programovanie jedál až 72 hodín vopred: jedinečný 
program Sabbat umožňuje aj dlhodobé plánovanie.

Varenie Sous-vide
Maximálny pôžitok: vákuovo pripravené mäso, zelenina 
alebo ovocie prinášajú dokonalý zážitok z chuti.

Mix & Match
Jednoduchá príprava hotových pokrmov: Mix & Match 
vám navrhne až tri potraviny, ktoré možno pripraviť 
súčasne.

Príprava v pare
Šetrná a zdravá príprava: vhodná na zvlášť citlivé 
potraviny.

Pre každý recept to správne nastavenie
Programy prípravy pre konvektomaty Miele

Horný/spodný ohrev
Univerzálne použiteľné a klasicky dobré: perfektne sa 
vám vydaria všetky tradičné recepty na pečenie.

Gril
Rozmanitosť v interiéri: takto môžete grilovať aj väčšie 
množstvá steakov, klobások, špízov a pod.

Špeciálne použitia
Nezvyčajné je teraz celkom jednoduché: rôzne špeci-
álne programy, napr. sušenie ovocia, poskytujú 
výborné výsledky.

Špeciálne múčniky
Vyčarujte lahodné múčniky: odpaľované cesto, krehké 
a trené cesto sa vydaria ako od pekára.

Horný ohrev
Finálne vyladenie vzhľadu a chuti: takto sa podarí 
dokonalá príprava pri gratinovaní, zapekaní a 
dopekaní.

Gril s cirkuláciou vzduchu
Zvonka chrumkavé, vnútri šťavnaté: ideálne pre kurča, 
kačicu, kolená, mäsové rolády a mnohé ďalšie mäsové 
jedlá.

Spodný ohrev
Individuálna príprava: pre jedlá, ktoré sa varia vo 
vodnom kúpeli alebo sa musia opiecť zdola.

Intenzívne pečenie
Chrumkavý spodok, chutné prílohy: či pizza, quiche 
alebo ovocný koláč – spodok bude chrumkavý, vrch 
zostane šťavnatý.
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Význam symbolov
Prehľad symbolov konvektomatov

Ovládanie
Intuitívna obsluha prostredníctvom veľkého plne dotyko-
vého displeja. Jednoduché a rýchle ovládanie dotykom 
prsta.

Intuitívna obsluha prostredníctvom plne dotykového 
displeja. Jednoduché a rýchle ovládanie dotykom prsta.

Priamy výber prevádzkových režimov a časov pomocou 
senzorových tlačidiel, zobrazenie prostredníctvom 
4-riadkového textového displeja

Objem ohrevného priestoru
Konvektomaty do domácnosti Miele majú rôzne kapacity: 
68 a 48 litrov.

Varenie Sous-vide
Metóda varenia, pri ktorej sa pokrm šetrne pripravuje vo 
vákuovom balení.

Automatické programy
Plnoautomatická príprava jedál bez akejkoľvek námahy

Technológie výroby pary
Rýchla výroba a rovnomerný rozvod pary cez 2 parné 
vývody.

Mix & Match
Obratom ruky varte alebo zohrievajte rôzne potraviny 
súčasne na jednom tanieri.

Výsuvný panel
 Motoricky otváraný a zatváraný výsuvný panel: Pohodlný 
prístup k zásobníku na vodu, zásobníku na kondenzát a 
k pokrmovému teplomeru dotykom prsta.

DirectWater plus
Prípojka čerstvej vody a odtok na pohodlnú prípravu na 
pare
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Konvektomaty pre domácnosť
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DGC 7440 DGC 7440 X DGC 7840
Vyhotovenie a dizajn
Kombinovaná parná rúra • • •
Bez rukovätí – • –
Užívateľské výhody
Klimatický senzor/príprava menu bez prenášania chutí a vône •/• •/• •/•
Príprava hotových pokrmov pomocou „Mix & Match“ • • •
Bezkáblový pokrmový teplomer/pokrmový teplomer –/– –/– •/–
Automatické programy s možnosťou individuálneho nastavenia • • •
Prevádzkové spôsoby
Varenie na pare/Sous-vide/kombinované varenie •/•/• •/•/• •/•/•
Horúci vzduch plus/automatické programy •/Viac ako 200 •/Viac ako 200 •/Viac ako 200
Horné/spodné pečenie/horné pečenie/spodné pečenie •/•/• •/•/• •/•/•
Gril/malý gril/gril s cirkuláciou •/•/• •/•/• •/•/•
Komfort pri obsluhe
Displej DirectSensor DirectSensor M Touch
Približovací senzor MotionReact – – •
SoftOpen/SoftClose •/• •/• •/•
MultiLingua • • •
Touch2Open/motorický výsuvný panel –/• •/• –/•
Príprava nezávislá na množstve • • •
Automatická príprava menu – – •
Ukazovateľ denného času/dátumu/kuchynský budík •/•/• •/•/• •/•/•
Programovanie začiatku/konca/trvania prípravy •/•/• •/•/• •/•/•
Teplota skutočná/požadovaná/navrhovaná •/•/• •/•/• •/•/•
Vlastné programy/individuálne nastavenia 20/• 20/• 20/•
Komfort pri údržbe
Nerezová čelná stena s úpravou CleanSteel • – •
Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou a úpravou 
PerfectClean • • •
Externý vyvíjač pary • • •
Ošetrujúce programy namáčanie/oplach/sušenie •/•/• •/•/• •/•/•
Dvierka CleanGlass • • •
Technológia výroby pary a voda
DualSteam/zás. čerst. vody •/• •/• •/•
Zásobník na kondenzát za motoricky výsuvným ovládacím panelom • • •
DirectWater plus – – –
Inteligentná domácnosť
Miele@home/MobileControl •/• •/• •/•
SuperVision – – •
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná strana • • •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania •/• •/• •/•
Technické údaje
Ohrevný priestor XXL/ohrevný priestor XL/objem ohrevného 
priestoru v l –/•/48 –/•/48 –/•/48
Osvetlenie ohrevného priestoru BrilliantLight BrilliantLight BrilliantLight
Regulácia teploty pri pečení v rúre v °C 30 – 225 30 – 225 30 – 225
Regulácia teploty pri varení v pare v °C 40 – 100 40 – 100 40 – 100
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 450 – 452 x 550 560 – 568 x 450 – 452 x 550 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 3,4/230/16 3,45/230/16 3,45/230/16
Dodávané príslušenstvo
Plnovýsuv FlexiClip s úpravou PerfectClean – – 1
Univ. plech /plech na pečenie a rošt s úpravou PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Vyberateľná postranná mriežka s úpravou PerfectClean 1 1 1
Nerezové naparovacie misky perforované/neperforované 1/1 1/1 2/1
Farebné prevedenie
Grafitová šedá • • •
Nerez CleanSteel • – •
Obsidián čierna • • •
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Typ/predajné označenie DGC 7840 X
Vyhotovenie a dizajn
Kombinovaná parná rúra •
Bez rukovätí •
Užívateľské výhody
Klimatický senzor/príprava menu bez prenášania chutí a vône •/•
Príprava hotových pokrmov pomocou „Mix & Match“ •
Bezkáblový pokrmový teplomer/pokrmový teplomer •/–
Automatické programy s možnosťou individuálneho nastavenia •
Prevádzkové spôsoby
Varenie na pare/Sous-vide/kombinované varenie •/•/•
Horúci vzduch plus/automatické programy •/Viac ako 200
Horné/spodné pečenie/horné pečenie/spodné pečenie •/•/•
Gril/malý gril/gril s cirkuláciou •/•/•
Komfort pri obsluhe
Displej M Touch
Približovací senzor MotionReact •
SoftOpen/SoftClose •/•
MultiLingua •
Touch2Open/motorický výsuvný panel •/•
Príprava nezávislá na množstve •
Automatická príprava menu •
Ukazovateľ denného času/dátumu/kuchynský budík •/•/•
Programovanie začiatku/konca/trvania prípravy •/•/•
Teplota skutočná/požadovaná/navrhovaná •/•/•
Vlastné programy/individuálne nastavenia 20/•
Komfort pri údržbe
Nerezová čelná stena s úpravou CleanSteel –
Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou a úpravou 
PerfectClean •
Externý vyvíjač pary •
Ošetrujúce programy namáčanie/oplach/sušenie •/•/•
Dvierka CleanGlass •
Technológia výroby pary a voda
DualSteam/zás. čerst. vody •/•
Zásobník na kondenzát za motoricky výsuvným ovládacím panelom •
DirectWater plus –
Inteligentná domácnosť
Miele@home/MobileControl •/•
SuperVision •
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná strana •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania •/•
Technické údaje
Ohrevný priestor XXL/ohrevný priestor XL/objem ohrevného 
priestoru v l –/•/48
Osvetlenie ohrevného priestoru BrilliantLight
Regulácia teploty pri pečení v rúre v °C 30 – 225
Regulácia teploty pri varení v pare v °C 40 – 100
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 3,45/230/16
Dodávané príslušenstvo
Plnovýsuv FlexiClip s úpravou PerfectClean 1
Univ. plech /plech na pečenie a rošt s úpravou PerfectClean 1/1
Vyberateľná postranná mriežka s úpravou PerfectClean 1
Nerezové naparovacie misky perforované/neperforované 2/1
Farebné prevedenie
Grafitová šedá •
Nerez CleanSteel –
Obsidián čierna •
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Konvektomaty pre domácnosť
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DGC 7460 DGC 7460 X DGC 7640
Vyhotovenie a dizajn
Kombinovaná parná rúra • • •
Bez rukovätí – • –
Užívateľské výhody
Klimatický senzor/príprava menu bez prenášania chutí a vône •/• •/• •/•
Príprava hotových pokrmov pomocou „Mix & Match“ • • •
Bezkáblový pokrmový teplomer/pokrmový teplomer –/– –/– –/•
Automatické programy s možnosťou individuálneho nastavenia • • •
Prevádzkové spôsoby
Varenie na pare/Sous-vide/kombinované varenie •/•/• •/•/• •/•/•
Horúci vzduch plus/automatické programy •/Viac ako 200 •/Viac ako 200 •/Viac ako 200
Horné/spodné pečenie/horné pečenie/spodné pečenie •/•/• •/•/• •/•/•
Gril/malý gril/gril s cirkuláciou •/•/• •/•/• •/•/•
Komfort pri obsluhe
Displej DirectSensor DirectSensor M Touch S
Približovací senzor MotionReact – – •
SoftOpen/SoftClose •/• •/• •/•
MultiLingua • • •
Touch2Open/motorický výsuvný panel –/• •/• –/•
Príprava nezávislá na množstve • • •
Automatická príprava menu – – •
Ukazovateľ denného času/dátumu/kuchynský budík •/•/• •/•/• •/•/•
Programovanie začiatku/konca/trvania prípravy •/•/• •/•/• •/•/•
Teplota skutočná/požadovaná/navrhovaná •/•/• •/•/• •/•/•
Vlastné programy/individuálne nastavenia 20/• 20/• 20/•
Komfort pri údržbe
Nerezová čelná stena s úpravou CleanSteel • – •
Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou a úpravou 
PerfectClean • • •
Externý vyvíjač pary • • •
Ošetrujúce programy namáčanie/oplach/sušenie •/•/• •/•/• •/•/•
Dvierka CleanGlass • • •
Technológia výroby pary a voda
DualSteam/zás. čerst. vody •/• •/• •/•
Zásobník na kondenzát za motoricky výsuvným ovládacím panelom • • •
DirectWater plus – – –
Inteligentná domácnosť
Miele@home/MobileControl •/• •/• •/•
SuperVision – – •
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná strana • • •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania •/• •/• •/•
Technické údaje
Ohrevný priestor XXL/ohrevný priestor XL/objem ohrevného 
priestoru v l •/–/68 •/–/68 –/•/48
Osvetlenie ohrevného priestoru BrilliantLight BrilliantLight BrilliantLight 
Regulácia teploty pri pečení v rúre v °C 30 – 225 30 – 225 30 – 225
Regulácia teploty pri varení v pare v °C 40 – 100 40 – 100 40 – 100
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 590 – 595 x 550 560 – 568 x 590 – 595 x 550 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 3,45/230/16 3,45/230/16 3,45/230/16
Dodávané príslušenstvo
Plnovýsuv FlexiClip s úpravou PerfectClean – – 1
Univ. plech /plech na pečenie a rošt s úpravou PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Vyberateľná postranná mriežka s úpravou PerfectClean 1 1 1
Nerezové naparovacie misky perforované/neperforované 1/1 1/1 1/1
Farebné prevedenie
Grafitová šedá • • •
Nerez CleanSteel • – •
Obsidián čierna • • •
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Konvektomaty pre domácnosť
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DGC 7645* DGC 7660 DGC 7665*
Vyhotovenie a dizajn
Kombinovaná parná rúra • • •
Bez rukovätí – – –
Užívateľské výhody
Klimatický senzor/príprava menu bez prenášania chutí a vône •/• •/• •/•
Príprava hotových pokrmov pomocou „Mix & Match“ • • •
Bezkáblový pokrmový teplomer/pokrmový teplomer –/• –/• –/•
Automatické programy s možnosťou individuálneho nastavenia • • •
Prevádzkové spôsoby
Varenie na pare/Sous-vide/kombinované varenie •/•/• •/•/• •/•/•
Horúci vzduch plus/automatické programy •/Viac ako 200 •/Viac ako 200 •/Viac ako 200
Horné/spodné pečenie/horné pečenie/spodné pečenie •/•/• •/•/• •/•/•
Gril/malý gril/gril s cirkuláciou •/•/• •/•/• •/•/•
Komfort pri obsluhe
Displej M Touch S M Touch S M Touch S
Približovací senzor MotionReact • • •
SoftOpen/SoftClose •/• •/• •/•
MultiLingua • • •
Touch2Open/motorický výsuvný panel –/• –/• –/•
Príprava nezávislá na množstve • • •
Automatická príprava menu • • •
Ukazovateľ denného času/dátumu/kuchynský budík •/•/• •/•/• •/•/•
Programovanie začiatku/konca/trvania prípravy •/•/• •/•/• •/•/•
Teplota skutočná/požadovaná/navrhovaná •/•/• •/•/• •/•/•
Vlastné programy/individuálne nastavenia 20/• 20/• 20/•
Komfort pri údržbe
Nerezová čelná stena s úpravou CleanSteel • • •
Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou a úpravou 
PerfectClean • • •
Externý vyvíjač pary • • •
Ošetrujúce programy namáčanie/oplach/sušenie •/•/• •/•/• •/•/•
Dvierka CleanGlass • • •
Technológia výroby pary a voda
DualSteam/zás. čerst. vody •/– •/• •/–
Zásobník na kondenzát za motoricky výsuvným ovládacím panelom – • –
DirectWater plus • – •
Inteligentná domácnosť
Miele@home/MobileControl •/• •/• •/•
SuperVision • • •
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná strana • • •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania •/• •/• •/•
Technické údaje
Ohrevný priestor XXL/ohrevný priestor XL/objem ohrevného 
priestoru v l –/•/48 •/–/68 •/–/68
Osvetlenie ohrevného priestoru BrilliantLight BrilliantLight BrilliantLight 
Regulácia teploty pri pečení v rúre v °C 30 – 225 30 – 225 30 – 225
Regulácia teploty pri varení v pare v °C 40 – 100 40 – 100 40 – 100
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 450 – 452 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 3,45/230/16 3,45/230/16 3,45/230/16
Dodávané príslušenstvo
Plnovýsuv FlexiClip s úpravou PerfectClean 1 1 1
Univ. plech /plech na pečenie a rošt s úpravou PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Vyberateľná postranná mriežka s úpravou PerfectClean 1 1 1
Nerezové naparovacie misky perforované/neperforované 1/1 2/1 2/1
Farebné prevedenie
Grafitová šedá – – –
Nerez CleanSteel • • •
Obsidián čierna – – –

* Dostupné od 09/2019
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Konvektomaty pre domácnosť
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DGC 7845 DGC 7860 DGC 7860 X
Vyhotovenie a dizajn
Kombinovaná parná rúra • • •
Bez rukovätí – – •
Užívateľské výhody
Klimatický senzor/príprava menu bez prenášania chutí a vône •/• •/• •/•
Príprava hotových pokrmov pomocou „Mix & Match“ • • •
Bezkáblový pokrmový teplomer/pokrmový teplomer •/– •/– •/–
Automatické programy s možnosťou individuálneho nastavenia • • •
Prevádzkové spôsoby
Varenie na pare/Sous-vide/kombinované varenie •/•/• •/•/• •/•/•
Horúci vzduch plus/automatické programy •/Viac ako 200 •/Viac ako 200 •/Viac ako 200
Horné/spodné pečenie/horné pečenie/spodné pečenie •/•/• •/•/• •/•/•
Gril/malý gril/gril s cirkuláciou •/•/• •/•/• •/•/•
Komfort pri obsluhe
Displej M Touch M Touch M Touch
Približovací senzor MotionReact • • •
SoftOpen/SoftClose •/• •/• •/–
MultiLingua • • •
Touch2Open/motorický výsuvný panel –/• –/• •/•
Príprava nezávislá na množstve • • •
Automatická príprava menu • • •
Ukazovateľ denného času/dátumu/kuchynský budík •/•/• •/•/• •/•/•
Programovanie začiatku/konca/trvania prípravy •/•/• •/•/• •/•/•
Teplota skutočná/požadovaná/navrhovaná •/•/• •/•/• •/•/•
Vlastné programy/individuálne nastavenia 20/• 20/• 20/•
Komfort pri údržbe
Nerezová čelná stena s úpravou CleanSteel • • –
Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou a úpravou 
PerfectClean • • •
Externý vyvíjač pary • • •
Ošetrujúce programy namáčanie/oplach/sušenie •/•/• •/•/• •/•/•
Dvierka CleanGlass • • •
Technológia výroby pary a voda
DualSteam/zás. čerst. vody •/– •/• •/•
Zásobník na kondenzát za motoricky výsuvným ovládacím panelom – • •
DirectWater plus • – –
Inteligentná domácnosť
Miele@home/MobileControl •/• •/• •/•
SuperVision • • •
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná strana • • •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania •/• •/• •/•
Technické údaje
Ohrevný priestor XXL/ohrevný priestor XL/objem ohrevného 
priestoru v l –/•/48 •/–/68 •/–/68
Osvetlenie ohrevného priestoru BrilliantLight BrilliantLight BrilliantLight
Regulácia teploty pri pečení v rúre v °C 30 – 225 30 – 225 30 – 225
Regulácia teploty pri varení v pare v °C 40 – 100 40 – 100 40 – 100
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 450 – 452 x 550 560 – 568 x 590 – 595 x 555 560 – 568 x 590 – 595 x 555
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 3,45/230/16 3,45/230/16 3,45/230/16
Dodávané príslušenstvo
Plnovýsuv FlexiClip s úpravou PerfectClean 1 1 1
Univ. plech /plech na pečenie a rošt s úpravou PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Vyberateľná postranná mriežka s úpravou PerfectClean 1 1 1
Nerezové naparovacie misky perforované/neperforované 2/1 2/1 2/1
Farebné prevedenie
Grafitová šedá • • •
Nerez CleanSteel • • –
Obsidián čierna • • •
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Typ/predajné označenie DGC 7865
Vyhotovenie a dizajn
Kombinovaná parná rúra •
Bez rukovätí –
Užívateľské výhody
Klimatický senzor/príprava menu bez prenášania chutí a vône •/•
Príprava hotových pokrmov pomocou „Mix & Match“ •
Bezkáblový pokrmový teplomer/pokrmový teplomer •/–
Automatické programy s možnosťou individuálneho nastavenia •
Prevádzkové spôsoby
Varenie na pare/Sous-vide/kombinované varenie •/•/•
Horúci vzduch plus/automatické programy •/Viac ako 200
Horné/spodné pečenie/horné pečenie/spodné pečenie •/•/•
Gril/malý gril/gril s cirkuláciou •/•/•
Komfort pri obsluhe
Displej M Touch
Približovací senzor MotionReact •
SoftOpen/SoftClose •/•
MultiLingua •
Touch2Open/motorický výsuvný panel –/•
Príprava nezávislá na množstve •
Automatická príprava menu •
Ukazovateľ denného času/dátumu/kuchynský budík •/•/•
Programovanie začiatku/konca/trvania prípravy •/•/•
Teplota skutočná/požadovaná/navrhovaná •/•/•
Vlastné programy/individuálne nastavenia 20/•
Komfort pri údržbe
Nerezová čelná stena s úpravou CleanSteel •
Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou a úpravou 
PerfectClean •
Externý vyvíjač pary •
Ošetrujúce programy namáčanie/oplach/sušenie •/•/•
Dvierka CleanGlass •
Technológia výroby pary a voda
DualSteam/zás. čerst. vody •/–
Zásobník na kondenzát za motoricky výsuvným ovládacím panelom –
DirectWater plus •
Inteligentná domácnosť
Miele@home/MobileControl •/•
SuperVision •
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná strana •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania •/•
Technické údaje
Ohrevný priestor XXL/ohrevný priestor XL/objem ohrevného 
priestoru v l •/–/68
Osvetlenie ohrevného priestoru BrilliantLight 
Regulácia teploty pri pečení v rúre v °C 30 – 225
Regulácia teploty pri varení v pare v °C 40 – 100
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 593 – 595 x 550
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 3,45/230/16
Dodávané príslušenstvo
Plnovýsuv FlexiClip s úpravou PerfectClean 1
Univ. plech /plech na pečenie a rošt s úpravou PerfectClean 1/1
Vyberateľná postranná mriežka s úpravou PerfectClean 1
Nerezové naparovacie misky perforované/neperforované 2/1
Farebné prevedenie
Grafitová šedá •
Nerez CleanSteel •
Obsidián čierna •

Konvektomaty pre domácnosť
Prehľad prístrojov
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 P A R N É  R Ú R Y 
S  M I K R O V L N K O U
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Príprava v pare, varenie a zohrievanie v jednom prístroji 
Spoločnosti Miele sa vôbec ako prvému výrobcovi podarilo 
zjednotiť výhody parnej rúry a mikrovlnky 
– v zabudovateľnej parnej rúre s mikrovlnkou.

Chceli by ste mať k dispozícii čo najviac spôsobov tepelnej 
prípravy – nie však príliš veľa spotrebičov? Popri rúre na 
pečenie, ktorá predstavuje srdce každej kuchyne, zostáva 
zvyčajne pri plánovaní kuchyne už len miesto na jeden ďalší 
spotrebič.

S týmto inovatívnym a jedinečným kombinovaným 
spotrebičom na zabudovanie ponúka Miele perfektný 
doplnok k vašej rúre na pečenie – a optimálne riešenie pre 
kuchyňu, v ktorej sú k dispozícii len dva výklenky 
na zabudovanie.
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Aké aspekty sú pre vás dôležité?
Výhody* zabudovateľných parných rúr s mikrovlnkou

* v závislosti od modelu
1) Patent: EP 2 469 191 B2

3 v 1
Priestorovo úsporná kombinácia: mikro-
vlnná prevádzka, varenie v pare a rýchla 
príprava pre optimálne varenie.

DualSteam
Dokonalosť presne podľa vašej 

chuti. Ako ideálny doplnok k rúre na peče-
nie a varnej doske sa parná rúra Miele 
vďaka technológii DualSteam postará 
o najlepší výsledok prípravy. Môžete 
dokonca variť kompletné viacchodové jedlá 
naraz. Rýchle časy zahrievania, rovnomerné 
rozdeľovanie pary a optimálna teplotná 
presnosť umožňujú pohodlnú prípravu 
chutných a dokonale pripravených jedál. 
To sa dosahuje jedinečnou externou výro-
bou pary s technológiou DualSteam. Rýchla príprava

Šetrite čas: kombinujte prípravu 
pokrmov v pare s mikrovlnnou prevádzkou 
pre rýchlejšiu prípravu bez straty kvality.

Nerezový ohrevný priestor s ľanovou 
štruktúrou
Vysoká kvalita a jednoduchá údržba: všetky 
naše parné rúry sú vybavené nerezovým 
ohrevným priestorom.

Automatické programy parnej rúry
Vždy dokonale pripravené: až 135 jedál je 
možné pripraviť optimálne a pohodlne – s 
istotou úspechu.

Quick & Gentle
Perfektné výsledky v minimál-

nom čase: vďaka invertorovej technológii sa 
výkon mikrovlnky reguluje plynule.
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Ovládanie
Intuitívna obsluha prostredníctvom veľkého plne dotyko-
vého displeja. Jednoduché a rýchle ovládanie dotykom 
prsta.

Intuitívna obsluha prostredníctvom plne dotykového 
displeja. Jednoduché a rýchle ovládanie dotykom prsta.

Priamy výber prevádzkových režimov a časov pomocou 
senzorových tlačidiel, zobrazenie prostredníctvom 
4-riadkového textového displeja

Objem ohrevného priestoru
Objem ohrevného priestoru: 40 litrov

MultiLingua
Multitalent: Na displeji môžete nastaviť rôzne jazyky, aby 
ste porozumeli všetkým informáciám.

Varenie Sous-vide
Metóda varenia, pri ktorej sa pokrm šetrne pripravuje 
vo vákuovom balení.

Mikrovlnný výkon
Mikrovlnný výkon až do 1.000 W.

Technológie výroby pary
Rýchla výroba a rovnomerný rozvod pary cez 2 parné 
vývody.

Automatické programy
Plnoautomatická príprava jedál bez akejkoľvek námahy

Rýchle varenie
Skrátený čas prípravy vďaka kombinácii pary 
s mikrovlnkou

DirectWater
Prípojka čerstvej vody na pohodlné varenie parou

Význam symbolov
Prehľad symbolov parných rúr s mikrovlnkou
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Parné rúry s mikrovlnkou
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DGM 7440 DGM 7640 DGM 7840
Vyhotovenie a dizajn
Parná rúra s mikrovlnkou • • •
Užívateľské výhody
Quick & Gentle • • •
Príprava menu bez prenášania chutí a vône • • •
Automatické programy s možnosťou individuálneho nastavenia • • •
Udržiavanie teploty pokrmu • • •
Prevádzkové spôsoby
Varenie na pare/Sous-vide •/• •/• •/•
Rýchle varenie/mikrovlnka •/• •/• •/•
Rozmrazovanie/ohrievanie/automatické programy •/•/Viac ako 150 •/•/Viac ako 150 •/•/Viac ako 150
Komfort pri obsluhe
Displej DirectSensor M Touch S M Touch
Približovací senzor MotionReact – • •
SoftOpen/SoftClose •/– •/– •/–
MultiLingua • • •
Varenie v pare až na 3 úrovniach súčasne • • •
Automatická príprava menu – • •
Redukcia pary pred ukončením programu • • •
Ukazovateľ denného času/dátumu/kuchynský budík •/•/• •/•/• •/•/•
Programovanie začiatku/konca/trvania prípravy •/•/• •/•/• •/•/•
Teplota skutočná/požadovaná/navrhovaná •/•/• •/•/• •/•/•
Vlastné programy/individuálne nastavenia 20/• 20/• 20/•
Komfort pri údržbe
Nerezová čelná stena s úpravou CleanSteel • • •
Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou • • •
Externý vyvíjač pary • • •
Ohrevné teleso na redukciu kondenzátu • • •
Automatické odvápňovanie • • •
Dvierka CleanGlass • • •
Technológia výroby pary a voda
DualSteam • • •
Zásoba vody na cca 90 minút varenia • • •
DirectWater/zásobník na čerstvú vodu –/• –/• –/•
Odobratie zásobníka na čerstvú vodu s mechanizmom 
Push2release • • •
Inteligentná domácnosť
Miele@home/MobileControl •/• •/• •/•
SuperVision – • •
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná strana • • •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania •/• •/• •/•
Technické údaje
Ohrevný priestor L/objem ohrevného priestoru v l •/40 •/40 •/40
Osvetlenie ohrevného priestoru 2 LED spoty 2 LED-Spots 2 LED spoty
Regulácia teploty pri varení v pare v °C 40 – 100 40 – 100 40 – 100
Elektronicky riadený výkon mikrovlnky • • •
Úrovne výkonu mikrovĺn vo W 80/150/300/450/600/850/1000 80/150/300/450/600/850/1000 80/150/300/450/600/850/1000
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 450 – 452 x 550 560 – 568 x 450 – 452 x 550 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 3,3/230/16 3,3/230/16 3,3/230/16
Dodávané príslušenstvo
Vyberateľná postranná mriežka 1 1 1
Perforované nerezové misky 2 2 2
Neperforovaná nerezová naparovacia miska, výška 40 mm/výška 80 mm 1/– 1/1 1/1
Odkladací rošt/Sklenená misa 1/1 1/1 1/1
Farebné prevedenie
Grafitová šedá • • •
Nerez CleanSteel • • •
Obsidián čierna • • •
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Parné rúry s mikrovlnkou
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DGM 7845
Vyhotovenie a dizajn
Parná rúra s mikrovlnkou •
Užívateľské výhody
Quick & Gentle •
Príprava menu bez prenášania chutí a vône •
Automatické programy s možnosťou individuálneho nastavenia •
Udržiavanie teploty pokrmu •
Prevádzkové spôsoby
Varenie na pare/Sous-vide •/•
Rýchle varenie/mikrovlnka •/•
Rozmrazovanie/ohrievanie/automatické programy •/•/Viac ako 150
Komfort pri obsluhe
Displej M Touch 
Približovací senzor MotionReact •
SoftOpen/SoftClose •/–
MultiLingua •
Varenie v pare až na 3 úrovniach súčasne •
Automatická príprava menu •
Redukcia pary pred ukončením programu •
Ukazovateľ denného času/dátumu/kuchynský budík •/•/•
Programovanie začiatku/konca/trvania prípravy •/•/•
Teplota skutočná/požadovaná/navrhovaná •/•/•
Vlastné programy/individuálne nastavenia 20/•
Komfort pri údržbe
Nerezová čelná stena s úpravou CleanSteel •
Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou •
Externý vyvíjač pary •
Ohrevné teleso na redukciu kondenzátu •
Automatické odvápňovanie •
Dvierka CleanGlass •
Technológia výroby pary a voda
DualSteam •
Zásoba vody na cca 90 minút varenia –
DirectWater/zásobník na čerstvú vodu •/–
Odobratie zásobníka na čerstvú vodu s mechanizmom 
Push2release •
Inteligentná domácnosť
Miele@home/MobileControl •/•
SuperVision •
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná strana •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania •/•
Technické údaje
Ohrevný priestor L/objem ohrevného priestoru v l •/40
Osvetlenie ohrevného priestoru 2 LED-Spots
Regulácia teploty pri varení v pare v °C 40 – 100
Elektronicky riadený výkon mikrovlnky •
Úrovne výkonu mikrovĺn vo W 80/150/300/450/600/850/1000
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 3,3/230/16
Dodávané príslušenstvo
Vyberateľná postranná mriežka 1
Perforované nerezové misky 2
Neperforovaná nerezová naparovacia miska, výška 40 mm/výška 80 mm 1/1
Odkladací rošt/Sklenená misa 1/1
Farebné prevedenie
Grafitová šedá •
Nerez CleanSteel •
Obsidián čierna •
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Prevedenie
Vaša kuchyňa: rovnako individuálna ako 
váš život a vaše zvyky. Vaše spotrebiče: 
hodia sa do priestorového usporiadania 
a vyhovujú z hľadiska preferovaného 
ovládania. Mikrovlnné rúry sú dostupné 
v rôznych vyhotoveniach – aby ste svoju 
kuchyňu mohli vybaviť na mieru a presne 
podľa osobných želaní.

