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Objevte na následujících stránkách, proč s vestavnými přístroji Miele zažijete každý den  
naprosto jedinečné momenty: s designem, jehož moderní vzhled je nadčasový, s funkčností, 
která každý den ulehčuje práci, a s kvalitou, jež přináší radost po desetiletí.

Život má mnoho podob. Individuální potřeby a situace stanoví požadavky na navrhované 
prostředí. Miele jako prémiová značka domácích spotřebičů zaručuje perfektní požitek  
a s ním i kvalitu života. S těmito nároky navrhujeme naše přístroje.
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IMMER BESSER
 "Vždy lepší" – to je náš závazek.

Když oba naši pradědečkové zakládali společnost Miele, 
museli se v zájmu úspěchu odlišit od svých konkurentů. Měli 
na vybranou pouze dva způsoby: buď být levnější než ostatní 
– nebo lepší. Obojí současně je prakticky nemožné.

Tehdy si zvolili být "vždy lepší".

O tom, že Miele bylo v posledních 117 letech vždy znovu schopno 
přesvědčivě dostát tomuto závazku, svědčí nejen nespočet ocenění 
a vítězství v testech, ale především mnoho milionů spokojených 
zákazníků po celém světě.

Tato kontinuita je možná díky hodnotám a cílům, s nimiž se lze setkat 
pouze v rodinných podnicích, které se předávají z generace 
na generaci, a nenásledují, často jen krátkodobé, zájmy trhu.

V tomto smyslu je Miele od roku 1899 považováno nejen 
za představitele prvotřídní kvality výrobků a německého inženýrství, 
ale je také synonymem pro respekt, spravedlnost a rovnocenný 
přístup ke svým partnerům, koncovým zákazníkům, dodavatelům, 
spolupracovníkům a sousedům. Kdo kupuje Miele, je také šetrný 
k životnímu prostředí. O to se starají konzistentní výrobní metody 
šetrné ke zdrojům – a výrobky, které určují měřítka ve spotřebě 
elektrické energie, vody a pracích prostředků, což rovněž šetří 
náklady.

Jako manažeři podniku již čtvrté generace slibujeme, že to tak 
zůstane i nadále.

Dr. Markus Miele  Dr. Reinhard Zinkann

Vítejte v Miele
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IMMER BESSER
Náš příslib kvality

Značka Miele
V mnoha zemích je Miele vytouženou 
značkou v branži. Na německém trhu bylo 
Miele v roce 2013 dokonce zvoleno nejlepší 
značkou všech dob („best brand ever“) 
a v roce 2014 již téměř tradičně následovaly 
mj. ceny "Most Trusted Brand" nebo 
Německá cena za udržitelný rozvoj. Zákaz-
níci Miele jsou jednoduše orientovaní  
na kvalitu a kladou vysoké nároky na výkon, 
komfort, design a ochranu životního 
prostředí. 

Existuje mnoho důvodů,  
proč se rozhodnout právě pro Miele.  
O šesti z nich se dozvíte zde.
Již od svého založení v roce 1899 zůstá-
váme věrni naší filozofii „Vždy lepší“. Sázíme 
všechno na to být "Vždy lepší" než ostatní 
výrobci a být "Vždy lepší", než jsme nyní. 
Pro naše zákazníky to znamená jistotu, že 
s Miele učinili moudré rozhodnutí  
– pravděpodobně na celý život.
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Servis Miele 
Zákazníkům Miele poskytujeme komplexní péči: to garantuje náš vlastní rychlý a efektivní 
servis, který byl již vícekrát zvolen nejlepším v branži. Naši servisní technici jsou Vám k 
dispozici také tehdy, když si přejete individuální vysvětlení obsluhy nebo profesionální vyčiš-
tění Vašeho přístroje Miele. Jsme tady pro Vás. Slibujeme!

Design Miele 
Miele je synonymem pro čisté tvary a nadčasovou eleganci. Nikde nenajdete u vestavných 
přístrojů takovou rozmanitost designových linií a barev. S velkou pečlivostí jsme vzájemně 
sladili design přístrojů. Nezáleží na tom, v jakém stylu si svou kuchyň zařídíte: Miele se k Vám 
bude vždy perfektně hodit.

Komfort Miele
Přístroje Miele jsou intuitivní a komfortní: nezáleží na tom, zda jsou vybavené klasickým 
otočným voličem, decentním senzorem nebo dotykovým displejem s vysokým rozlišením, 
jako jste zvyklí u Vašeho telefonu. Přístroje navíc disponují velkým množstvím speciálních 
programů, které Vám ušetří práci. S Miele si svůj život zpříjemníte…

Technika Miele
Miele ručí za vynikající výsledky při minimální spotřebě energie. 
To platí pro hygienickou a šetrnou péči o Vaše prádlo, podlahy či nádobí, stejně jako pro 
požitek z vaření a pečení. Přístroje Miele jsou vybaveny mnoha inovativními vlastnostmi, se 
kterými se u jiných výrobců nesetkáte. Což dokazuje nespočet prvních míst v renomovaných 
produktových testech po celém světě.

Kvalita Miele 
Již více než 115 let platí: na Miele se můžete spolehnout. Jako jediný výrobce v branži testu-
jeme naše přístroje, jako jsou pračky, sušičky, myčky nádobí nebo pečicí trouby, na životnost 
20 let. Naši zákazníci na celém světě zůstávají Miele věrni a doporučují Miele svým známým. I 
do budoucna Vám slibujeme: u kvality a životnosti neděláme žádné kompromisy.
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Miele vítězí ve spotřebitelských testech 
a sbírá ocenění po celém světě

Už více než 115 let sází Miele na špičkovou 
kvalitu, nejnovější technologie, poctivost 
k zákazníkům i nadčasový design. 
To jsou důvody, proč přístroje Miele vítězí 
v nezávislých spotřebitelských testech 
po celém světě a sbírají jedno designové 
ocenění za druhým. Za všechny jmenujme 
četná vítězství v prestižním německém 
Stiftung Warentest či v domácím dTestu, 
oceňující především kvalitu a spolehlivost, 
nebo reddot design award či iF design 
award za přínos v oblasti vynikajícího 
a funkčního designu. Všechny tyto obdivo-
vané vlastnosti vyústily ve speciální ocenění 
Nejlepší značka všech dob, kterou značka 
Miele obdržela v roce 2013 na nekompro-
misním německém trhu. Žádná jiná značka 
nebyla v posledním desetiletí spotřebiteli 
v Německu tak výborně hodnocena. Důraz 
na kvalitu, inovace, funkčnost, dlouhou 
životnost i ekologickou udržitelnost se 
zkrátka projevuje trvalou důvěrou zákazníků 
i fenomenálním úspěchem na trhu.

Poradenství v showroomech

V našich exkluzivních showroomech naleznete celou řadu našich produktů. Blízkost 
k zákazníkům je pro nás velice důležitá, proto jste vždy srdečně zváni. Kdykoliv si můžete 
nechat poradit od vyškoleného personálu, detailně si prohlédnout a vyzkoušet přístroje Miele, 
seznámit se s možnostmi zakompo nování spotřebičů do stylového interiéru.

Příjemný personál Vám rád ukáže funkčnost jakýchkoliv přístrojů, představí Vám nejlepší 
varianty a usnadní tak Vaše rozhodování.

Přitom můžete příjemně posedět v kavárně a potěšit své smysly vynikající kávou či 
některou lahůdkou z široké nabídky.

V případě Vašeho zájmu můžete kontaktovat showroom a nechat si domů zdarma zaslat 
katalog. Také zde máte možnost zakoupit si Miele Servis Certifikát.

Pokud budete potřebovat nahlásit reklamaci, můžete se obrátit rovněž na náš show room, 
který drobné opravy (např. vysavačů nebo příslušenství) přijímá. Navíc si na showroomech 
můžete zakoupit příslušenství k přístrojům, čisticí, ošetřující a prací pro středky Miele z řady 
CareCollection.

Kromě profesionálního poradenství nabízíme v showroomech také možnost zúčastnit se 
zajímavých akcí, jako je např. předváděcí vaření. Předváděcí vaření je určeno všem, kteří mají 
zájem seznámit se nebo rozšířit své vědomosti v oblasti kuchyňských spotřebičů. Nezáleží 
na tom, jestli koupi někte rého ze spotřebičů Miele teprve zvažujete nebo již pří stroj doma 
máte. Za pomoci šéfkuchařů předních hotelů a restaurací se můžete zapojit do přípravy 
menu, vyzkoušet si snadné ovládání přístrojů, vyměnit si poznatky o kulinářském umění a užít 
si výtečné chutě pokrmů připravovaných ve spotřebičích Miele. Součástí před váděcího vaření 
je ochutnávka špičkových vín korespondujících s připravovaným menu. Přihlásit se můžete 
na internetu, osobně na showroomech nebo přes svého prodejce.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Miele Experience Center Brno:

Holandská 4
639 00  Brno

Tel.: 543 553 111-3
Fax: 543 553 149

E-mail:
info@miele.cz
brno@miele.cz

Internet: www.miele.cz

Otevírací doba:
pondělí – pátek: 9 –18 hodin
sobota: 10 –16 hodin

Miele Experience Center Praha:

Ke Štvanici 3
180 00  Praha 8

Tel.: 225 095 555 – 6
Fax: 225 095 559

E-mail:
info@miele.cz
praha@miele.cz

Internet: www.miele.cz

Otevírací doba:
pondělí – pátek: 9 –18 hodin
sobota: 10 –16 hodin
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Designová řada Miele ArtLine
Dokonalost v jednoduchosti

Briliantová bílá Obsidian černá Grafitově šedá
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Inovativní technologie v exkluzivním nadčasovém designu vždy 
udávaly směr vývoje produktů Miele. Designová řada Miele ArtLine 
tvoří, po PureLine a ContourLine, nejnovější generaci vestavných 
kuchyňských přístrojů, které přesně splňují toto krédo. Čistá ele-
gance přístrojů, které jako by splynuly s plochou, představuje extra 
třídu interiérové architektury. Objevte kouzlo prvního designu 
kuchyní zcela bez rukojetí. To je Miele. Vždy lepší. 

Miele ArtLine v grafitově šedé variantě
Barevné provedení pro nadčasový design kuchyně
Následujte nejnovější barevný trend v kuchyních – grafitově šedou. 
Chladný tón šedé barvy vyzařuje čistou eleganci a podtrhuje origi-
nální design. Zdůrazňuje tvrdost rovných linií a propůjčuje tím Vaší 
kuchyni jedinečný vzhled.
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Nový design kuchyně – zcela bez rukojetí
Řada kuchyňských přístrojů, která odpovídá individuálním potřebám.
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Miele pečicí trouba
Extra vlhkost pro optimální výsledky klasic-
kého i klimatického pečení (k dispozici také 
jako kompaktní přístroj o výšce 45 cm).

Miele pečicí trouba s mikrovlnou
Šetří při přípravě až 30 % času prostřednic-
tvím konvenčních provozních způsobů 
v kombinaci s funkcí mikrovlny.

Miele konvektomat
Více chuti, vitamínů a minerálních látek 
díky šetrné přípravě v páře.

Miele vestavný kávovar
S mlýnkem na kávová zrna a pevným 
připojením na vodu pro jedinečný požitek 
z kávy.

Miele nahřívač nádobí a pokrmů 
Gourmet
S použitím funkce nízkoteplotního vaření – 
více než jen nařívač nádobí.

Miele vakuovací zásuvka
Perfektní příprava pro kulinářskou metodu 
vaření Sous-vide. Vhodná také k marino-
vání, porcování nebo vakuování potravin.
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Naše filozofie – Design pro maximální požitek
PureLine - prostor pro vše podstatné

Design pro maximální požitek
Design z našeho pohledu není jen vnější podoba předmětu, ale také 
zážitek při jeho používání. S ohledem na tuto skutečnost jsme 
vyvinuli naše nové kuchyňské vestavné přístroje. Naši designéři 
neustále sbírají zkušenosti a inspiraci na mezinárodních trzích, kde 
Miele působí – a díky tomu jsou se svým know-how na absolutní 
špičce. Výsledkem nepřetržitého vývoje jsou produkty, které svým 
tvarem, použitými materiály a funkčností dokonale ladí s celou 
produktovou řadou: díky tomu nová generace přístrojů povyšuje 
téma homogenního designu na zcela novou úroveň.

PureLine
Spotřebiče v řadě PureLine se budou skvěle hodit do moderní 
kuchyně. Vysoký podíl skla v designové řadě PureLine dotváří ničím 
nerušený celkový dojem. Přístroje se vyznačují horizontálními nere-
zovými prvky a dominantním madlem, které se jakoby vznáší před 
černou stěnou přístroje. Purismus této designové řady se objevuje 
také v provedení obsidian černé, havana hnědé a briliantové bílé.
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ContourLine - řada klasických produktů

ContourLine  
Přejete si kuchyni v klasickém designu a toužíte zároveň po prvo- 
třídních kulinářských zážitcích? Pak jsou tu pro Vás přístroje z řady 
ContourLine v nerezovém provedení. Přísná geometrie rukojeti 
a rámu dotváří klasický vzhled, produkty na Vás však jistě udělají 
přátelský dojem.
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Vytvořte si individuální design v oblíbené barvě
Vyberte si z následujících možností

Nerez/CleanSteel

Obsidian černá
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 Briliantová bílá

 Havana hnědá



18

Miele Signature
Individuální design rukojetí do Vaší kuchyně

Pro designovou řadu PureLine vyvinulo Miele nové rukojeti vestavných přístrojů. Chcete-li své 
kuchyni propůjčit nádech individuality, pak je pro Vás exkluzivní design rukojetí ze čtyř kolekcí 
to pravé.

Netradiční materiály a excelentní kvalita zpracování promění každou rukojeť v opravdový 
skvost. Potěšte své oko a nechte se inspirovat. Rozhodující je jen Váš osobní vkus. Máte 
na výběr ze 4 designů rukojetí - perfektně sladěných s designovou řadou PureLine ve všech 
barevných provedeních: nerez/CleanSteel, obsidian černá, briliantová bílá a havana hnědá.
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Gold
Rukojeť ve zlatém provedení vzbuzuje 
nádech luxusu. Matný povrch a hřejivý zlatý 
tón mají zvláštní kouzlo a zajišťují nadčaso-
vou eleganci. Z přístrojů se tak stane sku-
tečný šperk ve Vaší kuchyni. 

Nature
Pravé přírodní materiály propůjčují rukojetím 
Nature zcela osobitý ráz. Podle barevného 
provedení přístroje jsou do kovového profilu 
vkládány kvalitní dřevěné nebo břidlicové 
prvky.  

Vitro
Design rukojetí Vitro je ztělesněním čisté 
elegance s jasnými liniemi. Úzká skleněná 
lišta, vždy v daném barevném provedení, je 
zasazena do nápadného kovového profilu.

  

Classic
Decentní a nevtíravý - to vystihuje design 
rukojetí Classic vždy v příslušné barvě 
přístroje.

Nové designové rukojeti nabízíme jako 
příslušenství k dokoupení pro pečicí, parní  
i mikrovlnné trouby a nahřívače ze sorti-
mentu vestavných přístrojů generace 6000.
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Intuitivní ovládání
Typy ovládání

SensorTronic: Pětiřádkový TFT displej se senzorovými tlačítky po stranách přehledně 
zobrazuje všechny provozní způsoby a nastavení. Displej komunikuje s uživatelem, ovládání 
je tak velmi snadné.

DirectSensor: Stačí jediné stisknutí symbolu vlevo od displeje a snadno zvolíte požadovaný 
provozní způsob. Pro navigaci na jednotlivých úrovních slouží dotykový ovládací panel vpravo 
od displeje.

DirectControl: Požadovaný provozní způsob zvolíte klasicky otočením levého voliče.  
Nastavení např. teploty nebo času, které se zobrazí na čtyřřádkovém displeji, navolíte  
na otočném voliči vpravo a potvrdíte senzorovým tlačítkem.

EasyControl: Ovládací prvky jsou koncipovány stejně jako u ovládání DirectControl. Jediný 
rozdíl je v sedmisegmentovém LC displeji, který zobrazuje teplotu a dobu trvání.

EasySensor: Puristický sedmisegmentový displej zobrazuje teplotu a dobu trvání programu. 
Výběr a potvrzení provedete stisknutím integrovaných senzorových tlačítek.
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Díky jedinečnému dotykovému displeji 
snadno a rychle navolíte požadovanou 
funkci: nové ovládání M Touch je snadné  
a intuitivní. V menu se pohybujete rychle 
listováním nebo rolováním prstu po displeji, 
který s Vámi komunikuje. Jediným dotykem 
prstu zvolíte mnoho funkcí.  
Centrální displej s bílým textem a symboly  
na černém pozadí dokonale zobrazuje 
všechny informace. Pro větší komfort 
uživatele jsou některé instrukce barevně 
zdůrazněny.
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Už jste se seznámili s kombinovanými přístroji Miele?
Nabízíme rozmanité možnosti použití při pečení, ohřívání i přípravě v páře

Pečicí trouba – klasický všeuměl Pečicí trouba s mikrovlnou – kompaktní  
a výkonná

Parní trouba – záruka zdravé přípravy Konvektomat pro domácnost – perfektní 
kombinace páry a pečení

Mikrovlnná trouba – vždy v pohotovosti Parní trouba s mikrovlnou – zdravá 
a rychlá příprava zaručena

Nahřívač nádobí – ideální doplněk Nahřívač nádobí Gourmet – perfektní 
partner ve Vaší kuchyni

Některé vestavné spotřebiče Miele plní 
funkci několika přístrojů současně. Z tohoto 
hlediska rozlišujeme samostatné a kombi-
nované přístroje. 

Samostatnými přístroji jsou myšleny takové, 
které jsou vybaveny "pouze" jedním druhem 
funkce. To znamená pečicí trouba, parní 
trouba, mikrovlnná trouba nebo nahřívač 
nádobí, samozřejmě vždy se všemi klasic-
kými funkcemi.

Kombinované přístroje Miele jsou ideálním 
doplňkem ke klasické pečicí troubě. 45 cm 
vysoké přístroje v kombinaci s nahřívačem 
Miele o výšce 14 cm ideálně vyplní výklenek 
o rozměrech 60 x 60 cm. Tímto způsobem 
se Vám otevírají netušené možnosti vaření. 
Konvektomat pro domácnost je rovněž  
k dodání v rozměrech 60 x 60 cm.

I pro malé kuchyně skýtá použití kombino-
vaných přístrojů samé výhody. Tak můžete 
např. i do vysoké skříňky s výklenkem  
o výšce 120 cm umístit přístroje s funkcí 
pečení, mikrovlny, přípravy v páře i nahří-
vání, aniž byste se připravili o všechny 
běžné funkce.

