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  Chladnička s mrazničkou KFN 29683 D

PREVEDENIE
Voľne stojaci model, záves dverí vpravo – možné 
vymeniť, nerezový vzhľad opláštenia, čelné dvierka: 
čierne alebo biele lesklé sklo, Click2open, SelfClose, 
SoftClose
ENERGETICKÝ ŠTÍTOK
Trieda energetickej účinnosti D, spotreba 
energie za rok: 228 kWh
ÚŽITKOVÝ OBJEM
Vnútorný priestor XL, chladiaca zóna 247 l, 
4-hviezdičková mraziaca zóna 104 l
OVLÁDANIE
Dotykový displej FreshTouch
CHLADIACA ZÓNA
DynaCool, LED osvetlenie FlexiLight, 3 výškovo 
nastaviteľné odkladacie plochy, 2× priehradka 
PerfectFresh/Pro, 1× držiak na fľaše z pochrómo-
vaného kovu
4-HVIEZDIČKOVÁ MRAZIACA ZÓNA
Systém NoFrost, kapacita mrazenia za 24 h: 16 kg, 
3 vyberateľné mraziace zásuvky, VarioRoom
VNÚTORNÁ STRANA DVIEROK
ComfortClean – vnútorné priehradky v dvierkach 
je možné umývať v umývačke riadu, 2 police 
na fľaše, priehradka na vajíčka
BEZPEČNOSŤ
Doba skladovania pri poruche 24 h, optický a akus-
tický alarm pri otvorených dvierkach i zmene teploty
HLUČNOSŤ
36 dB (A) re 1 pW (SilenceSystem)
ROZMERY
v × š × h: 201 × 60 × 68,5 cm
KLIMATICKÁ TRIEDA
SN-T
ODPORÚČANÁ PREDAJNÁ CENA
2 490 € (biele lesklé sklo)
2 490 € (čierne lesklé sklo)

  Chladnička s mrazničkou KFN 29283 D

PREVEDENIE
Voľne stojaci model, záves dverí vpravo – možné 
vymeniť, nerezový vzhľad opláštenia, čelné dvierka: 
čierne matné sklo Blackboard Edition alebo nerez 
CleanSteel, Click2open
ENERGETICKÝ ŠTÍTOK
Trieda energetickej účinnosti D, spotreba 
energie za rok: 228 kWh
ÚŽITKOVÝ OBJEM
Vnútorný priestor XL, chladiaca zóna 247 l, 
4-hviezdičková mraziaca zóna 104 l
OVLÁDANIE
Dotykový displej FreshTouch
CHLADIACA ZÓNA
DynaCool, LED osvetlenie, 3 výškovo nastaviteľné 
odkladacie plochy, 2× priehradka PerfectFresh, 
1× držiak na fľaše z pochrómovaného kovu
4-HVIEZDIČKOVÁ MRAZIACA ZÓNA
Systém NoFrost, kapacita mrazenia za 24 h: 16 kg, 
3 vyberateľné mraziace zásuvky, VarioRoom
VNÚTORNÁ STRANA DVIEROK
ComfortClean – vnútorné priehradky v dvierkach 
je možné umývať v umývačke riadu, 2 police 
na fľaše, priehradka na vajíčka
BEZPEČNOSŤ
Doba skladovania pri poruche 24 h, optický a akus-
tický alarm pri otvorených dvierkach i zmene teploty
HLUČNOSŤ
36 dB (A) re 1 pW (SilenceSystem)
ROZMERY
v × š × h: 201 × 60 × 67,5 cm
KLIMATICKÁ TRIEDA
SN-T
ODPORÚČANÁ PREDAJNÁ CENA
1 999 € (Blackboard Edition)
1 799 €* (nerez CleanSteel)