Miele ponúka mikrovlnné rúry v dvoch 
základných prevedeniach: pevne 
nainštalované vo výklenku alebo ako 
samostatne stojace spotrebiče. Vďaka 
svojmu nadčasovému dizajnu a vhodnej 
filozofii ovládania sa dokonale začlenia 
do dizajnu kuchyne Miele.
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Aký druh prístroja preferujete?
Rozmanitosť mikrovlnných rúr Miele

Zabudovateľné mikrovlnné rúry Miele 
TopControl
Vytvorte si perfektne zladený dizajn vašej 
kuchyne: mikrovlnné rúry Miele s hore 
umiestneným ovládacím panelom dokonale 
harmonizujú s ostatnými zabudovateľnými 
spotrebičmi Miele. Pri plánovaní kuchyne ich 
môžete flexibilne umiestniť. Dvierka sa dajú 
– tak ako pri rúre na pečenie – otvárať 
smerom nadol. Vďaka hore umiestnenému 
ovládaciemu panelu zostáva viac miesta pre 
vnútorný priestor.

Zabudovateľné mikrovlnné rúry Miele 
SideControl
Aj naše zabudovateľné spotrebiče SideCon-
trol harmonizujú s ostatnými zabudovateľ-
nými spotrebičmi Miele – ovládanie je 
klasicky umiestnené naboku. Zabudova-
teľné spotrebiče SideControl sa dajú verti-
kálne kombinovať s inými zabudovateľnými 
spotrebičmi Miele alebo nainštalovať samo-
statne. Dvierka môžete pohodlne otvárať do 
strany.

Koncepty ovládania

Prevádzkové režimyRozmery výklenkov a rôznorodosť veľkostí

• Výška 35 cm, šírka 50 cm alebo 60 cm
• Výška 36 cm, šírka 50 cm alebo 60 cm
• Výška 45 cm, šírka 60 cm

Či už plánujete novú kuchyňu alebo chcete vymeniť spotrebič vo vašej existujúcej kuchyni: 
mikrovlnné rúry Miele je možné integrovať do všetkých bežných výklenkov na zabudovanie. 
Pritom optimálne využijete priestor, ktorý máte k dispozícii: rôzne spotrebiče majú rôzne veľké 
ohrevné priestory a príslušne prispôsobené otočné taniere.

• Objem 17 l
• Objem 26 l
• Objem 46 l

Zažite kulinársky zázrak z mikrovlnky – pri 
zohrievaní aj rozmrazovaní. Nechajte sa 
prekvapiť rôznorodosťou možností, ktoré 
vám mikrovlnné rúry značky Miele ponúkajú 
pri každodennej práci v kuchyni.

Klasické mikrovlnné rúry
Už aj v samostatnej prevádzke zvládne vaša 
mikrovlnná rúra Miele viac, ako by ste si 
mysleli: napríklad zohriať pohár mlieka, 
uvariť džem, rozpustiť čokoládu, pripraviť 
zeleninu, rozmraziť ryby alebo olúpať 
mandle.

Mikrovlnné rúry s grilom
Chrumkavé zapečenie sa podarí aj v mikro-
vlnke: s integrovaným grilom môžete potra-
viny po uvarení ešte raz zapiecť. Alebo ho 
použite na pečenie a grilovanie. Zapečie do 
chrumkava aj tousty, zeleninu či morské 
plody – a vylepší zeleninový nákyp chutnou 
syrovou krustou.
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Aké aspekty sú pre vás dôležité?
Prednosti mikrovlnných rúr Miele* 

* v závislosti od modelu

Automatické programy
Čarovanie pokrmov bez námahy: jednodu-
cho nastavte program a zvoľte napr. hmot-
nosť – o zvyšok sa postará spotrebič.

Ohrevný priestor XL
So 46-litrovým využiteľným 

objemom ohrevného priestoru vám naše 
prístroje s ovládaním TopControl ponúkajú 
veľa miesta pre kreatívnu kuchyňu, ktorý 
môžete flexibilne využiť.

Quick mikrovlnka
Šetrí čas: siahnite hneď po maximálnom 
výkone mikrovlnky – tak ako ste zvyknutí.

Nerezový ohrevný priestor
Veľmi účinné: vnútorný nerezový priestor 
zabezpečuje perfektné rozvedenie mikrovĺn 
a jednoduché čistenie.

Kombinovaná prevádzka
Ušetriť čas a zlepšiť výsledok: v kombinova-
nom režime sa pokrmy súčasne pripravujú a 
zapekajú do hneda.

EasySensor
Znovu pripomenutá klasika: spotrebiče 
Miele SideControl sú teraz vybavené doty-
kovým ovládaním.
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Filozofia ovládania
Priamy výber prevádzkových režimov a časov pomocou 
senzorových tlačidiel, zobrazenie prostredníctvom 
4-riadkového textového displeja

Objem ohrevného priestoru
Objem ohrevného priestoru: 46 litrov

MultiLingua
Na displeji môžete nastaviť rôzne jazyky, aby ste porozu-
meli všetkým informáciám.

Výkon
Mikrovlnný výkon až do 800 W

LED osvetlenie
Na optimálne osvetlenie celého ohrevného priestoru.

Gril
Na dodatočné zapekanie jedál po uvarení.

Popcorn
Na rýchlu a jednoduchú prípravu čerstvého popcornu.

Automatické programy
Rozmrazovanie bez námahy, dusenie aj príprava čerst-
vých potravín.

Otočný tanier s priemerom 40 cm
 Na otočnom tanieri s priemerom 40 cm je veľa miesta pre 
rozlične veľké alebo viaceré nádoby.

Význam symbolov
Prehľad symbolov mikrovlnných rúr
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Mirkvolnné rúry
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie M 7240 TC M 7244 TC
Vyhotovenie a dizajn
Zabudovateľná mikrovlnná rúra • •
TopControl/SideControl •/– •/–
Užívateľské výhody
Funkcia udržiavania teploty • •
Gril – •
Prevádzkové spôsoby
Automatické programy Viac ako 30 Viac ako 40
Samostatná prevádzka mikrovlnka • •
Kombinovaná prevádzka s grilom – •
Komfort pri obsluhe
Displej DirectSensor S DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose •/• •/•
MultiLingua • •
Funkcia Popcorn • •
Zobrazenie denného času/kuchynský budík •/• •/•
Programovanie začiatku/konca prípravy •/• •/•
Quick mikrovlna • •
Individuálne nastavenia • •
Komfort pri údržbe
Nerezová čelná stena s povrchovou úpravou CleanSteel • •
Nerezový ohrevný priestor • •
Dvierka CleanGlass • •
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná strana • •
Zablokovanie sprevádzkovania • •
Bezpečnostné vypínanie • •
Technické údaje
Objem ohrevného priestoru v l 46 46
Záves dvierok dolu dolu
Osvetlenie 1 LED spot 1 LED spot
Výška ohrevného priestoru v cm 23,2 23,2
Priemer otočného taniera v cm 40,6 40,6
Elektronicky riadený výkon mikrovlnky • •
Úrovne výkonu mikrovĺn vo W 80/150/300/450/600/750/900 80/150/300/450/600/750/900
Výkon grilu vo W – 1.500
Výška výklenku v mm (š x v x h) 562 – 568 x 450 – 452 x 550 562 – 568 x 450 – 452 x 550
Ventilácia nezávisle od výklenku • •
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 1,6/220 – 240/10 1,6/220 – 240/10
Dodávané príslušenstvo
Grilovací rošt – 1
Tácka Gourmet – 1
Farebné prevedenie
Grafitová šedá – •
Nerez CleanSteel • •
Obsidián čierna – •
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Optimálne prispôsobené vašim požiadavkám
Rozmery výklenku a veľkosti nahrievačov Gourmet Miele

Naše nahrievače Miele sú dostupné v dvoch veľkostných variantoch 
– pre rôzne montážne situácie a rozmery. Takto sa v každej situácii 
postaráte o optimálny pôžitok z chuti a jednotný vzhľad kuchynského 
priestoru.

Klasické – výška 14 cm, šírka 60 cm
Vďaka výške 14 cm môžete nahrievač Miele Gourmet optimálne 
kombinovať s niektorým z kompaktných spotrebičov s výškou 
45 cm, ako napríklad s kávovarom Miele, parnou rúrou, konvekto-
matom pre domácnosť alebo s rúrou na pečenie s mikrovlnkou – aby 
ste tak čo najlepšie využili výklenok s výškou 60 cm. Aby zásuvka 
Miele ladila s dizajnom spotrebičov, môžete si vybrať medzi niekoľ-
kými farebnými odtieňmi a vyhotovením s čelnou stranou z nerezovej 
ocele, čo prispieva k harmonickému vzhľadu kuchyne.

Extra veľké – výška 29 cm, šírka 60 cm
Extra veľký priestor ponúkajú naše nahrievače Gourmet s výškou 
29 cm a šírkou 32 cm, v ktorých môžete predhrievať šálky aj taniere. 
Spolu s klasickou 60 cm vysokou rúrou na pečenie získate najlepšiu 
kombináciu pre výklenok s výškou 88 cm – takto optimálne využijete 
priestor, ktorý máte k dispozícii. Extra veľká zásuvka Miele je tiež 
dostupná v niekoľkých farebných odtieňoch a vo vyhotovení s 
čelnou stranou z nerezovej ocele a harmonicky zapadne do jednot-
ného štýlu vašej kuchyne.

Rozmery výklenkov a rôznorodosť veľkostí
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Aké aspekty sú pre vás dôležité?
Výhody* nahrievačov Gourmet Miele

* v závislosti od modelu

Štyri prevádzkové režimy
4 v 1: zohrievanie šálok alebo tanierov, 
udržiavanie teploty pokrmov alebo tepelná 
príprava pri nízkej teplote.

Príprava pri nízkej teplote
Doprajte kvalitnému mäsu prí-

pravu pri nízkej teplote: pri tejto profesionál-
nej metóde bude mäso pri nízkych teplo-
tách šetrne tepelne upravené, takže arómy 
a výživné látky zostanú vo veľkej miere 
zachované. Vaše mäsové pokrmy budú 
jemné, aromatické a šťavnaté a po príprave 
sa dajú okamžite nakrájať. Nie je potrebné 
nechať ich odstáť ako pri inom spôsobe 
tepelnej úpravy, pretože šťava je v mäse 
rovnomerne rozložená.

Ovládanie SensorTouch
Elegancia a ľahká údržba: 

zapustený dotykový panel s najmodernej-
šou technológiou umožňuje pohodlné 
ovládanie.

Push2open
Otvorenie obratom ruky: stačí mierne 
zatlačenie na zásuvku.

Funkcia časovača
Takto zostanete flexibilní: zásuvka sa po 
uplynutí naprogramovaného času automa-
ticky vypne. 

Plnovýsuv
Zvýšený komfort: zásuvku môžete úplne 
otvoriť, aby ste ju mohli pohodlne napl-
niť alebo vyprázdniť.
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Výška spotrebiča
Kapacita: jedálenská súprava pre 6 osôb  

Kapacita: jedálenská súprava pre 12 osôb  

Príprava pri nízkej teplote
S nízkymi teplotami sa recepty z rýb automaticky stanú 
špecialitou.

Push2open
Aktivácia automatiky otvárania ľahkým zatlačením na 
zásuvku.

Plnovýsuv
Zásuvku je možné úplne otvoriť pre jednoduché naklada-
nie a vykladanie.

Časovač
4-hodinový časovač, ktorý sa po uplynutí naprogramova-
ného času automaticky vypne.

Význam symbolov
Prehľad symbolov nahrievačov Gourmet
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Nahrievače riadu
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie ESW 7010 ESW 7020 ESW 7030*
Vyhotovenie a dizajn
Nahrievač Gourmet • • •
Bez rukoväti • • •
Užívateľské výhody
Nahrievanie riadu • • •
Udržiavanie teploty pokrmov • • •
Perfektné výsledky varenia pri nízkej teplote • • •
Prevádzkové spôsoby
Nahrievanie šálok • • •
Nahrievanie tanierov • • •
Udržiavanie teploty pokrmov • • •
Varenie pri nízkej teplote • • •
Komfort pri obsluhe
Úžitkový objem Súprava riadu pre 6 osôb Súprava riadu pre 12 osôb Súprava riadu pre 12 osôb
Mechanizmus otvárania Push2Open • • •
Plnovýsuv pre jednoduchú manipuláciu • • •
Ovládacia lišta so senzorovými tlačidlami • • •
Ovládacia lišta s textovými popismi/popisom pomocou symbolov –/• –/• –/•
Nastavenie konca programu/časovač •/• •/• •/•
Komfort pri údržbe
Nerezová čelná stena s úpravou CleanSteel – • •
Zapustená ovládacia lišta • • •
Inteligentná domácnosť
Miele@home • • •
MobileControl • • •
WiFiConn@ct • • •
Bezpečnosť
Vlažná čelná stena • • •
Protišmyková podložka • • •
Bezpečnostné vypínanie • • •
Technické údaje
Presná elektronická regulácia teploty v °C 40 – 85 40 – 85 40 – 85
Rozmery prístroja v mm (š x v x h) 595 x 141 x 570 595 x 289 x 570 595 x 317 x 570
Využiteľná vnútorná výška v mm 80 230 230
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 0,7/230/10 0,7/230/10 0,7/230/10
Dĺžka elektrického vedenia v m 2,0 2,0 2,0
Dodávané príslušenstvo
Protišmyková podložka 1 1 1
Odkladací rošt na zvýšenie odkladacej plochy – 1 1
Farebné prevedenie
Grafitová šedá • • •
Nerez CleanSteel – • –
Obsidián čierna • • •

* Model dostupný od 10/2019
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Čerstvosť a jedinečný pôžitok
Zabudovateľná vákuovacia zásuvka Miele

Silné argumenty pre mnohé použitia
Nová vákuovacia zásuvka od Miele vám pomôže pri najrozličnejších 
použitiach: porciovaní potravín, príprave zásob, marinovaní alebo 
príprave surovín na varenie metódou Sous-vide. Vo vákuovanom 
stave vydržia potraviny dlhšie a aj chuť zostane lepšie zachovaná 
– tak pri čerstvých, ako aj pri tepelne upravených potravinách. Ďalší 
plusový bod: vákuovať môžete nielen bežné potraviny, ale aj citlivé 
špeciality – a to celkom šetrne.

Sous-vide – jemná príprava vo vákuu
„Sous-vide“ pochádza z francúzštiny a znamená tepelnú úpravu 
pokrmov „vo vákuu“. Pri tejto metóde pripravujete pokrmy vo vákuo-
vom vrecku pri konštantne nízkych teplotách v parnej rúre. Zvlášť sa 
táto šetrná metóda odporúča na prípravu mäsa, rýb, zeleniny a 
ovocia, pretože vďaka nízkej teplote zostávajú dôležité výživné látky 
a arómy zachované. Doba tepelnej prípravy pri varení Sous-vide je 
však v dôsledku nižších teplôt dlhšia ako pri bežnej príprave v pare.

Zachovanie vynikajúcej chuti
Nová vákuovacia zásuvka Miele ponúka širokú škálu využitia: zachováva kvalitu vašich 
potravín, predlžuje ich životnosť alebo ich pripravuje na varenie metódou Sous-vide. To sa 
dosiahne jednoducho a čisto balením do fólie, odstránením vzduchu a následným vzducho-
tesným uzavretím. Tak môžete napríklad zvyšky jedál vákuovať a potom ich zamraziť – 
výživné látky, chuť a vitamíny sa uchovávajú oveľa dlhšie než pri bežnom zmrazovaní 
a potravinám nehrozí spálenie mrazom. Okrem toho ušetríte veľa miesta v mrazničke. Taktiež 
možno bezproblémovo vákuovať aj tekutiny, ako sú napr. polievky. Navyše tak potraviny 
optimálne pripravujete na varenie metódou Sous-vide. Porciovanie, príprava zásob a príprava 
na varenie s pôžitkom – to všetko len s jedným prístrojom.
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Aké aspekty sú pre Vás dôležité?
Prednosti zabudovateľnej vákuovacej zásuvky

Dotykové ovládanie 
Elegancia a ľahká údržba: zapustený doty-
kový panel s najmodernejšou technológiou 
umožňuje pohodlné ovládanie.

Vákuovanie
Vákuujte svoje potraviny pomocou vákuova-
cej zásuvky Miele a zaistite tak oveľa dlhšiu 
životnosť vašich jedál. Vďaka odsatiu vzdu-
chu a kyslíka budú vaše potraviny optimálne 
pripravené na varenie metódou Sous-vide v 
parnej rúre. Ryby, mäso a zeleninu vo 
vákuovacom vrecku môžete zároveň veľmi 
dobre porciovať, skladovať, marinovať alebo 
opätovne uzavrieť. Ďalšia výhoda: na 
dosiahnutie maximálnej trvanlivosti vákuujte 
potraviny skôr, než ich zamrazíte – vitamíny 
a aróma tak zostávajú maximálne zacho-
vané a nehrozí im spálenie mrazom. Šetríte 
súčasne aj miesto v mrazničke. V závislosti 
od vašich potrieb si môžete flexibilne vybrať 
z troch vákuovacích stupňov: pre marino-
vané mäso je vhodný stupeň 3, pre citlivé 
potraviny, napríklad bobuľové ovocie, je 
optimálny stupeň 1.

Tri stupne vákuovania
Individuálne nastavenie: pri vákuovaní si 
môžete vyberať medzi tromi stupňami 
– presne podľa druhu potraviny.

Push2open
Otvorenie obratom ruky: stačí mierne 
zatlačenie na zásuvku.

Veľká využiteľná plocha
Veľké alebo malé množstvá: využiteľná 
plocha je vhodná pre vákuovacie vrecká do 
max. 250 × 350 mm.

Vákuovacie vrecká vhodné na potraviny
Bezpečne zabalené: vákuovacie vrecká 
Miele sú odolné voči teplote, neprievzdušné 
a chuťovo neutrálne.
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Kapacita
Jedálenská súprava pre 6 osôb  

Vákuovanie
Odstraňuje vzduch z vákuovacieho vrecka.

Push2open
Aktivácia automatiky otvárania ľahkým zatlačením na 
zásuvku

Plnovýsuv
Zásuvku je možné úplne otvoriť pre jednoduché naklada-
nie a vykladanie.

Podopretie vreciek
Uľahčuje manipuláciu s malými vákuovacími vreckami.

Význam symbolov
Prehľad symbolov vákuovacej zásuvky
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Zabudovateľné vákuovacie zásuvky
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie EVS 7010
Vyhotovenie a dizajn
Zabudovateľná vákuovacia zásuvka •
Bez rukoväte •
Užívateľské výhody
Príprava pre varenie Sous Vide •
Dlhšia trvanlivosť potravín •
Marinovanie potravín •
Rozmanitosť použitia
Vákuovanie potravín •
Marinovanie potravín •
Porciovanie potravín •
Vákuovanie nádob •
Opätovné zatvorenie originálneho balenia •
Uzatváranie pohárov •
Vákuovanie tekutín •
Komfort pri obsluhe
Objem vákuovacej komory v l 8
Maximálna veľkosť vrecka v mm 250 – 350
Mechanizmus otvárania Push2Open •
Plnovýsuv pre jednoduchú manipuláciu •
Ovládacia lišta so senzorovými tlačidlami •
Ovládacia lišta s textovými popismi/popisom pomocou symbolov –/•
Intenzita vákuovania v stupňoch 1 – 3
Zobrazenie intenzity vákuovania prostredníctvom LED •
Intenzita vákuovania v nádobách v stupňoch 1 – 3
Zobrazenie intenzity vákuovania v nádobách pomocou LED •
Doba trvania zvárania v stupňoch 1 – 3
Zobrazenie doby trvania zvárania prostredníctvom LED •
Funkcia Stop •
Vákuovacia technika
Vákuovacia komora z nerezovej ocele •
Sací výkon čerpadla v m³/h 4
Komfort pri údržbe
Nerezová čelná stena s úpravou CleanSteel –
Zapustená ovládacia lišta •
Upozornenie na odvlhčenie podtlakového čerpadla •
Vymeniteľné zváracie rameno •
Bezpečnosť
Bezpečnostné vypínanie •
Technické údaje
Rozmery prístroja v mm (š x v x h) 595 x 141 x 570
Využiteľná vnútorná výška v mm 80
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 0,3/230/10
Dĺžka elektrického vedenia v m 1,8
Dodávané príslušenstvo
Adaptér na vákuovacie nádoby 1
Podložka pre malé vrecká 1
Vákuovacie vrecko 180 x 280 mm 50
Vákuovacie vrecko 240 x 350 mm 50
Farebné prevedenie
Grafitová šedá •
Obsidián čierna •
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Perfektne prispôsobené vašim požiadavkám
Konštrukčné typy, prevedenia a dizajn rámu elektrických a indukčných varných dosiek Miele

Indukčné – moderné Elektrické – tradičné Plynové – klasické

Prevedenie

Klasika – priestorovo úsporné spotrebiče so 
šírkou cca 60 cm so 4 varnými zónami

Sklokeramické dosky s obvodovým nere-
zovým rámom

Pre väčší komfort – spotrebiče so šírkou 
cca 75 cm so 4 až 6 varnými zónami

Sklokeramické dosky pre montáž bez 
rámu na zapustenie alebo inštaláciu na 
pracovnú dosku

Maximálna priestrannosť – spotrebiče so 
šírkou cca 90 cm so 4 až 5 varnými zónami

Sklokeramické dosky s fazetovým 
zabrúsením po obvode

Rozmanitosť veľkostí

Dizajn rámu
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Intuitívne ovládanie a celoplošná indukcia uľahčí varenie!
Ovládanie a flexibilita varných dosiek Miele

Filozofia ovládania elektrických a indukčných varných dosiek

SmartSelect White SmartSelect

Ovládanie otočnými voličmiComfortSelect

Celoplošná indukcia: maximálna flexibilita indukčných varných dosiek 
Miele

Inteligentné rozpoznanie hrnca Pomoc pri polohovaní1)SilentMove

1) Patent: EP2988573 
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Asistenčné funkcie 
so senzormi
Varenie či opekanie nebolo nikdy jednoduchšie

Vychutnajte si vždy optimálne výsledky pri 
varení a opekaní: naše senzoricky podporo-
vané asistenčné funkcie vám uľahčia bežný 
deň v kuchyni a umožnia vám variť s ešte 
väčšou radosťou. Inteligentná technológia 
okrem toho zvyšuje bezpečnosť. K dispozí-
cii je asistenčná funkcia TempControl*.

S TempControl* si môžete vychutnať stále 
optimálne výsledky v širokej škále postupov 
prípravy pokrmov. Zvoľte si jednoducho 
funkciu pozvoľného varenia alebo jeden 
z troch stupňov na vyprážanie a opekanie 
s ideálnymi teplotami. Tieto už nemusíte 
regulovať, pretože teploty zostávajú vždy 
konštantné.

TempControl* zvyšuje bezpečnosť 
v kuchyni, pretože spoľahlivo zabraňuje 
prehriatiu oleja alebo masla v panvici. 
A keďže sa tým vždy udržiava optimálna 
teplota pripravovaných potravín, už sa vám 
nič nepripáli. Tieto funkcie môžete využívať 
s ľubovoľnou panvicou určenou na indukčné 
varenie – nepotrebujete nový kuchynský 
riad.

Vďaka senzoricky riadeným varným doskám Miele 
do vašej kuchyne prichádza inteligentná technológia. 

* Patent: EP1704754, EP2153698 
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Stupeň pozvoľného varenia
Množstvo jedál je hotových až po pridaní 
omáčky – napríklad ragú alebo boloňskej 
omáčky. Varná doska upravuje pomocou 
stupňa pozvoľného varenia optimálnu varnú 
teplotu. Tak sa vyhnete vystrekovaniu a 
omáčka sa Vám vždy vydarí.

Stupeň vyprážania I
Tento stupeň vyprážania je vhodný pre 
všetky pokrmy, ktoré sa pripravujú na nízkej 
teplote praženia ako napr. volské oká, 
praženica, anglická slanina, kuracie prsia, 
zelenina, frikadely, ryba a väčšina pokrmov 
zo zmrazených surovín.

Stupeň vyprážania II
Pri tejto strednej teplote vyprážania sa môžu 
pražiť potraviny ako napr. krevety, steaky, 
rezne, sekaná a soté. Okrem toho je vhodný 
na opekanie semienok, ako aj na prípravu 
zemiakových placiek, tortilly a karamelu.

Stupeň vyprážania III
Najvyšší stupeň sa vynikajúco hodí na 
opekanie vo woku, ako aj na prudké opeče-
nie ryby do zapekacej nádoby alebo na 
veľké množstvá mäsa. Na tomto stupni sa 
však vydaria aj palacinky či opekané 
zemiaky.
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Aké aspekty sú pre vás dôležité?
Výhody1) indukčných varných dosiek Miele

1) v závislosti od modelu 
2) Patent: EP1704754, EP2153698 

Celoplošná indukcia
Maximálna flexibilita: s inteli-

gentným rozpoznávaním hrncov možno 
kuchynský riad umiestňovať podľa vlastnej 
potreby.

Con@ctivity 3.0 
Dokonalá koncentrácia na varenie: s funk-
ciou Con@ctivity 3.0 bude odsávač automa-
ticky robiť svoju prácu. Okamžite po zapnutí 
alebo vypnutí varnej dosky odsávač pár 
automaticky zareaguje. V závislosti od toho, 
čo sa deje na varnej doske, sa automaticky 
prispôsobí sací výkon – a zabezpečuje tak 
vždy príjemnú klímu v miestnosti. Spotre-
biče komunikujú navzájom cez WiFi. S funk-
ciou Con@ctivity 3.0 integrujete odsávač a 
varnú dosku do systému Miele@home.

TempControl2)

Vždy perfektne upečené: 
teplota panvice sa udržiava na koštantnej 
úrovni, a tak sa už nič nepripáli.

SmartSelect White
Rýchlo a intuitívne: výkonové 

stupne sa dajú nastaviť priamo pre každú 
varnú zónu.

PowerFlex
Vysoká flexibilita, plný výkon: 

veľký kuchynský riad sa zohreje rýchlo a 
bez problémov.

Inteligentné rozpoznanie 
hrnca

Vie, kde je postavený hrniec: ovládacie 
prvky sa jednoducho pohybujú po flexibil-
ných varných zónach.
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Aké aspekty sú pre vás dôležité?
Výhody1) elektrických varných dosiek Miele

1) v závislosti od modelu 
2) Patent: EP2001267

ExtraSpeed2)

Úspora času až 35 %: exklu-
zívna technológia Miele vám ponecháva 
viac času na seba.

Con@ctivity 3.0 
Dokonalá koncentrácia na varenie: s funk-
ciou Con@ctivity 3.0 bude odsávač automa-
ticky robiť svoju prácu. Okamžite po zapnutí 
alebo vypnutí varnej dosky odsávač pár 
automaticky zareaguje. V závislosti od toho, 
čo sa deje na varnej doske, sa automaticky 
prispôsobí sací výkon – a zabezpečuje tak 
vždy príjemnú klímu v miestnosti. Spotre-
biče komunikujú navzájom cez WiFi. S funk-
ciou Con@ctivity 3.0 integrujete odsávač a 
varnú dosku do systému Miele@home.

Zóna pre pekáč
Praktická výhoda: pri používaní pekáča 
stačí jednoducho pridať ďalšie vyhrievacie 
okruhy.

Viacokruhová varná zóna
Celkom podľa vašich potrieb: jednoducho 
pridajte ďalšie vyhrievacie okruhy – podľa 
toho, akú veľkosť potrebujete.

SmartSelect
Rýchlo a intuitívne: výkonové 

stupne a časy sa dajú nastaviť priamo pre 
každú varnú zónu.

Udržiavanie teploty
Vhodné na servírovanie: teplota 

na dne hrnca sa pri udržiavaní teploty 
reguluje tak, aby sa už nič nepripálilo.
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Význam symbolov
Prehľad symbolov indukčných varných dosiek 

Ovládanie
Stupne výkonu je možné zvoliť mimoriadne rýchlo a 
intuitívne. Biele podsvietenie symbolov.

Stupne výkonu je možné zvoliť mimoriadne rýchlo a 
intuitívne. Žlté podsvietenie symbolov.

Mimoriadne jednoduché ovládanie všetkých varných zón 
a stupňov výkonu.

Rýchly a jednoduchý výber každej varnej zóny pomocou 
osobitného otočného voliča. 