Chcete se dozvědět více? Podrobné infor-
mace k těmto přístrojům najdete vždy  
v dané sekci na internetových stránkách  
www.miele.cz.

Samostatné přístroje Kombinované přístroje
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Přístroje Miele s pevným 
připojením na vodu

Řada přístrojů Miele je vybavena pevným připojením na vodu. 

Přístroje s pevným připojením na vodu:

• Parní trouba s mikrovlnou
• Chladničky a mrazničky
• Vestavné kávovary

Přístroje s pevným připojením na vodu a odtok:

• Konvektomaty

To nabízí mnoho výhod, které usnadňují a zpříjemňují přípravu 
pokrmů a nápojů: 

• Jedná se o významný komfort pro uživatele. 
• Přístroj je stále připraven pro provoz. 
• Vždy je používána čerstvá voda. 
• Nádoba na vodu nemusí být naplněna.
• Žádné doplňování vody v průběhu přípravy. 
• Nároky na údržbu po vaření v páře jsou podstatně nižší.
• Kondenzát, vzniklý při vaření v páře, je odčerpán.
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Propojení domácích přístrojů pomocí Miele@home*
Tady začíná svoboda v domácnosti

SuperVision
Díky funkci SuperVision máte informace 
o stavu domácích spotřebičů vždy na očích, 
aniž byste museli vytáhnout chytrý telefon 
– úplně nenápadně na displeji svých 
kuchyňských přístrojů.

Smart Home
Propojitelné domácí spotřebiče Miele lze 
prostřednictvím promyšlených partnerských 
řešení integrovat do stávajícího systému 
Smart Home.

WiFiConn@ct
Jednotlivé domácí spotřebiče Miele se 
propojují prostřednictvím přímého spojení 
s vaším domácím routerem WLAN.

Ať už jste doma či na cestách, na vaše domácí spotřebiče musí být spoleh. Propojením 
vašich spotřebičů máte možnost propůjčit náročnému všednímu dni více pohodlí, vyšší 
kvalitu života a bezpečnost. V oblasti propojení domácích spotřebičů klademe důraz 
na smysluplnost pro uživatele. Prostřednictvím funkcí, které jsou výsledkem našeho vlastního 
vývoje, mobilního ovládání a nové technologie síťového propojení, vám nabízíme systém, 
který vám otevře nové možnosti a bude vás podporovat při efektivní a ekologické realizaci 
úkolů všedního dne: Miele@home.
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Aplikace Miele@mobile**
Vše na očích – na cestách i doma

Asistent Miele
Interaktivní asistent Miele vám doporučí 
nejvhodnější prací nebo mycí program. Vždy 
tak docílíte optimálního výsledku praní nebo 
mytí.

MobileControl
Díky funkci MobileControl můžete ovládat 
např. program pračky, sušičky nebo myčky 
nádobí, přestože nejste doma.

** v závislosti na modelu
**  dostupné pro mobilní zařízení (minimální požadavky OS 

Android 4.2+ a iOS 9+)

Aplikace Miele@mobile vám nabízí rozma-
nité funkce pro kontrolu a ovládání vašich 
spotřebičů a pro docílení nejlepších mož-
ných výsledků funkcí spotřebičů.
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Provedení

Vestavná pečicí trouba
Pečicí troubu zabudujete do kuchyňského 
nábytku nezávisle na varné desce. Díky 
tomu můžete troubu umístit prakticky 
kamkoli, např. do výšky očí pro maximální 
komfort. Umístění pod varnou desku je ale 
samozřejmě také možné.



EXKLUZIVNĚ
U MIELE
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Podle Vašich představ
Vestavné pečicí trouby – provedení

Klasická
šířka 60 cm, výška 60 cm

Extra velká
šířka 90 cm, výška 48 cm

Kompaktní
šířka 60 cm, výška 45 cm

Rozměry Velikosti Údržba

Extra velká: 90 l

Prostorná: 76 l

Kompaktní: 49 l

PerfectClean

Pyrolýza

PyroFit

Jídlo bylo výtečné. Ale co úklid?
Díky Miele je mytí a čištění opravdu snadné.

Rádi připravujete velkou pečeni? Jste 
milovníkem koláčů a buchet? Miele splní 
všechna Vaše přání. Vyberte si ideální veli-
kost Vaší nové pečicí trouby...
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EXKLUZIVNĚ
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EXKLUZIVNĚ
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Exkluzivní vybavení pro maximální požitek
Vestavné pečicí trouby – vybavení*

Klimatické pečení1)

Každá potravina má své jedi-
nečné vlastnosti. Opravdovým uměním je 
tyto vlastnosti objevit a přivést je k dokona-
losti. Připravit křupavoučký chléb nebo 
housky bylo až doposud výsadou pekaře. 
Nyní to však hravě zvládnete i Vy: díky 
pečicí troubě Miele s funkcí klimatického 
pečení. Zvýšená vlhkost vzduchu v pečicím 
prostoru optimalizuje výsledky přípravy 
u mnoha druhů jídel: voňavý nadýchaný 
chléb s křupavou kůrčičkou, housky 
a rohlíky čerstvé jako od pekaře, jemná 
šťavnatá pečeně s chutnou kůrkou, zape-
čené pokrmy, lahodné suflé a mnoho 
dalších dobrot...

EXKLUZIVNĚ
U MIELE

Automatické programy
Snadno vykouzlíte více než 100 druhů 
pokrmů: chléb, koláč nebo maso – trouba 
automaticky sleduje proces pečení a pří-
pravu pokrmu.

Bezdrátový pokrmový 
teploměr2)

Pečeni již nemusíte kontrolovat. Bezdrátový 
pokrmový teploměr snímá teplotu uvnitř 
masa a na minutu přesně Vás informuje, 
kdy bude pokrm připraven.

Výsuvné pojezdy FlexiClip3)

Díky výsuvným pojezdům 
připravovaný pokrm snadno podlijete, 
obrátíte nebo vyjmete z trouby, aniž byste 
přišli do kontaktu s horkým pečicím 
prostorem.

Funkce Crisp
Některé pokrmy jsou prostě 

lepší křupavé. Např. pizzu nebo hranolky 
lépe upečete při suchém teple.

Speciální použití
Vaše trouba umí nejen péct, 

můžete v ní například nechat kynout těsto, 
sušit ovoce a mnoho dalšího.

* Vybavení závislé na modelu.
1) S patentovaným odsáváním; patent: EP 2 190 295 B1
2) Patent: EP 1 985 983 B1
3) Patent: DE 10 2006 015 444 B4 (HFC 70, 71, 72, 92)
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5. Barva přístroje
 Nerez/CleanSteel
 Briliantová bílá
 Obsidian černá
 Havana hnědá
 Grafitově šedá

Jaké aspekty jsou pro Vás důležité?

1.  Rozměry výklenku a objem ohřevného 
prostoru

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

6. Přednosti přístroje
 Klimatické pečení
 Bezdrátový pokrmový teploměr
 Výsuvné pojezdy FlexiClip
 Automatické programy
 Speciální použití
 Funkce Crisp

4. Ovládání přístroje
 M Touch
 SensorTronic
 DirectSensor
 DirectControl
 EasyControl

2. Ošetření a péče
 PerfectClean
 Pyrolýza
 PyroFit

3. Designová řada
 PureLine
 ContourLine
 ArtLine

Vyplněním požadovaných parametrů Vám Váš odborný prodejce může 
pomoci vybrat optimálně vybavený přístroj, který bude splňovat všechny 
Vaše požadavky.
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Význam symbolů
Vestavné pečicí trouby

Přístroje Miele disponují různými 
funkcemi a vlastnostmi. Nejdůleži-
tější z nich jsou vždy uvedeny 
prostřednictvím symbolů pod 
daným produktem, abyste o nich 
měli lepší přehled. 

Na následujících stránkách nalez-
nete vysvětlení k symbolům nejdů-
ležitějších funkcí a vlastností 
vestavných pečicích trub. 

Komfort při údržbě
Symbol uvádí, jakým způsobem 
se přístroj udržuje a čistí. 

Patentovaná povrchová 
úprava pro snadné čistění.

Automatické samočištění znečiš-
těného ohřevného prostoru 
za vysokých teplot.

Povrchová úprava příslušenství, 
i příslušenství lze vyčistit prostřed-
nictvím pyrolýzy.

Třída energetické účinnosti 
Symbol uvádí, do které třídy 
energetické účinnosti přístroj patří. 

Symbol uvádí konkrétní energetic-
kou třídu daného přístroje.

Klimatické pečení
 Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven provozním způsobem 
klimatické pečení.

 Vlhkost v pečicím prostoru se 
postará o nadýchané 
těsto s křupavou kůrčičkou.

Výsuvné pojezdy FlexiClip
Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven FlexiClipy.

 Plnovýsuvy pro snadnou manipu-
laci a maximální komfort 
při obsluze. 

Automatické programy  
Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven automatickými programy.

Příprava více než 100 druhů jídel: 
chléb, koláč nebo maso - vše 
připravíte plně automaticky.

Ovládání
Symbol uvádí, jakým způsobem 
se přístroj ovládá. 

Tento symbol zastupuje intuitivní 
ovládání dotykem prstu M Touch.

 
Symbol zastupuje dotykové 
ovládání na 5řádkovém displeji se 
senzorovými tlačítky SensorTronic.

 Symbol zastupuje volbu požado-
vaného provozního způsobu a 
navigaci na jednotlivých úrovních 
na dotykovém displeji 
DirectSensor.

 Symbol DirectControl - levý 
volič určuje provozní způsob, 
pravý teplotu, čas apod.  Nutné 
potvrdit senzorovým tlačítkem.

 Symbol EasyControl má ovládací 
prvky shodné s DirectControl. 
Navíc má 7segmentový displej.

Pečicí prostor
 Symbol uvádí velikost užitného 
objemu pečicího prostoru 
v litrech.

 Vestavné pečicí trouby Miele 
mají objem pečicího prostoru 
od 49 do 90 litrů.
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Pokrmový teploměr
Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven pokrmovým teploměrem. 

Ukazatel zbytkového času Vás na 
minutu přesně informuje, kdy 
bude pokrm připraven.

Pečení při nízkých teplotách
 Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven provozním způsobem: 
Pečení při nízkých teplotách.

 Při nízkých teplotách připra-
víte opravdové gurmánské 
speciality.
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Vestavné pečicí trouby
Přehled přístrojů

Typ/prodejní označení H 2661-1 B H 2661-1 BP
Provedení
Vestavná pečicí trouba • •
Design
ArtLine/PureLine/ContourLine –/•/– –/•/–
Displej EasyControl EasyControl
Bez rukojeti/zápustné voliče –/• –/•
Uživatelské výhody
Přesná regulace teploty 50 – 250°C 50 – 250°C
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr –/– –/–
Funkce Crisp – –
Provozní způsoby
Horký vzduch plus/Intenzivní pečení/Zapékání/Rozmrazování •/•/•/• •/•/•/•
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení •/–/• •/–/•
Gril/malý gril/grilování s cirkulací •/–/• •/–/•
Klimatické pečení – –
Automatické programy – –
Specifické národní automatické programy – –
Pečení při nízkých teplotách – –
Pečicí automatika – –
Komfort při obsluze
Touch2Open – –
Časově programovatelné dávky páry – –
Ukazatel denního času/ukazatel data •/– •/–
Kuchyňský budík/udržení denního času v h •/– •/–
Programování startu a konce programu/automatické vypínání •/• •/•
Indikace aktuální teploty/navrhovaná teplota –/– –/–
Vlastní programy/individuální nastavení –/• –/•
Dvířka přístroje
SoftOpen – –
Dvířka CleanGlass/dveřní spínač •/– •/–
Ohřevný prostor
Objem ohřevného prostoru v l 76 76
Počet úrovní zasunutí/označení úrovní zasunutí 5/• 5/•
Halogenové osvětlení (počet) jednoduché jednoduché
Komfort při údržbě
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel* • •
Ohřevný prostor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadní stěnou • –
Pyrolytické samočištění – •
Katalyzátor vyhřívaný/nevyhřívaný –/– –/•
Sklopné grilovací těleso • •
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti A+ A+
Využití zbytkového tepla/rychloohřev –/• –/•
Chytrá domácnost
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/–
Potřebné příslušenství k dokoupení – –
Bezpečnost
Systém chlazení přístroje a vlažná čelní stěna • •
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění –/• •/•
Technické údaje
Rozměry výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A 3,5/230/16 3,5/230/16
Dodávané příslušenství
Pečicí plech/univerzální plech s úpravou PerfectClean 1/1 1/1
Rošt na pečení bez/s úpravou PerfectClean/vhodný pro pyrolýzu 1/–/– 1/–/–
Výsuvné pojezdy FlexiClip bez/s úpravou PerfctClean/vhodné pro pyrolýzu 1 pár/–/– 1 pár/–/–
Postranní mřížky bez/s úpravou PerfectClean/vhodné pro pyrolýzu 1 pár/–/– 1 pár/–/–
Barevné provedení 4 varianty 4 varianty

* Platí pro nerezové provedení
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Typ/prodejní označení H 6160 B H 6260 B H 6461 B
Provedení
Vestavná pečicí trouba • • •
Design
ArtLine/PureLine/ContourLine –/–/• –/•/– –/•/–
Displej EasyControl EasyControl DirectSensor
Bez rukojeti/zápustné voliče –/• –/• –/–
Uživatelské výhody
Přesná regulace teploty 30 – 300°C 30 – 300°C 30 – 300°C
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr –/– –/– –/–
Funkce Crisp – – –
Provozní způsoby
Horký vzduch plus/Intenzivní pečení/Zapékání/Rozmrazování •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení •/–/• •/–/• •/–/•
Gril/malý gril/grilování s cirkulací •/–/• •/–/• •/–/•
Klimatické pečení • • •
Automatické programy – – Více než 60
Specifické národní automatické programy – – –
Pečení při nízkých teplotách – – –
Pečicí automatika – – •
Komfort při obsluze
Touch2Open – – –
Časově programovatelné dávky páry – – •
Ukazatel denního času/ukazatel data •/– •/– •/•
Kuchyňský budík/udržení denního času v h •/200 •/200 •/200
Programování startu a konce programu/automatické vypínání •/• •/• •/•
Indikace aktuální teploty/navrhovaná teplota •/• •/• •/•
Vlastní programy/individuální nastavení –/• –/• 20/•
Dvířka přístroje
SoftOpen – – –
Dvířka CleanGlass/dveřní spínač •/– •/– •/•
Ohřevný prostor
Objem ohřevného prostoru v l 76 76 76
Počet úrovní zasunutí/označení úrovní zasunutí 5/• 5/• 5/•
Halogenové osvětlení (počet) jednoduché jednoduché jednoduché
Komfort při údržbě
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel* • • •
Ohřevný prostor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadní stěnou • • •
Pyrolytické samočištění – – –
Katalyzátor vyhřívaný/nevyhřívaný –/– –/– –/–
Sklopné grilovací těleso • • •
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti A+ A+ A+
Využití zbytkového tepla/rychloohřev –/• –/• •/•
Chytrá domácnost
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Potřebné příslušenství k dokoupení – – –
Bezpečnost
Systém chlazení přístroje a vlažná čelní stěna • • •
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění •/• •/• •/•
Technické údaje
Rozměry výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A 3,5/230/16 3,5/230/16 3,5/230/16
Dodávané příslušenství
Pečicí plech/univerzální plech s úpravou PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Rošt na pečení bez/s úpravou PerfectClean/vhodný pro pyrolýzu –/1/– –/1/– –/1/–
Výsuvné pojezdy FlexiClip bez/s úpravou PerfctClean/vhodné pro pyrolýzu –/1 pár/– –/1 pár/– –/1 pár/–
Postranní mřížky bez/s úpravou PerfectClean/vhodné pro pyrolýzu –/1 pár/– –/1 pár/– –/1 pár/–
Barevné provedení Nerez CleanSteel Nerez CleanSteel 4 varianty

* Platí pro nerezové provedení
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Typ/prodejní označení H 6160 BP H 6260 BP H 6360 BP
Provedení
Vestavná pečicí trouba • • •
Design
ArtLine/PureLine/ContourLine –/–/• –/•/– –/–/•
Displej EasyControl EasyControl DirectControl
Bez rukojeti/zápustné voliče –/• –/• –/•
Uživatelské výhody
Přesná regulace teploty 30 – 300°C 30 – 300°C 30 – 300°C
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr –/– –/– –/–
Funkce Crisp – – –
Provozní způsoby
Horký vzduch plus/Intenzivní pečení/Zapékání/Rozmrazování •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení •/–/• •/–/• •/–/•
Gril/malý gril/grilování s cirkulací •/–/• •/–/• •/–/•
Klimatické pečení • • •
Automatické programy – – Více než 60
Specifické národní automatické programy – – –
Pečení při nízkých teplotách – – –
Pečicí automatika – – •
Komfort při obsluze
Touch2Open – – –
Časově programovatelné dávky páry – – •
Ukazatel denního času/ukazatel data •/– •/– •/•
Kuchyňský budík/udržení denního času v h •/200 •/200 •/200
Programování startu a konce programu/automatické vypínání •/• •/• •/•
Indikace aktuální teploty/navrhovaná teplota •/• •/• •/•
Vlastní programy/individuální nastavení –/• –/• 20/•
Dvířka přístroje
SoftOpen – – –
Dvířka CleanGlass/dveřní spínač •/– •/– •/•
Ohřevný prostor
Objem ohřevného prostoru v l 76 76 76
Počet úrovní zasunutí/označení úrovní zasunutí 5/• 5/• 5/•
Halogenové osvětlení (počet) jednoduché jednoduché jednoduché
Komfort při údržbě
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel* • • •
Ohřevný prostor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadní stěnou – – –
Pyrolytické samočištění • • •
Katalyzátor vyhřívaný/nevyhřívaný –/• –/• –/•
Sklopné grilovací těleso • • •
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti A+ A+ A+
Využití zbytkového tepla/rychloohřev –/• –/• •/•
Chytrá domácnost
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Potřebné příslušenství k dokoupení – – –
Bezpečnost
Systém chlazení přístroje a vlažná čelní stěna • • •
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění •/• •/• •/•
Technické údaje
Rozměry výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A 3,5/230/16 3,5/230/16 3,5/230/16
Dodávané příslušenství
Pečicí plech/univerzální plech s úpravou PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Rošt na pečení bez/s úpravou PerfectClean/vhodný pro pyrolýzu –/–/1 –/–/1 –/–/1
Výsuvné pojezdy FlexiClip bez/s úpravou PerfctClean/vhodné pro pyrolýzu –/–/1 pár –/–/1 pár –/–/1 pár
Postranní mřížky bez/s úpravou PerfectClean/vhodné pro pyrolýzu –/–/1 pár –/–/1 pár –/–/1 pár
Barevné provedení Nerez CleanSteel Nerez CleanSteel Nerez CleanSteel