  Chladnička s mrazničkou KFN 29233 D

PREVEDENIE
Voľne stojaci model, záves dverí vpravo – možné 
vy meniť, nerezový vzhľad opláštenia, čelné dvierka: 
čierne matné sklo Blackboard Edition alebo biele 
prevedenie, Click2open
ENERGETICKÝ ŠTÍTOK
Trieda energetickej účinnosti D, spotreba 
energie za rok: 203 kWh
ÚŽITKOVÝ OBJEM
Vnútorný priestor XL, chladiaca zóna 262 l, 
4-hviezdičková mraziaca zóna 104 l
OVLÁDANIE
Dotykový displej FreshTouch
CHLADIACA ZÓNA
DynaCool, LED osvetlenie, 3 výškovo nastaviteľné 
odkladacie plochy, 1× priehradka s nastaviteľnou 
vlhkosťou – DailyFresh, 1× držiak na fľaše z pochró-
movaného kovu, 1× CompactCase
4-HVIEZDIČKOVÁ MRAZIACA ZÓNA
Systém NoFrost, kapacita mrazenia za 24 h: 16 kg, 
3 vyberateľné mraziace zásuvky, VarioRoom
VNÚTORNÁ STRANA DVIEROK
ComfortClean – vnútorné priehradky v dvierkach 
je možné umývať v umývačke riadu, 1 polica na fľaše, 
priehradka na vajíčka
BEZPEČNOSŤ
Doba skladovania pri poruche 24 h, optický a akus-
tický alarm pri otvorených dvierkach i zmene teploty
HLUČNOSŤ
36 dB (A) re 1 pW (SilenceSystem)
ROZMERY
v × š × h: 201 × 60 × 68,5 cm
KLIMATICKÁ TRIEDA
SN-T
ODPORÚČANÁ PREDAJNÁ CENA
1 899 € (Blackboard Edition)
1 429 € (biele prevedenie)

Vyberte si prístroj podľa Vášho želania…



  Chladnička s mrazničkou KFN 29162 D

PREVEDENIE
Voľne stojaci model, záves dverí vpravo – možné 
vymeniť, nerezový vzhľad alebo biele prevedenie 
opláštenia, čelné dvierka: biela / nerez CleanSteel, 
dizajn bez rukovätí vďaka integrovanému úchytu
ENERGETICKÝ ŠTÍTOK
Trieda energetickej účinnosti E, spotreba energie 
za rok: 251 kWh
ÚŽITKOVÝ OBJEM
Úžitkový objem 344 l, chladiaca zóna 243 l, 
4-hviez dičková mraziaca zóna 101 l
OVLÁDANIE
Dotykový displej FreshTouch
CHLADIACA ZÓNA
DynaCool, LED osvetlenie, 5 výškovo nastaviteľných 
od kladacích plôch, 1 vyberateľná priehradka na ze-
leninu, 1× držiak na fľaše
4-HVIEZDIČKOVÁ MRAZIACA ZÓNA
Systém NoFrost, kapacita mrazenia za 24 h: 9 kg, 
3 vyberateľné mraziace zásuvky, VarioRoom
VNÚTORNÁ STRANA DVIEROK
ComfortClean – vnútorné priehradky v dvierkach 
je možné umývať v umývačke riadu, 2 police na fľaše
BEZPEČNOSŤ
Doba skladovania pri poruche 18 h, optický a akus-
tický alarm pri otvorených dvierkach i zmene teploty
HLUČNOSŤ
40 dB (A) re 1 pW
ROZMERY
v × š × h: 201,1 × 60 × 65,5 cm
KLIMATICKÁ TRIEDA
SN-T
AKCIOVÁ CENA
999 €* (nerez CleanSteel)
899 €* (biele prevedenie)