Con@ctivity 3.0
Symbol uvádza, či je varná doska vybavená funkciou 
Con@ctivity 3.0.

Flexibilita
Flexibilné použitie celej varnej plochy bez preddefinova-
ných varných zón

Extra veľká plocha na dva hrnce alebo panvice, jeden 
veľký pekáč alebo veľký hrniec na cestoviny

TwinBooster
Dva výkonové stupne pre extrémne krátke doby varenia

Udržiavanie teploty
Udržiavanie teploty pokrmu ľubovoľného množstva na 
stupni teploty podávania

Možné je okrem udržiavania jedla na teplote podávania aj 
šetrné zohrievanie studených jedál.

Stop & Go
Jednoduché zníženie výkonu jediným dotykom

TempControl
Zaručuje rovnomerné optimálne výsledky pri rôznych 
varných postupoch

Perfektné výsledky vďaka regulácii teploty pri procesoch 
varenia a vyprážania

Kombinovateľné so SmartLine
 Prvky SmartLine ponúkajú rôzne metódy varenia a 
možno ich vzájomne perfektne kombinovať.
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Indukčné varné dosky s TempControl
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie KM 6629-1 KM 6839-1 KM 6879-1
Spôsob ohrevu
Spôsob ohrevu indukčný indukčný indukčný
Prevedenie
V kombinácii so sporákom/samostatne bez sporáku –/• –/• –/•
Dizajn
Farba sklokeramiky/dizajn potlače Čierna/– Čierna/– Čierna/–
Nerezový rám/fazetové zabrúsenie •/– –/– –/–
Montáž bez rámu na zapustenie/na pracovnú dosku –/• •/– •/–
Kombinovateľné so SmartLine/odsávačom do pracovnej dosky –/– –/– –/–
Vybavenie varných zón
Počet varných zón/zón varenia 4/1 4/1 5/1
Maximálny počet kuchynského riadu 4 4 5
Varná zóna PowerFlex
Počet/druh/veľkosť v mm 2/–/150 x 230 2/–/150 x 230 2/–/150 x 230
Max. výkon/funkcia Booster/TwinBooster vo W 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.650
1. varná zóna/varný priestor

Pozícia/druh/veľkosť v mm
vpredu vľavo/TempControl/
Ø 160 – 230

vpredu vľavo/TempControl/
Ø 160 – 230 vpredu vľavo/Vario/Ø 100 – 160

Max. výkon/funkcia Booster/TwinBooster vo W 2.300/3.000/3.650 2.300/3.000/3.650 1.400/1.750/2.200
2. varná zóna/varný priestor

Pozícia/druh/veľkosť v mm vzadu v strede/Vario/Ø 100 – 160 vzadu v strede/Vario/Ø 100 – 160
vzadu vľavo/TempControl/
Ø 160 – 230

Max. výkon/funkcia Booster/TwinBooster vo W 1.400/1.750/2.200 1.400/1.750/2.200 2.300/3.000/3.650
3. varná zóna/varný priestor
Pozícia/druh/veľkosť v mm vpravo/PowerFlex/230 x 390 vpravo/PowerFlex/230 x 390 vzadu v strede/Vario/180 – 280
Max. výkon/funkcia Booster/TwinBooster vo W 3.400/4.800/7.300 3.400/4.800/7.300 2.600/3.000/3.650
4. varná zóna/varný priestor
Pozícia/druh/veľkosť v mm –/–/– –/–/– vpravo/PowerFlex/230 x 390
Max. výkon/funkcia Booster/TwinBooster vo W –/–/– –/–/– 3.400/4.800/7.300
Komfort pri obsluhe
Ovládanie SmartSelect SmartSelect White SmartSelect White
Farba zobrazenia Žltá Biela Biela
TempControl/TempControl Plus •/– •/– •/–
Trvalé/inteligentné rozpoznávanie hrncov •/– •/– •/–
Funkcia Recall/pomoc pri polohovaní •/– •/– •/–
Funkcia Stop&Go/kuchynský budík •/• •/• •/•
Automatika vypnutia/automatika predvarenia •/• •/• •/•
Udržiavanie teploty/udržiavanie teploty Plus •/• •/• •/•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny) • • •
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/• •/•
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo – – –
Automatická funkcia Con@ctivity 2.0/3.0 –/• –/• –/•
Komfort pri údržbe
Ľahko udržiavateľná sklokeramika/ochrana pri utieraní •/• •/• •/•
Bezpečnosť
Bezpečnostné vypínanie/ochrana proti prehriatiu/ochladzovací ventilátor •/•/• •/•/• •/•/•
Blokovacia funkcia/zablokovanie sprevádzkovania •/• •/• •/•
Indikácia zostatkového tepla • • •
Technické údaje
Rozmery v mm (š x v x h) 764 x 51 x 504 752 x 51 x 492 928 x 51 x 512
Maximálna výška pre zabudovanie v mm 48 51 51
Rozmery výrezu pre inštaláciu na pracovnú dosku v mm (š x h) 750 x 490 – x – – x –
Vnútorný rozmer výrezu v mm (š × h) pri zabudovaní bez rámu na 
zapustenie – x – 730 x 470 906 x 490
Vonkajší rozmer výrezu v mm (š × h) pri zabudovaní bez rámu na 
zapustenie – x – 756 x 496 932 x 516
Celkový príkon v kW/napätie vo V/frekvencia v Hz 7,300/230/50 – 60 7,300/230/50 – 60 11,000/230/50 – 60
Dodávané príslušenstvo
Pripojovací kábel • • •
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Indukčné varné dosky
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie KM 7174 FR KM 7404 FX KM 7564 FL
Spôsob ohrevu
Spôsob ohrevu indukčný indukčný indukčný
Prevedenie
V kombinácii so sporákom/samostatne bez sporáku –/• –/• –/•
Dizajn
Farba sklokeramiky/dizajn potlače Čierna/– Čierna/– Čierna/–
Nerezový rám/fazetové zabrúsenie •/– –/– –/–
Montáž bez rámu na zapustenie/na pracovnú dosku –/• •/– •/•
Kombinovateľné so SmartLine/odsávačom do pracovnej dosky –/– –/– •/•
Vybavenie varných zón
Počet varných zón/zón varenia 4/2 4/1 4/2
Maximálny počet kuchynského riadu 4 4 4
Varná zóna PowerFlex
Počet/druh/veľkosť v mm 4/–/150 x 230 2/–/150 x 230 4/–/150 x 230
Max. výkon/funkcia Booster/TwinBooster vo W 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.650
1. varná zóna/varný priestor
Pozícia/druh/veľkosť v mm vľavo/PowerFlex/230 x 390 vpredu vľavo/Vario/Ø 140 – 190 vľavo/PowerFlex/230 x 390
Max. výkon/funkcia Booster/TwinBooster vo W 3.400/4.800/7.300 1.850/2.500/3.000 3.400/4.800/7.300
2. varná zóna/varný priestor
Pozícia/druh/veľkosť v mm vpravo/PowerFlex/230 x 390 vzadu vľavo/Vario/Ø 100 – 160 vpravo/PowerFlex/230 x 390
Max. výkon/funkcia Booster/TwinBooster vo W 3.400/4.800/7.300 1.400/1.700/2.200 3.400/4.800/7.300
3. varná zóna/varný priestor
Pozícia/druh/veľkosť v mm –/–/– vpravo/PowerFlex/230 x 390 –/–/–
Max. výkon/funkcia Booster/TwinBooster vo W –/–/– 3.400/4.800/7.300 –/–/–
4. varná zóna/varný priestor
Pozícia/druh/veľkosť v mm –/–/– –/–/– –/–/–
Max. výkon/funkcia Booster/TwinBooster vo W –/–/– –/–/– –/–/–
Komfort pri obsluhe
Ovládanie Otočné voliče ComfortSelect SmartSelect
Farba zobrazenia Žltá Žltá Žltá
TempControl/TempControl Plus –/– –/– –/–
Trvalé/inteligentné rozpoznávanie hrncov –/– •/– •/–
Funkcia Recall/pomoc pri polohovaní –/– •/– •/–
Funkcia Stop&Go/kuchynský budík –/– •/• •/•
Automatika vypnutia/automatika predvarenia –/• •/• •/•
Udržiavanie teploty/udržiavanie teploty Plus •/– •/– •/–
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny) – • •
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct –/– •/• •/•
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo – – –
Automatická funkcia Con@ctivity 2.0/3.0 –/– –/• –/•
Komfort pri údržbe
Ľahko udržiavateľná sklokeramika/ochrana pri utieraní •/– •/– •/•
Bezpečnosť
Bezpečnostné vypínanie/ochrana proti prehriatiu/ochladzovací ventilátor •/•/• •/•/• •/•/•
Blokovacia funkcia/zablokovanie sprevádzkovania –/• •/• •/•
Indikácia zostatkového tepla • • •
Technické údaje
Rozmery v mm (š x v x h) 806 x 71 x 526 592 x 51 x 492 620 x 51 x 520
Maximálna výška pre zabudovanie v mm 45 51 51
Rozmery výrezu pre inštaláciu na pracovnú dosku v mm (š x h) 780 x 500 – x – 600 x 500
Vnútorný rozmer výrezu v mm (š × h) pri zabudovaní bez rámu na 
zapustenie – x – 570 x 470 600 x 500
Vonkajší rozmer výrezu v mm (š × h) pri zabudovaní bez rámu na 
zapustenie – x – 596 x 496 624 x 524
Celkový príkon v kW/napätie vo V/frekvencia v Hz 7,300/230/50 – 60 7,300/230/50 – 60 7,300/230/50 – 60
Dodávané príslušenstvo
Pripojovací kábel • • •
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Indukčné varné dosky
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie KM 7667 FL KM 7667 FR KM 7678 FL
Spôsob ohrevu
Spôsob ohrevu indukčný indukčný indukčný
Prevedenie
V kombinácii so sporákom/samostatne bez sporáku –/• –/• –/•
Dizajn
Farba sklokeramiky/dizajn potlače Čierna/– Čierna/– Čierna/–
Nerezový rám/fazetové zabrúsenie –/– •/– –/–
Montáž bez rámu na zapustenie/na pracovnú dosku •/• –/• •/•
Kombinovateľné so SmartLine/odsávačom do pracovnej dosky •/• –/– •/–
Vybavenie varných zón
Počet varných zón/zón varenia –/1 –/1 –/1
Maximálny počet kuchynského riadu 4 4 6
1. varná zóna/varný priestor
Pozícia/druh/veľkosť v mm Voliteľná/celoplošná/570 x 390 Voliteľná/celoplošná/570 x 390 Voliteľná/celoplošná/740 x 380
Max. výkon/funkcia Booster/TwinBooster vo W na jeden riad 2.600/3.300/3.650 2.600/3.300/3.650 2.600/3.300/3.650
Komfort pri obsluhe
Ovládanie SmartSelect SmartSelect SmartSelect
Farba zobrazenia Žltá Žltá Žltá
TempControl/TempControl Plus –/– –/– –/–
Trvalé/inteligentné rozpoznávanie hrncov –/• –/• –/•
Funkcia Recall/pomoc pri polohovaní •/• •/• •/•
Funkcia Stop&Go/kuchynský budík •/• •/• •/•
Automatika vypnutia/automatika predvarenia •/• •/• •/•
Udržiavanie teploty/udržiavanie teploty Plus •/– •/– •/–
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny) • • •
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/• •/•
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo – – –
Automatická funkcia Con@ctivity 2.0/3.0 –/• –/• –/•
Komfort pri údržbe
Ľahko udržiavateľná sklokeramika/ochrana pri utieraní •/• •/• •/•
Bezpečnosť
Bezpečnostné vypínanie/ochrana proti prehriatiu/ochladzovací ventilátor •/•/• •/•/• •/•/•
Blokovacia funkcia/zablokovanie sprevádzkovania •/• •/• •/•
Indikácia zostatkového tepla • • •
Technické údaje
Rozmery v mm (š x v x h) 620 x 51 x 520 626 x 52 x 526 800 x 51 x 520
Maximálna výška pre zabudovanie v mm 51 45 51
Rozmery výrezu pre inštaláciu na pracovnú dosku v mm (š x h) 600 x 500 600 x 500 780 x 500
Vnútorný rozmer výrezu v mm (š × h) pri zabudovaní bez rámu na 
zapustenie 600 x 500 – x – 780 x 500
Vonkajší rozmer výrezu v mm (š × h) pri zabudovaní bez rámu na 
zapustenie 624 x 524 – x – 804 x 524
Celkový príkon v kW/napätie vo V/frekvencia v Hz 7,300/230/50 – 60 7,300/230/50 – 60 11,000/230/50 – 60
Dodávané príslušenstvo
Pripojovací kábel • • •
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Indukčné varné dosky
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie KM 7678 FR KM 7897 FL
Spôsob ohrevu
Spôsob ohrevu indukčný indukčný
Prevedenie
V kombinácii so sporákom/samostatne bez sporáku –/• –/•
Dizajn
Farba sklokeramiky/dizajn potlače Čierna/– Čierna/Silent Move
Nerezový rám/fazetové zabrúsenie •/– –/–
Montáž bez rámu na zapustenie/na pracovnú dosku –/• •/•
Kombinovateľné so SmartLine/odsávačom do pracovnej dosky –/– –/–
Vybavenie varných zón
Počet varných zón/zón varenia –/1 –/1
Maximálny počet kuchynského riadu 6 6
1. varná zóna/varný priestor
Pozícia/druh/veľkosť v mm voliteľná/celoplošná/740 x 380 voliteľná/celoplošná/870 x 380
Max. výkon/funkcia Booster/TwinBooster vo W na jeden riad 2.600/3.300/3.650 2.600/3.300/3.650
Komfort pri obsluhe
Ovládanie SmartSelect Smart Select White
Farba zobrazenia Žltá Biela
TempControl/TempControl Plus –/– –/–
Trvalé/inteligentné rozpoznávanie hrncov –/• –/•
Funkcia Recall/pomoc pri polohovaní •/• •/•
Funkcia Stop&Go/kuchynský budík •/• •/•
Automatika vypnutia/automatika predvarenia •/• •/•
Udržiavanie teploty/udržiavanie teploty Plus •/– •/–
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny) • •
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/•
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo – –
Automatická funkcia Con@ctivity 2.0/3.0 –/• –/•
Komfort pri údržbe
Ľahko udržiavateľná sklokeramika/ochrana pri utieraní •/• •/•
Bezpečnosť
Bezpečnostné vypínanie/ochrana proti prehriatiu/ochladzovací ventilátor •/•/• •/•/•
Blokovacia funkcia/zablokovanie sprevádzkovania •/• •/•
Indikácia zostatkového tepla • •
Technické údaje
Rozmery v mm (š x v x h) 806 x 52 x 526 936 x 51 x 520
Maximálna výška pre zabudovanie v mm 45 51
Rozmery výrezu pre inštaláciu na pracovnú dosku v mm (š x h) 780 x 500 916 x 500
Vnútorný rozmer výrezu v mm (š × h) pri zabudovaní bez rámu na 
zapustenie – x – 916 x 500
Vonkajší rozmer výrezu v mm (š × h) pri zabudovaní bez rámu na 
zapustenie – x – 940 x 524
Celkový príkon v kW/napätie vo V/frekvencia v Hz 11,000/230/50 – 60 11,000/230/50 – 60
Dodávané príslušenstvo
Pripojovací kábel • •
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Indukčné varné dosky
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie KM 7684 FL KM 7999 FL*
Spôsob ohrevu
Spôsob ohrevu indukčný indukčný
Prevedenie
V kombinácii so sporákom/samostatne bez sporáku –/• –/•
Dizajn
Farba sklokeramiky/dizajn potlače Čierna/– Čierna/SilentMove
Nerezový rám/fazetové zabrúsenie –/– –/–
Montáž bez rámu na zapustenie/na pracovnú dosku •/• •/•
Kombinovateľné so SmartLine/odsávačom do pracovnej dosky –/– –/–
Vybavenie varných zón
Počet varných zón/zón varenia 4/2 8/3
Maximálny počet kuchynského riadu 4 5
Varná zóna PowerFlex
Počet/druh/veľkosť v mm 4/–/150 x 230 –/–
Max. výkon/funkcia Booster/TwinBooster vo W 2.100/3.000/3.650 –/–/–
1. varná zóna/varný priestor
Pozícia/druh/veľkosť v mm vľavo/–/230 x 390 vľavo TempControl Plus/226 x 382
Max. výkon/funkcia Booster/TwinBooster vo W 3.400/4.800/7.300 2.800/3.600/–
2. varná zóna/varný priestor
Pozícia/druh/veľkosť v mm vpravo/–/230 x 390 uprostred TempControl/365 x 286
Max. výkon/funkcia Booster/TwinBooster vo W 3.400/4.800/7.300 2.800/3.600/–
3. varná zóna/varný priestor
Pozícia/druh/veľkosť v mm –/–/– vpravo TempControl/226 x 382
Max. výkon/funkcia Booster/TwinBooster vo W –/–/– 2.800/3.600/–
4. varná zóna/varný priestor
Pozícia/druh/veľkosť v mm –/–/– –/–/–
Max. výkon/funkcia Booster/TwinBooster vo W –/–/– –/–/–
Komfort pri obsluhe
Ovládanie SmartSelect na dotykovom displeji
Farba zobrazenia Žltá 18 cm TFT farebný displej
TempControl/TempControl Plus –/– •/•
Trvalé/inteligentné rozpoznávanie hrncov •/– •/–
Funkcia Recall/pomoc pri polohovaní •/–/– •/–/•
Funkcia Stop&Go/kuchynský budík •/• •/•
Automatika vypnutia/automatika predvarenia •/• •/–
Udržiavanie teploty/udržiavanie teploty Plus •/– –/–
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny) • •
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/•
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo – –
Automatická funkcia Con@ctivity 2.0/3.0 –/• –/•
Komfort pri údržbe
Ľahko udržiavateľná sklokeramika/ochrana pri utieraní •/• •/•
Bezpečnosť
Bezpečnostné vypínanie/ochrana proti prehriatiu/ochladzovací ventilátor •/•/• •/•/•
Blokovacia funkcia/zablokovanie sprevádzkovania •/• •/–
Indikácia zostatkového tepla • •
Technické údaje
Rozmery v mm (š x v x h) 916 x 51 x 408 936 x 67 x 520
Maximálna výška pre zabudovanie v mm 51 67
Rozmery výrezu pre inštaláciu na pracovnú dosku v mm (š x h) 896 x 388 916 x 500
Vnútorný rozmer výrezu v mm (š × h) pri zabudovaní bez rámu na 
zapustenie 896 x 388 916 x 500
Vonkajší rozmer výrezu v mm (š × h) pri zabudovaní bez rámu na 
zapustenie 920 x 412 940 x 524
Celkový príkon v kW/napätie vo V/frekvencia v Hz 7,300/230/50 – 60 10,8/230/50 – 60
Dodávané príslušenstvo
Pripojovací kábel • •

* Model dostupný od 09/2019
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Význam symbolov
Prehľad symbolov elektrických varných dosiek

Ovládanie
Mimoriadne jednoduché ovládanie všetkých varných zón 
a stupňov výkonu vďaka číselnému radu.

Con@ctivity 3.0
Automatická funkcia založená na Wi-Fi pre optimálnu 
klímu v miestnosti a najvyšší komfort ovládania

Stop & Go
Stop & Go: Jednoduché zníženie výkonu jediným 
dotykom

Udržiavanie teploty
Udržiavanie teploty pokrmu ľubovoľného množstva na 
stupni teploty podávania

ExtraSpeed
Elektrické ohrevné telesá na rýchle privedenie do varu
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Varné dosky
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie KM 6540 FR KM 6542 FL
Spôsob ohrevu
Spôsob ohrevu elektrický elektrický
Prevedenie
V kombinácii so sporákom/samostatne bez sporáku –/• –/•
Dizajn
Farba sklokeramiky Čierna Čierna
Obvodový nerezový rám • –
Fazetové zabrúsenie/bez rámu pre zapustenie do pracovnej dosky –/– –/•
Vybavenie varných zón
Počet varných zón 4 4
Varná zóna PowerFlex
Počet/priemer v mm –/– –/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/–
Varná zóna

Pozícia/druh/priemer v mm
vpredu vľavo/ExtraSpeed/
Ø 120/Ø 210

vpredu vľavo/ExtraSpeed/
Ø 120/Ø 210

Výkon vo W/Booster/TwinBooster 1.200/2.900/–/– 1.200/2.900/–/–
Varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm vzadu vľavo/jednookruhová/Ø 145 vzadu vľavo/jednookruhová/Ø 145
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 1.200/–/– 1.200/–/–
Varná zóna

Pozícia/druh/priemer v mm
vzadu vpravo/pre pekáč/
170 Ø/265 šírka

vzadu vpravo/pre pekáč/
170 Ø/290 šírka

Výkon vo W/Booster/TwinBooster 1.500/2.400/–/– 1.500/2.600/–/–
Varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm vpredu vpravo/jednookruhová/Ø 160 vpredu vpravo/jednookruhová/Ø 180
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 1.500/–/– 1.800/–/–
Varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm –/–/– –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/–
Komfort pri obsluhe
Ovládanie ComfortSelect ComfortSelect
TempControl – –
Infodisplej/Farba displeja –/Žltá –/Žltá
Funkcia Recall • •
Rozšírenie varných zón • •
Funkcia Stop&Go/kuchynský budík •/• •/•
Automatika vypínania/automatika predvarenia/funkcia udržiavania teploty •/•/• •/•/•
Funkcia udržiavania teploty Plus – –
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny) • •
Indikácia
Digitálna indikácia stupňa výkonu • •
Hospodárnosť
Využitie zostatkového tepla • •
Inteligentná domácnosť
Automatická funkcia Con@ctivity 2.0/3.0 –/• –/•
Bezpečnosť
Bezpečnostné vypínanie/blokovacia funkcia/
zablokovanie sprevádzkovania •/•/• •/•/•
Chybové hlásenia/integrovaný ochladzovací ventilátor/
ochrana proti prehriatiu •/–/• •/–/•
Ochrana riadu/indikácia zostatkového tepla •/• •/•
Technické údaje
Rozmery v mm (š x v x h) 614 x 43 x 514 752 x 46 x 492
Maximálna výška pre zabudovanie v mm 43 40
Rozmery výrezu v mm (š x h) 600 x 500 756 x 496
Celkový príkon v kW/napätie vo V 8,000/230 8,500/230
Dodávané príslušenstvo
Škrabka/pripojovací kábel •/• •/•
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Exkluzívne vybavenie pre dokonalý pôžitok
Výhody varných dosiek s integrovaným odsávačom Miele TwoInOne*

* v závislosti od modelu

PowerFlex 
Neprekonateľne rýchlo a flexi-

bilne: jedinečný výkon stupňa Booster až do 
7,3 kW.

Con@ctivity 3.0
Dokonalá koncentrácia na varenie: s funk-
ciou Con@ctivity 3.0 bude odsávač automa-
ticky robiť svoju prácu. Okamžite po zapnutí 
alebo vypnutí varnej dosky odsávač pár 
automaticky zareaguje. V závislosti od toho, 
čo sa deje na varnej doske, sa automaticky 
prispôsobí sací výkon – a zabezpečuje tak 
vždy príjemnú klímu v miestnosti. Spotre-
biče komunikujú navzájom cez WiFi. S funk-
ciou Con@ctivity 3.0 integrujete odsávač a 
varnú dosku do systému Miele@home.

TwinBooster
Jedinečná flexibilita: indukčný 

výkon sa môže individuálne rozdeliť, resp. 
sústrediť len na jednu zónu.

Nerezové tukové filtre
Pohodlné čistenie: vysoko kvalitné 10-vrst-
vové kovové tukové filtre sú vhodné do 
umývačky riadu a sú veľmi odolné.

Miele CleanCover
Ochrana a jednoduché čistenie: uzavretý a 
hladký vnútorný priestor zabraňuje kontaktu 
s elektrickým systémom a motorom.

SmartSelect
Rýchlo a intuitívne: výkonové 

stupne sa dajú nastaviť priamo pre každú 
varnú zónu.
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Význam symbolov
Prehľad symbolov varných dosiek Miele „TwoInOne“

Ovládanie
 Stupne výkonu je možné zvoliť mimoriadne rýchlo 
a intuitívne. Žlté podsvietenie symbolov.

Con@ctivity 3.0
Automatická funkcia pre optimálnu klímu v miestnosti 
a najvyšší komfort ovládania

Flexibilita
Extra veľká plocha na dva hrnce alebo panvice, jeden 
veľký pekáč alebo veľký hrniec na cestoviny

TwinBooster
Dva výkonové stupne pre extrémne krátke doby varenia

Udržiavanie teploty
Udržiavanie teploty pokrmu ľubovoľného množstva 
na stupni teploty podávania

Stop & Go
Jednoduché zníženie výkonu jediným dotykom

10 x filter
10-vrstvový kovový tukový filter, vhodný na umývanie 
v umývačke riadu

ECO motor
Motor na jednosmerný prúd ušetrí až 70 % energie 
v porovnaní s bežnými ventilátormi. 

Energetická účinnosť
Energetický štítok informuje o hospodárnosti a výkone.
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Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie KMDA 7774-1 FL
Vyhotovenie a dizajn
Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár •
Obvodový nerezový rám/na zapustenie/bez rámu na položenie –/•/•
Prevádzkové spôsoby
Odťah/cirkulácia •/•
Vybavenie varných zón
Počet varných zón 4
Varná zóna PowerFlex
Počet/priemer v mm 4/150 x 230
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 2.100/3.000/3.650
Varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm vľavo/–/230 x 390
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.300
Varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm vpravo/–/230 x 390
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.300
Komfort pri obsluhe
Ovládanie/farba displeja SmartSelect/Žltá
Trvalé rozpoznávanie hrnca/udržiavanie tepla •/•
Funkcia Stop&Go/funkcia Recall •/•
Kuchynský budík/automatika vypínania/automatika predvarenia •/•/•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny) •
Čas dobehu 5/15 min. •
Inteligentná domácnosť
Miele@home/Con@ctivity 3.0 •/•
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie mastnôt A++/A
Ročná spotreba energie v kWh/rok/ECO motor 25,1/•
Komfort pri údržbe
Ľahko udržiavateľná sklokeramika/ochrana pri utieraní •/•
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover •
Filtračný systém
Kovovo-nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu 1
Výkon prúdenia vzduchu pri maximálnom priemere odťahu v 
prevádzke s odťahom vzduchu
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 490
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 69/54
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 570
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 73/59
Výkon pre cirkulačnú prevádzku
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 420
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 70/56
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 510
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 75/61
Bezpečnosť
Bezpečnostné vypínanie/blokovacia funkcia/
zablokovanie sprevádzkovania •/•/•
Chybové hlásenia/integrovaný ochladzovací ventilátor/
ochrana proti prehriatiu •/•/•
Indikácia zostatkového tepla •
Technické údaje súpravy
Rozmery v mm (š x v x h) 800 x 206 x 520
Výška pre zabudovanie so svorkovnicou v mm 200
Rozmery výrezu vnútri v mm (š x h) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie 780/804 x 500/524
Rozmery výrezu v mm (š x h) pri inštalácii na pracovnú dosku 780 x 500
Celkový príkon v kW/napätie vo V 7,500/230
Dodávané príslušenstvo
Pripojovací kábel •
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku DUU 1000-2
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Jedinečná sloboda pri varení
Vhodný spotrebič pre každý druh varenia

Plyn
Plyn je primárna energia. Rozumie sa tým 
forma energie, ktorá pochádza z prírody a 
na jej využitie nie sú potrebné procesy 
premeny. Preto je varenie na plyne mimo-
riadne šetrné k životnému prostrediu.

Indukcia
Rýchlo a energeticky efektívne: pri varení s 
indukčným ohrevom vzniká teplo priamo v 
dne hrnca, pričom sa automaticky rozpozná 
veľkosť hrnca. Nedochádza k takmer 
žiadnym energetickým stratám. Varenie s 
indukciou je mimoriadne bezpečné, pretože 
oblasti vedľa varných zón zostávajú relatívne 
chladné. Jedinečná nie je len flexibilita, ale 
aj rýchlosť varných zón PowerFlex. Vďaka 
svojim mnohým výhodám sa indukcia 
etablovala v profesionálnych kuchyniach.

Indukčný wok
Profesionálna trieda: woková panvica Miele 
je svojím tvarom a funkciou dokonale 
zladená so špeciálnou priehlbinou pre wok. 
Vďaka tomu dochádza k optimálnej distribú-
cii tepla a výsledok je dokonalý. Inteligentný 
systém ControlInduc® navyše zabraňuje 
prehriatiu oleja a tuku. Indukčný wok Miele 
vám okrem toho ponúka špeciálne kom-
fortné funkcie, ako napr. technológiu 
Booster.

Teppan Yaki
Moderná japonská tradícia varenia: varenie 
na tepane patrí medzi kulinárske zážitky 
modernej kuchyne. Jedlá sa pri tomto 
spôsobe pripravujú priamo na horúcej 
nerezovej ploche. Indukčne zohrievaný 
Teppan Yaki od Miele má dve oddelene 
použiteľné ohrevné zóny: tak môžete pripra-
vovať, príp. udržiavať teplotu viacerých 
pokrmov súčasne. 

Odsávač do pracovnej dosky
Varenie bez rušivých výparov a aróm z 
varenia je možné vďaka novému odsávaču 
do pracovnej dosky Miele. Vďaka stredo-
vému usporiadaniu medzi dvoma prv-
kami SmartLine odsáva integrovaný odsá-
vač Miele výpary presne tam, kde vznikajú. 
Odsávač do pracovnej dosky sa môže 
používať aj vedľa plynových prvkov. V tomto 
prípade slúži kryt ako magnetická ochrana 
plameňa.
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Elegantný dizajn a optimálna kombinovateľnosť
SmartLine – prednosti produktov*

* v závislosti od modelu

PowerFlex
Všestranné a flexibilné: aj veľký 

kuchynský riad sa zohreje rýchlo a bez 
problémov.