* Platí pro nerezové provedení

Vestavné pečicí trouby
Přehled přístrojů
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Typ/prodejní označení H 6461 BP H 6660 BP H 6860 BP
Provedení
Vestavná pečicí trouba • • •
Design
ArtLine/PureLine/ContourLine –/•/– –/•/– –/•/–
Displej DirectSensor SensorTronic M Touch
Bez rukojeti/zápustné voliče –/– –/– –/–
Uživatelské výhody
Přesná regulace teploty 30 – 300°C 30 – 300°C 30 – 300°C
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr –/– –/• •/–
Funkce Crisp – • •
Provozní způsoby
Horký vzduch plus/Intenzivní pečení/Zapékání/Rozmrazování •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení •/–/• •/•/• •/•/•
Gril/malý gril/grilování s cirkulací •/–/• •/•/• •/•/•
Klimatické pečení • • •
Automatické programy Více než 60 Více než 100 Více než 100
Specifické národní automatické programy – – –
Pečení při nízkých teplotách – • •
Pečicí automatika • • •
Komfort při obsluze
Touch2Open – – –
Časově programovatelné dávky páry • • •
Ukazatel denního času/ukazatel data •/• •/• •/•
Kuchyňský budík/udržení denního času v h •/200 •/200 •/200
Programování startu a konce programu/automatické vypínání •/• •/• •/•
Indikace aktuální teploty/navrhovaná teplota •/• •/• •/•
Vlastní programy/individuální nastavení 20/• 20/• 20/•
Dvířka přístroje
SoftOpen – – –
Dvířka CleanGlass/dveřní spínač •/• •/• •/•
Ohřevný prostor
Objem ohřevného prostoru v l 76 76 76
Počet úrovní zasunutí/označení úrovní zasunutí 5/• 5/• 5/•
Halogenové osvětlení (počet) jednoduché dvojité trojité
Komfort při údržbě
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel* • • •
Ohřevný prostor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadní stěnou – – –
Pyrolytické samočištění • • •
Katalyzátor vyhřívaný/nevyhřívaný –/• •/– •/–
Sklopné grilovací těleso • • •
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti A+ A+ A+
Využití zbytkového tepla/rychloohřev •/• •/• •/•
Chytrá domácnost
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– •/•
Potřebné příslušenství k dokoupení – – XKM 3100 W
Bezpečnost
Systém chlazení přístroje a vlažná čelní stěna • • •
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění •/• •/• •/•
Technické údaje
Rozměry výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A 3,5/230/16 3,7/230/16 3,7/230/16
Dodávané příslušenství
Pečicí plech/univerzální plech s úpravou PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Rošt na pečení bez/s úpravou PerfectClean/vhodný pro pyrolýzu –/–/1 –/–/1 –/–/1
Výsuvné pojezdy FlexiClip bez/s úpravou PerfctClean/vhodné pro pyrolýzu –/–/1 pár –/–/1 pár –/–/1 pár
Postranní mřížky bez/s úpravou PerfectClean/vhodné pro pyrolýzu –/–/1 pár –/–/1 pár –/–/1 pár
Barevné provedení 4 varianty 4 varianty 4 varianty

* Platí pro nerezové provedení
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Vestavné pečicí trouby
Přehled přístrojů

Typ/prodejní označení H 6800 BP H 6800 BPX H 6860 BPX
Provedení
Vestavná pečicí trouba • • •
Design
ArtLine/PureLine/ContourLine –/•/– •/–/– •/–/–
Displej M Touch M Touch M Touch
Bez rukojeti/zápustné voliče –/– •/– •/–
Uživatelské výhody
Přesná regulace teploty 30 – 300°C 30 – 300°C 30 – 300°C
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr •/– •/– •/–
Funkce Crisp • • •
Provozní způsoby
Horký vzduch plus/Intenzivní pečení/Zapékání/Rozmrazování •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení •/•/• •/•/• •/•/•
Gril/malý gril/grilování s cirkulací •/•/• •/•/• •/•/•
Klimatické pečení • • •
Automatické programy Více než 100 Více než 100 Více než 100
Specifické národní automatické programy – – –
Pečení při nízkých teplotách • • •
Pečicí automatika • • •
Komfort při obsluze
Touch2Open – • •
Časově programovatelné dávky páry • • •
Ukazatel denního času/ukazatel data •/• •/• •/•
Kuchyňský budík/udržení denního času v h •/200 •/200 •/200
Programování startu a konce programu/automatické vypínání •/• •/• •/•
Indikace aktuální teploty/navrhovaná teplota •/• •/• •/•
Vlastní programy/individuální nastavení 20/• 20/• 20/•
Dvířka přístroje
SoftOpen – • •
Dvířka CleanGlass/dveřní spínač •/• •/• •/•
Ohřevný prostor
Objem ohřevného prostoru v l 49 49 76
Počet úrovní zasunutí/označení úrovní zasunutí 3/• 3/• 5/•
Halogenové osvětlení (počet) dvojité dvojité trojité
Komfort při údržbě
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel* • – –
Ohřevný prostor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadní stěnou – – –
Pyrolytické samočištění • • •
Katalyzátor vyhřívaný/nevyhřívaný •/– •/– •/–
Sklopné grilovací těleso • • •/–
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti A+ A+ A+
Využití zbytkového tepla/rychloohřev •/• •/• •/•
Chytrá domácnost
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/• •/•
Potřebné příslušenství k dokoupení XKM 3100 W XKM 3100 W XKM 3100 W
Bezpečnost
Systém chlazení přístroje a vlažná čelní stěna • • •
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění •/• •/• •/•
Technické údaje
Rozměry 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 593 – 595 x 550
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A 3,5/230/16 3,5/230/16 3,7/230/16
Dodávané příslušenství
Pečicí plech/univerzální plech s úpravou PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Rošt na pečení bez/s úpravou PerfectClean/vhodný pro pyrolýzu –/–/1 –/–/1 –/–/1
Výsuvné pojezdy FlexiClip bez/s úpravou PerfctClean/vhodné pro pyrolýzu –/–/1 pár –/–/1 pár –/–/1 pár
Postranní mřížky bez/s úpravou PerfectClean/vhodné pro pyrolýzu –/–/1 pár –/–/1 pár –/–/1 pár
Barevné provedení 4 varianty 3 varianty 3 varianty

* Platí pro nerezové provedení
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Typ/prodejní označení H 6890 BP
Provedení
Vestavná pečicí trouba •
Design
PureLine •
Displej M Touch
Zápustné voliče –
Uživatelské výhody
Přesná regulace teploty 30 – 300°C
Bezdrátový pokrmový teploměr •
Otočný grilovací špíz •
Provozní způsoby
Horký vzduch plus/Intenzivní pečení/Zapékání/Rozmrazování •/•/•/•
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení •/•/•
Velký gril/malý gril/grilování s cirkulací •/•/•
Klimatické pečení •
Automatické programy Více než 100
Specifické národní automatické programy –
Pečení při nízkých teplotách •
Pečicí automatika •
Komfort při obsluze
Časově programovatelné dávky páry •
Ukazatel denního času/ukazatel data •/•
Kuchyňský budík/udržení denního času v h •/200
Programování startu a konce programu/automatické vypínání •/•
Indikace aktuální teploty/navrhovaná teplota •/•
Vlastní programy/individuální nastavení 20/•
Dvířka přístroje
Dvířka CleanGlass/dveřní spínač •/•
Ohřevný prostor
Objem ohřevného prostoru v l 90
Počet úrovní zasunutí/označení úrovní zasunutí 3/•
Halogenové osvětlení (počet) 4
Ventilátor horkého vzduchu TwinPower •
Komfort při údržbě
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel* •
Ohřevný prostor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadní stěnou –
Pyrolytické samočištění •
Katalyzátor vyhřívaný •
Sklopné grilovací těleso •
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti A
Využití zbytkového tepla/rychloohřev •/•
Chytrá domácnost
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Potřebné příslušenství k dokoupení XKM 3100 W
Bezpečnost
Systém chlazení přístroje a vlažná čelní stěna •
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění •/•
Technické údaje
Rozměry výklenku v mm (š x v x h) 860 x 517 x 550
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A 5,6/230/16
Dodávané příslušenství
Univerzální plech s úpravou PerfectClean 2
Rošt na pečení bez/s úpravou PerfectClean/vhodný pro pyrolýzu –/2
Výsuvné pojezdy FlexiClip s úpravou PerfctClean/vhodné pro pyrolýzu –/2 pár
Postranní mřížky s úpravou PerfectClean/vhodné pro pyrolýzu –/1 pár
Barevné provedení Nerez CleanSteel

Vestavná pečicí trouba
Přehled přístrojů
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Kombinovaný provoz
Kombinace dvou funkcí na malém prostoru

Kompaktní pečicí trouba s mikrovlnou chytře spojuje výhody dvou 
výkonných spotřebičů: jedná se o plnohodnotnou pečicí troubu 
s různými provozními způsoby, jako je např. horký vzduch plus, 
a zároveň tato trouba disponuje i mikrovlnou.

Vy máte na výběr: funkce můžete využít buď jednotlivě a připravit tak 
například křupavý chléb či lahodný koláč, nebo si v provozu s mikrovl- 
nou rychle ohřát šálek kakaa. Nebo využijete obě funkce zároveň 
a ušetříte v závislosti na připravovaném pokrmu až 30 % času.
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Vybavení pro perfektní výsledky
Pečicí trouby s mikrovlnou – přednosti produktů*

Kombinovaný provoz s mikrovlnou
Úspora času: kombinace zvoleného 
provozního způsobu a mikrovlny Vám 
ušetří při přípravě pokrmu až 30 % času.

Quick mikrovlna
Stačí stisknout tlačítko a rovnou zvolíte 
provoz s mikrovlnou.

Automatické programy
Snadno vykouzlíte více než 100 druhů 
 pokrmů: chléb, koláč nebo maso – trouba 
 automaticky sleduje proces pečení 
a přípravu pokrmu.

Pokrmový teploměr
Pokrmy již nemusíte kontrolovat: ukazatel 
 zbývajícího času Vás na minutu přesně 
 informuje, kdy bude jídlo hotové.

Funkce Popcorn
Stačí jediný stisk tlačítka  

a mikrovlna rychle a snadno připraví Váš 
oblíbený popcorn.

* Vybavení závislé na modelu.
1) Patent: EP 1 346 474 B1

Nerezový pečicí prostor 
s povrchovou úpravou  

PerfectClean a lněnou strukturou1)

Pečicí trouba s mikrovlnou je vybavena 
nerezovým pečicím prostorem se speciální 
lněnou strukturou; povrch je navíc ošetřen 
nepřilnavou vrstvou PerfectClean. Pečicí 
prostor je tak mnohem méně náchylný 
k poškrábání a čistí se snadněji než běžný 
nerezový pečicí prostor. Povrch Perfect- 
Clean díky svým nepřilnavým vlastnostem 
zajistí, že se během pečení na stěnách 
trouby usadí mnohem méně nečistot.

EXKLUZIVNĚ
U MIELE
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Jaké aspekty jsou pro Vás důležité?

4. Přednosti přístroje
  Nerezový vnitřní prostor s úpravou  

PerfectClean a lněnou strukturou
  Kombinované provozní způsoby 

s mikrovlnou
 Quick mikrovlna
 Automatické programy
 Pokrmový teploměr
 Funkce Popcorn

3. Barva přístroje
 Nerez/CleanSteel
 Briliantová bílá
 Obsidian černá
 Havana hnědá
 Grafitově šedá

2. Ovládání přístroje
 M Touch
 SensorTronic
 DirectControl
 EasyControl

1. Designová řada
 PureLine
 ContourLine
 ArtLine

Vyplněním požadovaných parametrů Vám Váš odborný prodejce může 
pomoci vybrat optimálně vybavený přístroj, který bude splňovat všechny 
Vaše požadavky.
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Výkon mikrovlny 
Symbol uvádí, jaký stupeň výkonu 
má mikrovlna.

Výkon mikrovlny: 1000 W

Kombinované provozní způsoby
Symbol uvádí, jakými provozními 
způsoby je přístroj vybaven.

Flexibilní a úsporné kombinované 
provozní způsoby ušetří čas
i energii.

Popcorn
Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven funkcí Popcorn. 

Mikrovlnná trouba rychle a snadno 
připraví váš oblíbený popcorn.

Automatické programy
 Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven automatickými programy. 

Příprava více než 100 druhů 
pokrmů: chléb, koláč nebo maso 
- vše připravíte plně automaticky.

Pokrmový teploměr
Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven pokrmovým teploměrem.

Ukazatel zbytkového času Vás na 
minutu přesně informuje, kdy 
bude pokrm připraven.

Pečení při nízkých teplotách 
 Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven provozním způsobem: 
Pečení při nízkých teplotách.

Při nízkých teplotách připravíte 
opravdové gurmánské speciality.

Ovládání
Symbol uvádí, jakým způsobem 
se přístroj ovládá.

Tento symbol zastupuje intuitivní 
ovládání dotykem prstu M Touch.

 
Symbol zastupuje dotykové 
ovládání na 5řádkovém displeji se 
senzorovými tlačítky SensorTronic.

 Symbol zastupuje volbu požado-
vaného provozního způsobu a 
navigaci na jednotlivých úrovních 
na dotykovém displeji 
DirectSensor.

 Symbol DirectControl - levý 
volič určuje provozní způsob, 
pravý teplotu, čas apod. Nutné 
potvrdit senzorovým tlačítkem.

 Symbol EasyControl má ovládací 
prvky shodné s DirectControl. 
Navíc má 7segmentový displej.

Pečicí prostor
 Symbol uvádí velikost užitného 
objemu pečicího prostoru 
v litrech.

Užitný objem pečicího prostoru: 
43 litrů

Komfort při údržbě 
Symbol uvádí, jakým způsobem 
se přístroj udržuje a čistí.

Patentovaná povrchová úprava 
pro snadné čištění.

Význam symbolů
Pečicí trouby s mikrovlnou

Přístroje Miele disponují různými 
funkcemi a vlastnostmi. Nejdůleži-
tější z nich jsou vždy uvedeny 
prostřednictvím symbolů pod 
daným produktem, abyste o nich 
měli lepší přehled.

Na následující straně naleznete 
vysvětlení k symbolům nejdůleži-
tějších funkcí a vlastností pečicích 
trub s mikrovlnou. 
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Vestavné pečicí trouby s mikrovlnou
Přehled přístrojů

Typ/prodejní označení H 6100 BM H 6200 BM H 6401 BM
Provedení
Vestavná pečicí trouba s mikrovlnou • • •
Design
ArtLine/PureLine/ContourLine –/–/• –/•/– –/•/–
Displej EasyControl EasyControl DirectSensor
Bez rukojeti/zápustné voliče –/• –/• –/–
Uživatelské výhody
Elektronicky řízený výkon mikrovlny • • •
Stupně výkonu 80/150/300/450/600/850/1000 W 80/150/300/450/600/850/1000 W 80/150/300/450/600/850/1000 W
Pokrmový teploměr – – –
Provozní způsoby
Horký vzduch plus/Intenzivní pečení/Zapékání/Rozmrazování •/–/•/• •/–/•/• •/–/•/•
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení –/–/– –/–/– –/–/–
Gril/gril s cirkulací •/• •/• •/•
Automatické programy – – Více než 60
Specifické národní automatické programy – – –
Pečicí automatika • • •
Pečení při nízkých teplotách – – •
Mikrovlna • • •
Mikrovlna s pečicí automatikou/mikrovlna s grilem •/– •/– •/•
Mikrovlna s horkým vzduchem plus/mikrovlna s grilováním s cirkulací •/– •/– •/•
Speciální použití – – •
Komfort při obsluze
Touch2Open – – –
Funkce Popcorn • • •
Ukazatel denního času/ukazatel data •/– •/– •/•
Kuchyňský budík/udržení denního času v h •/200 •/200 •/200
Programování startu a konce programu/automatické vypínání •/• •/• •/•
Indikace aktuální teploty/navrhovaná teplota •/• •/• •/•
Navrhovaný výkon mikrovlny pro každý provozní způsob • • •
Quick mikrovlna • • •
Vlastní programy/individuální nastavení –/• –/• 20/•
Dvířka přístroje
SoftOpen – – –
Dvířka CleanGlass/dveřní spínač •/• •/• •/•
Ohřevný prostor
Objem ohřevného prostoru v l 43 43 43
Halogenové osvětlení (počet) jednoduché jednoduché jednoduché
Komfort při údržbě
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel* • • •
Nerezový vnitřní prostor s lněnou strukturou • • •
Sklopné grilovací těleso • • •
Hospodárnost
Využití zbytkového tepla/rychloohřev –/• –/• •/•
Chytrá domácnost
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Potřebné příslušenství k dokoupení – – –
Bezpečnost
Systém chlazení přístroje a vlažná čelní stěna • • •
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění •/• •/• •/•
Technické údaje
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A 2,2/230/16 2,2/230/16 2,2/230/16
Dodávané příslušenství
Rošt na pečení s úpravou PerfectClean/skleněná mísa 1/1 1/1 1/1
Sešit s recepty – • –
Barevné provedení Nerez CleanSteel Nerez CleanSteel 4 varianty

* Platí pro nerezové provedení
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Vestavné pečicí trouby s mikrovlnou
Přehled přístrojů

Typ/prodejní označení H 6800 BMX H 6800 BM
Provedení
Vestavná pečicí trouba s mikrovlnou • •
Design
ArtLine/PureLine/ContourLine •/–/– –/•/–
Displej M Touch M Touch
Bez rukojeti/zápustné voliče •/– –/–
Uživatelské výhody
Elektronicky řízený výkon mikrovlny • •
Stupně výkonu 80/150/300/450/600/850/1000 W 80/150/300/450/600/850/1000 W
Pokrmový teploměr • •
Provozní způsoby
Horký vzduch plus/Intenzivní pečení/Zapékání/Rozmrazování •/•/•/• •/•/•/•
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení •/–/• •/–/•
Gril/gril s cirkulací •/• •/•
Automatické programy Více než 100 Více než 100
Specifické národní automatické programy – –
Pečicí automatika • •
Pečení při nízkých teplotách • •
Mikrovlna • •
Mikrovlna s pečicí automatikou/mikrovlna s grilem •/• •/•
Mikrovlna s horkým vzduchem plus/mikrovlna s grilováním s cirkulací •/• •/•
Speciální použití • •
Komfort při obsluze
Touch2Open • –
Funkce Popcorn • •
Ukazatel denního času/ukazatel data •/• •/•
Kuchyňský budík/udržení denního času v h •/200 •/200
Programování startu a konce programu/automatické vypínání •/• •/•
Indikace aktuální teploty/navrhovaná teplota •/• •/•
Navrhovaný výkon mikrovlny pro každý provozní způsob • •
Quick mikrovlna • •
Vlastní programy/individuální nastavení 20/• 20/•
Dvířka přístroje
SoftOpen • –
Dvířka CleanGlass/dveřní spínač •/• •/•
Ohřevný prostor
Objem ohřevného prostoru v l 43 43
Halogenové osvětlení (počet) jednoduché jednoduché
Komfort při údržbě
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel* – •
Nerezový vnitřní prostor s lněnou strukturou • •
Sklopné grilovací těleso • •
Hospodárnost
Využití zbytkového tepla/rychloohřev •/• •/•
Chytrá domácnost
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/•
Potřebné příslušenství k dokoupení XKM 3100 W XKM 3100 W
Bezpečnost
Systém chlazení přístroje a vlažná čelní stěna • •
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění •/• •/•
Technické údaje
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A 3,3/230/16 3,3/230/16
Dodávané příslušenství
Rošt na pečení s úpravou PerfectClean/skleněná mísa 1/2 1/2
Sešit s recepty – –
Barevné provedení 3 varianty 4 varianty

* Platí pro nerezové provedení
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Provedení

Vestavná parní trouba
Parní trouby Miele jsou k dispozici v různých 
provedeních. Jsou kompaktní, a proto se 
perfektně vejdou do běžných velikostí 
skříněk. Parní troubu Miele tak můžete 
umístit do Vaší kuchyně téměř kamkoli.