  Chladnička s mrazničkou KFN 28132 D   Chladnička s mrazničkou K 12012 S-3

PREVEDENIE
Voľne stojaci model, záves dverí vpravo – možné 
vymeniť, nerezový vzhľad alebo biele prevedenie 
opláštenia, čelné dvierka: biela / nerez CleanSteel, 
dizajn bez rukovätí vďaka integrovanému úchytu
ENERGETICKÝ ŠTÍTOK
Trieda energetickej účinnosti E, spotreba energie 
za rok: 246 kWh
ÚŽITKOVÝ OBJEM
Úžitkový objem 310 l, chladiaca zóna 209 l, 
4-hviez dičková mraziaca zóna 101 l
OVLÁDANIE
Dotykový displej FreshTouch
CHLADIACA ZÓNA
DynaCool, LED osvetlenie, 4 výškovo nastaviteľné 
od kladacie plochy, 1 vyberateľná priehradka na ze-
leninu
4-HVIEZDIČKOVÁ MRAZIACA ZÓNA
Systém NoFrost, kapacita mrazenia za 24 h: 9 kg, 
3 vyberateľné mraziace zásuvky, VarioRoom
VNÚTORNÁ STRANA DVIEROK
ComfortClean – vnútorné priehradky v dvierkach 
je možné umývať v umývačke riadu, 2 police na fľaše
BEZPEČNOSŤ
Doba skladovania pri poruche 18 h, optický a akus-
tický alarm pri otvorených dvierkach i zmene teploty
HLUČNOSŤ
40 dB (A) re 1 pW
ROZMERY
v × š × h: 186,1 × 60 × 65,5 cm
KLIMATICKÁ TRIEDA
SN-T
AKCIOVÁ CENA
1 099 €* (nerez CleanSteel)
899 €* (biele prevedenie)

PREVEDENIE
Voľne stojaci model, záves dverí vpravo – možné 
vymeniť, biele prevedenie opláštenia, čelné dvierka: 
biela
ENERGETICKÝ ŠTÍTOK
Trieda energetickej účinnosti F, spotreba energie 
za rok: 180 kWh
ÚŽITKOVÝ OBJEM
Chladiaca zóna 117 l
OVLÁDANIE
Otočný regulátor
CHLADIACA ZÓNA
1 výškovo nastaviteľná od kladacia plocha, prie-
hradka na maslo a syr, 1 vyberateľná priehradka 
na zele ninu
4-HVIEZDIČKOVÁ MRAZIACA ZÓNA
Integrovaná, kapacita mrazenia za 24 h: 2 kg
VNÚTORNÁ STRANA DVIEROK
ComfortClean – vnútorné priehradky v dvierkach 
je možné umývať v umývačke riadu, 1 polica na fľaše
BEZPEČNOSŤ
Doba skladovania pri poruche 10 h
HLUČNOSŤ
39 dB (A) re 1 pW
ROZMERY
v × š × h: 85,0 × 55,4 × 62,3 cm
KLIMATICKÁ TRIEDA
SN-ST
AKCIOVÁ CENA
539 €*

* Akciová ponuka – do vypredania zásob



PerfectFresh Pro – inovatívna 
technológia Miele pre dlho
trvajúcu čerstvosť potravín
•  automaticky nastaviteľná 

teplotná zóna od 0 do 3 °C
•  patentovaná regulácia vlhkosti
•  integrované LED osvetlenie

Click2open
•  jednoduché otváranie dvierok 

chladničky
•  spojenie funkčnosti a dizajnu

•  komfort pri obsluhe

Popustite uzdu svojej fantázii: 
obyčajnou či tekutou kriedou 

si na čelné dvierka prístroja môžete na pí sať 
alebo nakresliť čokoľvek vás napadne.

Vnútorný priestor XL
•  viac miesta a komfortu pre 

uskladnenie potravín
• objemný úžitkový priestor 

poskytuje potrebnú flexibilitu
•  pre jednoduché uloženie neskladných 

potravín a riadov

Exkluzívne
v Miele

Exkluzívne
v Miele

Vybavenie je závislé od modelu. © Miele & Cie. KG / Chyby a zmeny vyhradené / SK 3/2021

Kúpte si voľne stojacu alebo zabudovateľnú chladničku 
Miele a predĺžte si záruku na 5 rokov zdarma.*
Pre získanie 5-ročnej záruky je nutné sa zaregistrovať vyplnením registračného 
formulára, či už osobne v našom showroome alebo online na našich stránkach 
http://www.miele.sk/domacnost/5-rokov-zaruka-na-chladnicky-miele-2847.htm.

* Nevzťahuje sa na prístroje MasterCool.
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