SmartSelect
Stupne výkonu a časy prípravy 

je pri tomto type ovládania možné zvoliť 
mimoriadne rýchlo a intuitívne. Pre každú 
varnú zónu je k dispozícii osvetlený číselný 
rad. Tak je zaručená vysoká čitateľnosť z 
každého uhla pohľadu. Hodnoty časovača 
sa dajú nastaviť ešte pohodlnejšie oddele-
ným navolením kuchynského budíka a 
automatiky vypnutia, ako aj trojmiestnym 
indikátorom.

TwinBooster
Jedinečná flexibilita: indukčný 

výkon sa môže individuálne rozdeliť, resp. 
sústrediť len na jednu zónu.

Nosiče riadu ComfortClean
Rýchlo čisté: nosiče stačí zložiť a umyť v 
umývačke riadu. Varná doska tak bude dlho 
ako nová.

Horák pre wok
Profesionálne: výkonný horák wok pre 
jednotnú alebo samostatnú reguláciu dvoch 
plameňových okruhov.

GasStop
Bezpečné: pokiaľ plameň zhasne, napr. 
následkom prievanu, preruší sa prívod 
plynu.
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SmartLine
Mnohé možnosti kombinovania prvkov SmartLine.

Koncepty ovládania
Stupne výkonu je možné zvoliť mimoriadne rýchlo a 
intuitívne. Žlté podsvietené rady číslic.

Rýchly a jednoduchý výber každej varnej zóny pomocou 
osobitného otočného voliča.

Flexibilita
Jedlá sa pripravujú priamo na horúcej ploche z ušľachtilej 
ocele. Dva oddelene regulovateľné vykurovacie okruhy.

Udržiavanie teploty
Udržiavanie teploty pokrmu ľubovoľného množstva na 
stupni teploty podávania

GasStop
Vysoká bezpečnosť vďaka okamžitému prerušeniu 
prívodu plynu po zhasnutí plameňa.

10 x filter
10-vrstvový kovový tukový filter, vhodný na umývanie v 
umývačke riadu

ECO motor
Mimoriadne efektívny odsávač do pracovnej dosky

Energetická účinnosť
Symbol uvádza konkrétne zaradenie do triedy energetic-
kej účinnosti A.

Význam symbolov
Prehľad symbolov SmartLine
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SmartLine indukčné varné dosky
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie CS 7611 FL CS 7612 FL
Spôsob ohrevu
Spôsob ohrevu indukčný indukčný
Vyhotovenie a dizajn
SmartLine • •
Elegantný sklokeramický povrch • •
Farba sklokeramiky Čierna Čierna
Bez rámu na zapustenie • •
Bez rámu na položenie • •
Liatinové nosiče riadu (matne čierne, emailované) – –
Liatinový grilovací rošt – –
Nerezová tepanová plocha – –
Sklenená prehĺbená plocha pre wok • –
Vybavenie varných zón
Počet varných zón 1 2
Varná zóna PowerFlex
Počet/priemer v mm –/– 2/150 x 230
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– 2.100/3.000/3.650
1. varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm v strede/–/Ø 300 v strede/–/230 x 390
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 2.500/3.000/– 2.100/3.000/3.650
2. varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm –/–/– –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/–
Komfort pri obsluhe
Ovládanie otočnými voličmi – –
Elektrické zapaľovanie a ovládanie jednou rukou – –
Ovládanie SmartSelect SmartSelect
Farba displeja žltá žltá
Digitálna indikácia stupňa výkonu • •
Trvalé rozpoznávanie hrnca • •
Funkcia Recall • •
Funkcia Stop&Go • •
Kuchynský budík • •
Automatika vypínania – •
Automatika predvarenia • •
Funkcia udržiavania teploty • •
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny) • •
Komfort pri údržbe
Ľahko udržiavateľná sklokeramika • •
Ochrana pri utieraní • •
Nosiče riadu vhodné do umývačky riadu – –
Grilovací rošt vhodný do umývačky riadu – –
Bezpečnosť
Bezpečnostné vypínanie/blokovacia funkcia/zablokovanie sprevádzkovania •/•/• •/•/•
Chybové hlásenia/integrovaný ochladzovací ventilátor/
ochrana proti prehriatiu •/•/• •/•/•
Indikácia zostatkového tepla • •
GasStop – –
Technické údaje
Rozmery v mm (š x v x h) 378 x 134 x 520 378 x 51 x 520
Maximálna výška pre zabudovanie v mm 129 51
Rozmery výrezu v mm (š x h) 358 x 500 358 x 500
Vonkajší rozmer výrezu v mm (š × h) pri zabudovaní bez rámu na 
zapustenie 382 x 524 382 x 524
Vnútorný rozmer výrezu v mm (š × h) pri zabudovaní bez rámu na 
zapustenie 358 x 500 358 x 500
Celkový príkon v kW/napätie vo V 3,000/220 – 240 3,600/230
Dodávané príslušenstvo
Pripojovací kábel • •
Wok panvica • –
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SmartLine plynové varné dosky
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie CS 7101 FL CS 7102 FL
Spôsob ohrevu
Spôsob ohrevu plynový plynový
Vyhotovenie a dizajn
SmartLine • •
Elegantný sklokeramický povrch • •
Farba sklokeramiky Čierna Čierna
Bez rámu na zapustenie • •
Bez rámu na položenie • •
Liatinové nosiče riadu (matne čierne, emailované) • •
Liatinový grilovací rošt – –
Nerezová tepanová plocha – –
Sklenená prehĺbená plocha pre wok – –
Vybavenie varných zón
Počet varných zón 1 2
Varná zóna PowerFlex
Počet/priemer v mm –/– –/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/–
1. varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm v strede/–/Ø 300 vpredu v strede/–/Ø 120 – 220
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 4.500/–/– 1.700/–/–
2. varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm –/–/– vzadu v strede/–/Ø 140 – 240
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– 2.700/–/–
Komfort pri obsluhe
Ovládanie otočnými voličmi • •
Elektrické zapaľovanie a ovládanie jednou rukou • •
Ovládanie Otočné voliče Otočné voliče
Farba displeja – –
Digitálna indikácia stupňa výkonu – –
Trvalé rozpoznávanie hrnca – –
Funkcia Recall – –
Funkcia Stop&Go – –
Kuchynský budík – –
Automatika vypínania – –
Automatika predvarenia – –
Funkcia udržiavania teploty – –
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny) – –
Komfort pri údržbe
Ľahko udržiavateľná sklokeramika • •
Ochrana pri utieraní – –
Nosiče riadu vhodné do umývačky riadu • •
Grilovací rošt vhodný do umývačky riadu – –
Bezpečnosť
Bezpečnostné vypínanie/blokovacia funkcia/zablokovanie 
sprevádzkovania –/–/– –/–/–
Chybové hlásenia/integrovaný ochladzovací ventilátor/ochrana proti 
prehriatiu –/–/– –/–/–
Indikácia zostatkového tepla – –
GasStop • •
Technické údaje
Rozmery v mm (š x v x h) 378 x 92 x 520 378 x 92 x 520
Maximálna výška pre zabudovanie v mm 92 92
Rozmery výrezu v mm (š x h) 358 x 500 358 x 500
Vonkajší rozmer výrezu v mm (š × h) pri zabudovaní bez rámu na 
zapustenie 382 x 524 382 x 524
Vnútorný rozmer výrezu v mm (š × h) pri zabudovaní bez rámu na 
zapustenie 358 x 500 358 x 500
Celkový príkon v kW/napätie vo V 4,500/230 4,400/230
Dodávané príslušenstvo
Pripojovací kábel • •
Držiak na wok • –
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SmartLine tepan Yaki
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie CS 7632 FL
Spôsob ohrevu
Spôsob ohrevu indukcia
Vyhotovenie a dizajn
SmartLine •
Elegantný sklokeramický povrch –
Farba sklokeramiky –
Bez rámu na zapustenie •
Bez rámu na položenie •
Liatinové nosiče riadu (matne čierne, emailované) –
Liatinový grilovací rošt –
Nerezová tepanová plocha •
Sklenená prehĺbená plocha pre wok –
Vybavenie varných zón
Počet varných zón 2
Varná zóna PowerFlex
Počet/priemer v mm –/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/–
1. varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/–
2. varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/–
Komfort pri obsluhe
Ovládanie otočnými voličmi –
Elektrické zapaľovanie a ovládanie jednou rukou –
Ovládanie SmartSelect
Farba displeja žltá
Digitálna indikácia stupňa výkonu •
Trvalé rozpoznávanie hrnca –
Funkcia Recall •
Funkcia Stop&Go •
Kuchynský budík •
Automatika vypínania –
Automatika predvarenia –
Funkcia udržiavania teploty •
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny) •
Komfort pri údržbe
Ľahko udržiavateľná sklokeramika •
Ochrana pri utieraní •
Nosiče riadu vhodné do umývačky riadu –
Grilovací rošt vhodný do umývačky riadu –
Bezpečnosť
Bezpečnostné vypínanie/blokovacia funkcia/zablokovanie 
sprevádzkovania –/–/–
Chybové hlásenia/integrovaný ochladzovací ventilátor/
ochrana proti prehriatiu –/–/–
Indikácia zostatkového tepla •
GasStop –
Technické údaje
Rozmery v mm (š x v x h) 378 x 60 x 520
Maximálna výška pre zabudovanie v mm 60
Rozmery výrezu v mm (š x h) 358 x 500
Vonkajší rozmer výrezu v mm (š × h) pri zabudovaní bez rámu na 
zapustenie 382 x 524
Vnútorný rozmer výrezu v mm (š × h) pri zabudovaní bez rámu na 
zapustenie 358 x 500
Celkový príkon v kW/napätie vo V 2,600/220 – 240
Dodávané príslušenstvo
Pripojovací kábel •
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SmartLine odsávač do pracovnej dosky
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie CSDA 7000 FL
Prevedenie
Integrované odsávanie •
Dizajn
Bez rámu na zapustenie/bezrámové, na pracovnú dosku •/•
Prevádzkové spôsoby
Odťah/cirkulácia •/•
Komfort pri obsluhe
Ovládanie –
Digitálna indikácia stupňa výkonu/farba displeja •/Žltá
Počet tukových filtrov umývateľných v umývačke (10-vrstvové) 1
Hladký vnútorný priestor CleanCover •
Ľahko udržiavateľná sklokeramika •
Čas dobehu 5 min. •
Bezpečnosť
Bezpečnostné vypínanie •
FlameGuard (ochrana plameňa) •
Technické údaje
Rozmery v mm (v x š x h) 170 x 120 x 520
Výška pre zabudovanie so svorkovnicou v mm 168
Rozmer výrezu v mm (š x h) 100 x 500
Rozmer výrezu v mm (š x h), na zapustenie, vnútorný 100 x 500
Rozmer výrezu v mm (š x h), na zapustenie, vonkajší 124 x 524
Celkový príkon v kW 0,170
Napätie vo V/istenie v A 230/10
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie mastnôt A+/B
Ročná spotreba energie v kWh/rok 29,3
ECO motor •
Výkon pri maximálnom priemere odťahu
Odťah
Stupeň 3: výkon (m³/h) 440
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 66/51
Intenzívny stupeň: výkon (m³/h) 535
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 70/55
Odťah
Stupeň 3: výkon (m³/h) 380
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 73/58
Intenzívny stupeň: výkon (m³/h) 460
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 78/63
Pokyny pre montáž
Podstavcový ventilátor s pripojením odťahu •
Odťah bočný a zadný •
Rozmery odťahového hrdla v mm (š x h) 222 x 89
Dodávané príslušenstvo
Prípájcí kábel so zástrčkou •
Odsávací systém až po podstavcový ventilátor •
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava na prestavbu na cirkulačnú prevádzku/aktívny uhlíkový filter DUU 1000-1/DKF 1000 R
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Konštrukcia

Prevedenie

Plynové varné dosky
Plynové varné dosky Miele sa vždy inštalujú 
nezávisle od rúry na pečenie. Priestor pod 
varnou doskou je potom 
k dispozícii pre závusky alebo skrinky. Pri 
plánovaní kuchyne tak budete úplne 
flexibilní.

Plyn
Plyn je primárna energia. Rozumie sa tým 
forma energie, ktorá pochádza z prírody a 
na jej využitie nie sú potrebné procesy 
premeny. Preto je varenie na plyne mimo-
riadne šetrné k životnému prostrediu. Plyn 
má však aj svoju dlhú tradíciu. Prvé plynové 
sporáky vznikli už v 19.  storočí, dávno pred 
elektricky ovládanými varičmi.
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Perfektne prispôsobené vašim požiadavkám
Konštrukcia, prevedenie a rozmanitosť veľkostí plynových varných dosiek Miele

Komfortné
Veľkosť so šírkou 75 cm – varné dosky s 
piatimi horákmi

Mimoriadna priestrannosť
Veľkosť so šírkou 90 cm – mimoriadne 
široký variant varných dosiek s piatimi 
horákmi

Rozmanitosť veľkostí Koncepty ovládaniaDizajnové varianty

Klasický dizajnový variant – plynové varné 
dosky z nerezovej ocele

Integrovaný dizajnový variant – ploché 
plynové varné dosky z nerezovej ocele

Elegantný dizajnový variant – plynové varné 
dosky zo sklokeramiky

Plynové varné dosky bez elektroniky
Všetky plynové varné dosky Miele majú 
bezpečnostnú funkciu GasStop. To zaisťuje 
okamžité prerušenie prívodu plynu po 
zhasnutí plameňa. Nemôže tak dôjsť k 
samovoľnému úniku plynu.

Plynové varné dosky s elektronikou
Funkcia QuickStart* zaisťuje zrýchlené 
zapaľovanie, GasStop & ReStart* automa-
tické opätovné zapálenie v prípade zlyhania 
plameňa. Niektoré varianty sú dodatočne 
vybavené kuchynským budíkom, ako aj 
indikáciou tepla a indikáciou zostatkového 
tepla.

* Patent: DE 102007015822
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Aké aspekty sú pre vás dôležité?
Výhody* plynových varných dosiek Miele

*v závislosti od modelu
**DE 102007015822 (patentované)

QuickStart**
Už žiadne stláčanie a pridržiavanie: kom-
fortná zapínacia elektronika s rotačnou 
funkciou.

Plynové varné dosky s elektronikou
Plynové varné dosky Miele s elektronikou sú 
vybavené funkciami, ktoré vám poskytnú 
ešte väčšiu bezpečnosť a pohodlie: Funk-
cia QuickStart** zaisťuje zrýchlené zapaľo-
vanie a GasStop & ReStart** automatické 
opätovné zapálenie v prípade zlyhania 
plameňa. Niektoré modely sú dodatočne 
vybavené kuchynským budíkom, ako aj 
indikáciou tepla a indikáciou zostatkového 
tepla.

GasStop & ReStart**
Bezpečné varenie: ak plameň zhasne, 
znova sa zapáli. Pokiaľ opätovné zapálenie 
zlyhá, preruší sa prívod plynu.

Nosiče riadu ComfortClean
Rýchlo čisté: nosiče stačí zložiť a umyť v 
umývačke. Varná doska tak bude dlho ako 
nová.

Horák pre wok
Profesionálne: mono alebo duálny horák pre 
wok na jednotnú alebo samostatnú regulá-
ciu dvoch plameňových okruhov.

Plyn – účinný a ekologický
Ekologicky a ekonomicky výhodné: varenie 
s plynom.
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Ovládanie
Výber prevádzkových režimov a časov pomocou ovláda-
cieho otočného voliča

Bezpečnosť
Viac pohodlia vďaka automatickému zapnutiu v prípade 
zlyhania plameňa

Vysoká bezpečnosť vďaka okamžitému prerušeniu 
prívodu plynu po zhasnutí plameňa

QuickStart
Viac pohodlia vďaka zrýchlenému zapáleniu plameňa 
plynu

Nosiče riadu
Dokonalá čistota vďaka čisteniu nosičov riadu vhodných 
na umývanie v umývačke riadu

Horák s povrchovou úpravou PerfectClean
Patentovaná povrchová úprava pre neprekonateľný 
komfort čistenia

Význam symbolov
Prehľad symbolov plynových varných dosiek
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Plynové varné dosky
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie KM 2034 KM 2356-1 KM 3054-1
Spôsob ohrevu
Spôsob ohrevu plynový plynový plynový
Prevedenie
Samostatne bez sporáku • • •
Dizajn
Obvodový nerezový rám – – –
Lesklý povrch dosky z nerezovej ocele/
celoplošný lesklý povrch dosky z nerezovej ocele •/– •/– sklokeramika/–
Liatinové nosiče riadu (matne čierne, emailované) • • •
Vybavenie varných zón
Počet varných zón 5 5 5
Varná zóna
Pozícia/Spôsob vpredu vľavo/silný horák vpredu vľavo/úsporný horák vľavo v strede/Dual Wok
Max. výkon vo W 2.600 1.000 4.700
Varná zóna
Pozícia/Spôsob vzadu vľavo/úsporný horák vzadu vľavo/silný horák vzadu v strede/úsporný horák
Max. výkon vo W 1.000 2.700 1.000
Varná zóna
Pozícia/Spôsob v strede/Dual Wok v strede/Dual Wok vzadu vpravo/normálny horák
Max. výkon vo W 4.200 4.500 1.700
Varná zóna
Pozícia/Spôsob vzadu vpravo/normálny horák vzadu vpravo/normálny horák vpredu vpravo/normálny horák
Max. výkon vo W 1.750 1.700 1.700
Varná zóna
Pozícia/Spôsob vpredu vpravo/normálny horák vpredu vpravo/normálny horák vpredu v strede/normálny horák
Max. výkon vo W 1.750 1.700 2.700
Komfort pri obsluhe
Ovládanie otočnými voličmi • • •
Kuchynský budík – – –
Elektrické zapaľovanie a ovládanie jednou rukou •/– –/• •/•
Komfort pri údržbe
Ľahko udržiavateľná sklokeramika – – •
Nosiče riadu vhodné do umývačky riadu – • •
Horák s povrchovou úpravou PerfectClean • – –
Bezpečnosť
Zablokovanie sprevádzkovania – – –
Indikácia tepla/indikácia prevádzky –/– –/– •/•
GasStop/GasStop & ReStart •/– –/• –/•
Technické údaje
Rozmery v mm (š x v x h) 750 x 90 x 520 888 x 105 x 508 942 x 53 x 526
Maximálna výška pre zabudovanie v mm – 101 –
Rozmery výrezu v mm (š x h) 560 x 480 862 x 490 916 x 500
Celkový príkon v kW/napätie vo V 11,300/230 11,9/230 0/230
Dodávané príslušenstvo
Pripojovací kábel • – •
Sada trysiek na propán-bután/sada trysiek na zemný plyn •/– –/– –/–
Držiak na wok/držiak na malý riad –/– •/• •/•
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Dobré perspektívy pri plánovaní vašej kuchyne
Prevedenia odsávačov pár Miele

Nástenné a ostrovné odsávače pár
Ten pravý dizajnový prvok do každej 
kuchyne

Stropný odsávač pár
Integrované vetranie pre nerušený výhľad

Ostrovné odsávače pár

Nástenné odsávače pár

Prevedenie

Výsuvné odsávače pár
Elegantné riešenie za varnou doskou

Zabudovateľné odsávače pár
Pre každý typ zabudovania to správne 
riešenie

Zabudovateľný plošný odsávač párPanelové odsávače pár Odsávače do pracovnej dosky
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Optimálna šírka odsávača pre vašu varnú dosku
Šírky odsávačov pár Miele

Správna klíma pre každú situáciu bývania
Konštrukčné typy odsávačov pár Miele

Pri varení a predovšetkým pri smažení vznikajú výpary, zmes vodnej pary, čiastočiek tuku 
a pachov. Ak sa vzduch v kuchyni neodsáva alebo nefiltruje, výpary zostávajú v miestnosti 
a zaťažujú jej klímu. Kuchynský nábytok, tapety, nátery atď. trvalo trpia, pretože sa na nich 
usádza mastnota a výpary. Na efektívne čistenie vzduchu sú k dispozícii tri možnosti: pre-
vádzka s odťahom, prevádzka s odťahom s externým ventilátorom a cirkulačná prevádzka.

Prevádzka s odťahom – vysoko efektívna a 
s odvlhčujúcim účinkom

Prevádzka s odťahom pre externý ventilá-
tor – efektívna a mimoriadne tichá

Cirkulačná prevádzka – jednoduchá a 
energeticky výhodná

Pre kuchyne menšej a strednej veľkosti
Odsávače pár vo veľkostiach
• šírka 50 cm • šírka 55 cm
• šírka 60 cm • šírka 70 cm
• šírka 75 cm • šírka 80 cm

Pre veľké a otvorené kuchyne
Odsávače pár vo veľkostiach
• šírka 90 cm • šírka 100 cm
• šírka 110 cm • šírka 120 cm
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Aké aspekty sú pre vás dôležité?
Výhody* odsávačov pár Miele

* v závislosti od modelu

ECO motor
Výkonný a tichý: motor na jednosmerný 
prúd ušetrí až 70 % energie v porovnaní s 
bežnými ventilátormi.

Con@ctivity 3.0
Dokonalá koncentrácia na varenie: s funk-
ciou Con@ctivity 3.0 bude odsávač automa-
ticky robiť svoju prácu. Okamžite po zapnutí 
alebo vypnutí varnej dosky odsávač pár 
automaticky zareaguje. V závislosti od toho, 
čo sa deje na varnej doske, sa automaticky 
prispôsobí sací výkon – a zabezpečuje tak 
vždy príjemnú klímu v miestnosti. Spotre-
biče komunikujú navzájom cez WiFi. S funk-
ciou Con@ctivity 3.0 integrujete odsávač a 
varnú dosku do systému Miele@home.

Trieda energetickej účinnosti
Prehľad o všetkom: energetický štítok vás 
informuje o hospodárnosti a výkone.

Systém Silence
Efektívny a veľmi tichý: ventilátor je vybavený 
špeciálnou zvukotesnou izoláciou a je tak 
účinne izolovaný.

Miele CleanCover
Ochrana a jednoduché čistenie: uzavretý 
hladký povrch vnútra odsávača chráni pred 
kontaktom s káblami a časťami motora.

Nerezové kovové tukové filtre 
(10-vrstvové)
Pohodlné čistenie: Vysoko kvalitné nerezové 
kovové tukové filtre sú vhodné do umývačky 
riadu a sú veľmi odolné. 
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Energetická účinnosť
Symbol zobrazuje triedy energetickej účinnosti od A++ 
do B.

Con@ctivity
 WiFi (3.0), resp. bezdrôtová (2.0) automatická funkcia pre 
optimálnu klímu v miestnosti a najvyšší komfort ovládania

Automatická funkcia založená na WiFi pre optimálnu 
klímu v miestnosti a najvyšší komfort ovládania

MobileControl
Vyvolávanie stavu alebo ovládanie spotrebiča cez smart-
fón alebo tablet

10 x filter
10-vrstvový kovový tukový filter, vhodný na umývanie v 
umývačke riadu

Indikátor výmeny filtra
Optický indikátor nasýtenia tukového filtra a aktívneho 
uhlíkového filtra

ECO motor
Mimoriadne efektívny odsávač pár

LED osvetlenie
Pre optimálne osvetlenie celej varnej plochy

INDIVIDUÁLNE
Individuálne prispôsobený odsávač – s možnosťou 
riešenia špecifického pre zákazníka

Hood in motion
Správne umiestnenie odsávača pre všetky pracovné 
situácie

Význam symbolov
Prehľad symbolov odsávačov pár
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Nástenné odsávače pár
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DA 396-7 Classic DA 399-7 Classic DA 4228 W Puristic Plus
Konštrukcia a prevádzkové spôsoby
Nástenný/ostrovný/stropný odsávač pár •/–/– •/–/– •/–/–
Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka • • •
Odťah/cirkulácia/externý •/•/– •/•/• •/–/•
Komfort pri obsluhe
Tlačidlá s LED/dotykové ovládanie na skle •/– •/– •/–
Kovovo-nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu 2 3 4
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover • • •
Akustický balíček/bezpečnostné vypínanie/dobeh 5 alebo 15 min. –/•/– –/•/– •/•/•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie 
tukových/uhlíkových filtrov –/– –/– •/–
Odsávač s motorickým nastavením výšky – – –
Inteligentná domácnosť
Miele@home/MobileControl –/– –/– •/•
Automatická funkcia Con@ctivity C2.0/Con@ctivity 3.0 –/– –/– •/•
Hospodárnosť ***
Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie mastnôt C/A C/A A++/A
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 59,1 58,9 28,8
Jednosmerný motor (DC) – – •
Osvetlenie
LED/ambientné osvetlenie •/– •/– •/–
Počet x W 2 x 3 W 2 x 3 W 3 x 3 W
Výkon pri maximálnom priemere odťahu*
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 350 350 390
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 55/40 55/40 52/37
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 500 500 630
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 62/47 62/47 64/49
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 250 250 –
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 61/47 61/47 –/–
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 350 350 –
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 68/53 68/53 –/–
Technické údaje
Celková výška odsávača v prevedení odťah a externý/cirkulácia v mm 695 – 1.015/825 – 1.145 695 – 1.015/825 – 1.145 685 – 1.005/–
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 598 x 120 x 520 898 x 120 x 520 1.198 x 62 x 500
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky v mm** 450/650 450/650 450/650
Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A 0,13/230/10 0,13/230/10 0,09/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný •/•/– •/•/– •/•/–
Priemer odťahového hrdla v mm 150 150 150
Teleskopický komín/teleskopický držiak pre upevnenie na stenu •/– •/– •/•
Dodávané príslušenstvo
Diaľkové ovládanie/modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku –/– –/– –/XKS 3000 Z
Spätná klapka/rozdeľovač vzduchu pre cirkuláciu/aktívny uhlíkový filter •/–/– •/–/– •/–/–
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava na prestavbu na cirkuláciu vzduchu/aktívny uhlíkový filter/
regenerovateľný aktívny uhlíkový filter DUW 20/•/DKF 12-R DUW 20/•/DKF 12-R –/–/–
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406/diaľkové ovládanie DARC 6 •/–/– •/–/– –/•/•
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150/komín •/•/– •/•/– •/•/–
Dekoračné panely sklo/nerez –/– –/– –/–
Farebné prevedenie
Nerez • • •

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

**   Plynová varná doska s viac horákmi s max. celkovým príkonom 
12,6 kW, pričom žiaden horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.

***  U externého prevedenia sa hodnoty uvedené na energetickom štítku 
vzťahujú výhradne na osvetlenie.
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Nástenné odsávače pár
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DA 4298 W Puristic Plus
DA 6698 W Puristic  
Edition 6000 DA 6798 W Shape

Konštrukcia a prevádzkové spôsoby
Nástenný/ostrovný/stropný odsávač pár •/–/– •/–/– •/–/–
Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka • • –
Odťah/cirkulácia/externý •/•/• •/•/• •/•/•
Komfort pri obsluhe
Tlačidlá s LED/dotykové ovládanie na skle •/– –/• –/•
Kovovo-nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu 3 3 1
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover • • •
Akustický balíček/bezpečnostné vypínanie/dobeh 5 alebo 15 min. •/•/• •/•/• –/•/•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie 
tukových/uhlíkových filtrov •/• •/• •/•
Odsávač s motorickým nastavením výšky – – –
Inteligentná domácnosť
Miele@home/MobileControl •/• •/• •/•
Automatická funkcia Con@ctivity C2.0/Con@ctivity 3.0 •/• •/• •/•
Hospodárnosť ***
Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie mastnôt A++/A A++/A A+/D
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 26,7 24,6 27,8
Jednosmerný motor (DC) • • •
Osvetlenie
LED/ambientné osvetlenie •/– •/– •/–
Počet x W 3 x 3 W 3 x 3 W 3 x 3 W
Výkon pri maximálnom priemere odťahu*
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 390 400 380
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 52/37 52/37 52/37
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 630 640 610
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 64/49 63/48 63/48
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 315 315 325
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 64/49 63/48 57/43
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 460 460 490
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 73/58 72/57 69/54
Technické údaje
Celková výška odsávača v prevedení odťah a externý/cirkulácia v mm 685 – 1.005/815 – 1.135 710 – 1.030/840 – 1.160 568/568
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 898 x 62 x 500 898 x 85 x 500 898 x 568 x 493
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky v mm** 450/650 450/650 450/650
Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A 0,09/230/10 0,09/230/10 0,09/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný •/•/– •/•/– •/•/–
Priemer odťahového hrdla v mm 150 150 150
Teleskopický komín/teleskopický držiak pre upevnenie na stenu •/• •/• –/–
Dodávané príslušenstvo
Diaľkové ovládanie/modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Spätná klapka/rozdeľovač vzduchu pre cirkuláciu/aktívny uhlíkový filter •/–/– •/–/– •/–/–
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava na prestavbu na cirkuláciu vzduchu/aktívny uhlíkový filter/
regenerovateľný aktívny uhlíkový filter DUW 20/•/DKF 12-R DUW 20/•/DKF 12-R –/•/DKF 25-R
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406/diaľkové ovládanie DARC 6 –/•/• –/•/• –/•/•
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150/komín •/•/– •/•/– •/•/DADC 6000
Dekoračné panely sklo/nerez –/– –/– –/–
Farebné prevedenie
Nerez • • –
Briliantová biela – – –
Obsidián čierna – – •

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

**   Plynová varná doska s viac horákmi s max. celkovým príkonom 
12,6 kW, pričom žiaden horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.