Volně stojící parní trouba
Pokud již ve Vaší kuchyni nemáte prostor 
pro vestavnou parní troubu, nemusíte se 
vzdávat výhod, které tento moderní spotře-
bič nabízí. Řešením je parní trouba ve volně 
stojícím provedení, kterou jednoduše umís-
títe na pracovní desku. Tento typ přístroje 
Vám poskytne stejné výhody jako model 
vestavný.
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Ideální pro šetrnou přípravu pokrmů
Parní trouby – provedení

Druhy parních trub

Parní trouba
Klasická parní trouba Miele pracuje  
s teplotami v rozmezí 40-100°C. V parní 
troubě šetrně připravíte zeleninu, ryby, 
přílohy, dezerty a řadu dalších pokrmů.

MultiSteam
Externí vyvíječ páry pro velké ohřevné 
prostory.

Kompaktní
šířka 60 cm, výška 35 cm

Klasická
šířka 60 cm, výška 45 cm

Parní trouby Miele jsou dostupné v různých 
provedeních:

U všech parních trub Miele se na rozdíl  
od jiných systémů výroby páry nachází 
vyvíječ páry mimo varný prostor. Pro vaření 
to znamená jednoznačné výhody: ideální 
množství páry, optimální regulace teploty, 
doba vaření nezávislá na množství pokrmu  
a také rychlé rozehřátí ohřevného prostoru. 
Údržba je navíc velmi snadná, neboť se  
v ohřevném prostoru netvoří žádné vápe-
naté usazeniny.

Volně stojící
šířka 50 cm, výška 37 cm

Rozměry Externí vyvíječ páry

MonoSteam
Externí vyvíječ páry pro malé ohřevné 
prostory.
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MultiSteam
Dokonalost přesně podle 

Vašich představ: parní trouba Miele je 
všestranným pomocníkem, skvěle doplňuje 
pečicí troubu a varnou desku. Své kulinář-
ské zvyklosti nemusíte nijak měnit, protože 
doba přípravy je při vaření v páře identická 
jako na varné desce. Předkrmy, polévku, 
ryby, maso, zeleninu, přílohy nebo dezerty 
můžete v parní troubě připravovat jak 
jednotlivě, tak i v podobě menu během 
jednoho procesu přípravy. Parní trouba 
Miele splní i ty nejnáročnější požadavky 
– zelenina tvrdší, nebo spíše měkoučká, 
maso šťavnaté a křehké – to vše je možné. 
Perfektní a rovnoměrné výsledky zajistí 
jedinečná externí výroba páry ve formě 
technologie MultiSteam, rychlé časy roze-
hřátí a také rovnoměrné rozdělení páry.

Vychutnejte si pokrm z parní trouby Miele
Parní trouby – přednosti produktů*

Automatické programy
Snadno připravíte až 150 různých pokrmů: 
ryby, maso, zeleninu a mnoho dalšího. Vše 
se zárukou, že se Vám jídlo podaří.

Automatická příprava menu
Kompletní menu: Vy si jen 

vyberete potraviny, které chcete připravit  
a parní trouba Vás bude průběžně informo-
vat, kdy máte kterou potravinu vložit, aby 
bylo celé menu hotové současně, přesně  
v okamžik, který si stanovíte. Teplotu i délku 
vaření si nastaví parní trouba sama. 

Snadná údržba
Bez vápenatých usazenin: rychlá a snadná 
údržba díky externímu vyvíječi páry.

Velký ohřevný prostor
Využijte celý prostor parní 

trouby a připravujte současně i větší množ-
ství pokrmů. Ušetříte čas i energii.

Funkce udržování teploty
Po uplynutí nastavené doby 

přístroj udržuje připravené pokrmy ještě  
15 minut teplé.

* Vybavení závislé na modelu.
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2.  Rozměr výklenku a objem ohřevného 
prostoru

 60 x 45 cm, 38 litrů
 50 x 37 cm, 24 litrů

7. Přednosti přístroje
 MultiSteam
  Velký vnitřní prostor s několika  

úrovněmi
 Automatická příprava menu
 Snadné čištění 
 Speciální automatické programy

1. Provedení
 Vestavná parní trouba
 Volně stojící parní trouba

6. Barva přístroje
 Nerez/CleanSteel
 Briliantová bílá
 Obsidian černá
 Havana hnědá

5. Ovládání přístroje
 M Touch
 DirectSensor
 EasySensor

3. Technologie vyvíjení páry
 MultiSteam
 MonoSteam

4. Designová řada
 PureLine
 ContourLine

Vyplněním požadovaných parametrů Vám Váš odborný prodejce může 
pomoci vybrat optimálně vybavený přístroj, který bude splňovat všechny 
Vaše požadavky.

Jaké aspekty jsou pro Vás důležité?
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Význam symbolů
Parní trouby

Přístroje Miele disponují různými 
funkcemi a vlastnostmi. Nejdůleži-
tější z nich jsou vždy uvedeny pod 
daným produktem, abyste o nich 
měli lepší přehled. 

Na následujících stránkách nalez-
nete vysvětlení k symbolům nejdů-
ležitějších funkcí a vlastností par-
ních trub.

Sous-vide
 Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven provozním způsobem 
Sous-vide. 

Metoda vaření, při které připravíte 
vakuově zabalené potraviny.

Automatické programy
Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven automatickými programy.

Příprava více než 100 druhů 
pokrmů: chléb, koláč nebo maso 
- vše připravíte plně automaticky. 

Technologie výroby páry
Symbol uvádí způsob výroby páry.

 Rychlá výroba a rovnoměrné 
rozdělení páry díky externímu 
vyvíječi a 8 přívodům páry. 

Vyvíječ páry se nachází přímo 
v zásobníku na vodu. Pára se 
do ohřevného prostoru vede jed- 

 nou parní tryskou. 

Ovládání
Symbol uvádí, jakým způsobem 
se přístroj ovládá. 

Tento symbol zastupuje intuitivní 
ovládání dotykem prstu M Touch.

 Symbol zastupuje dotykové 
ovládání na 5řádkovém displeji se 
senzorovými tlačítky SensorTronic.

 Symbol zastupuje volbu požado-
vaného provozního způsobu a 
navigaci na jednotlivých úrovních 
na dotykovém displeji 
DirectSensor.

 Levým voličem volíte provozní 
způsob, pravým nastavíte čas, 
teplotu a další. Potvrdíte senzoro-
vým tlačítkem. 

 7segmentový displej zobrazuje 
teplotu a dobu trvání programu. 
Nastavení si zvolíte pomocí 
dotykových tlačítek. 

Ohřevný prostor
 Symbol uvádí velikost užitného 
objemu ohřevného prostoru 
v litrech. 

Parní trouby Miele mají objem 
ohřevného prostoru od 24  
do 38 litrů. 
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Parní trouby
Přehled přístrojů

Typ/prodejní označení DG 6100 DG 6200 DG 6401
Provedení
Volně stojící parní trouba – – –
Vestavná parní trouba • • •
Design
PureLine/ContourLine –/• •/– •/–
Displej EasySensor EasySensor DirectSensor
Zápustné ovládací prvky – – –
Uživatelské výhody
Elektronická regulace teploty – parní trouba 40 – 100°C • • •
Příprava menu bez přenášení chutí • • •
Automatické programy s individuálním přizpůsobením • • •
Funkce udržování teploty – – •
Provozní způsoby
Příprava v páře/Sous-vide •/– •/– •/•
Automatické programy 20 20 více než 75
Rozmrazování/ohřev –/– –/– •/•
Komfort při obsluze
Příprava v páře až ve 3 úrovních • • •
Automatická příprava menu – – –
Redukce páry před ukončením programu • • •
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík –/–/– –/–/– •/•/•
Nastavení startu a konce programu – – •
Indikace aktuální teploty/navrhovaná teplota •/– •/– •/•
Vlastní programy/individuální nastavení –/• –/• 20/•
Dvířka přístroje
Dvířka CleanGlass/průhledná dvířka •/– •/– •/•
Závěs dvířek dole dole dole
Ohřevný prostor
Objem ohřevného prostoru v l 38 38 38
Počet úrovní zasunutí 4 4 4
Naplnění úrovně zasunutí 1/3 GN + 1/2 GN 1/3 GN + 1/2 GN 1/3 GN + 1/2 GN
MultiSteam/MultiSteam s LED osvětlením •/– •/– –/•
Komfort při údržbě
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel* • • •
Externí vyvíječ páry • • •
Topné těleso ve dně pro redukci kondenzátu • • •
Automatické odvápňování • • •
Technologie výroby páry a voda
MultiSteam/MonoSteam •/– •/– •/–
Zásoba vody na cca 90 min. vaření • • •
Zásobník na vodu s vyvíječem páry/zásobník na čerstvou vodu –/• –/• –/•
Chytrá domácnost
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Potřebné příslušenství k dokoupení – – –
Bezpečnost
Systém chlazení přístroje a vlažná čelní stěna • • •
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění •/– •/– •/•
Dveřní spínač • • •
Technické údaje
Rozměry 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 příkon v kW/napětí ve V/jištění v A 3,6/230/16 3,6/230/16 3,6/230/16
Dodávané příslušenství
Nerezové misky perforované/neperforované 3/– 3/– 3/–
Odkládací rošt/záchytná miska •/• •/• •/•
Kuchařka/korespondenční lístek pro zaslání kuchařky •/– •/– •/•
Barevné provedení Nerez CleanSteel Nerez CleanSteel 4 varianty

* Platí pro nerezové provedení
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Parní trouby
Přehled přístrojů

Typ/prodejní označení DG 6800 DG 6010
Provedení
Volně stojící parní trouba – •
Vestavná parní trouba • –
Design
PureLine/ContourLine •/– –/–
Displej M Touch EasySensor
Zápustné ovládací prvky – –
Uživatelské výhody
Elektronická regulace teploty – parní trouba 40 – 100°C • •
Příprava menu bez přenášení chutí • •
Automatické programy s individuálním přizpůsobením • –
Funkce udržování teploty • –
Provozní způsoby
Příprava v páře/Sous-vide •/• •/–
Automatické programy více než 150 –
Rozmrazování/ohřev •/• –/–
Komfort při obsluze
Příprava v páře až ve 3 úrovních • •
Automatická příprava menu • –
Redukce páry před ukončením programu • –
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík •/•/• –/–/–
Nastavení startu a konce programu • –
Indikace aktuální teploty/navrhovaná teplota •/• •/–
Vlastní programy/individuální nastavení 20/• –/•
Dvířka přístroje
Dvířka CleanGlass/průhledná dvířka •/• –/–
Závěs dvířek dole vlevo
Ohřevný prostor
Objem ohřevného prostoru v l 38 24
Počet úrovní zasunutí 4 3
Naplnění úrovně zasunutí 1/3 GN + 1/2 GN 1/2 GN
MultiSteam/MultiSteam s LED osvětlením –/• –/–
Komfort při údržbě
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel* • –
Externí vyvíječ páry • •
Topné těleso ve dně pro redukci kondenzátu • •
Automatické odvápňování • •
Technologie výroby páry a voda
MultiSteam/MonoSteam •/– –/•
Zásoba vody na cca 90 min. vaření • •
Zásobník na vodu s vyvíječem páry/zásobník na čerstvou vodu –/• •/–
Chytrá domácnost
Miele@home/WiFiConn@ct •/• –/–
Potřebné příslušenství k dokoupení XKM 3100 W –
Bezpečnost
Systém chlazení přístroje a vlažná čelní stěna • •
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění •/• •/–
Dveřní spínač • •
Technické údaje
Rozměry výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 450 – 452 x 550 495 x 382 x 327
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A 3,6/230/16 2,2/230/10
Dodávané příslušenství
Nerezové misky perforované/neperforované 3/– 2/–
Odkládací rošt/záchytná miska •/• –/•
Kuchařka/korespondenční lístek pro zaslání kuchařky •/• •/–
Barevné provedení 4 varianty Obsidian černá

* Platí pro nerezové provedení
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Provedení

Konvektomat pro domácnost neboli kombi-
novaná parní trouba představuje díky svým 
rozměrům 45 x 60 cm ideální doplněk 
klasické pečicí trouby. V kombinaci s nahří-
vačem Miele o výšce 14 cm tyto přístroje 
vyplní výklenek o velikosti 60 x 60 cm. 
Před Vámi se tak otevírají netušené mož-
nosti vaření a pečení.

Konvektomat pro domácnost XL
Konvektomat pro domácnost v provedení 
XL nabízí všechny funkce jako parní trouba. 
Kromě toho má ale i všechny provozní 
způsoby jako klasická pečicí trouba 
ve špičkové třídě a pokrmový teploměr. Co 
je na konvektomatu Miele tak zvláštního? 
Například možnost pečení s přidáním 
vlhkosti. Konvektomat od Miele je opravdu 
všestranným pomocníkem.

Konvektomat pro domácnost XXL
I tento přístroj nabízí všechny výhody jako 
parní trouba, pečicí trouba a kombinovaná 
trouba – a to pro výklenek 60 x 60 cm. 
Tento spotřebič je vybaven funkcemi jako 
DGC XL a má kabelový pokrmový teploměr. 
Pokud jej zkombinujete s nahřívačem  
o výšce 29 cm, otevřou se před Vámi 
doposud neobjevené možnosti.

U všech parních trub Miele se vyvíječ páry, 
narozdíl od jiných systémů výroby páry, 
nachází mimo varný prostor. To skýtá 
jedinečné výhody pro vaření: ideální množ-
ství páry, optimální sledování a udržování 
teploty, doba vaření nezávisle na množství 
pokrmu a také rychlé rozehřátí. Navíc je 
údržba velmi snadná, neboť se ve varném 
prostoru netvoří vápenaté usazeniny.

Externí vyvíječ páry

MultiSteam
Externí vyvíječ páry pro velké 

ohřevné prostory.

Jedinečná příprava pokrmů
Konvektomaty pro domácnost – provedení
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Dopřejte si dokonalou chuť pokrmů
Konvektomaty pro domácnost – přednosti produktů*

MultiSteam
Dokonalost přesně podle 

Vašich představ. Parní trouba Miele je 
všestranným pomocníkem, skvěle doplňuje 
pečicí troubu a varnou desku. Své kulinář-
ské zvyklosti nemusíte nijak měnit, protože 
doba přípravy je při vaření v páře identická 
jako na varné desce. Předkrmy, polévku, 
ryby, maso, zeleninu, přílohy nebo dezerty 
můžete v parní troubě připravovat jak 
jednotlivě, tak i v podobě menu během 
jednoho procesu přípravy. Konvektomat 
Miele splní i ty nejnáročnější požadavky 
– zelenina tvrdší, nebo spíše měkoučká, 
maso šťavnaté a křehké – to vše je možné. 
Perfektní a rovnoměrné výsledky zajistí 
jedinečná externí výroba páry ve formě 
technologie MultiSteam, rychlé časy roze-
hřátí a také rovnoměrné rozdělení páry.

Bezdrátový pokrmový 
teploměr

Pokrmy již nemusíte kontrolovat: ukazatel 
zbývajícího času Vás na minutu přesně 
informuje, kdy bude jídlo hotové.

Plnohodnotná parní trouba, 
pečicí trouba a kombinovaná 

trouba v jednom
3 v 1: téměr neomezená možnost kombinací 
umožňuje perfektní výsledky vaření, pečení  
i kombinované přípravy.

Pečicí prostor XL/XXL
Nedělejte si starosti: v troubě připravíte 
kompletní menu pro 8 až 10 osob  
a bez problémů upečete celé ryby  
nebo drůbež.

Výsuvný panel
Pohodlné: výsuvný panel vyjede 

stisknutím tlačítka. Pod ním se ukrývá 
zásobník na vodu, zásobník na kondenzát  
a pokrmový teploměr.

Kombinovaná příprava
Uvnitř šťavnaté, zvenku křupavé: kombinace 
např. horkého vzduchu a vlhkosti zajistí ty 
nejlepší výsledky pečení.

* Vybavení závislé na modelu.
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5. Přednosti přístroje
 MultiSteam
  Parní trouba s plnohodnotnou 

funkcí pečení, plnohodnotná 
kombinovaná trouba

 XL ohřevný prostor
 XXL ohřevný prostor
 Výsuvný panel
 Kombinovaná příprava
 Bezdrátový pokrmový teploměr
 Pevné připojení na vodu

Jaké aspekty jsou pro Vás důležité?

1.  Rozměr výklenku a objem vnitřního 
prostoru

 60  ×  45 cm, 48 litrů
 60  ×  60 cm, 68 litrů

3.  Ovládání přístroje
 M Touch
 SensorTronic

4. Barva přístroje
 Nerez/CleanSteel
 Briliantová bílá
 Obsidian černá
 Havana hnědá
 Grafitově šedá

2. Designová řada
 PureLine
 ArtLine

Vyplněním požadovaných parametrů Vám Váš odborný prodejce může 
pomoci vybrat optimálně vybavený přístroj, který bude splňovat všechny 
Vaše požadavky.
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Automatické programy
Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven automatickými programy. 

Příprava více než 100 druhů 
pokrmů: chléb, koláč nebo maso 
- vše připravíte plně automaticky.

Technologie výroby páry
Symbol uvádí způsob výroby páry. 

Rychlá výroba a rovnoměrné roz- 
dělení páry v ohřevném prostoru a 
kolem nerez. misek s pokrmem.