***  U externého prevedenia sa hodnoty uvedené na energetickom štítku 
vzťahujú výhradne na osvetlenie.
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Nástenné odsávače pár
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DA 6999 W1) DA 6498 W Pure DA 7198 W Triple
Konštrukcia a prevádzkové spôsoby
Nástenný/ostrovný/stropný odsávač pár •/–/– •/–/– •/–/–
Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka – – –
Odťah/cirkulácia/externý •/•/– •/•/• •/•/•
Komfort pri obsluhe
Tlačidlá s LED/dotykové ovládanie na skle •/– –/• •/–
Kovovo-nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu 1 1 1
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover • • •
Akustický balíček/bezpečnostné vypínanie/dobeh 5 alebo 15 min. –/•/• –/•/• –/•/•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie 
tukových/uhlíkových filtrov •/• •/• •/•
Odsávač s motorickým nastavením výšky – – –
Inteligentná domácnosť
Miele@home/MobileControl •/• •/• •/•
Automatická funkcia Con@ctivity C2.0/Con@ctivity 3.0 –/• •/• •/•
Hospodárnosť ***
Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie mastnôt A++/B A++/C A+/B
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 25,1 25,1 26,0
Jednosmerný motor (DC) • • •
Osvetlenie
LED/ambientné osvetlenie •/farebné •/– •/–
Počet x W 1 x 9,7 W / 1 x 10,7 W 2 x 3 W 2 x 3 W
Výkon pri maximálnom priemere odťahu*
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 390 380 375
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 52/38 53/38 60/45
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 620 610 600
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 64/49 64/49 72/57
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 320 330 265
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 61/46 60/46 66/51
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 470 490 375
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 70/55 69/54 75/61
Technické údaje
Celková výška odsávača v prevedení odťah a externý/cirkulácia v mm 583/583 550/550 440/440
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 900 x 583 x 537 899 x 550 x 530 880 x 440 x 433
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky v mm** 450/650 450/650 450/650
Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A 0,10/230/10 0,09/230/10 0,11/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný •/•/– •/•/– •/•/–
Priemer odťahového hrdla v mm 150 150 150
Teleskopický komín/teleskopický držiak pre upevnenie na stenu –/– –/– –/–
Dodávané príslušenstvo
Diaľkové ovládanie/modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku –/– –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Spätná klapka/rozdeľovač vzduchu pre cirkuláciu/aktívny uhlíkový filter •/–/– •/–/– •/–/–
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava na prestavbu na cirkuláciu vzduchu/aktívny uhlíkový filter/
regenerovateľný aktívny uhlíkový filter –/•/DKF 25-R –/•/DKF 25-R –/•/DKF 11-R
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406/diaľkové ovládanie DARC 6 –/•/• –/•/• –/•/•
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150/komín •/•/DADC 6000 •/•/DADC 6000 •/•/DADC 7000
Dekoračné panely sklo/nerez –/– –/– –/–
Farebné prevedenie
Grafitově šedá – • •
Briliantová biela • – –
Obsidián čierna – • •

1) Dostupné od 11/2019
*   Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, Akustický výkon: 

EN 60704-3, Akustický tlak: EN 60704-2-13.
**   Plynová varná doska s viac horákmi s max. celkovým príkonom 

12,6 kW, pričom žiaden horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.
***  U externého prevedenia sa hodnoty uvedené na energetickom štítku 

vzťahujú výhradne na osvetlenie.
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Ostrovné odsávače pár
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DA 4208 V D Puristic Varia DA 4248 V D Puristic Varia
DA 6698 D Puristic  
Edition 6000

Konštrukcia a prevádzkové spôsoby
Nástenný/ostrovný/stropný odsávač pár –/•/– –/•/– –/•/–
Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka • • •
Odťah/cirkulácia/externý •/•/• •/–/• •/•/•
Komfort pri obsluhe
Tlačidlá s LED/dotykové ovládanie na skle •/– •/– –/•
Kovovo-nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu 3 6 3
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover • • •
Akustický balíček/bezpečnostné vypínanie/dobeh 5 alebo 15 min. •/•/• •/•/• •/•/•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie 
tukových/uhlíkových filtrov •/• •/– •/•
Odsávač s motorickým nastavením výšky • • –
Inteligentná domácnosť
Miele@home/MobileControl •/• •/• •/•
Automatická funkcia Con@ctivity C2.0/Con@ctivity 3.0 •/• •/• •/•
Hospodárnosť ***
Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie mastnôt A+/A A+/A A++/A
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 30,8 30,8 32,1
Jednosmerný motor (DC) • • •
Osvetlenie
LED/ambientné osvetlenie •/– •/– •/–
Počet x W 4 x 3 W 4 x 3 W 4 x 3 W
Výkon pri maximálnom priemere odťahu*
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 420 420 450
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 58/43 58/43 53/38
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 675 675 730
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 70/55 70/55 65/50
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 290 – 330
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 64/49 –/– 64/49
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 400 – 480
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 73/58 –/– 73/58
Technické údaje
Celková výška odsávača v prevedení odťah a externý/cirkulácia v mm 755 – 1.045/755 – 1.045 755 – 1.045/– 705 – 1.005/765 – 1.075
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 898 x 70 x 598 1.198 x 70 x 698 898 x 85 x 598
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky v mm** 450/650 450/650 450/650
Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A 0,29/230/10 0,29/230/10 0,12/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný •/–/– •/–/– •/–/–
Priemer odťahového hrdla v mm 150 150 150
Teleskopický komín/teleskopický držiak pre upevnenie na stenu •/– •/– •/–
Dodávané príslušenstvo
Diaľkové ovládanie/modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Spätná klapka/rozdeľovač vzduchu pre cirkuláciu/aktívny uhlíkový filter •/–/– •/–/– •/–/–
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava na prestavbu na cirkuláciu vzduchu/aktívny uhlíkový filter/
regenerovateľný aktívny uhlíkový filter DUI 32/•/DKF 12-R –/–/– DUI 32/•/DKF 12-R
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406/diaľkové ovládanie DARC 6 –/•/• –/•/• –/•/•
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150/komín •/•/– •/•/– •/•/–
Dekoračné panely sklo/nerez –/– –/– –/–
Farebné prevedenie
Nerez • • •
Briliantová biela – – –
Obsidián čierna – – –

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

**   Plynová varná doska s viac horákmi s max. celkovým príkonom 
12,6 kW, pričom žiaden horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.

***  U externého prevedenia sa hodnoty uvedené na energetickom štítku 
vzťahujú výhradne na osvetlenie.
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Ostrovné odsávače pár
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DA 6708 D Aura Edition 6000
Konštrukcia a prevádzkové spôsoby
Nástenný/ostrovný/stropný odsávač pár –/•/–
Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka •
Odťah/cirkulácia/externý –/•/–
Komfort pri obsluhe
Tlačidlá s LED/dotykové ovládanie na skle –/•
Kovovo-nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu 2
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover •
Akustický balíček/bezpečnostné vypínanie/dobeh 5 alebo 15 min. –/•/•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie 
tukových/uhlíkových filtrov •/•
Odsávač s motorickým nastavením výšky –
Inteligentná domácnosť
Miele@home/MobileControl •/•
Automatická funkcia Con@ctivity C2.0/Con@ctivity 3.0 •/•
Hospodárnosť ***
Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie mastnôt C/B
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 80,6
Jednosmerný motor (DC) –
Osvetlenie
LED/ambientné osvetlenie •/–
Počet x W 4 x 3 W
Výkon pri maximálnom priemere odťahu*
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) –
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) –/–
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) –
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) –/–
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 470
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 67/53
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 620
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 74/59
Technické údaje
Celková výška odsávača v prevedení odťah a externý/cirkulácia v mm –/500 – 1.500
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 1.000 x 112 x 700
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky v mm** 450/650
Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A 0,16/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný –/–/–
Priemer odťahového hrdla v mm –
Teleskopický komín/teleskopický držiak pre upevnenie na stenu –/–
Dodávané príslušenstvo
Diaľkové ovládanie/modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku –/XKS 3000 Z
Spätná klapka/rozdeľovač vzduchu pre cirkuláciu/aktívny uhlíkový filter –/–/•
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava na prestavbu na cirkuláciu vzduchu/aktívny uhlíkový filter/
regenerovateľný aktívny uhlíkový filter –/•/DKF 21-R
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406/diaľkové ovládanie DARC 6 –/–/•
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150/komín –/–/–
Dekoračné panely sklo/nerez –/–
Farebné prevedenie
Nerez •
Briliantová biela •
Obsidián čierna •

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

**   Plynová varná doska s viac horákmi s max. celkovým príkonom 
12,6 kW, pričom žiaden horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.

***  U externého prevedenia sa hodnoty uvedené na energetickom štítku 
vzťahujú výhradne na osvetlenie.
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Stropné odsávače pár
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DA 2808 DA 2906
Konštrukcia a prevádzkové spôsoby
Nástenný/ostrovný/stropný odsávač pár –/–/• –/–/•
Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka – –
Odťah/cirkulácia/externý •/•/• •/•/•
Komfort pri obsluhe
Tlačidlá s LED/dotykové ovládanie na skle •/– •/–
Kovovo-nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu 2 4
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover • •
Akustický balíček/bezpečnostné vypínanie/dobeh 5 alebo 15 min. –/•/• •/•/•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie 
tukových/uhlíkových filtrov •/• •/•
Odsávač s motorickým nastavením výšky – –
Inteligentná domácnosť
Miele@home/MobileControl •/• –/–
Automatická funkcia Con@ctivity C2.0/Con@ctivity 3.0 •/• •/–
Hospodárnosť ***
Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie mastnôt A+/B A+/E
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 27,6 36,1
Jednosmerný motor (DC) • •
Osvetlenie
LED/ambientné osvetlenie •/– •/–
Počet x W 4 x 3 W 4 x 3 W
Výkon pri maximálnom priemere odťahu*
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 450 450
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 53/38 57/40
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 725 740
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 65/50 69/52
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 335 330
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 62/47 66/49
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 535 480
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 72/57 73/56
Technické údaje
Celková výška odsávača v prevedení odťah a externý/cirkulácia v mm 339/339 310/310
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 880 x 345 x 500 1.100 x 322 x 700
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky v mm** 450/650 450/650
Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A 0,12/230/10 0,14/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný •/•/• •/•/•
Priemer odťahového hrdla v mm 150 150
Teleskopický komín/teleskopický držiak pre upevnenie na stenu –/– –/–
Dodávané príslušenstvo
Diaľkové ovládanie/modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku –/XKS 3000 Z •/XKS 3000 Z
Spätná klapka/rozdeľovač vzduchu pre cirkuláciu/aktívny uhlíkový filter •/–/– •/–/–
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava na prestavbu na cirkuláciu vzduchu/aktívny uhlíkový filter/
regenerovateľný aktívny uhlíkový filter DUU 2900/•/– DUU 2900/•/–
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406/diaľkové ovládanie DARC 6 –/•/• –/•/•
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150/komín •/•/– •/•/–
Dekoračné panely sklo/nerez –/– DRP 2900/DRP 2900
Farebné prevedenie
Nerez • •

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

**   Plynová varná doska s viac horákmi s max. celkovým príkonom 
12,6 kW, pričom žiaden horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.

***  U externého prevedenia sa hodnoty uvedené na energetickom štítku 
vzťahujú výhradne na osvetlenie.

19-0296_Part17_DA_Einbaugeraete_Gen7000_SK.indd   164 06.08.19   08:54



165

O
ds

áv
ač

e 
pá

r

Zabudovateľné panelové odsávače pár
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DA 3466 DA 3496 DA 3568
Konštrukcia a prevádzkové spôsoby
Panelový odsávač pár • • •
Odťah/cirkulácia/externý •/•/• •/•/• •/•/•
Komfort pri obsluhe
Posuvný spínač/tlačidlá s LED –/• –/• –/•
Kovovo-nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu 1 2 2
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover • • •
Bezpečnostné vypínanie/čas dobehu 5 al. 15 min. •/– •/– •/•
Odsávač s motorickým nastavením výšky – – –
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie 
tukových/uhlíkových filtrov –/– –/– •/•
Inteligentná domácnosť
Miele@home/MobileControl –/– –/– •/•
Automatická funkcia Con@ctivity C2.0/Con@ctivity 3.0 –/– –/– •/•
Hospodárnosť ***
Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie mastnôt B/B B/B A++/C
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 69,5 69,5 24,5
Jednosmerný motor (DC) – – •
Osvetlenie
Halogénové osvetlenie/LED –/• –/• –/•
Počet x W 2 x 3 W 2 x 3 W 2 x 3 W
Výkon pri maximálnom priemere odťahu*
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 400 400 400
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 56/44 56/44 51/37
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 64/52 64/52 63/49
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 550 550 635
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 280 280 365
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 67/54 67/54 65/51
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 350 350 530
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 72/60 72/60 73/59
Technické údaje
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 595 x 34 x 275 895 x 34 x 275 592 x 37 x 309
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky v mm** 450/650 450/650 450/650
Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A 0,19/230/10 0,19/230/10 0,09/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný •/–/– •/–/– •/•/–
Priemer odťahového hrdla v mm 150 150 150
Dodávané príslušenstvo
Spätná klapka • • •
Diaľkové ovládanie/modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku –/– –/– –/XKS 3000 Z
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku DUU 151 DUU 151 DUU 151
Aktívne uhlíkové filtre DKF 13-1 DKF 13-1 DKF 19-1
Diaľkové ovládanie DARC 6 – – •
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406 •/– •/– –/•
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150 •/• •/• •/•
Montážna súprava pre originálnu nábytkovú lištu DML 400 • • –
Rám pre zabudovanie panelových odsávačov pár DAR 3000 • • –
Farebné prevedenie
Nerez • • •

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

**   Plynová varná doska s viac horákmi s max. celkovým príkonom 
12,6 kW, pričom žiaden horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.

***  U externého prevedenia sa hodnoty uvedené na energetickom štítku 
vzťahujú výhradne na osvetlenie.
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Zabudovateľné panelové odsávače pár
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DA 3598 DA 3668 DA 3698
Konštrukcia a prevádzkové spôsoby
Panelový odsávač pár • • •
Odťah/cirkulácia/externý •/•/• •/•/– •/•/–
Komfort pri obsluhe
Posuvný spínač/tlačidlá s LED –/• –/• –/•
Kovovo-nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu 2 2 2
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover • • •
Bezpečnostné vypínanie/čas dobehu 5 al. 15 min. •/• •/• •/•
Odsávač s motorickým nastavením výšky – • •
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie 
tukových/uhlíkových filtrov •/• •/• •/•
Inteligentná domácnosť
Miele@home/MobileControl •/• •/• •/•
Automatická funkcia Con@ctivity C2.0/Con@ctivity 3.0 •/• •/• •/•
Hospodárnosť ***
Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie mastnôt A++/C A++/C A++/C
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 25,6 24,5 25,6
Jednosmerný motor (DC) • • •
Osvetlenie
Halogénové osvetlenie/LED –/• –/• –/•
Počet x W 3 x 3 W 2 x 3 W 3 x 3 W
Výkon pri maximálnom priemere odťahu*
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 400 400 400
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 51/37 51/37 51/37
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 63/49 63/49 63/49
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 635 635 635
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 365 365 365
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 65/51 65/51 65/51
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 530 530 530
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 73/59 73/59 73/59
Technické údaje
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 892 x 37 x 309 592 x 37 x 309 892 x 37 x 309
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky v mm** 450/650 450/650 450/650
Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A 0,09/230/10 0,09/230/10 0,09/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný •/•/– •/•/– •/•/–
Priemer odťahového hrdla v mm 150 150 150
Dodávané príslušenstvo
Spätná klapka • • •
Diaľkové ovládanie/modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku –/XKS 3000 Z •/XKS 3000 Z •/XKS 3000 Z
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku DUU 151 DUU 151 DUU 151
Aktívne uhlíkové filtre DKF 19-1 DKF 19-1 DKF 19-1
Diaľkové ovládanie DARC 6 • • •
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406 –/• –/• –/•
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150 •/• •/• •/•
Montážna súprava pre originálnu nábytkovú lištu DML 400 – – –
Rám pre zabudovanie panelových odsávačov pár DAR 3000 – – –
Farebné prevedenie
Nerez • • •

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

**   Plynová varná doska s viac horákmi s max. celkovým príkonom 
12,6 kW, pričom žiaden horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.

***  U externého prevedenia sa hodnoty uvedené na energetickom štítku 
vzťahujú výhradne na osvetlenie.
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Zabudovateľné plošné odsávače pár
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DA 2668 DA 2698 DA 2628
Konštrukcia a prevádzkové spôsoby
Plošný odsávač pár • • •
Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka – – –
Odťah/cirkulácia/externý •/•/• •/•/• •/–/•
Komfort pri obsluhe
Tlačidlá s LED/otočný volič •/– •/– •/–
Kovovo-nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu 2 2 4
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover • • •
Akustický balíček/bezpečnostné vypínanie/dobeh 5 alebo 15 min. –/•/• –/•/• –/•/•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie 
tukových/uhlíkových filtrov •/• •/• •/–
Inteligentná domácnosť
Miele@home/MobileControl •/• •/• •/•
Automatická funkcia Con@ctivity C2.0/Con@ctivity 3.0 •/• •/• •/•
Hospodárnosť ***
Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie mastnôt A+/A A+/A A+/A
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 28,4 28,6 26,8
Jednosmerný motor (DC) • • •
Osvetlenie
LED • • •
Počet x W 2 x 4,5 W 4 x 3 W 3 x 4,5 W
Výkon pri maximálnom priemere odťahu*
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 365 400 400
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 51/37 51/37 51/37
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 585 640 640
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 64/50 62/48 62/48
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 330 365 –
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 64/49 62/48 –/–
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 490 535 –
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 74/60 74/59 –/–
Technické údaje
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 580 x 64 x 293 880 x 64 x 293 1.180 x 64 x 293
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky v mm** 450/650 450/650 450/650
Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A 0,09/230/10 0,09/230/10 0,09/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný •/•/– •/•/– •/•/–
Priemer odťahového hrdla v mm 150 150 150
Dodávané príslušenstvo
Modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku XKS 3000 Z XKS 3000 Z XKS 3000 Z
Spätná klapka • • •
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku/aktívny uhlíkový filter DUU 151/DKF 19-1 DUU 151/DKF 19-1 –/–
Diaľkové ovládanie DARC 6 • • •
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406 –/• –/• –/•
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150 •/• •/• •/•
Farebné prevedenie
Nerez • • •
Briliantová biela – • –

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

**   Plynová varná doska s viac horákmi s max. celkovým príkonom 
12,6 kW, pričom žiaden horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.

***  U externého prevedenia sa hodnoty uvedené na energetickom štítku 
vzťahujú výhradne na osvetlenie.
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Zabudovateľné plošné odsávače pár
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DA 2558 DA 2578
Konštrukcia a prevádzkové spôsoby
Plošný odsávač pár • •
Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka • •
Odťah/cirkulácia/externý •/•/• •/•/•
Komfort pri obsluhe
Tlačidlá s LED/otočný volič •/– •/–
Kovovo-nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu 1 2
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover • •
Akustický balíček/bezpečnostné vypínanie/dobeh 5 alebo 15 min. –/•/• –/•/•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie 
tukových/uhlíkových filtrov •/• •/•
Inteligentná domácnosť
Miele@home/MobileControl •/• •/•
Automatická funkcia Con@ctivity C2.0/Con@ctivity 3.0 •/• •/•
Hospodárnosť ***
Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie mastnôt A/B A/B
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 51,7 51,7
Jednosmerný motor (DC) – –
Osvetlenie
LED • •
Počet x W 2 x 3 W 2 x 3 W
Výkon pri maximálnom priemere odťahu*
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 360 360
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 56/41 56/41
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 600 600
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 67/52 67/52
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 320 320
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 63/48 63/48
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 530 530
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 72/57 72/57
Technické údaje
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 532 x 50 x 372 702 x 50 x 402
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky v mm** 450/650 450/650
Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A 0,23/230/10 0,23/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný •/•/– •/•/–
Priemer odťahového hrdla v mm 150 150
Dodávané príslušenstvo
Modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku XKS 3000 Z XKS 3000 Z
Spätná klapka • •
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku/aktívny uhlíkový filter DUU 151/DKF 15-1 DUU 151/DKF 15-1
Diaľkové ovládanie DARC 6 • •
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406 –/• –/•
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150 •/• •/•
Farebné prevedenie
Nerez • •

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

**   Plynová varná doska s viac horákmi s max. celkovým príkonom 
12,6 kW, pričom žiaden horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.

***  U externého prevedenia sa hodnoty uvedené na energetickom štítku 
vzťahujú výhradne na osvetlenie.
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Výsuvný odsávač pár
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DA 6890
Konštrukcia a prevádzkové spôsoby
Výsuvný odsávač pár •
Odťah/cirkulácia/externý •/•/•
Komfort pri obsluhe
Tlačidlá s LED/dotykové ovládanie na skle –/•
Dobeh 15 min. •
Kovové tukové filtre (vhodné do umývačky riadu) 2
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover –
Bezpečnostné vypínanie •
Počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukových filtrov •
Odsávač s motorickým nastavením výšky •
Hospodárnosť ***
Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie mastnôt C/D
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 109,9
Osvetlenie
Halogénové osvetlenie/LED –/•
Počet x W 1 x 7 W
Funkcia tlmeného osvetlenia •
Výkon pri maximálnom priemere odťahu*
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 450
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 60/47
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 710
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 69/56
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 435
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 64/51
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 640
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 74/61
Technické údaje
Celková výška odsávača v prevedení odťah a externý/cirkulácia v mm 1.051/1.051
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 916 x 646 x 361
Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A 0,28/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný/nadol •
Priemer odťahového hrdla v mm 150
Optimálna kombinácia s varnou doskou KM 6381, KM 6699
Dodávané príslušenstvo
Spätná klapka/rozdeľovač vzduchu pre cirkuláciu/aktívny uhlíkový filter –/–/–
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku/aktívny uhlíkový filter DUU 151/DKF 22-1
Súprava na prestavbu na externú prevádzku DEXT 6890 •
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406 –/–
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150 •/•
Dekoračné panely sklo/nerez –/–
Farebné prevedenie
Nerez •

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

**   Plynová varná doska s viac horákmi s max. celkovým príkonom 
12,6 kW, pričom žiaden horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.

***  U externého prevedenia sa hodnoty uvedené na energetickom štítku 
vzťahujú výhradne na osvetlenie.
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Prístroje Ranges
Dizajn a technika pre maximálnu kvalitu života

Sporák Range Cooker
Voľne stojace spotrebiče, ktoré pozostávajú 
z rúry na pečenie a varnej dosky. Rúry na 
pečenie sú vždy elektrické a varná doska 
môže byť plynová alebo elektrická.

Dizajnový čelný panel Range pre umý-
vačky riadu
Pomocou dekoračných panelov s dizajnom 
Range môžete zladiť každú plne integrovanú 
umývačku riadu Miele s dizajnom prístrojov 
Range.

Odsávač Range Hood
Pre každý sporák Range Cooker vám 
ponúkame optimálne prispôsobené odsá-
vače pár. Môžete si vybrať medzi výrazným 
nástenným odsávačom pár a plošným 
odsávačom pár, ktorý sa dá perfektne 
integrovať do vašej kuchyne.

S kuchynskými spotrebičmi Ranges máte k dispozícii produkty, ktoré sú tvarom, materiálmi a funkčnosťou perfektne vzájomne zladené. Rad 
produktov Miele Ranges pozostáva zo sporákov Range Cooker a odsávačov Range Hood, pričom na výber máte šírky 76 cm, 93 cm a 
122 cm. Na nasledujúcich stránkach objavte dokonalosť na najvyššej úrovni.

Zmeny vyhradené
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Aká veľkosť je pre vás vhodná?
Veľkosti kuchynských prístrojov Miele Ranges

Kuchynské spotrebiče Ranges od Miele sú navrhnuté tak, aby sa svojimi rozmermi 76 cm, 
93 cm alebo 122 cm mohli stať súčasťou každej kuchyne. Vďaka svojmu jedinečnému 
3-dverovému konceptu je 122 cm Range Cooker vybavený vysoko funkčnou M Touch rúrou 
na pečenie s mikrovlnkou, M Touch rúrou na pečenie a nahrievačom Gourmet.

šírka 93 cm (36 palcov)šírka 76 cm (30 palcov) šírka 122 cm (48 palcov)

M Touch – inovatívne ovládanie
Intuitívne ovládanie a precízne ovládacie prvky

S moderným displejom M Touch dosiahnete cieľ pohodlnejšie a rýchlejšie: ovládanie displeja M Touch je jednoduché a zrozumiteľné. Intuitívne 
potiahnutie prsta po displeji vás rýchlo privedie k želanej voľbe. Či už chcete vyvolať prevádzkový režim, napr. horúci vzduch plus, alebo jeden 
zo svojich obľúbených programov, displej má prehľadnú optiku s ľahko ovládateľnými senzorovými tlačidlami.

Pohyblivý panel
Ovládací panel sa vysunie, len čo sa prístroj 
zapne alebo sa stlačí niektoré senzorové 
tlačidlo. Displej M Touch je tak možné 
optimálne prečítať a obsluhovať. Na dosiah-
nutie hladkej prednej časti prístroja je 
ovládací panel možné vo vypnutom stave 
opäť zasunúť.

Podsvietené otočné voliče
Elegantne podsvietené otočné voliče vás 
neustále informujú o aktívnych nastave-
niach, sú však aj dizajnovým prvkom značky 
Miele. Otočné voliče fungujú rovnako ako 
bezpečnostná funkcia – podľa osvetlenia 
môžete vidieť, či bol horák po dokončení 
varenia vypnutý.
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Aké aspekty sú pre Vás dôležité?
Prednosti sporákov Miele Range Cooker

1)   s patentovaným nasávacím zariadením, 
Patent: EP 2 190 295 B1 

2) Patent: EP 1 985 983 B1

Bezkáblový pokrmový 
teplomer2)

Už viac nemusíte kontrolovať: ukazovateľ 
zostávajúceho času presne informuje, kedy 
je mäso, ryby, či hydina upečené.

Klimatické pečenie1)

Každá potravina kladie iné 
požiadavky na svoju individuálnu prípravu. 
Umenie prípravy jedla umožňuje rozvinutie 
typických aróm do plnej chuti. Doteraz bolo 
pečenie perfektného chleba a žemlí výsa-
dou pekárov. Pomocou funkcie klimatického 
pečenia sa vám podarí upiecť chlieb a 
žemle ako priamo od pekára. Zvýšenie 
vlhkosti vzduchu v ohrevnom priestore sa 
postará o najlepšie výsledky pečenia: 
voňavý, nadýchaný chlieb s lesklou, chrum-
kavou kôrkou; pečivo a croissanty čerstvé 
ako z pekárne; jemné šťavnaté mäso s 
chutnou hnedastou kôrkou; perfektne 
nadýchané nákypy; lahodné suflé a mnoho 
iného.

Komfortná otočná rukoväť
Komfortné otváranie a zatváranie: ergono-
mická otočná rukoväť uľahčuje ovládanie 
dvierok prístroja.

Rýchloohrev
Expresná rýchlosť pre tých, čo sa poná-
hľajú: kto má často na varenie málo času, 
mimoriadne ocení tento program.

Pyrolýza a PyroFit
Menej čistenia: automatické samočistenie 
ohrevného priestoru a príslušenstva pri 
vysokých teplotách.

Funkcia Crisp
Pre chrumkavé zhnednutie: 

mnohé potraviny, napr. pizza alebo hra-
nolky, sa podaria lepšie pri pečení suchým 
vzduchom.
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Funkcia Crisp
Pre chrumkavé zhnednutie: mnohé potraviny, napr. 
pizza alebo hranolky, sa podaria lepšie pri pečení 
suchým vzduchom.

Automatické programy
Bez akejkoľvek námahy vyčarovať vyše 100 pokrmov: 
chlieb, koláč alebo mäso – všetko sa pripraví plne 
automaticky.

Spodný ohrev
Individuálna príprava: pre jedlá, ktoré sa varia vo 
vodnom kúpeli alebo sa musia opiecť zdola.

Gril s cirkuláciou
Zvonka chrumkavé, vnútri šťavnaté: ideálne pre kurča, 
kačicu, kolená, mäsové rolády a mnohé ďalšie mäsové 
jedlá.

Automatické pečenie
Mäso zostane šťavnaté: opečenie prebehne na vysokej 
teplote, ďalšie pečenie zas na individuálne nastavenej 
teplote.

Intenzívne pečenie
Chrumkavý spodok, chutné obloženie: pizza, quiche 
alebo ovocný koláč – spodok chrumkavý, vrch 
šťavnatý.

Horúci vzduch plus
Nádherná nadýchanosť a jemnosť: ideálne na rýchle a 
šetrné pečenie, a to na niekoľkých úrovniach.

Horný/spodný ohrev
Univerzálne použiteľné a klasicky dobré: perfektne sa 
vám vydaria všetky tradičné recepty na pečenie.

Klimatické pečenie
Čerstvé ako od pekára: Pridanie vlhkosti zabezpečí 
neporovnateľne nadýchané cestá a hnedé kôrky.

Pre každý recept to správne nastavenie
Programy pečenia* sporáka Range Cooker Miele

Špeciálne prevádzkové režimy
Ideálny asistent pre špeciálne úlohy: napr. rozmrazova-
nie, sušenie, zohrievanie alebo rýchle predvarenie.

Program Sabbat
Unikátne od Miele: doby predprogramovania až 
72 hodín, resp. 3 dni.

Otočný rošt
Dookola chrumkavo vypečené: na otočnom rošte 
prebieha príprava pečeného mäsa, kebabu alebo 
celého kurčaťa pekne rovnomerne. 

Horný ohrev
Mimoriadne energeticky úsporné: v závislosti od 
modelu prístroja sa vám podarí pripraviť dokonalo 
šťavnaté pečené mäso alebo vynikajúce nákypy.

Príprava pri nízkej teplote
Na dokonale chutné jedlá: s nízkymi teplotami sa 
recepty z rýb automaticky stanú špecialitou.

Zapekanie
Tajná prísada: pre kompletné ukončenie prípravy 
– gratinovanie, zapekanie a dopekanie.