Vyvíječ páry se nachází přímo v zá- 
sobníku na vodu. Pára se do ohřev- 
ného prostoru vede jednou parní 

 tryskou. 
  

Komfort při údržbě 
Symbol uvádí, jakým způsobem 
se přístroj udržuje a čistí. 

Patentovaná povrchová úprava 
pro snadné čištění. 

Výsuvný panel
Symbol uvádí, zda přístroj dispo-
nuje výsuvným panelem. 

 Výsuvný panel se otevře i zavře 
stisknutím tlačítka. Za panelem je 
zásobník na vodu a pokrmový 
teploměr.

Pokrmový teploměr
Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven pokrmovým teploměrem. 

Ukazatel zbytkového času Vás 
na minutu přesně informuje, kdy 
bude pokrm připravený.

Připojení na vodu
 Symbol uvádí, zda má přístroj 
pevné připojení na vodu.  

Přístroj s pevným připojením 
na vodu.

Význam symbolů
Konvektomaty

Přístroje Miele disponují různými 
funkcemi a vlastnostmi. Nejdůleži-
tější z nich jsou vždy uvedeny 
prostřednictvím symbolů pod 
daným produktem, abyste o nich 
měli lepší přehled. 

Na následujících stránkách nalez-
nete vysvětlení k symbolům nejdů-
ležitějších funkcí a vlastností 
konvektomatů. 

Ovládání
Symbol uvádí, jakým způsobem 
se přístroj ovládá.

Tento symbol zastupuje intuitivní 
ovládání dotykem prstu M Touch.

 Symbol zastupuje dotykové 
ovládání na 5řádkovém displeji se 
senzorovými tlačítky SensorTronic.

 Symbol zastupuje volbu požado-
vaného provozního způsobu a 
navigaci na jednotlivých úrovních 
na dotykovém displeji 
DirectSensor.

Ohřevný prostor
 Symbol uvádí velikost objemu 
ohřevného prostoru přístroje. 

 
Objem ohřevného prostoru  
konvektomatu: 68 litrů

Sous-vide
 Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven provozním způsobem 
Sous-vide. 

Metoda vaření, při které připra-
víte vakuově zabalené potraviny.
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Konvektomaty pro domácnost
Přehled přístrojů

Typ/prodejní označení DGC 6600 DGC 6800 DGC 6800 X
Provedení
Kombinovaná parní trouba • • •
Design
ArtLine/PureLine/ContourLine –/•/– –/•/– •/–/–
Displej/bez rukojeti/zápustné voliče SensorTronic/–/– M Touch/–/– M Touch/•/–
Uživatelské výhody
Elektronická regulace teploty – trouba 30 – 225°C • • •
Elektronická regulace teploty – parní trouba 40 – 100°C • • •
Klimatický senzor/příprava menu bez přenášení chutí •/• •/• •/•
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr –/• •/– •/–
Provozní způsoby
Příprava v páře/Sous-vide/kombinovaná příprava •/•/• •/•/• •/•/•
Horký vzduch plus/Automatické programy •/více než 200 •/více než 200 •/více než 200
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení •/•/• •/•/• •/•/•
Velký gril/malý gril/grilování s cirkulací •/•/• •/•/• •/•/•
Komfort při obsluze
Touch2Open/motorizovaný výsuvný panel –/• –/• •/•
Automatická příprava menu • • •
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík •/•/• •/•/• •/•/•
Nastavení startu a konce programu • • •
Indikace aktuální teploty/navrhovaná teplota •/• •/• •/•
Vlastní programy/individuální nastavení 20/• 20/• 20/•
Dvířka přístroje
Dvířka CleanGlass/průhledná dvířka/SoftOpen •/•/– •/•/– •/•/•
Ohřevný prostor
XL ohřevný prostor/XXL ohřevný prostor/objem ohřevného prostoru v l •/–/48 •/–/48 •/–/48
Vyjímatelné postranní mřížky s úpravou PerfectClean • • •
Halogenové osvětlení jednoduché dvojité dvojité
Komfort při údržbě
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel* • • –
Nerezový ohřevný prostor s úpravou PerfectClean/lněnou strukturou •/• •/• •/•
Externí vyvíječ páry • • •
Ošetřující programy: odmočení/proplachování/sušení •/•/• •/•/• •/•/•
Technologie výroby páry a voda
MultiSteam/MonoSteam •/– •/– •/–
Zásobník na vodu s vyvíječem páry/zásobník na čerstvou vodu –/• –/• –/•
Zásobník na kondenzát za výsuvným panelem • • •
Připojení na čerstvou vodu/připojení na odpad –/– –/– –/–
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti A A A
Úsporné osvětlení/rychloohřev •/• •/• •/•
Chytrá domácnost
Miele@home/WiFiConn@ct –/– •/• •/•
Potřebné příslušenství k dokoupení – XKM 3100 W XKM 3100 W
Bezpečnost
Systém chlazení přístroje a vlažná čelní stěna • • •
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění •/• •/• •/•
Technické údaje
Rozměry výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 450 – 452 x 555 560 – 568 x 450 – 452 x 555 560 – 568 x 450 – 452 x 555
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A 3,4/230/16 3,4/230/16 3,4/230/16
Dodávané příslušenství
Výsuvné pojezdy FlexiClip s úpravou PerfectClean – • •
Univerzální plech s úpravou PerfectClean/rošt s úpravou PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Nerezové misky perforované/neperforované 1/1 2/1 2/1
Kuchařka/korespondenční lístek pro zaslání kuchařky •/• •/• •/•
Barevné provedení 4 varianty 4 varianty 3 varianty

* Platí pro nerezové provedení
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Konvektomaty pro domácnost
Přehled přístrojů

Typ/prodejní označení DGC 6805
Provedení
Kombinovaná parní trouba •
Design
ArtLine/PureLine/ContourLine –/•/–
Displej/bez rukojeti/zápustné voliče M Touch/–/–
Uživatelské výhody
Elektronická regulace teploty – trouba 30 – 225°C •
Elektronická regulace teploty – parní trouba 40 – 100°C •
Klimatický senzor/příprava menu bez přenášení chutí •/•
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr •/–
Provozní způsoby
Příprava v páře/Sous-vide/kombinovaná příprava •/•/•
Horký vzduch plus/Automatické programy •/více než 200
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení •/•/•
Velký gril/malý gril/grilování s cirkulací •/•/•
Komfort při obsluze
Touch2Open/motorizovaný výsuvný panel –/•
Automatická příprava menu •
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík •/•/•
Nastavení startu a konce programu •
Indikace aktuální teploty/navrhovaná teplota •/•
Vlastní programy/individuální nastavení 20/•
Dvířka přístroje
Dvířka CleanGlass/průhledná dvířka/SoftOpen •/•/–
Ohřevný prostor
XL ohřevný prostor/XXL ohřevný prostor/objem ohřevného prostoru v l •/–/48
Vyjímatelné postranní mřížky s úpravou PerfectClean •
Halogenové osvětlení dvojité
Komfort při údržbě
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel* •
Nerezový ohřevný prostor s úpravou PerfectClean/lněnou strukturou •/•
Externí vyvíječ páry •
Ošetřující programy: odmočení/proplachování/sušení •/•/•
Technologie výroby páry a voda
MultiSteam/MonoSteam •/–
Zásobník na vodu s vyvíječem páry/zásobník na čerstvou vodu –/–
Zásobník na kondenzát za výsuvným panelem –
Připojení na čerstvou vodu/připojení na odpad •/•
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti A
Úsporné osvětlení/rychloohřev •/•
Chytrá domácnost
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Potřebné příslušenství k dokoupení XKM 3100 W
Bezpečnost
Systém chlazení přístroje a vlažná čelní stěna •
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění •/•
Technické údaje
Rozměry výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 450 – 452 x 555
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A 3,4/230/16
Dodávané příslušenství
Výsuvné pojezdy FlexiClip s úpravou PerfectClean •
Univerzální plech s úpravou PerfectClean/rošt s úpravou PerfectClean 1/1
Nerezové misky perforované/neperforované 2/1
Kuchařka/korespondenční lístek pro zaslání kuchařky •/•
Barevné provedení 4 varianty

* Platí pro nerezové provedení
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Typ/prodejní označení DGC 6660 DGC 6860 DGC 6860 X
Provedení
Kombinovaná parní trouba • • •
Design
ArtLine/PureLine/ContourLine –/•/– –/•/– •/–/–
Displej/bez rukojeti/zápustné voliče SensorTronic/–/– M Touch/–/– M Touch/•/–
Uživatelské výhody
Elektronická regulace teploty – trouba 30 – 225°C • 30 – 225 30 – 225
Elektronická regulace teploty – parní trouba 40 – 100°C • 40 – 100 40 – 100
Klimatický senzor/příprava menu bez přenášení chutí •/• •/• •/•
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr –/• •/– •/–
Provozní způsoby
Příprava v páře/Sous-vide/kombinovaná příprava •/•/• •/•/• •/•/•
Horký vzduch plus/Automatické programy •/více než 200 •/více než 200 •/více než 200
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení •/•/• •/•/• •/•/•
Velký gril/malý gril/grilování s cirkulací •/•/• •/•/• •/•/•
Komfort při obsluze
Touch2Open/motorizovaný výsuvný panel –/• –/• •/•
Automatická příprava menu • • •
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík •/•/• •/•/• •/•/•
Nastavení startu a konce programu • • •
Indikace aktuální teploty/navrhovaná teplota •/• •/• •/•
Vlastní programy/individuální nastavení 20/• 20/• 20/•
Dvířka přístroje
Dvířka CleanGlass/průhledná dvířka/SoftOpen •/•/– •/•/– •/•/•
Ohřevný prostor
XL ohřevný prostor/XXL ohřevný prostor/objem ohřevného prostoru v l –/•/68 –/•/68 –/•/68
Vyjímatelné postranní mřížky s úpravou PerfectClean • • •
Halogenové osvětlení dvojité dvojité dvojité
Komfort při údržbě
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel* • • –
Nerezový ohřevný prostor s úpravou PerfectClean/lněnou strukturou •/• •/• •/•
Externí vyvíječ páry • • •
Ošetřující programy: odmočení/proplachování/sušení •/•/• •/•/• •/•/•
Technologie výroby páry a voda
MultiSteam/MonoSteam •/– •/– •/–
Zásobník na vodu s vyvíječem páry/zásobník na čerstvou vodu –/• –/• –/•
Zásobník na kondenzát za výsuvným panelem • • •
Připojení na čerstvou vodu/připojení na odpad –/– –/– –/–
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti A A A
Úsporné osvětlení/rychloohřev •/• •/• •/•
Chytrá domácnost
Miele@home/WiFiConn@ct –/– •/• •/•
Potřebné příslušenství k dokoupení – XKM 3100 W XKM 3100 W
Bezpečnost
Systém chlazení přístroje a vlažná čelní stěna • • •
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění •/• •/• •/•
Technické údaje
Rozměry výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 593 – 595 x 555 560 – 568 x 593 – 595 x 555 560 – 568 x 593 – 595 x 555
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A 3,5/230/16 3,5/230/16 3,5/230/16
Dodávané příslušenství
Výsuvné pojezdy FlexiClip s úpravou PerfectClean – • •
Univerzální plech s úpravou PerfectClean/rošt s úpravou PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Nerezové misky perforované/neperforované 2/1 2/1 2/1
Kuchařka/korespondenční lístek pro zaslání kuchařky •/• •/• •/•
Barevné provedení 4 varianty 4 varianty 3 varianty

* Platí pro nerezové provedení

Konvektomaty pro domácnost
Přehled přístrojů
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Konvektomaty pro domácnost
Přehled přístrojů

Typ/prodejní označení DGC 6865
Provedení
Kombinovaná parní trouba •
Design
ArtLine/PureLine/ContourLine –/•/–
Displej/bez rukojeti/zápustné voliče M Touch/–/–
Uživatelské výhody
Elektronická regulace teploty – trouba 30 – 225°C •
Elektronická regulace teploty – parní trouba 40 – 100°C •
Klimatický senzor/příprava menu bez přenášení chutí •/•
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr •/–
Provozní způsoby
Příprava v páře/Sous-vide/kombinovaná příprava •/•/•
Horký vzduch plus/Automatické programy •/více než 200
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení •/•/•
Velký gril/malý gril/grilování s cirkulací •/•/•
Komfort při obsluze
Touch2Open/motorizovaný výsuvný panel –/•
Automatická příprava menu •
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík •/•/•
Nastavení startu a konce programu •
Indikace aktuální teploty/navrhovaná teplota •/•
Vlastní programy/individuální nastavení 20/•
Dvířka přístroje
Dvířka CleanGlass/průhledná dvířka/SoftOpen •/•/–
Ohřevný prostor
XL ohřevný prostor/XXL ohřevný prostor/objem ohřevného prostoru v l –/•/68
Vyjímatelné postranní mřížky s úpravou PerfectClean •
Halogenové osvětlení dvojité
Komfort při údržbě
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel* •
Nerezový ohřevný prostor s úpravou PerfectClean/lněnou strukturou •/•
Externí vyvíječ páry •
Ošetřující programy odmočení/proplachování/sušení •/•/•
Technologie výroby páry a voda
MultiSteam/MonoSteam •/–
Zásobník na vodu s vyvíječem páry/zásobník na čerstvou vodu –/–
Zásobník na kondenzát za výsuvným panelem –
Připojení na čerstvou vodu/připojení na odpad •/•
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti A
Úsporné osvětlení/rychloohřev •/•
Chytrá domácnost
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Potřebné příslušenství k dokoupení XKM 3100 W
Bezpečnost
Systém chlazení přístroje a vlažná čelní stěna •
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění •/•
Technické údaje
Rozměry výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 593 – 595 x 555
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A 3,5/230/16
Dodávané příslušenství
Výsuvné pojezdy FlexiClip s úpravou PerfectClean •
Univerzální plech s úpravou PerfectClean/rošt s úpravou PerfectClean 1/1
Nerezové misky perforované/neperforované 2/1
Kuchařka/korespondenční lístek pro zaslání kuchařky •/•
Barevné provedení 4 varianty

* Platí pro nerezové provedení
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Světová novinka u Miele:
Vestavná parní trouba s mikrovlnou

Příprava v páře, vaření a ohřívání 
v jednom přístroji
Chtěli byste mít v kuchyni přístroj, který plní 
více funkcí a způsobů přípravy současně? 
Kromě klasické pečicí trouby, která je 
základem každé kuchyně, často zbývá 
při plánování místo už jen na jeden další 
přístroj na vaření.

Rozhodnutí často padne ve prospěch 
mikrovlnné trouby, která přesvědčí svou 
rychlostí při rozmrazování či ohřívání a navíc 
nabízí i další možnosti vaření: např. rychlé 
ohřátí šálku kakaa či mléka, díky funkci 
Popcorn si bleskurychle připravíte sáček 
popcornu pro příjemný večer u televize 
nebo si zcela jednoduše a za velmi krátkou 
dobu uvaříte lahodnou marmeládu. Prostě 
nepostradatelný pomocník všedního dne!

Již několik let se však stále oblíbenější stává 
příprava v parní troubě. Její silnou stránkou 
je zejména komfortní a šetrná příprava 
potravin, jako jsou např. ryby nebo zelenina. 
Přirozená chuť a barva zůstávají zcela 
zachovány. Vynikající výsledky jsou navíc 
důležitým přínosem pro zdravé stravování.

Miele se tímto podařilo propojit přednosti 
obou rozdílných přístrojů - do vestavné 
parní trouby s mikrovlnou. 

S tímto inovativním a jedinečným vestavným 
přístrojem nabízí Miele optimální řešení 
pro kuchyně, ve kterých jsou k dispozici 
pouze dva výklenky na vestavné spotřebiče. 
Perfektní doplněk k Vaší pečicí troubě.

Je-li k dispozici výklenek o výšce 60 cm, 
pak se k DGM 6000 nabízí ideální kombi-
nace se 14 cm vysokým nahřívačem 
Gourmet.
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Jaké vlastnosti jsou pro Vás obzvláště důležité?
Přednosti vestavných parních trub s mikrovlnou*

MultiSteam
Dokonalost přesně podle 

Vašich představ. Technologie MultiSteam  
je součástí všech 45 cm vysokých parních 
trub Miele a je speciálně přizpůsobena 
požadavkům velkých ohřevných prostorů. 
Výkonný vyvíječ páry (3,3 kW) zajišťuje 
rychlou výrobu páry a tím pádem také 
rychlé rozehřátí vnitřního prostoru. 8 trysek 
páry je na speciálně vyvinutém modulu 
uspořádáno tak, aby byla pára v ohřevném 
prostoru a kolem napařovacích misek rychle 
a rovnoměrně rozdělována. 

Výsledkem je rovnoměrně připravený 
pokrm, garantující perfektní požitek.

Ohřevný prostor je v počáteční fázi zcela 
naplněn párou a tím je vytlačen kyslík. 
Díky tomu zůstane vzhled potravin během 
procesu přípravy nezměněn.

Objemný ohřevný prostor
Využijte celý prostor přístroje 

a připravujte současně i větší množství 
pokrmů. Ušetříte čas i energii. 

Automatická příprava menu
Kompletní menu: parní trouba 

Vás bude průběžně informovat, kdy máte 
kterou potravinu vložit, teplotu a délku 
přípravy trouba nastaví sama. A Vy budete 
mít menu připravené v přesně stanovený 
okamžik. 

Funkce Popcorn
Jediným stisknutím tlačítka 

připravíte běžné balení popcornu snadno  
a rychle.

Snadná údržba
Bez vápenatých usazenin: rychlá a snadná 
údržba díky externímu vyvíječi páry.

Automatické programy parní trouby
Snadno připravíte více než 150 různých 
pokrmů: ryby, maso, zeleninu a mnoho 
dalšího. Vše se zárukou, že se Vám jídlo 
podaří.

EXKLUZIVNĚ
U MIELE

EXKLUZIVNĚ
U MIELE

EXKLUZIVNĚ
U MIELE

EXKLUZIVNĚ
U MIELE

* Vybavení závislé na modelu.
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Jaké aspekty jsou pro Vás důležité? 

2. Ovládání přístroje
 M Touch
 SensorTronic
 DirectSensor

1. Designová řada
 PureLine
 ContourLine

3. Barva přístroje
 Nerez/CleanSteel
 Briliantová bílá
 Obsidian černá
 Havana hnědá

4. Přednosti přístroje
 MultiSteam
 XL ohřevný prostor
 Automatické programy
 Funkce Popcorn

Vyplněním požadovaných parametrů Vám Váš odborný prodejce může 
pomoci vybrat optimálně vybavený přístroj, který bude splňovat všechny 
Vaše požadavky.
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Ovládání
Symbol uvádí, jakým způsobem 
se přístroj ovládá.