Veľký gril
Rozmanitosť v interiéri: na grilovanie väčších množstiev 
steakov, klobások, špízov, zeleniny, krátko opečeného 
mäsa a mnoho iného.

Vlastné programy
Pre vaše obľúbené jedlá: stačí uložiť prevádzkový 
režim, teplotu a dobu prípravy a jedlá pripravíte vždy 
rovnako.

Gril
Extra funkcia pre malé množstvá: aj pri menšom počte 
porcií sa steaky, klobásky a mnohé ďalšie pochúťky 
perfektne vydaria.

* v závislosti od modelu
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Význam symbolov
Prehľad symbolov sporákov Range Cooker

Ovládanie
Intuitívne ovládanie dotykom prsta

Objem ohrevného priestoru
 Sporáky Miele Range Cooker majú rozdielny objem 
ohrevného priestoru: 43–150 litrov.

MulitLingua
Multitalent: Na displeji môžete nastaviť rôzne jazyky, aby 
ste porozumeli všetkým informáciám.

Komfort pri údržbe
Ohrevný priestor a príslušenstvo budú po pyrolýze žiarivo 
čisté.

Klimatické pečenie
 Kombinácia bežného prevádzkového režimu a vlhkosti. 
Rozličné možnosti v závislosti od vybavenia.

Plnovýsuvné pojazdy FlexiClip
 Plnovýsuvy pre jednoduchú manipuláciu a maximálny 
komfort pri obsluhe

Automatické programy 
Plnoautomatická príprava jedál bez akejkoľvek námahy

Pokrmový teplomer
Na stupeň presná príprava

Comfort Swivel Handle
Otočná rukoväť pre pohodlné otváranie a zatváranie 
dvierok spotrebiča
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Sporáky Range Cooker
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie HR 1956-1 HR 1936-1 G HR 1622-1
Vyhotovenie a spôsob ohrevu
Šírka prístroja 122 cm 92 cm 76 cm
Elektrický/kombinovaný –/• –/• •/–
Dizajn
Displej rúra na pečenie/rúra na pečenie s mikrovlnkou M Touch/M Touch M Touch/– M Touch/–
Užívateľské výhody rúry na pečenie a rúry na pečenie s 
mikrovlnkou
Stupne výkonu mikrovlnky vo W 80/150/300/450/600/850/1000 – –
Bezkáblový pokrmový teplomer/pokrmový teplomer •/• •/– •/–
Motor otočného grilu • • •
Prevádzkové spôsoby rúry na pečenie a rúry na pečenie s 
mikrovlnkou
Horúci vzduch plus/intenzívne pečenie/zapekanie/rozmrazovanie •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Horný/spodný ohrev/spodný ohrev/horný ohrev •/•/• •/•/• •/•/•
Malý gril/veľký gril/gril s cirkuláciou •/•/• •/•/• •/•/•
Klimatické pečenie/automatické pečenie/príprava pri nízkej teplote •/•/• •/•/• •/•/•
Mikrovlnka/s horúcim vzduchom plus/s automatickým pečením •/•/• –/–/– –/–/–
Mikrovlnka s grilom/s grilom s cirkuláciou •/• –/– –/–
Užívateľské výhody a prevádzkové spôsoby nahrievača
Nahrievanie riadu/udržiavanie teploty jedál/príprava pri nízkej teplote •/•/• –/–/– –/–/–
Vybavenie varnej dosky
Druh plynu Zemný plyn H/E Zemný plyn H/E –
Počet extra silných horákov x výkon vo W – 1 x 4100 –
Počet silných horákov x výkon vo W 1 x 3300 1 x 3300 –
Počet normálnych horákov x výkon vo W 4 x 2300 2 x 2300 –
Funkcia pozvoľného varenia/GasStop/ReStart •/•/• •/•/• –/–/–
Počet platní x výkon vo W 1 x 4600 1 x 4600 –
Šírka x hĺbka platne v mm 258 x 434 258 x 434 – x –
Počet indukčných varných zón/varných zón Vario –/– –/– 4/4 varné zóny

Booster/TwinBooster/ funkcia udržiavania teploty –/–/– –/–/–
4 varné zóny/2 varné zóny/
4 varné zóny

Komfort pri obsluhe
MultiLingua • • •
Kovové voliče/osvetlenie voličov •/• •/• •/•
Ergonomická otočná rukoväť/motorický otočný ovládací panel •/• •/• •/•
Kuchynský budík/automatické vypnutie/
programovanie dĺžky trvania varenia •/•/• •/•/• •/•/•
Vlastné programy/individuálne nastavenia 20/• 20/• 20/•
Funkcia Popcorn/Quick mikrovlnka •/• –/– –/–
Dvierka prístroja
Dvierka CleanGlass/tlmenie dvierok rúry na pečenie •/• •/• •/•
Ohrevný priestor
Objem ohrevného priestoru rúry na pečenie v l/
rúry na pečenie s mikrovlnkou 84/43 150/– 122/–
Komfort pri údržbe
Nerezová čelná strana s povrchovou úpravou CleanSteel • • •
Úprava PerfectClean a ľanová štruktúra v rúre na pečenie s mikrovlnkou • – –
Rúra na pečenie s pyrolýzou/katalyzátor s ohrevom •/• •/• •/•
Smaltovaný nosič riadu, vhodný do umývačku riadu • • –
Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D) A A A
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná strana • • •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania/dverný spínač •/•/• •/•/• •/•/•
Technické údaje
Rozmery prístroja v mm (š x v x h) 1.220 x 942 – 950 x 698 915 x 942 – 980 x 698 762 x 902 – 940 x 693
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 8,6/230/16 6,7/230/16 12,1/230/20
Dodávané príslušenstvo
Univerzálny plech s úpravou PerfectClean 1 1 1
Rošt na pečenie s úpravou PerfectClean/PyroFit/s výsuvným systémom 1/3/– –/1/2 –/1/2
Ochranný plech proti odstrekovaniu s úpravou PerfectClean/sklenená misa 1/2 1/– 1/–
Plnovýsuvy FlexiClip s úpravou PyroFit 2 – –
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Výkonná technológia pre vašu kuchyňu
Prevádzkové režimy odsávačov Miele Range Hood

Pri varení a predovšetkým pri pečení vznikajú výpary, zmes vodnej pary, čiastočiek tuku 
a pachov. Ak sa vzduch v kuchyni neodsáva alebo nefiltruje, výpary zostávajú v miest-
nosti a zaťažujú jej klímu. Kuchynský nábytok, tapety, nátery atď. trvalo trpia, pretože sa 
na nich usádza mastnota a výpary. Na efektívne čistenie vzduchu sú k dispozícii dve 
možnosti: prevádzka s odťahom a cirkuláciou vzduchu. Tieto prevádzkové režimy 
ponúkajú špeciálne výhody, ale aj obmedzenia. To, ktorý prevádzkový režim je pre vás 
najlepšou voľbou, závisí od viacerých faktorov, ktoré vám vysvetlíme v nasledujúcom 
texte.

Odsávače s odťahom vzduchu – vysoko efektívne
Odsávače s odťahom vzduchu odsávajú výpary z varenia a pomocou tukového filtra 
odfiltrujú čiastočky mastnoty. Filtrovaný vzduch sa prepravuje cez odťahové potrubie z 
kuchyne von. S filtrovaným vzduchom sa z kuchyne odvádzajú pachy a nadbytočná 
vlhkosť. Na odvádzane odpadového vzduchu von potrebujú odsávače s odťahom 
vzduchu otvor v stene alebo strešný výpustný otvor. Súčasne sa musí privádzať čerstvý 
vzduch, napr. cez otvorené okno. Odsávač pár v prevádzke s odťahom vzduchu sa 
odporúča hlavne nad plynovú varnú dosku a pri častom používaní fritézy, grilu alebo 
woku. Tieto prístroje spôsobujú vysoké zaťaženie teplom, mastnotou a parami, ktoré sa 
najefektívnejšie odvádzajú v prevádzke s odťahom vzduchu. Navyše sa k varnej doske 
privádza s čerstvým vzduchom kyslík potrebný na spaľovanie. 

Prevádzka s odťahom vzduchu s externým ventilátorom: efektívna a mimoriadne 
tichá
Prevádzka s odťahom vzduchu je možná aj v kombinácii s externým ventilátorom, ktorý 
sa namontuje mimo odsávača pár, napr. na vonkajšiu stenu alebo na strechu. Vďaka 
externej montáži sa dá hluk ventilátora presunúť na miesto, kde pôsobí menej rušivo. 
Hlučnosť bezprostredne v odsávači sa tak zníži na minimum. Pre výraznú redukciu 
hlučnosti sa odporúča dráha odťahu minimálne 5–7 metrov. To, či môžete použiť 
externý ventilátor, závisí od priestorových pomerov vo vašej kuchyni, usporiadania 
vedenia odťahu a od odsávača pár.

Odsávače s cirkulačnou prevádzkou – jednoduché a energeticky výhodné
Odsávače s cirkulačnou prevádzkou nasávajú výpary z varenia a filtrujú tukové a 
pachové čiastočky. Vyčistený vzduch sa odvádza naspäť do miestnosti. Vzniká tak 
cirkulácia vzduchu v uzavretej miestnosti. Odsávače s cirkulačnou prevádzkou nepotre-
bujú odťahové rúry, otvory v stene ani strešné výpustné otvory. Vďaka tomu je montáž 
v porovnaní s odsávačmi s odťahom vzduchu jednoduchšia a častokrát len takto 
možná (napr. výškové budovy). Odsávač s cirkulačnou prevádzkou sa dobre hodí na 
použitie nad elektrickú varnú dosku. Nad plynovú varnú dosku, kde vzniká veľké teplo, 
by sa mal podľa možnosti použiť odsávač s odťahom vzduchu.

Pre každú domácnosť vhodné riešenie
Prevedenia odsávačov Miele Range Hood

Kuchynské spotrebiče Miele Ranges v kombinácii s odsávačmi Miele Range Hood 
tvoria svojou formou a funkciou perfektnú jednotku. Odsávače Miele Range Hood sú k 
dispozícii ako nástenné dekoračné odsávače a ako plošné odsávače pár. Použitie 
odsávača pár Range Hood so špeciálnym tukovým filtrom z kvalitnej ušľachtilej ocele 
sa odporúča z dôvodu vzájomne prispôsobeného vysokého výkonu kuchynských 
spotrebičov a odsávačov pár Range.

Range Hood – nástenné odsávače pár Range Hood – plošné odsávače pár
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Aké aspekty sú pre Vás dôležité?
Prednosti odsávačov Range Hood

LED osvetlenie
Ekologické a s extrémne dlhou životnosťou: 
vďaka 4 x 2 W bude varná doska rovno-
merne osvetlená teplým svetlom.

Tukové filtre vhodné do umývačky riadu
Kvalitné Miele tukové filtre z ušľachtilej ocele 
sú extrémne efektívne pri odsávaní výparov, 
absorbovaní zápachov a filtrovaní tukov. 
Odlúčený tuk sa hromadí v jednoducho 
odnímateľnom zachytávacom žľabe. Tukové 
filtre sa dajú pohodlne a komfortne umývať 
v umývačke riadu a k tomu majú mimo-
riadne dlhú životnosť.

Ovládací volič
Tvarovo pekné a funkčné: kovové otočné 
voliče dopĺňajú harmonický dizajn odsáva-
čov Range Hood.

Snímač teploty
Ochrana pred vysokým nárastom teploty: v 
prípade potreby sa odsávač automaticky 
prepne na stupeň Booster.

Miele CleanCover
Ochrana a jednoduché čistenie: uzavretý 
hladký povrch vnútra odsávača chráni pred 
kontaktom s elektronikou a motorom.

Made in Germany
Knowhow a remeselné umenie: v každom 
odsávači sa skrývajú naše vedomosti od 
vývoja až po výrobu.
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Energetická účinnosť
Symbol zobrazuje triedy energetickej účinnosti od A++ 
do B.

Tukový filter
Tukový filter vhodný na umývanie v umývačke riadu

LED osvetlenie
Pre optimálne osvetlenie celej varnej plochy

Význam symbolov
Odsávače Range Hood
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Odsávače pár Range Hood
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DAR 1225 DAR 1235 DAR 1255
Konštrukcia a prevádzkové spôsoby
Nástenný odsávač pár/zabudovateľný plošný odsávač pár •/– •/– •/–
Odťah/cirkulácia/externý •/•/• •/•/• •/–/•
Komfort pri obsluhe
Otočný volič • • •
Stupne výkonu (počet bez intenzívneho stupňa) 3 3 3
Intenzívny stupeň • • •
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover • • •
Počet filtrov zachytávača pár z nerezovej ocele, vhodných umývačky riadu 2 3 4
Žliabok na zachytávanie tuku vhodný do umývačky riadu • • •
Snímač teploty • • •
Hospodárnosť ***
Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie mastnôt B/C B/C B/C
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 65,7 68,4 69,5
Osvetlenie
LED • • •
Počet x W 2 x 3 W 3 x 3 W 4 x 3 W
Výkon pri maximálnom priemere odťahu*
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 400 400 400
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 54/40 54/40 54/40
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 650 650 650
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 67/53 67/53 67/53
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 400 400 –
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 59/44 59/44 –/–
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 650 650 –
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 71/57 71/57 –/–
Technické údaje
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 762 x 457 x 611 914 x 457 x 611 1.219 x 457 x 611
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky v mm** 450/650 450/650 450/650
Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A 0,21/230/15 0,21/230/15 0,21/230/15
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný •/•/• •/•/• •/•/•
Priemer odťahového hrdla v mm 150 150 150
Dodávané príslušenstvo
Spätná klapka • • •
Príslušenstvo na dokúpenie
Komínový kryt (v: 152 mm) DRDC 3006 DRDC 3606 DRDC 4806
Komínový kryt (v: 305 mm) DRDC 3012 DRDC 3612 DRDC 4812
Komínový kryt (v: 457 mm) DRDC 3018 DRDC 3618 DRDC 4818
Komínový kryt (v: 610 mm) DRDC 3024 DRDC 3624 DRDC 4824
Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku DRUU 30 DRUU 36 –
Zadný panel (š: 760 mm) RBS 30 – –
Zadný panel (š: 913 mm) RBS 36 RBS 36 –
Zadný panel (š: 1 218 mm) RBS 48 RBS 48 RBS 48
Aktívne uhlíkové filtre DKF 23-1 DKF 24-1 –

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

**   Plynová varná doska s viac horákmi s max. celkovým príkonom 
12,6 kW, pričom žiaden horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.

***  U externého prevedenia sa hodnoty uvedené na energetickom štítku 
vzťahujú výhradne na osvetlenie.
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Odsávače pár Range Hoods
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DAR 1155
Konštrukcia a prevádzkové spôsoby
Nástenný odsávač pár/zabudovateľný plošný odsávač pár –/•
Odťah/cirkulácia/externý •/–/•
Komfort pri obsluhe
Otočný volič •
Stupne výkonu (počet bez intenzívneho stupňa) 3
Intenzívny stupeň •
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover •
Počet filtrov zachytávača pár z nerezovej ocele, vhodných umývačky riadu 4
Žliabok na zachytávanie tuku vhodný do umývačky riadu •
Snímač teploty •
Hospodárnosť ***
Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie mastnôt B/C
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 69,5
Osvetlenie
LED •
Počet x W 4 x 3 W
Výkon pri maximálnom priemere odťahu*
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 400
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 54/40
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 650
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 67/53
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) –
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) –/–
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) –
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) –/–
Technické údaje
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 1.155 x 449 x 579
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky v mm** 450/650
Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A 0,21/230/15
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný •/•/•
Priemer odťahového hrdla v mm 150
Dodávané príslušenstvo
Spätná klapka •
Príslušenstvo na dokúpenie
Komínový kryt (v: 152 mm) –
Komínový kryt (v: 305 mm) –
Komínový kryt (v: 457 mm) –
Komínový kryt (v: 610 mm) –
Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku –
Zadný panel (š: 760 mm) –
Zadný panel (š: 913 mm) –
Zadný panel (š: 1 218 mm) RBS 48
Aktívne uhlíkové filtre –

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

**   Plynová varná doska s viac horákmi s max. celkovým príkonom 
12,6 kW, pričom žiaden horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.

***  U externého prevedenia sa hodnoty uvedené na energetickom štítku 
vzťahujú výhradne na osvetlenie.
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Aký druh prístroja si želáte? 
Prevedenia a koncepty ovládania kávovarov Miele

Dokonale integrované
Dodajte svojej kuchyni jednotný vzhľad: 
Kávovar Miele sa dá perfektne zabudovať 
do 45 cm vysokého výklenku. Pri kombiná-
cii s inými zabudovateľnými spotrebičmi – či 
už vertikálne alebo horizontálne – vznikne 
harmonický celkový koncept. A okrem toho 
optimálne využijete miesto v kuchyni. 

Tento zabudovateľný spotrebič sa voliteľne 
dodáva s prípojkou na prívod čerstvej vody. 
To je veľmi praktické, pretože spotrebič 
Miele je takto vždy pripravený na prevádzku. 
Keďže je kávovar priamo spojený s prívo-
dom čerstvej vody, odpadá manuálne 
plnenie zásobníka vody – to šetrí čas a 
zvyšuje celkový komfort.

Pôžitok z kávy – kdekoľvek chcete
Praktické a flexibilné: Voľne stojace kávovary 
Miele môžete umiestniť kdekoľvek v kuchyni, 
ale napr. aj v obývačke či zimnej záhrade. 
Jednoducho kdekoľvek si chcete vychutnať 
skvele voňajúcu kávu. Vybrať si tiež môžete 
medzi puristickou sériou CM7 s ovládaním 
CM Touch alebo kompaktnými spotrebičmi 
CM6 a CM5 s ovládaním DirectSensor.

Vhodný spotrebič pre každú požiadavku
V závislosti od kuchyne a preferencií si u Miele môžete vybrať medzi samostatne stojacimi 
kávovarmi a kávovarmi určenými na zabudovanie. Takto nájdete vždy ten perfektný kávovar, 
ktorý je optimálne prispôsobený vašim požiadavkám. 

M Touch
Ešte viac komfortu vám zaručí ovládanie 
M Touch: takisto ako pri smartfóne si 
môžete svoj kávovar nastaviť dotykom alebo 
posúvaním nahor a nadol. Práve preto je 
ovládanie zvlášť pohodlné a jednoduché.

DirectSensor
Vďaka funkcii DirectSensor si pripravíte 
želané kávové špeciality jediným dotykom 
– je to možné vďaka displeju TFT s vysokým 
rozlíšením.

Koncepty ovládania

19-0296_Part20_Kaffee_Einbaugeraete_Gen7000_SK.indd   193 06.08.19   08:51



194

19-0296_Part20_Kaffee_Einbaugeraete_Gen7000_SK.indd   194 06.08.19   08:51



195

K
áv

ov
ar

y

Aké aspekty sú pre vás dôležité?
Výhody* zabudovateľných kávovarov Miele

* v závislosti od modelu
1) Patent: EP 2454977 B1

Jednoduchá manipulácia
Dokonalý pôžitok z kávy: vďaka inteligent-
ným funkciám pripravíte kávu rýchlo a 
jednoducho. 

Pravý pôžitok z chuti
Vychutnajte si svoju kávu naplno s prvo-
triednymi kávovarmi Miele. Vďaka funkcii 
AromaticSystemFresh sa zrnká kávy čer-
stvo namelú pre každú šálku a následne 
priamo sparujú – so zárukou intenzívnej 
chuti. S funkciou CoffeeSelect môžete 
okrem toho profitovať z troch samostatných 
zásobníkov na zrnkovú kávu – takto si 
každú kávovú špecialitu pripravíte vždy z 
vhodných kávových zŕn. Inteligentná tech-
nológia sparovania sa okrem toho postará o 
plné rozvinutie arómy. A aby bol váš okamih 
so šálkou kávy dokonalý, vyvinula spoloč-
nosť Miele svoju vlastnú kávu – optimálne 
prispôsobenú vášmu kávovaru. Vzniká tak 
neporovnateľný pôžitok z chuti kávy, ktorý 
prispeje k vašej raňajšej, obednej či večer-
nej pohode. 

Nenáročné čistenie
Zjednodušená hygiena: odoberateľné 
komponenty a automatické čistiace 
programy zaručujú dokonalú čistotu.

CoffeeSelect
Voľný výber: vďaka trom zásobníkom si 
svoju kávovú špecialitu pripravíte vždy 
s vhodným typom zrnkovej kávy. 

Automatické čistenie
Pohodlné a nenáročné: čistenie a odvápne-
nie prevezme váš kávovar za vás.   

CupSensor1)

Ideálna vzdialenosť: CupSensor 
rozpozná výšku šálky a nastaví centrálny 
vývod do správnej polohy.
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Filozofia ovládania
Intuitívne ovládanie dotykom prsta

 Priama voľba nápojových špecialít 
pomocou dotykového senzora, zobrazenie pomocou 
4-riadkového textového displeja

AromaticSystemFresh
Inovatívny mlynček namelie vždy čerstvé kávové zrná pre 
každú kávu.

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

Cupsensor
Rozpozná výšku šálky a nastaví centrálny vývod do 
správnej polohy

OneTouch for Two
Súčasná príprava dvoch chutných kávových špecialít 
jednoduchým stlačením tlačidla.

DirectWater
Spotrebič je možné pripojiť na pevnú prípojku vody.

CoffeeSelect
V troch samostatných zásobníkoch na zrnkovú kávu 
môžu byť rôzne druhy kávových zŕn.

AutoClean
Patentované1), automatické čistenie hadičiek na prívod 
mlieka a sparovacej jednotky

AutoDescale
Patentované2), automatické odvápnenie 
pre väčší komfort

Význam symbolov
Prehľad symbolov zabudovateľných kávovarov

1)   Patent: DE 10214113160, 10214113161
2) Patent: EP 2705783, 2705784, US 9370271
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Zabudovateľné kávovary
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie CVA 7440 CVA 7840 CVA 7845
Prevedenie
Voľne stojaci kávovar so systémom na zrnkovú kávu – – –
Zabudovateľný kávovar so systémom na zrnkovú kávu • • •
Dizajn
PureLine/ArtLine •/• •/• •/•
Displej DirectSensor M Touch M Touch
Nápoje
Espreso/káva/veľká káva/ristretto •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Horúca voda/horúce mlieko/mliečna pena •/•/• •/•/• •/•/•
Zelený/čierny/bylinkový/ovocný čaj •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Užívateľské výhody
Príprava OneTouch/OneTouch for Two •/• •/• •/•
Kužeľový mlynček chrániaci arómu AromaticSystemFresh AromaticSystemFresh AromaticSystemFresh
Možnosť použiť ďalší druh kávy v mletej forme – – –
Možnosť naprogramovania užívateľských profilov 10 10 10
Nastaviteľný stupeň namletia/množstvo namletia •/• •/• •/•
Programovateľné množstvo vody/teplota vody •/• •/• •/•
Predsparenie/množstvo mlieka/množstvo mliečnej peny •/•/• •/•/• •/•/•
Funkcia kanvičky na kávu/čaj •/• •/• •/•
Komfort pri obsluhe
Individuálny výber jazyka/zobrazenie hodín/zobrazenie dátumu •/•/• •/•/• •/•/•
CupSensor • • •
Plynulo výškovo nastaviteľný centrálny vývod v cm 4,0 – 16,5 4,0 – 16,5 4,0 – 16,5
Dvierka ComfortDoor/osvetlenie BrilliantLight/skrytý úchyt dvierok •/•/– •/•/– •/•/–
Objem zásobníka na zrnkovú kávu v g 300 150, 150, 300 150, 150, 300
Objem odpadnej nádoby v kusoch 17 17 17
Objem zásobníka na vodu v l 2,7 2,7 2,7
Nastaviteľný čas zapnutia/vypnutia prístroja •/• •/• •/•
Nastaviteľný režim Standby/udržanie času pri výpadku prúdu v h •/200 •/200 •/200
Možnosť prepojenia s nahrievačom riadu – • •
Expert režim/DoubleShot/pevné pripojenie na vodu •/•/– •/•/– •/•/•
Komfort pri údržbe
Komfortné čistiace programy/ComfortClean •/• •/• •/•
Funkcia AutoDescale – • •
Automatické preplachovanie rozvodov mlieka zo zásobníka na vodu • • •
Vyberateľné rozvody mlieka/sparovacia jednotka •/• •/• •/•
Hospodárnosť
Nastaviteľný energeticky úsporný Eco-mód • • •
Inteligentná domácnosť
Miele@home • • •
Bezpečnosť
Zablokovanie sprevádzkovania • • •
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 450 – 452 x 500 560 – 568 x 450 – 452 x 500 560 – 568 x 450 – 452 x 500
Hĺbka pri otvorených dvierkach v cm 108,0 108,0 108,0
Celkový príkon v kW 1,5 1,5 1,5
Napätie vo V/istenie v A 220 – 240/10 220 – 240/10 220 – 240/10
Dĺžka prítokovej hadice/elektrického vedenia v m –/2,0 –/2,0 1,5/2,0
Dodávané príslušenstvo
Sklenená nádoba/Nerezová izolačná nádoba na mlieko •/– •/– –/–
Odvápňovací prostriedok/čistiace tablety •/• –/– –/–
Odvápňovacia kartuša – • •
Farebné prevedenie
Grafitovo šedá • – •
Nerez CleanSteel • • •
Obsidiánová čierna • – •
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Filozofia ovládania
Intuitívne ovládanie dotykom prsta priamo na farebnom 
displeji TFT

Voľba nápojových špecialít pomocou dotykového sen-
zora, zobrazenie prostredníctvom 4-riadkového displeja

AromaticSystem
 Mletá káva a voda sa zmiešajú mimoriadne intenzívnym 
spôsobom a aróma kávy sa tak môže ešte lepšie 
rozvinúť.

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

OneTouch for Two
Súčasná príprava dvoch chutných kávových špecialít 
jednoduchým stlačením tlačidla.

EasyClean 
Vyberateľná sparovacia jednotka na optimálnu hygienu.

Káva a čaj
Talianske kávové špeciality a individuálna príprava rôz-
nych druhov čaju s optimálnou teplotou.

Čistiace programy
 Pohodlné čistiace programy na optimálnu hygienu a 
zabezpečenie dlhej životnosti spotrebiča.

CupSensor
Rozpozná výšku šálky a uvedie centrálny vývod do 
vhodnej polohy.