Tento symbol zastupuje intuitivní 
ovládání dotykem prstu M Touch.

 Symbol zastupuje dotykové 
ovládání na 5řádkovém displeji se 
senzorovými tlačítky SensorTronic.

 Symbol zastupuje volbu požado-
vaného provozního způsobu a 
navigaci na jednotlivých úrovních 
na dotykovém displeji 
DirectSensor.

Objem ohřevného prostoru
Symbol uvádí velikost objemu 
ohřevného prostoru přístroje. 

Objem ohřevného prostoru: 
40 litrů

  
Sous-vide
Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven provozním způsobem 
Sous-vide.

Kulinářská metoda vaření, 
při které připravíte vakuově 
zabalené potraviny.

Výkon mikrovlny
Symbol uvádí, jaký stupeň výkonu 
má mikrovlna.

Výkon mikrovlny: 1000 W

Technologie výroby páry
Symbol uvádí způsob výroby páry.

Rychlá výroba a rovnoměrné 
rozdělení páry v ohřevném pro-
storu a kolem nerezových misek 

 s pokrmem.

Popcorn
Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven funkcí Popcorn.

Mikrovlna rychle a snadno připraví 
Váš oblíbený popcorn.

Automatické programy
Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven automatickými programy.

Příprava více než 100 druhů 
pokrmů: chléb, koláč nebo maso 
- vše připravíte plně automaticky.

Osvětlení
Symbol uvádí typ osvětlení 
přístroje.

Přístroj je vybaven LED 
osvětlením.

Význam symbolů
Parní trouby s mikrovlnou 

Přístroje Miele disponují různými 
funkcemi a vlastnostmi. Nejdůleži-
tější z nich jsou vždy uvedeny 
prostřednictvím symbolů pod 
daným produktem, abyste o nich 
měli lepší přehled.

Na následujících stránkách nalez-
nete vysvětlení k symbolům nejdů-
ležitějších funkcí a vlastností par-
ních trub s mikrovlnou. 
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Parní trouby s mikrovlnou
Přehled přístrojů

Typ/prodejní označení DGM 6401 DGM 6800 DGM 6805
Provedení
Parní trouba s mikrovlnou • • •
Design
PureLine/ContourLine •/– •/– •/–
Displej DirectSensor M Touch M Touch
Uživatelské výhody
Elektronická regulace teploty – parní trouba 40 – 100°C • • •
Elektronicky řízený výkon mikrovlny • • •
Stupně výkonu ve W 80/150/300/450/600/850/1000 80/150/300/450/600/850/1000 80/150/300/450/600/850/1000
Příprava menu bez přenášení chutí • • •
Automatické programy s individuálním přizpůsobením • • •
Funkce udržování teploty • • •
Provozní způsoby
Příprava v páře/Sous-vide/mikrovlna •/•/• •/•/• •/•/•
Automatické programy přípravy v páře více než 75 více než 150 více než 150
Rozmrazování/ohřev •/• •/• •/•
Komfort při obsluze
Příprava v páře až ve 3 úrovních • • •
Automatická příprava menu – • •
Redukce páry před ukončením programu • • •
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík •/•/• •/•/• •/•/•
Nastavení startu a konce programu • • •
Indikace aktuální teploty/navrhovaná teplota •/• •/• •/•
Quick mikrovlna/funkce Popcorn •/• •/• •/•
Vlastní programy/individuální nastavení 20/• 20/• 20/•
Dvířka přístroje
Dvířka CleanGlass/průhledná dvířka/závěs dvířek •/•/dole •/•/dole •/•/dole
Ohřevný prostor
Objem ohřevného prostoru v l/počet úrovní zasunutí 40/4 40/4 40/4
LED osvětlení trojité trojité trojité
Komfort při údržbě
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel* • • •
Externí vyvíječ páry • • •
Topné těleso ve dně pro redukci kondenzátu • • •
Automatické odvápňování • • •
Technologie výroby páry a voda
MultiSteam • • •
Zásoba vody na cca 90 min. vaření • • –
Zásobník na čerstvou vodu/připojení na čerstvou vodu •/– •/– •/•
Vyjímatelný zásobník na vodu s mechanismem Push-to-Release • • •
Chytrá domácnost
Miele@home/WiFiConn@ct –/– •/• •/•
Potřebné příslušenství k dokoupení – XKM 3100 W XKM 3100 W
Bezpečnost
Systém chlazení přístroje a vlažná čelní stěna • • •
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění •/• •/• •/•
Technické údaje
Rozměry výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 450 x 550 560 – 568 x 450 x 550 560 – 568 x 450 x 550
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A 3,3/230/16 3,3/230/16 3,3/230/16
Dodávané příslušenství
Nerezové misky perforované/neperforované 2/1 2/2 2/2
Odkládací rošt/skleněná mísa •/• •/• •/•
Kuchařka/odvápňovací tablety •/• •/• •/•
Barevné provedení
Nerezové CleanSteel • • •
Briliantová bílá • • •
Obsidian černá • • •
Havana hnědá • • •

*Platí pro nerezové provedení
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Vestavné mikrovlnné trouby Miele 
TopControl
Mikrovlnné trouby Miele s ovládáním v horní 
části přístroje nabízí nečekané možnosti. 
Jejich instalace v kuchyni je flexibilní, pro-
tože jejich design je perfektně homogenní 
s ostatními vestavnými spotřebiči Miele. 
Dvířka spotřebiče můžete otevřít zepředu 
směrem dolů jako u pečicí trouby. Díky 
ovládání umístěnému nahoře nabízí mikro-
vlnná trouba více místa ve vnitřním prostoru.

Vestavné mikrovlnné trouby Miele 
SideControl
Alternativou ke spotřebičům TopControl 
jsou mikrovlnné trouby s klasickým bočním 
ovládáním. Tyto vestavné spotřebiče Side-
Control můžete vertikálně kombinovat 
s jinými vestavnými spotřebiči Miele nebo je 
můžete instalovat samostatně. Dvířka 
spotřebiče se otevírají do strany.

Volně stojící mikrovlnné trouby Miele
Chybí Vám výklenek pro vestavnou mikro-
vlnnou troubu? V takovém případě je správ-
nou volbou volně stojící mikrovlnná trouba. 
Stačí ji pouze postavit na pracovní desku.

TopControl (EasyControl): Požadovaný 
výkon, resp. teplotu zvolíte klasicky otoče-
ním levého voliče. Nastavení na 7segmento-
vém LCD displeji navolíte pravým otočným 
voličem a potvrdíte senzorovými tlačítky.

SideControl: Požadovaný výkon nebo 
teplotu nastavíte horním otočným voličem, 
hmotnost a čas spodním otočným voličem. 
Další nastavení můžete provádět pomocí 
tlačítek ve spodní části.

Koncepce ovládání

Provedení
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Ideální řešení do Vaší kuchyně
Mikrovlnné trouby Miele

Výběr velikostí Provozní způsobyRozměry výklenku

Výška 45 cm, šířka 60 cm

Výška 36 cm, šířka 50 nebo 60 cm

Výška 35 cm, šířka 50 nebo 60 cm

Výška 38 nebo 42 cm, šířka 60 cm

Možná plánujete novou kuchyni nebo si 
přejete pouze vyměnit spotřebič: mikrovlnné 
trouby Miele můžete integrovat do všech 
běžných výklenků pro vestavbu.

Miele nabízí mikrovlnné trouby v několika 
velikostech. 

Ohřevný prostor 17 l

Ohřevný prostor 26 l

Ohřevný prostor 46 l

Pokud stále žijete v domnění, že mikrovlnné 
trouby umí pouze ohřívat nebo rozmrazovat 
pokrmy, zřejmě jste se ještě nesetkali 
s mikrovlnnými troubami Miele. Nechejte se 
překvapit rozmanitostí použití, které Vám 
mikrovlnné trouby Miele nabízí.

Klasické mikrovlnné trouby
Ohřát sklenici mléka, zavařit džem, rozpustit 
čokoládu, podusit zeleninu, rozmrazit ryby, 
oloupat mandle – tohle všechno a mnohé 
další umí mikrovlnná trouba Miele.

Mikrovlnné trouby s grilem
Pomocí integrovaného grilu můžete potra-
viny po uvaření ještě jednou zapéct. Nebo 
přístroj využijete k pečení a grilování. 
Z toastů, zeleniny nebo krevet vytvoříte 
skutečný křupavý grilovaný zážitek. I zeleni-
nové nákypy můžete zjemnit sýrovou 
krustičkou.



84



85

M
ik

ro
vl

nn
é 

tr
ou

by
 M

ie
le

Jaké komfortní vybavení upřednostňujete?
Mikrovlnné trouby Miele – přednosti produktů*

Otočný talíř o průměru 40 cm
Místo pro všechny případy: do mikrovlnné 
trouby snadno umístíte i větší množství 
sklenic, šálků, talířků nebo nádobí rozdíl-
ných velikostí.

LED osvětlení
Dlouhá životnost a kvalita: LED osvětlení 
ukáže připravované pokrmy v tom nejlepším 
nasvícení.

Funkce Popcorn
Stačí jediný stisk tlačítka: mikrovlnná 
trouba automaticky připraví Váš oblíbený 
popcorn.

Gril
Rychlá a rovnoměrná příprava: všechny 
pokrmy se v krátké době optimálně 
zapečou.

Automatické programy
Příprava pokrmů bez námahy: jednoduše 
zvolte program a např. hmotnost, o zby-
tek se již postará trouba sama.

* v závislosti na modelu

Ohřevný prostor XL
Ve velkém nerezovém ohřevném prostoru 
spotřebičů s obsluhou TopControl můžete 
perfektně připravit i objemnější pokrmy, jako 
např. kuřata nebo nákypy. Otočný talíř 
s průměrem 40 cm umožňuje obzvlášť 
flexibilní využití: do trouby umístíte různé 
druhy nádobí nebo více talířů či misek 
současně. Zkrátka ideální pro přípravu 
menu ve velkém stylu.
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1. Provedení a objem 
  Vestavný přístroj TopControl, 

46 litrů
  Vestavný přístroj SideControl, 

26 litrů
  Vestavný přístroj SideControl, 

17 litrů
 Volně stojící přístroj, 26 litrů

Jaké aspekty jsou pro Vás důležité?

2. Rozměry výklenku
 50 nebo 60 × 35 cm
 50 nebo 60 × 36 cm
 60 × 38 nebo 42 cm
 60 × 45 cm

4. Přednosti přístroje
 Ohřevný prostor XL
 Otočný talíř o průměru 40 cm
 LED osvětlení
 Funkce Popcorn
 Gril
 Automatické programy

3. Barva přístroje
 Nerez CleanSteel
 Briliantová bílá
 Obsidian černá
 Havana hnědá

Vyplněním požadovaných parametrů Vám Váš odborný prodejce může 
pomoci vybrat optimálně vybavený přístroj, který bude splňovat všechny 
Vaše požadavky.
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Ovládání
Symbol uvádí způsob ovládání 
přístroje na ovládacím panelu.

 EasyControl: volba provozních 
způsobů a časů otočným voličem, 
indikace na 7segmentovém 
displeji.

Objem ohřevného prostoru
Symbol uvádí velikost užitného 
objemu mikrovlnné trouby.

Mikrovlnné trouby mají ohřevný 
prostor o objemu 17, 26 nebo 
46 litrů.

Gril
Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven grilem.

Integrovaný gril pro dodatečné 
zapečení pokrmů.

Výkon mikrovlny
Symbol informuje o stupni výkonu 
mikrovlnné trouby.

Mikrovlnné trouby Miele dosahují 
výkonu až 1 000 W.

Osvětlení
Symbol uvádí, jakým typem 
osvětlení je přístroj vybaven.

LED osvětlení pro optimální 
osvětlení celého ohřevného 
prostoru.

Popcorn
Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven funkcí Popcorn.

Pro rychlou a jednoduchou 
přípravu čerstvého popcornu.

Automatické programy
 Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven automatickými programy.

Příprava více než 100 druhů 
pokrmů: chléb, koláč nebo maso 
- vše připravíte plně automaticky.

Otočný talíř o průměru 40 cm
 Symbol uvádí, zda má přístroj 
otočný talíř s průměrem 40 cm.

 Na otočném talíři o průměru 
40 cm je dostatek místa 
pro rozdílné velikosti nádobí.

Význam symbolů
Mikrovlnné trouby

Přístroje Miele disponují různými 
funkcemi a vlastnostmi. Nejdůleži-
tější z nich jsou vždy uvedeny 
prostřednictvím symbolů pod 
daným produktem, abyste o nich 
měli lepší přehled. 

Na následujících stránkách nalez-
nete vysvětlení k symbolům nejdů-
ležitějších funkcí a vlastností 
mikrovlnných trub.
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Mikrovlnné trouby
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení M 6032 SC
Provedení
Vestavná mikrovlnná trouba •
Design
PureLine/ContourLine •/•
TopControl/SideControl –/•
Displej EasyControl
Zápustné voliče –
Uživatelské výhody
Elektronicky řízený výkon mikrovlny •
Stupně výkonu 80/150/300/450/600/800 W
Výkon grilu ve W 800
Udržování teploty •
Gril •
Provozní způsoby
Automatické programy 17
Samostatný provoz mikrovlny •
Kombinovaný provozní způsob mikrovlna/gril •
Komfort při obsluze
Funkce Popcorn –
Ukazatel denního času •
Kuchyňský budík/automatické vypínání •/•
Quick mikrovlna •
Funkce Memory •
Individuální nastavení •
Dvířka přístroje
Dveřní spínač •
Tlačítko pro otevření dvířek •
Závěs dvířek vlevo
Ohřevný prostor
Objem ohřevného prostoru v l 17
Nerezový ohřevný prostor •
LED osvětlení ohřevného prostoru •
Výška ohřevného prostoru v cm 20,2
Průměr otočného talíře v cm 27,2
Komfort při údržbě
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel* •
Hospodárnost
Noční vypínání •
Bezpečnost
Zablokování zprovoznění •
Bezpečnostní vypínač •
Bezpečnostní upozornění při nedovřených dvířkách •
Technické údaje
Šířka výklenku v mm 562 – 568
Výška výklenku v mm 350 – 352
Hloubka výklenku v mm 310
Ventilace nezávisle na výklenku •
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A 1,3/220 – 240/10
Dodávané příslušenství
Kryt na ohřívání pokrmů •
Grilovací rošt •
Tác na grilování Gourmet •
Barevné provedení Nerez CleanSteel
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Mikrovlnné trouby
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení M 6160 TC M 6260 TC M 6262 TC
Provedení
Vestavná mikrovlnná trouba • • •
Design
PureLine/ContourLine –/• •/– •/–
TopControl/SideControl •/– •/– •/–
Displej EasyControl EasyControl EasyControl
Zápustné voliče • • •
Uživatelské výhody
Elektronicky řízený výkon mikrovlny • • •
Stupně výkonu 80/150/300/450/600/750/900 W 80/150/300/450/600/750/900 W 80/150/300/450/600/750/900 W
Výkon grilu ve W – – 1.500
Udržování teploty • • •
Gril – – •
Provozní způsoby
Automatické programy 16 16 23
Samostatný provoz mikrovlny • • –
Kombinovaný provozní způsob mikrovlna/gril – – •
Komfort při obsluze
Funkce Popcorn • • •
Ukazatel denního času • • •
Kuchyňský budík/automatické vypínání •/• •/• •/•
Quick mikrovlna • • •
Funkce Memory • • •
Individuální nastavení • • •
Dvířka přístroje
Dveřní spínač • • •
Tlačítko pro otevření dvířek – – –
Závěs dvířek dole dole dole
Ohřevný prostor
Objem ohřevného prostoru v l 46 46 46
Nerezový ohřevný prostor • • •
LED osvětlení ohřevného prostoru • • •
Výška ohřevného prostoru v cm 23,2 23,2 23,2
Průměr otočného talíře v cm 40,6 40,6 40,6
Komfort při údržbě
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel* • • •
Hospodárnost
Noční vypínání – – –
Bezpečnost
Zablokování zprovoznění • • •
Bezpečnostní vypínač • • •
Bezpečnostní upozornění při nedovřených dvířkách • • •
Technické údaje
Šířka výklenku v mm 562 – 568 562 – 568 562 – 568
Výška výklenku v mm 450 – 452 450 – 452 450 – 452
Hloubka výklenku v mm 550 550 550
Ventilace nezávisle na výklenku • • •
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A 1,6/220 – 240/10 1,6/220 – 240/10 1,6/220 – 240/10
Dodávané příslušenství
Kryt na ohřívání pokrmů • • •
Grilovací rošt – – •
Tác na grilování Gourmet – – •
Barevné provedení
Nerez CleanSteel • • •
Briliantová bílá – – •
Obsidian černá – – •
Havana hnědá – – •
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Provedení

Vyberte si ze tří různých provedení  
vestavných nahřívačů Miele.

Nahřívač: výška 10 cm
Ideální pro odkládání šálků nebo drobného 
příslušenství. Praktické: pokud zásuvku 
umístíte pod vestavný kávovar, budete mít 
všechno nezbytné příslušenství po ruce.

Nahřívač Gourmet: výška 14 nebo 29 cm
Kromě výhod klasického nahřívače nádobí 
nabízí nahřívač Gourmet také funkci udržo-
vání teploty připravených pokrmů nebo 
šetrnou přípravu v provozním způsobu 
"Pečení při nízkých teplotách". Tento téměř 
univerzální pomocník skvěle doplňuje pečicí 
nebo parní troubu.

Ideální doplnění Vašich spotřebičů
Nahřívače – velikosti

Velikosti

Kompaktní – výška 10 cm, šířka 60 cm
Nahřívače v tomto rozměru představují 
ideální doplněk kompaktního přístroje  
o výšce 35 cm, jako je kávovar nebo parní 
trouba Miele. Vyplníte tak výklenek o veli-
kosti 45 cm.

Klasický – výška 14 cm, šířka 60 cm
Ve střední velikosti nabízí Miele nahřívače 
Gourmet. Můžete je ideálně kombinovat 
s kompaktním přístrojem o výšce 45 cm, 
jako je například kávovar, parní trouba, 
kombinovaná parní trouba nebo trouba s 
mikrovlnou Miele. Vyplníte tak výklenek 
o výšce 60 cm. 