AutoDescale
Patentované1), automatické odvápnenie 
pre väčší komfort

Význam symbolov
Prehľad symbolov voľne stojacich kávovarov

1) Patent: EP 2705783, 2705784, US 9370271
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Voľne stojace kávovary
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie CM 5300 CM 5500
Prevedenie
Voľne stojaci kávovar so systémom na zrnkovú kávu • •
Zabudovateľný kávovar so systémom na zrnkovú kávu – –
Dizajn
PureLine/ArtLine –/– –/–
Displej DirectSensor DirectSensor
Nápoje
Espreso/káva/veľká káva/ristretto •/•/•/• •/•/•/•
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait •/•/–/– •/•/–/–
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano •/–/–/– •/–/–/–
Horúca voda/horúce mlieko/mliečna pena –/•/• •/•/•
Zelený/čierny/bylinkový/ovocný čaj –/–/–/– –/–/–/–
Užívateľské výhody
Príprava OneTouch/OneTouch for Two •/• •/•
Kužeľový mlynček chrániaci arómu AromaticSystem AromaticSystem
Možnosť použiť ďalší druh kávy v mletej forme • •
Možnosť naprogramovania užívateľských profilov – 2
Nastaviteľný stupeň namletia/množstvo namletia •/• •/•
Programovateľné množstvo vody/teplota vody •/• •/•
Predsparenie/množstvo mlieka/množstvo mliečnej peny •/•/• •/•/•
Funkcia kanvičky na kávu/čaj •/– •/–
Komfort pri obsluhe
Individuálny výber jazyka/zobrazenie hodín/zobrazenie dátumu •/–/– •/–/–
CupSensor – –
Plynulo výškovo nastaviteľný centrálny vývod v cm 8,0 – 13,5 8,0 – 13,5
Dvierka ComfortDoor/osvetlenie BrilliantLight/skrytý úchyt dvierok –/–/– –/–/–
Objem zásobníka na zrnkovú kávu v g 200 200
Objem odpadnej nádoby v kusoch 6 6
Objem zásobníka na vodu v l 1,3 1,3
Nastaviteľný čas zapnutia/vypnutia prístroja –/– –/–
Nastaviteľný režim Standby/udržanie času pri výpadku prúdu v h •/– •/–
Vyhrievaná plocha na šálky – –
Expert režim/DoubleShot/pevné pripojenie na vodu –/–/– –/–/–
Komfort pri údržbe
Komfortné čistiace programy/ComfortClean •/• •/•
Funkcia AutoDescale – –
Automatické preplachovanie rozvodov mlieka zo zásobníka na vodu • •
Vyberateľné rozvody mlieka/sparovacia jednotka •/• •/•
Hospodárnosť
Nastaviteľný energeticky úsporný Eco-mód • •
Inteligentná domácnosť
Miele@home – –
Bezpečnosť
Zablokovanie sprevádzkovania • •
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 241 x 360 x 460 241 x 360 x 460
Hĺbka pri otvorených dvierkach v cm – –
Celkový príkon v kW 1,5 1,5
Napätie vo V/istenie v A 220 – 240/10 220 – 240/10
Dĺžka prítokovej hadice/elektrického vedenia v m –/1,2 –/1,2
Dodávané príslušenstvo
Sklenená nádoba/Nerezová izolačná nádoba na mlieko –/– –/–
Odvápňovací prostriedok/čistiace tablety •/• •/•
Odvápňovacia kartuša – –
Farebné prevedenie
Obsidiánová čierna • –
Ostružinová • –
Zlatorůžová – •
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Voľne stojace kávovary
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie CM 6150 CM 6350
Prevedenie
Voľne stojaci kávovar so systémom na zrnkovú kávu • •
Zabudovateľný kávovar so systémom na zrnkovú kávu – –
Dizajn
PureLine/ArtLine –/– –/–
Displej DirectSensor DirectSensor
Nápoje
Espreso/káva/veľká káva/ristretto •/•/•/• •/•/•/•
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait •/•/–/– •/•/–/–
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano •/–/–/– •/–/–/–
Horúca voda/horúce mlieko/mliečna pena –/•/• •/•/•
Zelený/čierny/bylinkový/ovocný čaj –/–/–/– –/–/–/–
Užívateľské výhody
Príprava OneTouch/OneTouch for Two •/• •/•
Kužeľový mlynček chrániaci arómu AromaticSystem AromaticSystem
Možnosť použiť ďalší druh kávy v mletej forme • •
Možnosť naprogramovania užívateľských profilov 4 4
Nastaviteľný stupeň namletia/množstvo namletia •/• •/•
Programovateľné množstvo vody/teplota vody •/• •/•
Predsparenie/množstvo mlieka/množstvo mliečnej peny •/•/• •/•/•
Funkcia kanvičky na kávu/čaj •/– •/–
Komfort pri obsluhe
Individuálny výber jazyka/zobrazenie hodín/zobrazenie dátumu •/–/– •/–/–
CupSensor – –
Plynulo výškovo nastaviteľný centrálny vývod v cm 8,0 – 14,0 8,0 – 14,0
Dvierka ComfortDoor/osvetlenie BrilliantLight/skrytý úchyt dvierok –/–/– •/–/–
Objem zásobníka na zrnkovú kávu v g 300 300
Objem odpadnej nádoby v kusoch 10 10
Objem zásobníka na vodu v l 1,8 1,8
Nastaviteľný čas zapnutia/vypnutia prístroja •/• •/•
Nastaviteľný režim Standby/udržanie času pri výpadku prúdu v h •/– •/–
Vyhrievaná plocha na šálky – •
Expert režim/DoubleShot/pevné pripojenie na vodu –/–/– –/–/–
Komfort pri údržbe
Komfortné čistiace programy/ComfortClean •/• •/•
Funkcia AutoDescale – –
Automatické preplachovanie rozvodov mlieka zo zásobníka na vodu • •
Vyberateľné rozvody mlieka/sparovacia jednotka •/• •/•
Hospodárnosť
Nastaviteľný energeticky úsporný Eco-mód • •
Inteligentná domácnosť
Miele@home – –
Bezpečnosť
Zablokovanie sprevádzkovania • •
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 251 x 359 x 427 251 x 359 x 427
Hĺbka pri otvorených dvierkach v cm – –
Celkový príkon v kW 1,5 1,5
Napätie vo V/istenie v A 220 – 240/10 220 – 240/10
Dĺžka prítokovej hadice/elektrického vedenia v m –/1,4 –/1,4
Dodávané príslušenstvo
Sklenená nádoba/Nerezová izolačná nádoba na mlieko –/– –/•
Odvápňovací prostriedok/čistiace tablety •/• •/•
Odvápňovacia kartuša – –
Farebné prevedenie
Grafitovo šedá • •
Lotosově bílá • •
Obsidiánová čierna • •
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Voľne stojace kávovary
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie CM 7350 CM 7550 CM 7750
Prevedenie
Voľne stojaci kávovar so systémom na zrnkovú kávu • • •
Zabudovateľný kávovar so systémom na zrnkovú kávu – – –
Dizajn
PureLine/ArtLine –/– –/– –/–
Displej CM Touch CM Touch CM Touch
Nápoje
Espreso/káva/veľká káva/ristretto •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Horúca voda/horúce mlieko/mliečna pena •/•/• •/•/• •/•/•
Zelený/čierny/bylinkový/ovocný čaj •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Užívateľské výhody
Príprava OneTouch/OneTouch for Two •/• •/• •/•
Kužeľový mlynček chrániaci arómu AromaticSystem AromaticSystem AromaticSystemFresh
Možnosť použiť ďalší druh kávy v mletej forme • • •
Možnosť naprogramovania užívateľských profilov 8 10 10
Nastaviteľný stupeň namletia/množstvo namletia •/• •/• •/•
Programovateľné množstvo vody/teplota vody •/• •/• •/•
Predsparenie/množstvo mlieka/množstvo mliečnej peny •/•/• •/•/• •/•/•
Funkcia kanvičky na kávu/čaj •/• •/• •/•
Komfort pri obsluhe
Individuálny výber jazyka/zobrazenie hodín/zobrazenie dátumu •/•/• •/•/• •/•/•
CupSensor • • •
Plynulo výškovo nastaviteľný centrálny vývod v cm 8,0 – 16,0 8,0 – 16,0 8,0 – 16,0
Dvierka ComfortDoor/osvetlenie BrilliantLight/skrytý úchyt dvierok –/•/– –/•/– –/•/–
Objem zásobníka na zrnkovú kávu v g 500 500 150, 180, 210
Objem odpadnej nádoby v kusoch 16 16 16
Objem zásobníka na vodu v l 2,2 2,2 2,2
Nastaviteľný čas zapnutia/vypnutia prístroja •/• •/• •/•
Nastaviteľný režim Standby/udržanie času pri výpadku prúdu v h •/200 •/200 •/200
Vyhrievaná plocha na šálky • • •
Expert režim/DoubleShot/pevné pripojenie na vodu •/•/– •/•/– •/•/–
Komfort pri údržbe
Komfortné čistiace programy/ComfortClean •/• •/• •/•
Funkcia AutoDescale – • •
Automatické preplachovanie rozvodov mlieka zo zásobníka na vodu • • •
Vyberateľné rozvody mlieka/sparovacia jednotka •/• •/• •/•
Hospodárnosť
Nastaviteľný energeticky úsporný Eco-mód • • •
Inteligentná domácnosť
Miele@home • • •
Bezpečnosť
Zablokovanie sprevádzkovania • • •
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 311 x 397 x 445 311 x 397 x 445 311 x 397 x 445
Hĺbka pri otvorených dvierkach v cm – – –
Celkový príkon v kW 1,5 1,5 1,5
Napätie vo V/istenie v A 220 – 240/10 220 – 240/10 220 – 240/10
Dĺžka prítokovej hadice/elektrického vedenia v m –/1,2 –/1,2 –/1,2
Dodávané príslušenstvo
Sklenená nádoba/Nerezová izolačná nádoba na mlieko –/• –/• –/•
Odvápňovací prostriedok/čistiace tablety •/• –/• –/•
Odvápňovacia kartuša – • •
Farebné prevedenie
Obsidiánová čierna • • •
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 C H L A D N I Č K Y, 
M R A Z N I Č K Y  A 
    V I N O T É K Y
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Chladničky

Chladničky s mrazničkou

Mrazničky

Vinotéky

Rozmanitosť modelov Prevedenia

Zabudovateľné spotrebiče

Podstavné spotrebiče

MasterCool

Voľne stojace spotrebiče

Aký typ prístroja hľadáte?
Rozmanitosť chladiacich prístrojov a vinoték Miele
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Aký formát a dizajn uprednostňujete?
Perfektná integrácia voľne stojacich spotrebičov do vašej kuchyne  

Rozmanitosť veľkostí Dokonalá integrácia

Edícia Blackboard

Edícia Blackboard

Briliantová biela

Obsidián čierna

Nerez CleanSteel
Nerezový vzhľad

Biela

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

Viac miesta pre neskladné predmety
Vďaka väčšej využiteľnej hĺbke chladiacej 
časti tu môžete oveľa ľahšie umiestniť hlavne 
veľké a neskladné predmety. 

Viac objemu pre objemné mrazené 
potraviny
Výrazne viac miesta – a to na každej 
úrovni – ponúka XL vnútorný priestor aj 
v prípade mraziacich zásuviek. 

Ešte viac miesta pre čerstvé potraviny
Mimoriadne veľkorysý priestor ponúkajú aj 
zásuvky na čerstvé potraviny PerfectFresh 
a PerfectFresh Pro.

Vnútorný priestor XL

Šírka 55 cm

Šírka 60 cm

Šírka 70/75 cm
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Aký druh ovládania spotrebičov 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 FreshTouch je založené na farebnom TFT displeji s dotykovou funkciou 
a vystačí si aj bez dodatočných tlačidiel. Všetky indikátory a funkcie sa dajú ľahko navoliť cez 
centrálny displej. Voľbu potvrdíte jemným dotykom prsta.

Koncepty ovládania

Ovládanie MasterSensor
Ovládanie MasterSensor disponuje TFT displejom s vysokým rozlíšením. Teplotu a osvetlenie 
je možné nastaviť dotykom prsta. Farbu pozadia displeja môžete zvoliť čiernu alebo bielu.
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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

Spotrebič dole Spotrebič 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

Spotrebič vľavo Spotrebič 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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Všetky zabudovateľné chladničky a mrazničky typového radu Mas-
terCool môžu byť usporiadané vedľa seba. Medzi dvomi spotrebičmi 
sa však musí použiť dokúpiteľné príslušenstvo KSK 1002.

Chcete svoje spotrebiče usporiadať vedľa seba?
Flexibilita chladničiek, mrazničiek a vinoték Miele

Zabudovateľné spotrebiče (široké 60 cm), vedľa seba (žiadne pevne 
určené poradie)

Chladničky a mrazničky Miele Vás presviedčia vynikajúcou flexibili-
tou. Skombinujte napríklad dve chladničky vedľa seba alebo stavte 
na klasickú kombináciu chladničky a mrazničky side-by-side.

Zabudovateľné spotrebiče (šírka 60 cm), nad sebou

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

Samostatne stojace spotrebiče (šírka 60 cm), vedľa seba
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Aký systém zachovania čerstvosti uprednostňujete?
Technológie uskladnenia potravín 

PerfectFresh Pro
Potraviny zostanú čerstvé až 5x dlhšie. V 
automaticky regulovanom teplotnom roz-
sahu 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 v zásuvke. 
Pre dokonalý prehľad je vo vnútri integro-
vané LED osvetlenie. Vďaka tomu je zóna 
PerfectFresh Pro najlepším spôsobom 
skladovania čerstvých potravín od spoloč-
nosti Miele.

PerfectFresh
Až 3x dlhšie čerstvé potraviny vďaka zóne 
PerfectFresh. Teplotný rozsah medzi 0 a 
3 °C ponúka ideálne podmienky pre oveľa 
dlhšiu životnosť mäsa, rýb a mnohých 
mliečnych výrobkov. Ovocie a zelenina majú 
vo vlhkej priehradke vďaka vyššej vlhkosti 
vzduchu optimálnu klímu. Vitamíny a mine-
rály, chuť a konzistencia zostanú zachované 
dlhšie – pre viacnásobne intenzívnejšiu chuť.

DailyFresh
Priestranná zásuvka v chladiacej časti 
ponúka priestor pre množstvo čerstvých 
potravín. Nastaviteľný otvor na zásuvke 
dokáže lepšie regulovať vlhkosť. Vďaka 
tomu zostanú ovocie a zelenina výrazne 
dlhšie čerstvé a svieže.

Čerstvé potraviny sú základom zdravej 
výživy. Také chrumkavé a chutné, ako sú 
ovocie a zelenina kúpené na trhu, by sa mali 
aj konzumovať. Ale kto už dnes kupuje 
každý deň čerstvé potraviny na varenie? 

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

NoFrost
So systémom NoFrost nemusíte svoju 
chladničku s mrazničkou Miele už nikdy 
rozmrazovať. Pri cirkulačnom chladení sa 
studený, suchý vzduch distribuuje rovno-
merne, 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.

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.

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.

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.
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Aké aspekty sú pre vás dôležité?
Výhody chladničiek a mrazničiek Miele*

* v závislosti od modelu

NoFrost 
Už žiadne rozmrazovanie: vďaka cirkulač-
nému chladeniu sa vo vnútornom priestore 
nevytvára ľad a odpadá tak potreba 
rozmrazovania. 

PerfectFresh Pro
Potraviny zostanú čerstvé až 5x 

dlhšie. V automaticky regulovanom teplot-
nom rozsahu 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 
optimalizovanému nastaveniu vlhkosti v 
zásuvke. Pre dokonalý prehľad je vo vnútri 
integrované 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.

PerfectFresh
Čerstvé až 3 krát dlhšie: optimálna sklado-
vacia teplota pre ovocie, zeleninu, ryby, 
mäso a mliečne výrobky.

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

Energetická účinnosť
Najvyššia efektivita A+++: najvyššia hospo-
dárnosť pri najvyššej čerstvosti.
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Energetická účinnosť
Symbol zobrazuje triedy energetickej účinnosti od A+++ 
mínus 20 % do A+.  

Hodnota hluku
Symbol uvádza presnú hodnotu hlučnosti v decibeloch 
(dB).

Veľkosť vnútorného priestoru
 Väčšia využiteľná hĺbka poskytuje viac priestoru a flexibi-
lity aj pre neskladné predmety.

Systém zachovania čerstvosti
Profesionálne uskladnenie – až 5x dlhšia čerstvosť

Potraviny zostanú čerstvé až 3x dlhšie.

Priestranná zásuvka s nastaviteľnou vlhkosťou pre 
čerstvé ovocie a zeleninu 

Mraziaci systém
Už žiadne rozmrazovanie vďaka cirkulačnému chladeniu

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

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

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

Bezúdržbové, energeticky úsporné a optimálne osvetle-
nie vnútorného priestoru

Pomôcka na otváranie dvierok
Aj zariadenia bez rukovätí možno mimoriadne ľahko 
otvoriť pôsobením páky.

Ľahké otváranie dvierok spotrebiča

Tlmené zatváranie dvierok
Jemné zatváranie dvierok – bez otrasenia fliaš vo vnútor-
ných dverách

Význam symbolov
Prehľad symbolov chladničiek a mrazničiek
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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
Režim Sabbat – – –
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 v KWh 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
Uchytenie dvierok 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
Režim Sabbat • – –
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 v KWh 187/0,512 117/0,319 133/0,363
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct •/– –/– –/–
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo XKS 3130 W – –
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
Uchytenie dvierok 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 37 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 •/• –/• –/•

Zabudovateľné chladničky
Prehľad prístrojov
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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
Režim Sabbat • •
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 v KWh 133/0,363 230/0,630
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct •/– •/–
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo XKS 3130 W XKS 3130 W
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
Uchytenie dvierok 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 36
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 •/• •/•

19-0296_Part21_KF_Einbaugeraete_Gen7000_SK.indd   215 06.08.19   08:50



216

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
Režim Sabbat • •
Párty režim/režim dovolenka/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 v KWh 78/0,212 90/0,244
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/•
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo XKS 3100 W 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 675
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 KFN 37282 iD KFNS 37432 iD KFN 37452 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/•/• vpravo/•/• vpravo/•/•
Dizajn
Druh osvetlenia LED FlexiLight FlexiLight
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 TouchControl TouchControl
Možnosť vypnúť chladiacu časť Áno Áno Áno
Superchladenie/supermrazenie •/• •/• •/•
Počet temperujúcich zón 3 2 2
Režim Sabbat – • •
Chladnička/chladiace zóny
Počet odkladacích políc/z toho osvetlených/z toho deliteľných 3/–/– 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 1 2 2
Polica na fľaše 1 1 1
Mraznička/mraziace zóny
Počet mraziacich zásuviek/z toho na kolieskach 3 ks/– 3 ks/– 4 ks/–
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ -G) A++ A++ A++
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h v KWh 235/0,643 230/0,628 225/0,615
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct –/– •/– •/–
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo – XKS 3130 W XKS 3130 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 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
Uchytenie dvierok 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-ST SN-T SN-T
Chladiaca zóna/z toho zóna PerfectFresh/
4-hviezdičková mraziaca zóna v l 175/67/62 193/0/62 191/0/57
Hlučnosť v dB(A) re1pW 38 38 38
Celkový úžitkový objem v l 237 255 248
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg 15/10,0 15/10,0 14/10,0
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 KFN 37682 iD 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/•/• vpravo/•/•
Dizajn
Druh osvetlenia FlexiLight FlexiLight
LED osvetlenie zóny PerfectFresh Pro • •
Komfort pri obsluhe
Systém čerstvosti PerfectFresh Pro 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
Možnosť vypnúť chladiacu časť Áno Áno
Superchladenie/supermrazenie •/• •/•
Počet temperujúcich zón 3 3
Režim Sabbat • •
Chladnička/chladiace zóny
Počet odkladacích políc/z toho osvetlených/z toho deliteľných 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
Celé odkladacie police 1 1
Polica na fľaše 1 1
Mraznička/mraziace zóny
Počet mraziacich zásuviek/z toho na kolieskach 3 ks/– 4 ks/–
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ -G) A++ A++
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h v KWh 236/0,644 232/0,633
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct •/– •/–
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo XKS 3130 W XKS 3130 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 výklenku v mm (š x v x h) 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Uchytenie dvierok Pevné dvierka Pevné dvierka
Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg 17/12 17/12
Klimatická trieda SN-ST SN-ST
Chladiaca zóna/z toho zóna PerfectFresh/
4-hviezdičková mraziaca zóna v l 176/67/62 176/67/57
Hlučnosť v dB(A) re1pW 38 38
Celkový úžitkový objem v l 238 233
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg 15/10,0 14/10,0
Napätie vo V/istenie v A/príkon v mA 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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Voľne stojace chladničky s mrazničkou
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie KFN 29233 D ws/bb KFN 29283 D bb KFN 29683 D obsw/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 Biela/nerezový vzhľad Nerezový vzhľad Nerezový vzhľad
Farba čelnej steny Biela/edícia Blackboard Edícia Blackboard Obsidián čierna/briliantová biela
Osvetlenie chladiacej/mraziacej časti LED/– LED/– FlexiLight/LED
Komfort pri obsluhe
Systém čerstvosti DailyFresh PerfectFresh 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 FreshTouch FreshTouch FreshTouch
Superchladenie/supermrazenie/možnosť vypnúť chladiacu časť •/•/Áno •/•/Áno •/•/Áno
Počet temperujúcich zón 2 3 3
Režim Sabbat/párty režim/režim dovolenka •/•/• •/•/• •/•/•
Chladnička/chladiace zóny
Počet odkladacích plôch/z toho osvetlených 4/– 3/– 3/2
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu • • •
Počet zásuviek na zeleninu/z toho na kolieskach –/– –/– –/–
Počet priehradok na čerstvé potraviny 1 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 v KWh 174/0,474 186/0,507 186/0,507
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct •/– •/– •/–
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo XKS 3100 W XKS 3100 W 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 2.010 x 675/685 600 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 260/–/101 242/97/101 242/97/101
Zóna temperovania vína/celkový úžitkový objem v l –/361 –/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 38 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 –/• –/• •/•

19-0296_Part21_KF_Einbaugeraete_Gen7000_SK.indd   219 06.08.19   08:50



220

Voľne stojace chladničky s mrazničkou
Prehľad prístrojov

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 vzhled 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 Rukoväť Click2open
Ovládanie
Elektronický ukazovateľ a regulátor teploty TouchControl FreshTouch
Superchladenie/supermrazenie/možnosť vypnúť chladiacu časť •/•/• –/•/Áno
Počet temperujúcich zón 2 2
Režim Sabbat/párty režim/režim dovolenka •/–/– •/•/•
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/– 5 ks/–
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ -G) A++ A+++
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h v KWh 265/0,726 188/0,515
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) 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 •/• –/–
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Voľne stojaca vinotéka s mrazničkou
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie KWNS 28462 E
Kategória prístroja
Chladnička s mrazničkou •
Prevedenie
Voľne stojaci prístroj •
Záves dvierok/záves dvierok meniteľný/s možnosťou Side-by-Side vľavo/•/•
Vnútorný priestor XL •
Dizajn
Farba opláštenia Nerez CleanSteel
Farba čelnej steny Nerez CleanSteel
Osvetlenie chladiacej/mraziacej časti LED/–
Komfort pri obsluhe
Systém čerstvosti –
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 FreshTouch
Superchladenie/supermrazenie/možnosť vypnúť chladiacu časť –/•/Áno
Počet temperujúcich zón 3
Režim Sabbat/párty režim/režim dovolenka •/–/–
Vinotéka/chladiace zóny
Počet drevených roštov 4
Miesto pre fľaše s objemom 0,75 l 46
Polica na fľaše –
Mraznička/mraziace zóny
Počet mraziacich zásuviek/z toho na kolieskach 5 ks/–
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ -G) A++
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h v KWh 230/0,630
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
Chladiaca zóna/z toho zóna PerfectFresh/
4-hviezdičková mraziaca zóna v l 153/0/126
Zóna temperovania vína/celkový úžitkový objem v l –/279
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg 24/16,0
Hlučnosť v dB(A) re1pW 38
Napätie vo V/istenie v A/príkon v mA 220 – 240/10/1.400
Dodávané príslušenstvo
Akumulátory chladu •
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Zabudovateľné mrazničky
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie F 31202 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 PicTronic 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 v KWh 148/0,403 207/0,567 244/0,668
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct –/– •/– •/–
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo – XKS 3130 W XKS 3130 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 výklenku v mm (š x v x h) 600 x 820 – 880 x 550 560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Uchytenie dvierok Pevné dvierka Pevné dvierka Pevné dvierka
Max. váha čelných dvierok chladiacej časti/mraziacej časti v kg –/20 –/21 –/26
Klimatická trieda SN-T SN-T SN-T
4-hviezdičková mraziaca zóna v l 95 157 213
Hlučnosť v dB(A) re1pW 38 37 37
Doba skladovania pri poruche/kapacita mrazenia v h/kg 24/12,0 14/14,0 14/18,0
Napätie vo V/istenie v A/príkon v mA 220 – 240/10/1.300 220 – 240/10/1.300 220 – 240/10/1.300
Dodávané príslušenstvo
Akumulátory chladu/miska na ľad –/• •/• •/•
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Voľne stojace mrazničky
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie FNS 28463 E ed/cs / bb
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/nerezový vzhľad

Farba čelnej steny
Nerez CleanSteel/
edícia Blackboard

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 8/–
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ -G) A+++
Ročná spotreba energie/spotreba energie za 24 h v KWh 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 675/685
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 •/–
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Pôsobivý vzhľad
Už podľa mohutného vzhľadu chladničiek a mrazničiek MasterCool sa dá tušiť, s akou pres-
nosťou a oduševnením sa tu zvolili a spracovali jednotlivé materiály. Bezhraničná láska k 
detailu, ktorá sa odzrkadľuje v nenapodobiteľnom vzhľade.

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

Dizajn dokonalých tvarov
Jedinečné charakteristiky vybavenia vnútor-
ného priestoru splnia všetky vaše želania. 
Horizontálne vedenie línií podčiarkuje čistý 
dizajn. Hladké biele steny vo vnútornom 
priestore spotrebiča sa ľahko čistia a zvý-
razňujú perfektné, neoslňujúce osvetlenie.

Maximálny komfort
Chladničky a mrazničky MasterCool vám 
deň čo deň poskytujú ten najvyšší komfort 
pri obsluhe, ako sú napr. optimálne mož-
nosti uskladnenia potravín, výroba ľadu
a chladenie vody, brilantná koncepcia 
osvetlenia alebo rýchle ovládanie. Chlad-
ničky a mrazničky MasterCool spĺňajú 
najvyššie nároky vo všetkých oblastiach.

Skvelé osvetlenie
BrilliantLight je nanajvýš zaujímavým kon-
ceptom osvetlenia typového radu Master-
Cool. Množstvo 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

Perfektný dizajn nové prístroje MasterCool od Miele.
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MasterFresh 
Čerstvé potraviny sú základom zdravej 
výživy. Také chrumkavé a chutné, ako sú 
ovocie a zelenina kúpené na trhu, by sa mali 
aj konzumovať. Kto však už dnes dokáže 
každý deň nakupovať čerstvé potraviny na 
varenie? 
 
Okrem kvality potravín pri nakupovaní teda 
záleží aj na správnom uskladnení. To roz-
hodne, či bude potravina pri príprave ešte 
čerstvá, chutná a zdravá. 
 
V zásuvkách vášho prístroja Miele Master-
Cool je ideálna klíma pre šetrné uskladnenie 
vašich potravín. Vďaka inovatívnej funkcii 
MasterFresh je teplota chladenia obzvlášť 
nízka, aby mohli byť vitamíny a minerály dlhú 
dobu zachované. Vlhkosť vzduchu je tiež 
perfektne prispôsobená - nezávisle na tom, 
či ide o ovocie, zeleninu, mliečne výrobky, 
ryby alebo mäso. Vaše potraviny vydržia až 
3x dlhšie čerstvé.

Miele MasterCool 
Systém čerstvosti MasterFresh – čistý pôžitok a prirodzená chuť 
Mraziaci systém DuplexCool Pro – dlhá doba skladovania s jedinečným komfortom

DuplexCool Pro
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 napríklad z rýb, cibule alebo syra sa 
neprenášajú na potraviny v mraziacej časti.

Vedľa funkčnosti DuplexCool ponúka 
DuplexCool Pro maximálny výkon vďka 
dvom oddeleným kompresorom - pre každý 
chladiaci okruh zvlášť.

DuplexCool tak zaisťuje profesionálne 
bezpečné skladovacie podmienky pre 
potraviny v kombinovaných chladničkách s 
mrazničkou.
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Aké aspekty sú pre vás dôležité?
Výhody* spotrebičov MasterCool Miele

* modellabhängig

Ice/Water Dispenser
Čistý pôžitok: stačí stlačenie tlačidla na 
čelnej strane a Ice/Water Dispenser vám 
ponúkne ľad a chladenú vodu.

Push2open
Komfortne a spoľahlivo: Stačí jemné zatla-
čenie na čelné dvierka a dvierka spotrebiča 
Miele MasterCool sa hneď otvoria. Vďaka 
tejto jedinečnej automatike si môžete užívať 
maximálny komfort – dvierka jednoducho 
potiahnite ďalej a pohodlne vyberte čerstvé 
potraviny. Vďaka funkcii Push2open má 
dizajn čistý a nenápadný charakter – pístroj 
MasterCool môžete takto integrovať do 
každej kuchyne bez rukovätí. Máte radšej 
klasiku? Push2open sa dá pomocou ovlá-
dacieho panelu jednoducho zmeniť na 
Pull2open. Dvierka sa tak budú otvárať 
nielen tlakom, ale aj miernym potiahnutím za 
rukoväť a taktiež sa automaticky zatvoria.

MasterFresh
Čerstvé až 3 krát dlhšie: optimálna sklado-
vacia teplota pre ovocie, zeleninu, ryby, 
mäso a mliečne výrobky.

BrilliantLight
Jemné a príjemné svetlo: kvalitné LED lišty 
sa postarajú o optimálne osvetlenie a 
príjemný svetelný akcent.

SommelierSet
Mysleli sme na všetko: Chlade-

nie pohárov, príprava vína na dekantáciu či 
temperovanie už otvorených vín.

IceMaker
Mysleli sme na všetko: Chladenie pohárov, 
príprava vína na dekantáciu či temperovanie 
už otvorených vín.
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Aké aspekty sú pre vás dôležité?
Výhody vinoték Miele*

* v závislosti od modelu

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

SommelierSet
Vytvorte si zo svojej vinotéky 

zónu výnimočného pôžitku: vďaka jedineč-
nej súprave SommelierSet exkluzívne 
od spoločnosti Miele. Pripravte vzácne vína 
na dekantáciu. Vychutnajte si šampanské či 
biele víno z vychladených pohárov. Fľaše s 
vínom udržiavajte vždy perfektne vychla-
dené aj po otvorení. A máte všetko vždy 
poruke.

FlexiFrame Plus
Perfektne zosúladené: vďaka 

pozdĺžne a priečne posúvateľným lištám sa 
dajú skladovať dokonca aj fľaše veľkosti 
Magnum.

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

Magnetická lišta NoteBoard
Na individuálne popísanie: odoberateľné 
magnetické lišty sa nachádzajú na čelnej 
strane roštov na fľaše.

FlexiFrame 
Len jedným pohybom ruky: 

presuňte jednotlivé priečky, aby ste mohli 
flexibilne skladovať aj veľké fľaše.
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Význam symbolov
Prehľad symbolov vinoték

Energetická účinnosť
Symbol zobrazuje triedy energetickej účinnosti od A++ 
do C. 

Hodnota hluku
Symbol uvádza presnú hodnotu hlučnosti v decibeloch 
(dB).

Teplotná zóna
 Existujú spotrebiče s jednou, dvomi alebo tromi teplot-
nými zónami, v ktorých je možné vyberať teplotu 
individuálne.

Úložné rošty
Vďaka pozdĺžne a priečne posúvateľným lištám sa dajú 
skladovať dokonca aj fľaše veľkosti Magnum.

Perfektné uchytenie každej fľaše vďaka jednotlivým 
posúvateľným lištám.

Pachový filter
Filter Active AirClean:
Zabraňuje vzniku takmer všetkých pachov v chladiacom 
priestore.

SommelierSet
Umožňuje profesionálnu dekantáciu, nachladenie pohá-
rov a optimálne uskladnenie aj otvorených fliaš vína.

Osvetlenie
Bezúdržbové, energeticky úsporné a optimálne osvetle-
nie vnútorného priestoru

Pomôcka na otváranie dvierok
 Aktivácia automatiky otvárania ľahkým zatlačením na 
sklenené dvierka

Tlmené zatváranie dvierok
 Jemné tlmené zatváranie dvierok bez otrasov fliaš vo 
vnútornom priestore

1
2
3
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Zabudovateľné vinotéky
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie KWT 7112 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 Sklenené dvierka 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 rukoväť 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 v KWh 106/0,290 195/0,532 144/0,392
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct •/– –/– –/–
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo XKS 3130 W – –
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) 559 – 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) 595 x 455 x 570 597 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
Grafitová šedá • – –
Nerez CleanSteel • – –
Obsidián čierna • Sklenené dvierka Sklenené dvierka
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Voľne stojace 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 Buk
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 v KWh 145/0,396
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct •/–
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo XKS 3130 W
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-ST
Temperujúca zóna vinotéky v l 104
Miesto pre uloženie 0,75 l fliaš 33 fliaš
Hlučnosť v dB(A) re1pW 34
Napätie vo V/istenie v A/príkon v mA 220 – 240/10/1.000

19-0296_Part21_KF_Einbaugeraete_Gen7000_SK.indd   232 06.08.19   08:51



1
2
3

1
2
3

233

C
hl

ad
ni

čk
y,

 m
ra

zn
ič

ky
, v

in
ot

ék
y

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 Sklenené dvierka/rukoväť
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 v KWh 180/0,493 180/0,493
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct •/– •/–
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo XKM 3000 Z XKM 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) 700 x 1.920 x 746 700 x 1.920 x 746
Klimatická trieda SN-ST 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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Svetová novinka AutoDos: automatické 
dávkovanie s integrovaným PowerDiskom. 
Premyslený čistiaci systém, jedinečná sloboda!