Prostorný – výška 29 cm, šířka 60 cm
Velký nahřívač Gourmet o výšce 29 cm 
nabízí všechny funkce nahřívače Miele. 
V kombinaci s běžnou pečicí troubou 
o výšce 60 cm vznikne dokonalá dvojice 
do výklenku o výšce 90 cm.
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Všestranný pomocník do Vaší kuchyně
Nahřívače – přednosti produktů*

Pečení při nízkých teplotách: 
program pro jakýkoliv druh 

masa
Pečení při nízkých teplotách představuje 
profesionální způsob přípravy masa, které  
je pak jemné, voňavé a šťavnaté. Pokrm si 
zachovává své aroma a neztrácí živiny. 
Tímto způsobem připravují křehké 
pochoutky zkušení kuchaři. Zároveň 
je tento druh pečení stále populárnější 
i při přípravě doma. Pečení při nízkých 
teplotách znamená přípravu pokrmu  
bez stresu, protože proces pečení nemusíte 
neustále kontrolovat a můžete se věnovat 
ostatním přípravám. Maso je možné 
po upečení rovnou krájet a podávat. 
Vaši hosté budou nadšeni!

EXKLUZIVNĚ
U MIELE

4 provozní způsoby
Univerzální použití: snadno předehřejete 
šálky či talíře nebo připravíte pokrm  
při nízkých teplotách.

Dotykové ovládání
Jednoduché a pohodlné: 

nahřívací zásuvky lze snadno ovládat  
na dotykovém ovládacím panelu, který se 
zároveň snadno udržuje.

Časové funkce
Praktické: všechny vestavné nahřívače 
disponují časovačem, který po 4 hodinách 
přístroj automaticky vypne.

Mechanismus Push2open
Snadné otevírání zásuvky: stačí lehký stisk 
zásuvky kteroukoli částí těla.

Plnovýsuvy
Nahřívací zásuvku můžete úplně otevřít, aby 
bylo vkládání a vyjímání pokrmů ještě 
snazší.

* Vybavení závislé na modelu.
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Jaké aspekty jsou pro Vás důležité?

2. Výběr velikostí
 60 x 10 cm
 60 x 14 cm
 60  x 29 cm

5. Přednosti přístroje
 Pečení při nízkých teplotách
 4 provozní způsoby
 Dotykové ovládání
 Časovač
 Mechanismus Push2open
 Plnovýsuv

1. Provedení
 Nahřívač nádobí
 Nahřívač Gourmet 

4. Barva přístroje
 Nerez/CleanSteel
 Briliantová bílá
 Obsidian černá
 Havana hnědá
 Grafitově šedá

3. Designová řada 
 PureLine
 ContourLine
 ArtLine

Vyplněním požadovaných parametrů Vám Váš odborný prodejce může 
pomoci vybrat optimálně vybavený přístroj, který bude splňovat všechny 
Vaše požadavky.
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Pečení při nízkých teplotách
 Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven funkcí: Pečení při nízkých 
teplotách.

Při nízkých teplotách připravíte 
opravdové gurmánské speciality.

Push2open
Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven mechanismem 
Push2open.

Mechanismus Push2open zna-
mená, že přístroj otevřete lehkým 
stisknutím.  

Význam symbolů
Nahřívače

Přístroje Miele disponují různými 
funkcemi a vlastnostmi. Nejdůleži-
tější z nich jsou vždy uvedeny 
prostřednictvím symbolů pod 
daným produktem, abyste o nich 
měli lepší přehled.

Na této stránce naleznete vysvět-
lení k symbolům nejdůležitějších 
funkcí a vlastností nahřívačů 
nádobí.
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Nahřívače
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení ESW 6114 ESW 6214 ESW 6229 X
Provedení
Nahřívač nádobí – – –
Nahřívač Gourmet • • •
Přihrádka na příslušenství – – –
Design
ArtLine/PureLine/ContourLine –/•/• •/•/• •/•/•
Skleněný panel se senzorovými tlačítky • • •
Ovládací lišta s textem/se symboly –/• –/• –/•
Bez madla • • •
Uživatelské výhody
Předehřátí nádobí • • •
Udržování teploty pokrmů pro přípravu menu • • •
Perfektní výsledky pečení při nízkých teplotách • • •
Přesná regulace teploty 30 – 50°C – – –
Plynulé nastavení teploty – – –
Přesná elektronická regulace teploty 40 – 85°C • • •
Provozní způsoby
Předehřátí šálků • • •
Předehřátí talířů • • •
Udržování teploty pokrmů • • •
Pečení při nízkých teplotách • • •
Komfort při obsluze
Plnovýsuv pro snadné vkládání a vyjímání • • •
Otevírání Push-to-Open • • •
Samozasouvání s tlumičem – – –
Nastavení konce programu/časovač • • •
Užitný objem Nádobí na menu pro 6 osob Nádobí na menu pro 6 osob Nádobí na menu pro 12 osob
Možnost propojení s kávovarem • • •
Komfort při údržbě
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel* • • •
Plochý dotykový displej • • •
Bezpečnost
Vlažná čelní stěna • • •
Protiskluzová podložka • • •
Bezpečnostní vypínání • • •
Technické údaje
Rozměry přístroje v mm (š x v x h) 595 x 141 x 570 595 x 141 x 570 595 x 289 x 570
Využitelná vnitřní výška v mm 80 80 230
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A 0,7/230/10 0,7/230/10 0,7/230/10
Délka elektrického vedení v m 2,0 2,0 2,0
Dodávané příslušenství
Protiskluzová podložka 1 1 1
Kuchařka Pečení při nízkých teplotách (v NJ) 1 1 1
Odkládací rošt pro zvětšení odkládací plochy – – 1
Barevné provedení
Nerezové CleanSteel • • •
Briliantová bílá – • •
Obsidian černá – • •
Havana hnědá – • •
Grafitově šedá – • •

* Platí pro nerezové provedení
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Nahřívače
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení EGW 6210
Provedení
Nahřívač nádobí •
Nahřívač Gourmet –
Přihrádka na příslušenství –
Design
ArtLine/PureLine/ContourLine –/•/•
Skleněný panel se senzorovými tlačítky –
Ovládací lišta s textem/se symboly –/–
Bez madla •
Uživatelské výhody
Předehřátí nádobí •
Udržování teploty pokrmů pro přípravu menu –
Perfektní výsledky pečení při nízkých teplotách –
Přesná regulace teploty 30 – 50°C •
Plynulé nastavení teploty •
Přesná elektronická regulace teploty 40 – 85°C –
Provozní způsoby
Předehřátí šálků –
Předehřátí talířů –
Udržování teploty pokrmů –
Pečení při nízkých teplotách –
Komfort při obsluze
Plnovýsuv pro snadné vkládání a vyjímání •
Otevírání Push-to-Open •
Samozasouvání s tlumičem –
Nastavení konce programu/časovač –
Užitný objem 56 x espresso nebo 25 x cappuc.
Možnost propojení s kávovarem –
Komfort při údržbě
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel* •
Plochý dotykový displej –
Bezpečnost
Vlažná čelní stěna •
Protiskluzová podložka •
Bezpečnostní vypínání –
Technické údaje
Rozměry přístroje v mm (š x v x h) 595 x 100 x 543
Využitelná vnitřní výška v mm 70
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A 0,2/230/10
Délka elektrického vedení v m 1,5
Dodávané příslušenství
Protiskluzová podložka 1
Kuchařka Pečení při nízkých teplotách (v NJ) –
Odkládací rošt pro zvětšení odkládací plochy –
Barevné provedení
Nerezové CleanSteel •
Briliantová bílá –
Obsidian černá –
Havana hnědá –
Grafitově šedá –

* Platí pro nerezové provedení
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Novinka u Miele!
Vestavná vakuovací zásuvka

Sous-vide: vařte jako profesionálové!
Profesionální kuchaři využívají šetrné 
metody přípravy pokrmů zcela standardně. 
A vědí proč. Při vaření metodou Sous-vide 
se vzduchu zbavený pokrm ve vakuovacím 
sáčku připravuje v parní troubě při nízkých 
teplotách a velmi dlouhou dobu. Ve vakuo-
vací zásuvce lze připravit maso, ryby, 
zeleninu i ovoce pro Sous-vide vaření. 
Vzhled pokrmu je perfektní, minerální látky
a vitamíny zůstanou zachovány.

Perfektní úprava potravin pro dlouhodobé skladování nebo příprava pro vaření metodou 
Sous-vide. Funkce vakuovací zásuvky je až překvapivě jednoduchá: potraviny se vloží 
do vakuovacího sáčku, ze kterého se ve vakuovací zásuvce odsaje veškerý vzduch. Čers-
tvost a kvalita potravin se tímto významně prodlouží. Potraviny upravené tímto způsobem lze 
nejen skladovat, ale i použít pro vaření metodou Sous-vide. Porcování, skladování a příprava 
delikatesních pokrmů – to je využití vakuovací zásuvky od Miele.

Čerstvě nakoupeno - a pak?
Dokonalý požitek a přirozená chuť
Čerstvé potraviny jsou základem zdravé 
výživy. Nejraději bychom si obstarali přísady 
do vaření vždy čerstvé na trhu nebo u řezní- 
ka. Ale kdo to v dnešní době zvládne, 
nakupovat denně čerstvé ingredience  
do vaření? 

Naproti tomu se mnoho zkažených potravin 
často vyhazuje. Jen v samotném Německu 
skončí potraviny, v průměrné roční hodnotě 
300 euro na jednoho obyvatele, v odpadu*.

Kromě kvality potravin je důležité také 
správné skladování. Vy rozhodujete, zda 
jsou potraviny pro přípravu pokrmů stále 
ještě čerstvé, chutné a zdravé. Vakuovací 
zásuvka nabízí celou řadu možností jak 
pro skladování potravin, tak i pro jiná využití. 

*  Zdroj: http://www.lebensmittelzeitung.net/news/pdfs/190_
org.pdf
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Sáčky vhodné k vakuování potravin
Naprostá nezávadnost: vakuovací sáčky 
Miele jsou tepelně odolné, neprodyšné, 
chuťově i pachově neutrální.

Volitelná doba svařování
Pro různé tloušťky vakuovacích sáčků jsou 
nastavitelné celkem 3 různé doby svařování.

Tři stupně intenzity vakuování
Podle typu potraviny lze nastavit stupeň 
intenzity vakuování - od 1. nejmírnějšího 
stupně až po 3. nejintenzivnější stupeň.  

Optimální objem vnitřního prostoru
Vakuovací zásuvka pojme objemné,
i méně objemné potraviny určené k vakuo-
vání. Maximální velikost vakuovacího sáčku, 
vhodného do tohoto přístroje, je: 
250 x 350 mm.

Vakuovací nádoby
Hlavní výhodou vakuovacích nádob
je možnost používat je k vakuování opako-
vaně – na rozdíl od vakuovacích sáčků.

Exkluzivní výbava pro nekonečný požitek!
Nejdůležitější přednosti vakuovací zásuvky

Vakuování
Během vakuování se z vakuovacího sáčku 
odsaje všechen vzduch. Tím jsou vytvořeny 
ideální podmínky pro dlouhodobé sklado-
vání potravin. Takto upravené potraviny lze 
rovněž použít k přípravě pokrmů metodou 
Sous-vide. 
Dle konkrétní potraviny lze nastavit odpoví-
dající stupeň intenzity vakuování. Například 
pro marinování masa je vhodný 3. stupeň
a naopak pro křehčí potraviny, jako je 
drobné ovoce, se doporučuje vakuování
na 1. stupeň. Kromě vakuovacích sáčků lze 
vakuovat také ve speciálních vakuovacích 
nádobách.
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Vakuování 
Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven funkcí vakuování. 

Vakuování znamená odsátí veške-
rého vzduchu z vakuovacího 
sáčku. 

Mechanismus Push2open
Symbol uvádí, zda je přístroj vyba-
ven mechanismem Push2open.

Mechanismus Push2open zna-
mená, že přístroj snadno otevřete 
lehkým stisknutím. 

Význam symbolů 
Vestavná vakuovací zásuvka

Přístroje Miele disponují různými 
funkcemi a vlastnostmi. Nejdůleži-
tější z nich jsou vždy uvedeny 
prostřednictvím symbolů pod 
daným produktem, abyste o nich 
měli lepší přehled.

Na této stránce naleznete vysvět-
lení k symbolům nejdůležitějších 
funkcí a vlastností vestavné vakuo-
vací zásuvky.
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Vestavné vakuovací zásuvky
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení EVS 6114 EVS 6214
Provedení
Nahřívač nádobí – –
Nahřívač Gourmet – –
Přihrádka na příslušenství – –
Vestavná vakuovací zásuvka • •
Design
ArtLine/PureLine/ContourLine –/•/• •/•/•
Skleněný panel se senzorovými tlačítky • •
Ovládací lišta s textem/se symboly –/• –/•
Bez madla • •
Uživatelské výhody
Příprava pro vaření pokrmů ve vakuu Sous-vide • •
Delší trvanlivost potravin • •
Marinování potravin • •
Různé způsoby využití
Vakuování potravin • •
Marinování potravin • •
Porcování potravin • •
Vakuování obalů • •
Opětovné uzavření originálních obalů • •
Uzavírání sklenic • •
Vakuování tekutin • •
Komfort při obsluze
Plnovýsuv pro snadné vkládání a vyjímání • •
Otevírání Push-to-Open • •
Samozasouvání s tlumičem – –
Intenzita vakuování ve stupních 1 – 3 1 – 3
Indikace intenzity vakuování pomocí LED • •
Intenzita svařování ve stupních 1 – 3 1 – 3
Indikace doby svařování pomocí LED • •
Funkce Stop • •
Maximální velikost sáčku v mm 250 – 350 250 – 350
Objem vakuovací komory v l 8,0 8,0
Vakuovací technika
Nerezová vakuovací komora • •
Sací výkon čerpadla v m³/h 4 4
Komfort při údržbě
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel* • •
Plochý dotykový displej • •
Upozornění odvlhčení podtlakového čerpadla • •
Vyměnitelná svařovací lišta • •
Bezpečnost
Protiskluzová podložka – –
Bezpečnostní vypínání • •
Technické údaje
Rozměry přístroje v mm (š x v x h) 595 x 141 x 570 595 x 141 x 570
Využitelná vnitřní výška v mm 80 80
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A 0,3/230/10 0,3/230/10
Délka elektrického vedení v m 1,8 1,8
Dodávané příslušenství
Přípojka pro vakuovací nádobu 1 1
Kuchařka pro přípravu pokrmů Sous-vide – –
Připojovací kabel se zástrčkou 1 1
Vakuovací sáčky • •
Barevné provedení
Nerezové CleanSteel • •
Briliantová bílá – •
Obsidian černá – •
Havana hnědá – •
Grafitově šedá – •

* Platí pro nerezové provedení
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Indukce: trend HiLight: tradice Plyn: klasika

Druh ohřevu

Správná volba do každé kuchyně
Varné desky – rozměry a druhy rámečku

Klasické: přístroje o šířce 60 cm 
se 3–4 varnými zónami

Nerezový rámeček Bez rámu pro zapuštění

Prostorné: přístroje o šířce 90 cm  
se 3–5 varnými zónami

Fazetové zabroušení

Rozměry

Druhy rámečku

Komfortní: přístroje o šířce 75 cm 
se 3–6 varnými zónami
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NOVINKA: TempControl
Smažení ještě nikdy nebylo tak snadné!

Perfektní výsledky
Ideální teplota je dosažena rychle, 
po výběru jednoho ze tří stupňů smažení,  
a je potvrzena akustickým signálem. Tep-
lota, která byla zvolená, zůstává v průběhu 
celého procesu smažení stejná. Díky 
konstantním teplotám odpadá nepříjemná 
regulace stupňů výkonu.

Flexibilní využití
Pro využití funkce TempControl lze použít 
jakoukoliv pánev, vhodnou pro indukci. Tím 
se vyhnete pořizování nového nádobí. 
Kulatá varná zóna TempControl může být 
dle potřeby využita i pro běžné vaření. 

Snadné ovládání
K dispozici jsou tři stupně smažení s rozdíl-
nými teplotními rozsahy. Díky tomu mohou 
být perfektně usmaženy různé druhy potra-
vin. Mnoho pokrmů je třeba zredukovat 
na omáčku, např. pro Boloňské špagety 
nebo plátky masa. Při výběru funkce 
Pozvolné vaření TempControl automaticky 
sníží teplotu. Prskání omáček tak patří 
minulosti.  

Maximální bezpečnost
TempControl spolehlivě zabraňuje přepalo-
vání oleje nebo másla na pánvi. Což je 
jednak velmi bezpečné a zároveň je neu-
stále udržována optimální teplota smažení 
- nic se nepřipálí. 

Udržování teploty Plus
Indukční varné desky Miele jsou vybaveny 
funkcí udržování teploty, která udržuje 
pokrmy na optimální teplotě pro servírování. 
Přístroje s funkcí TempControl umožňují 
navíc šetrný ohřev studených jídel, např. 
"eintopfů", bez připalování nebo přichycení 
při vaření.

S varnými deskami Miele TempControl přichází do Vaší kuchyně inteli-
gentní technologie. Funkce TempControl zajistí optimální konstantní 
výsledky různých druhů smažení. Kromě jednoduchého ovládání je 
na prvním místě bezpečnost.
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TempControl
Na stupeň přesné smažení

Stupeň smažení I
Mírné smažení je vhodné pro všechny 
pokrmy, které by se měly smažit při nízkých 
teplotách. Příklad: volská oka, ryby a většina 
hluboce zmrazených potravin.

Stupeň smažení II
Středně silné smažení umožňuje přípravu 
potravin jako jsou např. krevety a steaky. 
Kromě toho je tento stupeň vhodný napří-
klad pro pražení semen.

Stupeň smažení III
Intenzivní stupeň smažení je ideální pro 
prudké osmahnutí a např. pro Wok vaření. 
Ale i palačinky lze připravovat na 3. stupni 
smažení.

Pozvolné vaření
Mnoho pokrmů je perfektně připraveno až 
ve fázi, kdy se přidá omáčka např. ragú 
nebo boloňská. Varná deska reguluje 
pomocí stupně pro pozvolné vaření opti-
mální teplotu. Tím je zabráněno prskání 
a omáčka se vždy podaří.

Stupně smažení a Pozvolné vaření
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Způsob ovládání a uspořádání varných zón výrazně 
usnadňuje vaření! 
Různá provedení varných desek Miele

Způsob ovládání Flexibilní varné zóny

SmartSelect White

EasyControl Plus

Zóna Vario

SmartSelect

Přímá volba

Zóna TempControl

Přímá volba Plus PowerFlex - rychlostOvládání otočnými voliči
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Rychlost varných desek Miele

ExtraSpeed

WaterBoost

TwinBooster

PowerFlex
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Exkluzivní vybavení pro nekonečný požitek!
Přednosti varných desek Miele

Funkce TempControl
Perfektní výsledky jsou zaru-

čeny: teplota na pánvi je udržována kon-
stantně, připálení pokrmu je vyloučené.

Ovládání SmartSelect White
Rychlé a intuitivní: stupně 

výkonu pro jednotlivé varné zóny jsou 
individuálně nastavitelné. 