Užite si vynikajúce výsledky umývania s našou inováciou: prvé automa-
tické dávkovanie s integrovaným PowerDiskom s názvom AutoDos – 
vyvinuté značkou Miele. Umývačku riadu a práškový granulát sme vyvi-
nuli ako precízne zusúladený systém. Práškový granulát sa dávkuje 
automaticky podľa programu – v presne potrebnom množstve a v opti-
málnom čase. Dokonca aj opakované dávkovanie v rámci programu je 
možné týmto spôsobom. V programe Automatika meria senzor stupeň 
znečistenia a dávkovanie sa vhodne prispôsobí.

Na čistiaci prostriedok nemusíte myslieť pri 
každom umývaní, ale až po približne jed-
nom mesiaci – pretože inovatívna dávkova-
cia technológia AutoDos s PowerDiskom 
má práškový granulát pripravený na prie-
merne 20 umývacích cyklov1). Tak si užijete 
novú slobodu. 

Takisto pomocou funkcie AutoStart: stačí ju 
raz naprogramovať, potom už prvá auto-
nómna umývačka riadu na svete pracuje 
automaticky v požadovanom čase vo 
vybranom dni. Toto zjednoduší váš každo-
denný život a poskytne vám jedinečný 
komfort.

Umývačky riadu novej generácie ponúkajú 
maximálnu slobodu v obsluhe. Môžete 
použiť automatické dávkovanie AutoDos s 
integrovaným PowerDiskom alebo dávkovať 
štandardne cez dávkovač tabliet a prášku. 
Ktorý čistiaci prostriedok sa použije, rozho-
dujete individuálne a kedykoľvek.

1) v programe Štandardný 60 °C
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Plne integrované umývačky riadu
Celá čelná strana spotrebiča bude obložená 
individuálnym dekoračným materiálom vašej 
kuchyne alebo nerezovým dekoračným 
obkladom CleanSteel. Vďaka tomu možno 
spotrebič perfektne integrovať do dizajnu 
vašej kuchyne.
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Aký druh spotrebiča uprednostňujete?
Prevedenia umývačiek riadu značky Miele

Voľne stojace umývačky riadu
Voľne inštalovateľné, samostatne stojace 
spotrebiče s robustnou krycou doskou, 
ktorú môžete využiť ako pracovnú plochu. 
Pretože spotrebič nie je pevne zabudovaný, 
dá sa pri sťahovaní jednoducho preniesť a 
umiestniť v novej kuchyni.

Miele vám ponúka rôzne prevedenia umývačiek riadu – pre ten najvyšší 
komfort a perfektnú harmóniu dizajnu vo vašej kuchyni.

Zabudovateľné umývačky riadu
Čelnú stranu spotrebiča možno obložiť 
individuálnym dekoračným materiálom 
zabudovanej kuchyne – pre jednotný dizajn 
kuchyne. Alternatívne je možné aj nerezové 
prevedenie čelného opláštenia CleanSteel.

Zabudovanie do výšky
Nakladanie bez zohýnania sa: všetky 
zabudovateľné umývačky riadov Miele 
možno ľahko inštalovať v ergonomickej 
výške.

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

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

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

Umývačky riadu Miele sú k dispozícii v rôznych 
výškach a šírkach. 

Vždy optimálne riešenie pre vašu kuchyňu!

Veľkosti umývačiek riadu  
značky Miele 
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Umývačka riadu XXL
(výška 85 cm, šírka 60 cm)
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.

Extra úzke umývačky riadu
(výška 81 cm, šírka 45 cm)
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 svojimi veľkými 
bratmi: 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?
Výhody* umývačiek riadu značky Miele

* Vybavenie je závislé od modelu
1) V programe Štandardný 60 °C 

2) Patent: DE102008062761B3, EP2433549B1 

Zásuvka 3D MultiFlex2)

Pohodlné ukladanie riadu: 
Vďaka rafinovaným možnostiam prestavenia 
umiestnite akýkoľvek riad. 

AutoDos
Vynikajúci systém čistenia

Excelentné výsledky: AutoDos je prvé 
automatické dávkovanie na svete s integro-
vaným systémom PowerDisk. Umývačka 
riadu a exkluzívny práškový granulát tak 
tvoria precízne zladený systém – dávkuje sa 
podľa programu a v optimálnom čase. 

Užite si slobodu: PowerDisk vydrží prie-
merne 20 umývacích cyklov1), bez doplňo-
vania. Stačí ju raz naprogramovať – potom 
už prvá autonómna umývačka riadu pracuje 
automaticky vďaka funkcii AutoStart.

Košové vybavenie FlexLine
Flexibilita umožňuje komfort: jednoduché 
nastavovanie, flexibilné umiestňovanie  
a najlepšie výsledky umývania.

AutoStart
Naprogramujte umývačku riadu G 7000 tak, 
aby sa automaticky spustila v stanovenom 
čase.

QuickPowerWash
Krátky program: najlepšie výsledky umýva-
nia pri normálne znečistenom riade za 
58 minút. 

Technológia EcoPower
Šetrí vodu a energiu: efektívne šetrenie 
zdrojov vďaka inteligentnému prívodu vody.
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Význam symbolov
Prehľad symbolov umývačiek riadu

*   10 % úspornejšie ako hraničná hodnota 
triedy energetickej účinnosti A+++

1) Patent: DE102008062761B3, EP2433549B1
2) Patent: DE102008062761B3, EP2201887B1
3) Patent: EP 2201887B1, DE 102008062761B3

Energetická účinnosť
V ponuke sú triedy energetickej účinnosti od A+++ -10 % 
do A+. 

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

MultiLingua 
Na displeji môžete nastaviť rôzne jazyky, aby ste porozu-
meli všetkým informáciám.

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

Systém čistenia príborov
Patentovaná zásuvka 3D MultiFlex1) ponúka dokonalé 
pohodlie pre najvyššie nároky. Dá sa univerzálne a 
optimálne prispôbiť nielen na výšku a šírku, ale aj na 
hĺbku.

Všetky kusy príboru sú uložené samostatne, nečistoty sa 
odstránia bez zvyšku a príbor sa perfektne vysuší.

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

AutoDos
 Automatické dávkovanie čistiaceho prostriedku pre 
optimálne výsledky čistenia a maximálny komfort.

BrilliantLight
4 Power-LED svetlá zaisťujú perfektné osvetlenie vnútor-
ného priestoru.

Ovládanie
Rýchla a jednoduchá obsluha posunom prstov na 
dotykovom displeji.

Rýchla a jednoduchá obsluha posunom prstov na plne 
integrovanom dotykovom displeji.
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Zabudovateľné umývačky riadu
Prehľad prístrojov

Typ/Predajné označenie - štandardný variant (60 x 81 cm), 
XXL (60 x 85 cm)

G 7100 SCi
–

G 7310 SCi AutoDos 
G 7315 SCi XXL AutoDos

Dizajn
Prevedenie panelu/spôsob ovládania kolmý/ovládacie tlačidlo kolmý/dotykové ovládanie
Displej 1-riadkový textový displej 1-riadkový textový displej
MultiLingua • •
Komfort
Automatické dávkovanie s PowerDiskom – •
Funkcia AutoStart – •
Knock2open/BrilliantLight –/– –/–
Hlučnosť dB(A) re 1 pW 44 43
Indikácia zostatkového času/predvoľba štartu do 24 h •/• •/•
Adaptér na zatváranie dvierok ComfortClose ComfortClose
Kontrola funkčnosti na displeji na displeji
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)/trieda sušenia A+++/A A+++/A
Spotreba vody v programe Automatika v l od 6,0 6,0
Spotreba vody v l/spotreba el. energie v programe ECO v kWh –/0,75 8,9/0,73
Ročná spotreba vody v l/el. energie v kWh v programe ECO 2 492/213 2 492/208
Hodnoty spotreby s pripojením na teplú vodu® v programe ECO v kWh – –
EcoFeedback/technológia EcoPower •/• •/•
Polovičné naplnenie/prípojka teplej vody •/• •/•
Kvalita výsledkov
Umývanie výhradne čerstvou vodou • •
Sušenie AutoOpen • •
SensorDry • •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/• –/•
Programy umývania
ECO/automatika/intenzívny •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/štandardný 55 °C/štandardný 60 °C/jemný •/–/•/• •/–/•/•
Hygiena/SolarSpar/údržba prístroja –/–/• •/•/•
Extra tichý – –
Špeciálne programy (napr. cestoviny/paella) – –
Možnosti umývania
Express/IntenseZone/AutoDos •/•/– •/•/•
Extra čistý/extra suchý/krátky/spodný intenzívny/extra úsporný •/•/–/–/– •/•/–/–/–
Košové vybavenie
Uloženie príborov Zásuvka 3D MultiFlex Zásuvka 3D MultiFlex
Košové usporiadanie ExtraComfort ExtraComfort
Držiak na poháre FlexCare/nadstavec na šálky FlexCare 2/1 2/1
Počet jedálenských súprav 14 14
Inteligentná domácnosť
Miele@home/MobileControl –/– •/•
SuperVision – –
Bezpečnosť
Systém Waterproof/kontrolná indikácia sít •/• •/•
Detská poistka/zablokovanie sprevádzkovania •/– •/–
Technické údaje
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 2,0/230/10 2,0/230/10
Dĺžka prítokovej/odtokovej hadice/elektrického vedenia v m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
Farebné prevedenie
Nerez CleanSteel • •
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Zabudovateľné umývačky riadu
Prehľad prístrojov

Typ/Predajné označenie - štandardný variant (60 x 81 cm) G 7510 SCi AutoDos G 7910 SCi AutoDos
Dizajn
Prevedenie panelu/spôsob ovládania šikmý/dotykové ovládanie šikmý/–
Displej 1-riadkový textový displej M Touch S
MultiLingua • •
Komfort
Automatické dávkovanie s PowerDiskom • •
Funkcia AutoStart • •
Knock2open/BrilliantLight –/• –/•
Hlučnosť dB(A) re 1 pW 42 42
Indikácia zostatkového času/predvoľba štartu do 24 h •/• •/•
Adaptér na zatváranie dvierok ComfortClose AutoClose
Kontrola funkčnosti na displeji na displeji
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)/trieda sušenia A+++/A A+++/A
Spotreba vody v programe Automatika v l od 6,0 6,0
Spotreba vody v l/spotreba el. energie v programe ECO v kWh 8,9/0,73 8,9/0,73
Ročná spotreba vody v l/el. energie v kWh v programe ECO 2 492/208 2 492/208
Hodnoty spotreby s pripojením na teplú vodu® v programe ECO v kWh – –
EcoFeedback/technológia EcoPower •/• •/•
Polovičné naplnenie/prípojka teplej vody •/• •/•
Kvalita výsledkov
Umývanie výhradne čerstvou vodou • •
Sušenie AutoOpen • •
SensorDry • •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/• –/•
Programy umývania
ECO/automatika/intenzívny •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/štandardný 55 °C/štandardný 60 °C/jemný •/–/•/• •/–/•/•
Hygiena/SolarSpar/údržba prístroja •/•/• •/•/•
Extra tichý – –
Špeciálne programy (napr. cestoviny/paella) • •
Možnosti umývania
Express/IntenseZone/AutoDos •/•/• •/•/•
Extra čistý/extra suchý/krátky/spodný intenzívny/extra úsporný •/•/–/–/– •/•/–/–/–
Košové vybavenie
Uloženie príborov Zásuvka 3D MultiFlex Zásuvka 3D MultiFlex
Košové usporiadanie MaxiComfort MaxiComfort
Držiak na poháre FlexCare/nadstavec na šálky FlexCare 4/1 4/1
Počet jedálenských súprav 14 14
Inteligentná domácnosť
Miele@home/MobileControl •/• •/•
SuperVision – •
Bezpečnosť
Systém Waterproof/kontrolná indikácia sít •/• •/•
Detská poistka/zablokovanie sprevádzkovania •/– •/–
Technické údaje
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 2,0/230/10 2,0/230/10
Dĺžka prítokovej/odtokovej hadice/elektrického vedenia v m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
Farebné prevedenie
Obsidián čierna • •
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Zabudovateľné umývačky riadu
Prehľad prístrojov

Typ/Predajné označenie - štandardný variant (60 x 81 cm) G 4820 SCi G 4722 SCi
Dizajn
Prevedenie panelu/spôsob ovládania Kolmý/ovládacie tlačidlo Kolmý/ovládacie tlačidlo
Displej 1-riadkový textový displej 3-miestny 7-segmentový displej
MultiLingua • –
Komfort
Automatické dávkovanie s PowerDiskom – –
Funkcia AutoStart – –
Knock2open/BrilliantLight –/– –/–
Hlučnosť dB(A) re 1 pW 45 46
Indikácia zostatkového času/predvoľba štartu do 24 h •/• •/•
Adaptér na zatváranie dvierok ComfortClose ComfortClose
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 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 –
EcoFeedback/technológia EcoPower •/– –/–
Polovičné naplnenie/prípojka teplej vody •/• •/•
Kvalita výsledkov
Umývanie výhradne čerstvou vodou • •
Sušenie AutoOpen • •
SensorDry • •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare •/– •/–
Programy umývania
ECO/automatika/intenzívny •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/štandardný 55 °C/štandardný 60 °C/jemný •/•/–/• •/•/–/•
Hygiena/SolarSpar/údržba prístroja –/•/• –/–/–
Extra tichý • –
Špeciálne programy (napr. cestoviny/paella) – –
Možnosti umývania
Express/IntenseZone/AutoDos –/–/– –/–/–
Extra čistý/extra suchý/krátky/spodný intenzívny/extra úsporný –/–/•/–/• –/–/•/–/–
Košové vybavenie
Uloženie príborov Príborová zásuvka Príborová zásuvka
Košové usporiadanie – –
Držiak na poháre FlexCare/nadstavec na šálky FlexCare –/– –/–
Počet jedálenských súprav 9 9
Inteligentná domácnosť
Miele@home/MobileControl –/– –/–
SuperVision – –
Bezpečnosť
Systém Waterproof/kontrolná indikácia 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 • •
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Plne integrované umývačky riadu
Prehľad prístrojov

Typ/Predajné označenie - štandardný variant (60 x 81 cm), 
XXL (60 x 85 cm)

G 7150 SCVi 
G 7155 SCVi XXL

G 7360 SCVi AutoDos 
G 7365 SCVi XXL AutoDos

G 7590 SCVi AutoDos 
G 7595 SCVi XXL AutoDos

Dizajn

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

plne integrovaný ovl. panel/
dotykové ovládanie

plne integrovaný ovl. panel/
dotykové ovládanie

Displej 1-riadkový textový displej 1-riadkový textový displej 1-riadkový textový displej
MultiLingua • • •
Komfort
Automatické dávkovanie s PowerDiskom – • •
Funkcia AutoStart – • •
Knock2open/BrilliantLight –/– –/– •/•
Hlučnosť dB(A) re 1 pW 44 43 42
Indikácia zostatkového času/predvoľba štartu do 24 h •/• •/• •/•
Adaptér na zatváranie dvierok ComfortClose ComfortClose AutoClose
Kontrola funkčnosti optická a akustická optická a akustická optická a akustická
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)/trieda sušenia A+++/A A+++/A A+++/A
Spotreba vody v programe Automatika v l od 6,0 6,0 6,0
Spotreba vody v l/spotreba el. energie v programe ECO v kWh –/0,75 8,9/0,73 8,9/0,73
Ročná spotreba vody v l/el. energie v kWh v programe ECO 2 492/213 2 492/208 2 492/208
Hodnoty spotreby s pripojením na teplú vodu® v programe ECO v kWh – – –
EcoFeedback/technológia EcoPower •/• •/• •/•
Polovičné naplnenie/prípojka teplej vody •/• •/• •/•
Kvalita výsledkov
Umývanie výhradne čerstvou vodou • • •
Sušenie AutoOpen • • •
SensorDry • • •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/• –/• –/•
Programy umývania
ECO/automatika/intenzívny •/•/• •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/štandardný 55 °C/štandardný 60 °C/jemný •/–/•/• •/–/•/• •/–/•/•
Hygiena/SolarSpar/údržba prístroja –/–/• •/•/• •/•/•
Extra tichý – – –
Špeciálne programy (napr. cestoviny/paella) – – •
Možnosti umývania
Express/IntenseZone/AutoDos •/•/– •/•/• •/•/•
Extra čistý/extra suchý/krátky/spodný intenzívny/extra úsporný •/•/–/–/– •/•/–/–/– •/•/–/–/–
Košové vybavenie
Uloženie príborov Zásuvka 3D MultiFlex Zásuvka 3D MultiFlex Zásuvka 3D MultiFlex
Košové usporiadanie ExtraComfort ExtraComfort MaxiComfort
Držiak na poháre FlexCare/nadstavec na šálky FlexCare 2/1 2/1 4/1
Počet jedálenských súprav 14 14 14
Inteligentná domácnosť
Miele@home/MobileControl –/– •/• •/•
SuperVision – – –
Bezpečnosť
Systém Waterproof/kontrolná indikácia sít •/• •/• •/•
Detská poistka/zablokovanie sprevádzkovania –/– –/– –/–
Technické údaje
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 2,0/230/10 2,0/230/10 2,0/230/10
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
Obsidián čierna/nerez CleanSteel –/• •/– •/•
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Plne integrované umývačky riadu
Prehľad prístrojov

Typ/Predajné označenie - štandardný variant (60 x 81 cm), 
XXL (60 x 85 cm)

G 7960 SCVi AutoDos 
G 7965 SCVi XXL AutoDos

Dizajn
Prevedenie panelu/spôsob ovládania plne integrovaný ovl. panel/–
Displej M Touch Vi
MultiLingua •
Komfort
Automatické dávkovanie s PowerDiskom •
Funkcia AutoStart •
Knock2open/BrilliantLight •/•
Hlučnosť dB(A) re 1 pW 42
Indikácia zostatkového času/predvoľba štartu do 24 h •/•
Adaptér na zatváranie dvierok AutoClose
Kontrola funkčnosti optická a akustická
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 8,9/0,73
Ročná spotreba vody v l/el. energie v kWh v programe ECO 2 492/208
Hodnoty spotreby s pripojením na teplú vodu® v programe ECO v kWh –
EcoFeedback/technológia EcoPower •/•
Polovičné naplnenie/prípojka teplej vody •/•
Kvalita výsledkov
Umývanie výhradne čerstvou vodou •
Sušenie AutoOpen •
SensorDry •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/•
Programy umývania
ECO/automatika/intenzívny •/•/•
QuickPowerWash/štandardný 55 °C/štandardný 60 °C/jemný •/–/•/•
Hygiena/SolarSpar/údržba prístroja •/•/•
Extra tichý –
Špeciálne programy (napr. cestoviny/paella) •
Možnosti umývania
Express/IntenseZone/AutoDos •/•/•
Extra čistý/extra suchý/krátky/spodný intenzívny/extra úsporný •/•/–/–/–
Košové vybavenie
Uloženie príborov Zásuvka 3D MultiFlex
Košové usporiadanie MaxiComfort
Držiak na poháre FlexCare/nadstavec na šálky FlexCare 4/1
Počet jedálenských súprav 14
Inteligentná domácnosť
Miele@home/MobileControl •/•
SuperVision –
Bezpečnosť
Systém Waterproof/kontrolná indikácia sít •/•
Detská poistka/zablokovanie sprevádzkovania –/•
Technické údaje
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 2,0/230/10
Dĺžka prítokovej/odtokovej hadice/elektrického vedenia v m 1,50/1,50/1,70
Farebné prevedenie
Obsidán čierna/nerez CleanSteel •/•
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Plne integrované umývačky riadu
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie - štandardný variant (60 x 81 cm) G 4782 SCVi
Dizajn
Prevedenie panelu/spôsob ovládania rovný/Ovládacie tlačidlo
Displej 3-miestny 7-segmentový displej
MultiLingua –
Komfort
Automatické dávkovanie s PowerDiskom –
Funkcia AutoStart –
Knock2open/BrilliantLight –/–
Hlučnosť dB(A) re 1 pW 46
Indikácia zostatkového času/predvoľba štartu do 24 h •/•
Adaptér na zatváranie dvierok ComfortClose
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 –
EcoFeedback/technológia EcoPower –/–
Polovičné naplnenie/prípojka teplej vody •/•
Kvalita výsledkov
Umývanie výhradne čerstvou vodou •
Sušenie AutoOpen •
SensorDry •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare •/–
Programy umývania
ECO/automatika/intenzívny •/•/•
QuickPowerWash/štandardný 55 °C/štandardný 60 °C/jemný •/•/–/•
Hygiena/SolarSpar/údržba prístroja –/–/–
Extra tichý –
Špeciálne programy (napr. cestoviny/paella) –
Možnosti umývania
Express/IntenseZone/AutoDos –/–/–
Extra čistý/extra suchý/krátky/spodný intenzívny/extra úsporný –/–/•/–/–
Košové vybavenie
Uloženie príborov Príborová zásuvka
Košové usporiadanie –
Držiak na poháre FlexCare/nadstavec na šálky FlexCare –/–
Počet jedálenských súprav 9
Inteligentná domácnosť
Miele@home/MobileControl –/–
SuperVision –
Bezpečnosť
Systém Waterproof/kontrolná indikácia 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
Farebné prevedenie
Nerez CleanSteel •
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Dodanie a inštalácia
Keď je komfort samozrejmosťou

Chceli by sme vám zabezpečiť, aby ste so spotrebičmi Miele nemali 
žiadne problémy. 

Na požiadanie vám dodáme vaše nové spotrebiče priamo domov, 
kde ich potom nainštaluje špecialista Miele. Získate tiež cenné tipy 
a pokyny na používanie vášho výrobku. 

Profesionálne uvedenie do prevádzky zabezpečuje dokonalé fungo-
vanie vašich spotrebičov a je tiež príležitosťou na oboznámenie sa 
s rozsiahlymi funkciami. Miele vám chce od začiatku pomôcť čo 
najlepšie využiť vaše spotrebiče.

Rýchly štart s tipmi od experta
Vaše spotrebiče nainštaluje špecialista spoločnosti Miele, ktorý vás 
tiež oboznámi s ich používaním. Pri tomto praktickom zaškolení 
získate cenné tipy a rady.

Bezpečnosť hneď od začiatku
S naším servisom môžeme zabezpečiť správnu inštaláciu vášho 
spotrebiča, čo je predpokladom na uplatnenie našej záruky. Okrem 
toho vykonávame skúšku elektrickej bezpečnosti – len pre istotu!

Špecialisti Miele – to najlepšie riešenie
Nikto nepozná naše spotrebiče Miele lepšie ako naši technici. Zverte 
svoje spotrebiče tým, ktorí ich skonštruovali.

Ďalšie informácie o dodaní a inštalácii získate na internetovej stránke 
www.miele.sk alebo na linke zákazníckeho servisu 0800 643 531.
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Spotrebiče Miele sú kvalitné a inovatívne – a vďaka tomu aj najlepšia 
voľba pre vás. Aby sme vám zabezpečili ešte viac potešenia z vašich 
spotrebičov a ich početných funkcií, chcela by vám spoločnosť Miele 
predstaviť ako atraktívnu ponuku: individuálne poradenstvo. 

Túto službu prispôsobíme individuálne podľa vašich predstáv. 
Poradíme vám komplexne o funkciách a optimálnom používaní 
vašich spotrebičov Miele vo vašej domácnosti.

Spoločne nastavíme vaše obľúbené programy pre vaše spotrebiče, 
vysvetlíme vám špeciálne funkcie a poskytneme informácie o sta-
rostlivosti a obsluhe. Ukážeme vám tiež, ako ľahko dosiahnete 
najlepšie výsledky a dáme vám cenné tipy – takže si môžete svoje 
spotrebiče Miele vychutnávať vždy a dlhodobo.

Osobné poradenstvo
Experti spoločnosti Miele vám poradia individuálne – u vás doma, na 
vašich spotrebičoch.

Nastavenie obľúbených programov
Individuálne programovanie umožňuje vašim spotrebičom dokonale 
sa prispôsobiť vašim potrebám a návykom.

Tipy a triky pre perfektné výsledky
Získate užitočné rady pre obsluhu a starostlivosť o vaše spotrebiče.

Ďalšie informácie o individuálnom poradenstve získate na 
internetovej stránke www.miele.sk a na linke zákazníckeho ser-
visu 0800 643 531.

Individuálne poradenstvo
Keď sa informácie stanú zážitkom
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Maximálna bezpečnosť s predĺženou zárukou od Miele
Dlhá životnosť, optimálne používanie a najvyššia kvalita – s nákupom 
vášho výrobku Miele ste urobili tú najlepšiu voľbu. Chcete maximálne 
zabezpečenie svojho nového spotrebiča? Miele ponúka exkluzívnu 
záruku až na 5 alebo10 rokov za úhradu jednorazovej paušálnej 
sumy.

V nadväznosti na 2-ročnú záruku výrobcu máte možnosť zakúpiť si 
predĺženú záruku na 5 alebo 10 rokov priamo od spoločnosti Miele. 

Exkluzívna záruka Miele
Miele je jediným výrobcom, ktorý ponúka celkovú záruku až 
10 rokov – prípadne predĺženú záruku 5 rokov.

Maximálna bezpečnosť
Počas tejto doby vám nevzniknú žiadne dodatočné náklady na 
opravy, ktoré nebudú zapríčinené z vašej strany.

Nový spotrebič bezplatne
V prípade nehospodárnej opravy spotrebiča dostanete zadarmo 
nový spotrebič.

Najvyššia flexibilita
Zmluvu môžete uzavrieť do 1 roka od zakúpenia prístroja.

Spoľahlivo a rýchlo
Servis vám v prípade opravy pomôže rýchlo a spoľahlivo.

Ďalšie informácie o predĺženej záruke získate na internetovej stránke 
www.miele.sk a na linke zákazníckeho servisu 0800 643 531.

Výberom prvotriednych, odolných spotrebičov Miele ste urobili 
vynikajúcu voľbu. Miele vám ponúka exkluzívnu servisnú službu, aby 
ste si mohli svoje spotrebiče vždy vychutnávať dlhodobo.

V rámci tejto služby sú vaše spotrebiče Miele profesionálne udržia-
vané našou servisnou službou. S diagnostickým systémom špeci-
álne vyvinutým spoločnosťou Miele kontrolujeme vaše spotrebiče a 
aktualizujeme ich.

Okrem kontroly funkcií spotrebiča sa vaše spotrebiče intenzívne 
čistia aj prípravkami Miele. Získate tiež cenné tipy na obsluhu vášho 
spotrebiča Miele.

Zachovanie hodnoty vašich spotrebičov
Vďaka intenzívnemu čisteniu a starostlivosti expertmi spoločnosti 
Miele budú vaše spotrebiče vždy v perfektnom stave.

Perfektné výsledky
Pravidelnou starostlivosťou a kontrolou funkcií, ako aj aktualizáciou 
programu, dosiahnete vždy najlepšie výsledky.

Cenné tipy
Experti spoločnosti Miele sú k dispozícii s tipmi a trikmi pre opti-
málne využitie vašich spotrebičov.

Ďalšie informácie o servisnej službe získate na internetovej stránke 
www.miele.sk a na linke zákazníckeho servisu 0800 643 531.

Servisná služba
Keď je zachovanie hodnoty súčasťou filozofie

Predĺžená záruka
Keď sa bezpečnosť stane princípom
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Nákupom spotrebiča Miele sa rozhodnete pre dlhú životnosť a 
najlepšiu kvalitu. Ak by ste niekedy potrebovali pomoc, zákaznícky 
servis Miele vám pomôže rýchlo a spoľahlivo. 

Kvalita nášho zákazníckeho servisu je kontrolovaná v pravidelných 
spotrebiteľských prieskumoch Miele a navyše potvrdená nezávislou 
inštitúciou.

Perfektný servis pre nás neznamená len kompetentnú pomoc v 
prípade opravy. Miele vám poskytuje dôležitú podporu od dodania a 
inštalácie vašich spotrebičov až po ich uvedenie do prevádzky.

Vždy vo vašej blízkosti
Naši technici Miele a vybraní servisní partneri sú zastúpení po celej 
krajine a v prípade potreby môžu byť u vás veľmi rýchlo.

Kompetentnosť
Naši technici sú špecializovaní na opravy domácich spotrebičov 
Miele. Takto je zaručená rýchla a profesionálna oprava.

Rýchlo a efektívne
Diagnostika PC vyvinutá špeciálne pre spotrebiče Miele rýchlo 
rozpozná chyby spotrebiča. Viac ako 90 % všetkých prípadov 
servisu vyriešime už pri prvom nasadení.

Bezpečná dodávka náhradných dielov
Od originálnych náhradných dielov Miele môžete očakávať nielen 
príslovečnú kvalitu Miele, ale aj rýchlu dostupnosť – dokonca aj 
mnoho rokov po zakúpení vášho spotrebiča Miele.

Ľahká dostupnosť
Opravu si môžete objednať online na stránke www.miele.sk, ako aj 
telefonicky na čísle 0800 643 531. Sme tu pre vás telefonicky: 
Po – Pia 07.30 – 17.30 hod.
 
Ďalšie informácie o týchto témach nájdete na internetovej stránke 
www.miele.sk.

Servisná služba Miele
Váš partner pre všetky servisné prípady
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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
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