Indukční desky PowerFlex
Mnohostranné a flexibilní: vhodné 
pro nejrůznější velikosti nádobí. I větší 
nádobí se rozehřeje rychle a bez problémů.

Přímá volba plus
Rychle a intuitivně: Stupně 

výkonu a doby ohřevu vyberete z číselné 
řady pro každou varnou zónu.

ExtraSpeed
Ušetříte až 35 % času*: díky 

exkluzivní technologii Vám zůstane více 
času na věci, které máte rádi.

*Ve srovnání s elektrickou varnou deskou Miele před 15 lety.

Con@ctivity 2.0
Díky automatické funkci 

Con@ctivity 2.0 se můžete plně soustředit 
na vaření. Kromě zapnutí a vypnutí odsa-
vače, funkce Con@ctivity 2.0 automaticky 
přizpůsobí výkon odsavače skutečnému 
dění na varné desce a postará se o pří-
jemné klima v místnosti. Odsavač par 
komunikuje s varnou deskou prostřednic-
tvím rádiového přenosu dat. Instalace je 
neuvěřitelně snadná, neboť u všech odsa-
vačů par s funkcí Con@ctivity 2.0 je přiložen 
rovněž komunikační modul, který lze vložit 
do libovolné varné desky Miele, která je 
vybavena funkcí Con@ctivity.
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4. Ovládání
 EasyControl Plus
 Přímá volba
 Přímá volba Plus
 SmartSelect
 SmartSelect White
 Dotykové ovládání na displeji 
 Ovládání otočnými voliči

1. Provedení
 Indukce
 Elektro

6. Flexibilní varné zóny
 Zóna Vario a zóna pro pekáč 
 PowerFlex se zónou pro pekáč
 PowerFlex – rychlost

7. Přednosti přístroje
 Con@ctivity 2.0
 Funkce TempControl
 Ovládání SmartSelect White
 Indukční deska PowerFlex
 ExtraSpeed

5. Rychlost
 ExtraSpeed
 Waterboost
 TwinBooster
 PowerFlex

2. Výběr velikostí
 60 cm šířka / 3-4 varné zóny
 75 cm šířka / 3-6 varných zón
 90 cm šířka / 3-5 varných zón

3. Design rámečku
 Nerezový rámeček
 Bez rámu pro zapuštění
 Fazetové zabroušení

Vyplněním požadovaných parametrů Vám Váš odborný poradce může 
pomoci vybrat optimálně vybavený přístroj, který bude splňovat všechny 
Vaše požadavky.

Jaké aspekty jsou pro Vás důležité?
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Flexibilita
 Symbol uvádí, jaké typy varných 
zón jsou k dispozici na varné 
desce. 

Varná zóna PowerFlex: rychlé 
ohřátí objemnějšího nádobí.

TwinBooster
Symbol uvádí, zda má varná 
deska funkci TwinBooster.

Jednorázové zvýšení výkonu 
varné zóny až na 7400 W umožní 
velmi rychlý ohřev.

Funkce udržování teploty
Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven funkcí udržování teploty.

  
Funkce udržování teploty zajistí 
optimální teplotu pokrmu 
před jeho naservírováním.

Stop & Go
Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven funkcí Stop & Go.

Funkce Stop & Go redukuje výkon 
všech varných zón současně 
na stupeň 1. 

TempControl
Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven funkcí TempControl. 

 Funkce TempControl znamená, že 
teplota na pánvi je udržována 
konstantní, připálení pokrmu je 
vyloučené.

Funkce udržování teploty Plus
 Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven funkcí udržování teploty 
Plus.

 Ohřev pokrmu na teplotu optimální 
pro sevírování.

Význam symbolů
Indukční varné desky 

Přístroje Miele disponují různými 
funkcemi a vlastnostmi. Nejdůleži-
tější z nich jsou vždy uvedeny 
prostřednictvím symbolů pod 
daným produktem, abyste o nich 
měli lepší přehled.

Na následujících stránkách nalez-
nete vysvětlení k symbolům nejdů-
ležitějších funkcí a vlastností 
indukčních varných desek.

Ovládání
Symbol uvádí, jakým způsobem 
se přístroj ovládá. 

 Intuitivní a rychlé dotykové ovlá-
dání, bílé podbarvení symbolů.

 Intuitivní a rychlé dotykové ovlá-
dání, žluté podbarvení symbolů.

 Stupně výkonu a délku programu 
vyberete rychle a intuitivně 
z číselné řady pro každou varnou 
zónu.

Rychlou volbu pro každou varnou 
zónu lze provést pomocí centrální 
číselné řady.

Intuitivní ovládání pomocí plus/
minus symbolů pro všechny varné 
zóny.

Ovládání jednotlivých varných zón 
pomocí otočných voličů. 

Con@ctivity 2.0
Symbol uvádí, zda je varná deska 
vybavená funkcí Con@ctivity 2.0.

Con@ctivity 2.0 znamená, že 
odsavač par automaticky reaguje 
na nastavení na varné desce.
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Indukční varné desky
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení KM 6322 KM 6323 KM 6324-1
Druh ohřevu
Druh ohřevu indukce indukce indukce
Provedení
Kombinace se sporákem/nezávisle na sporáku –/• –/• –/•
Design
Barva sklokeramiky Černá Černá Bílá
Nerezový rámeček • – –
Fazetové zabroušení/bez rámu pro zapuštění –/– –/• –/•
Vybavení varných zón
Počet varných zón 4 4 4
Varné zóny PowerFlex
Počet/průměr v mm 2/150 – 230 2/150 – 230 2/150 – 230
Výkon ve W/Booster/TwinBooster 2.100/3.000/3.700 2.100/3.000/3.700 2.100/3.000/3.650
Varná zóna
Umístění/druh/průměr v mm vpředu vlevo/Vario/Ø 140 – 200 vpředu vlevo/Vario/Ø 140 – 200 vpředu vlevo/Vario/Ø 100 – 160
Výkon ve W/Booster/TwinBooster 1.850/3.000/– 1.850/3.000/– 1.400/2.200/–
Varná zóna
Umístění/druh/průměr v mm vzadu vlevo/Vario/Ø 100 – 160 vzadu vlevo/Vario/Ø 100 – 160 vzadu vlevo/Vario/Ø 140 – 200
Výkon ve W/Booster/TwinBooster 1.400/2.200/– 1.400/2.200/– 1.850/3.000/–
Varná zóna
Umístění/druh/průměr v mm vpravo/PowerFlex/230 x 390 vpravo/PowerFlex/230 x 390 vpravo/PowerFlex/230 x 390
Výkon ve W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.400 3.400/4.800/7.400 3.400/4.800/7.300
Varná zóna
Umístění/druh/průměr v mm –/–/– –/–/– –/–/–
Výkon ve W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Varná zóna
Umístění/druh/průměr v mm –/–/– –/–/– –/–/–
Výkon ve W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Komfort při obsluze
Ovládání senzorovými tlačítky/ovládání pomocí otočného voliče Přímá volba/– Přímá volba/– Přímá volba/–
TempControl – – –
Infodisplej/barva displeje –/Červená –/Červená –/Bílá
Rozpoznání přítomnosti a velikosti hrnce • • •
Rozšíření varných zón • • •
Funkce Stop&Go/kuchyňský budík •/• •/• •/•
Automatické vypínání/automatika předvaření/udržování teploty •/•/• •/•/• •/•/•
Udržování teploty Plus – – –
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny) • • –
Indikace
Digitální indikace stupňů výkonu • • •
Hospodárnost
Využití zbytkového tepla – – –
Chytrá domácnost
Automatická funkce Con@ctivity 2.0 • • •
Bezpečnost
Bezpečnostní vypínání/blokovací funkce/zablokování zprovoznění •/•/• •/•/• •/•/•
Chybová hlášení/integrovaný ochlazovací ventilátor/
ochrana proti přehřátí •/•/• •/•/• •/•/•
Ochrana nádobí/indikace zbytkového tepla –/• –/• –/•
Technické údaje
Rozměry v mm (š x v x h) 614 x 16 x 514 592 x 18 x 492 592 x 18 x 492
Maximální vestavná výška v mm 48 51 51
Rozměry výřezu v mm (š x h) 600 x 500 596 x 496 596 x 496
Celkový příkon v kW/napětí ve V 7,3/230 7,3/230 7,3/230
Dodávané příslušenství
Škrabka/připojovací kabel –/• –/• –/•



123

M
ie

le
 V

ar
né

 d
es

ky

Indukční varné desky
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení KM 6328-1 KM 6347 KM 6348
Druh ohřevu
Druh ohřevu indukce indukce indukce
Provedení
Kombinace se sporákem/nezávisle na sporáku –/• –/• –/•
Design
Barva sklokeramiky Černá Černá Černá
Nerezový rámeček • • –
Fazetové zabroušení/bez rámu pro zapuštění –/– –/– –/•
Vybavení varných zón
Počet varných zón 4 4 4
Varné zóny PowerFlex
Počet/průměr v mm 4/150 – 230 2/150 – 230 2/150 – 230
Výkon ve W/Booster/TwinBooster 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.700 2.100/3.000/3.700
Varná zóna
Umístění/druh/průměr v mm vlevo/PowerFlex/230 x 390 vpředu vlevo/Vario/Ø 160 – 230 vpředu vlevo/Vario/Ø 160 – 230
Výkon ve W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.300 2.300/3.000/3.700 2.300/3.000/3.700
Varná zóna
Umístění/druh/průměr v mm vpravo/PowerFlex/230 x 390 vzadu vlevo/Vario/Ø 100 – 160 vzadu vlevo/Vario/Ø 100 – 160
Výkon ve W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.300 1.400/2.200/– 1.400/2.200/–
Varná zóna
Umístění/druh/průměr v mm –/–/– vpravo/PowerFlex/230 x 390 vpravo/PowerFlex/230 x 390
Výkon ve W/Booster/TwinBooster –/–/– 3.400/4.800/7.400 3.400/4.800/7.400
Varná zóna
Umístění/druh/průměr v mm –/–/– –/–/– –/–/–
Výkon ve W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Varná zóna
Umístění/druh/průměr v mm –/–/– –/–/– –/–/–
Výkon ve W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Komfort při obsluze
Ovládání senzorovými tlačítky/ovládání pomocí otočného voliče Přímá volba/– Přímá volba/– Přímá volba/–
TempControl – – –
Infodisplej/barva displeje –/Červená –/Červená –/Červená
Rozpoznání přítomnosti a velikosti hrnce • • •
Rozšíření varných zón • • •
Funkce Stop&Go/kuchyňský budík •/• •/• •/•
Automatické vypínání/automatika předvaření/udržování teploty •/•/• •/•/• •/•/•
Udržování teploty Plus – – –
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny) – • •
Indikace
Digitální indikace stupňů výkonu • • •
Hospodárnost
Využití zbytkového tepla – – –
Chytrá domácnost
Automatická funkce Con@ctivity 2.0 • • •
Bezpečnost
Bezpečnostní vypínání/blokovací funkce/zablokování zprovoznění •/•/• •/•/• •/•/•
Chybová hlášení/integrovaný ochlazovací ventilátor/
ochrana proti přehřátí •/•/• •/•/• •/•/•
Ochrana nádobí/indikace zbytkového tepla –/• –/• –/•
Technické údaje
Rozměry v mm (š x v x h) 626 x 13 x 526 764 x 16 x 504 752 x 18 x 492
Maximální vestavná výška v mm 45 48 51
Rozměry výřezu v mm (š x h) 560 x 490 750 x 490 756 x 496
Celkový příkon v kW/napětí ve V 7,3/230 7,3/230 7,3/230
Dodávané příslušenství
Škrabka/připojovací kabel –/• –/• –/•
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Typ/Prodejní označení KM 6349-1 KM 6362-1 KM 6366-1
Druh ohřevu
Druh ohřevu indukce indukce indukce
Provedení
Kombinace se sporákem/nezávisle na sporáku –/• –/• –/•
Design
Barva sklokeramiky Bílá Černá Černá
Nerezový rámeček – – •
Fazetové zabroušení/bez rámu pro zapuštění –/• –/– –/–
Vybavení varných zón
Počet varných zón 4 4 6
Varné zóny PowerFlex
Počet/průměr v mm 2/150 – 230 2/150 – 230 6/150 – 230
Výkon ve W/Booster/TwinBooster 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.650
Varná zóna
Umístění/druh/průměr v mm vpředu vlevo/Vario/Ø 160 – 230 vpředu vlevo/Vario/Ø 100 – 230 vlevo/PowerFlex/230 x 390
Výkon ve W/Booster/TwinBooster 2.300/3.000/3.700 2.300/3.200/5.000 3.400/3.700/–
Varná zóna
Umístění/druh/průměr v mm vzadu vlevo/Vario/Ø 140 – 200 vzadu vlevo/Vario/Ø 140 – 200 uprostřed/PowerFlex/230 x 390
Výkon ve W/Booster/TwinBooster 1.850/3.000/– 1.850/3.000/– 3.400/4.800/7.300
Varná zóna
Umístění/druh/průměr v mm vpravo/PowerFlex/230 x 390 vpravo/PowerFlex/230 x 390 vpravo/PowerFlex/230 x 390
Výkon ve W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.300 3.400/4.800/7.300 3.400/4.800/7.300
Varná zóna
Umístění/druh/průměr v mm –/–/– –/–/– –/–/–
Výkon ve W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Varná zóna
Umístění/druh/průměr v mm –/–/– –/–/– –/–/–
Výkon ve W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Komfort při obsluze
Ovládání senzorovými tlačítky/ovládání pomocí otočného voliče Přímá volba/– Otočné voliče/• Přímá volba/–
TempControl – – –
Infodisplej/barva displeje –/Bílá –/Žlutá –/Červená
Rozpoznání přítomnosti a velikosti hrnce • • •
Rozšíření varných zón • • •
Funkce Stop&Go/kuchyňský budík •/• –/– •/•
Automatické vypínání/automatika předvaření/udržování teploty •/•/• –/–/• •/•/•
Udržování teploty Plus – – –
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny) • – –
Indikace
Digitální indikace stupňů výkonu • • •
Hospodárnost
Využití zbytkového tepla – – –
Chytrá domácnost
Automatická funkce Con@ctivity 2.0 • • •
Bezpečnost
Bezpečnostní vypínání/blokovací funkce/zablokování zprovoznění •/•/• •/–/– •/•/•
Chybová hlášení/integrovaný ochlazovací ventilátor/
ochrana proti přehřátí •/•/• –/•/• •/•/•
Ochrana nádobí/indikace zbytkového tepla –/• –/– –/•
Technické údaje
Rozměry v mm (š x v x h) 752 x 18 x 492 800 x 16 x 522 806 x 13 x 526
Maximální vestavná výška v mm 51 45 45
Rozměry výřezu v mm (š x h) 756 x 496 780 x 500 780 x 500
Celkový příkon v kW/napětí ve V 7,3/230 7,3/230 11,0/230
Dodávané příslušenství
Škrabka/připojovací kabel –/• –/• –/•

Indukční varné desky
Přehled přístrojů
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Indukční varné desky
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení KM 6367-1 KM 6381 KM 6388
Druh ohřevu
Druh ohřevu indukce indukce indukce
Provedení
Kombinace se sporákem/nezávisle na sporáku –/• –/• –/•
Design
Barva sklokeramiky Černá Černá Černá
Nerezový rámeček – – •
Fazetové zabroušení/bez rámu pro zapuštění –/• Fazetové zabroušení/– –/–
Vybavení varných zón
Počet varných zón 6 4 5
Varné zóny PowerFlex
Počet/průměr v mm 6/150 – 230 4/150 – 230 4/150 – 230
Výkon ve W/Booster/TwinBooster 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.650
Varná zóna
Umístění/druh/průměr v mm vlevo/PowerFlex/230 x 390 vlevo/PowerFlex/230 x 390 vlevo/PowerFlex/230 x 390
Výkon ve W/Booster/TwinBooster 3.400/3.700/– 3.400/4.800/7.300 3.400/4.800/7.300
Varná zóna
Umístění/druh/průměr v mm uprostřed/PowerFlex/230 x 390 vpravo/PowerFlex/230 x 390 uprostřed/Vario/Ø 140 – 280
Výkon ve W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.300 3.400/4.800/7.300 2.600/3.300/5.500
Varná zóna
Umístění/druh/průměr v mm vpravo/PowerFlex/230 x 390 –/–/– vpravo/PowerFlex/230 x 390
Výkon ve W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.300 –/–/– 3.400/4.800/7.300
Varná zóna
Umístění/druh/průměr v mm –/–/– –/–/– –/–/–
Výkon ve W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Varná zóna
Umístění/druh/průměr v mm –/–/– –/–/– –/–/–
Výkon ve W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Komfort při obsluze
Ovládání senzorovými tlačítky/ovládání pomocí otočného voliče Přímá volba/– Přímá volba plus/– Přímá volba plus/–
TempControl – – –
Infodisplej/barva displeje –/Červená –/Červená –/Červená
Rozpoznání přítomnosti a velikosti hrnce • • •
Rozšíření varných zón • • •
Funkce Stop&Go/kuchyňský budík •/• •/• •/•
Automatické vypínání/automatika předvaření/udržování teploty •/•/• •/•/• •/•/•
Udržování teploty Plus – – –
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny) – • •
Indikace
Digitální indikace stupňů výkonu • • •
Hospodárnost
Využití zbytkového tepla – – –
Chytrá domácnost
Automatická funkce Con@ctivity 2.0 • • •
Bezpečnost
Bezpečnostní vypínání/blokovací funkce/zablokování zprovoznění •/•/• •/•/• •/•/•
Chybová hlášení/integrovaný ochlazovací ventilátor/
ochrana proti přehřátí •/•/• •/•/• •/•/•
Ochrana nádobí/indikace zbytkového tepla –/• –/• –/•
Technické údaje
Rozměry v mm (š x v x h) 792 x 18 x 512 916 x 16 x 416 942 x 13 x 526
Maximální vestavná výška v mm 51 47 45
Rozměry výřezu v mm (š x h) 796 x 516 886 x 386 916 x 500
Celkový příkon v kW/napětí ve V 11,0/230 7,3/230 11,0/230
Dodávané příslušenství
Škrabka/připojovací kabel –/• –/• –/•
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Indukční varné desky
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení KM 6389
Druh ohřevu
Druh ohřevu indukce
Provedení
Kombinace se sporákem/nezávisle na sporáku –/•
Design
Barva sklokeramiky Černá
Nerezový rámeček –
Fazetové zabroušení/bez rámu pro zapuštění –/•
Vybavení varných zón
Počet varných zón 5
Varné zóny PowerFlex
Počet/průměr v mm 4/150 – 230
Výkon ve W/Booster/TwinBooster 2.100/3.000/3.650
Varná zóna
Umístění/druh/průměr v mm vlevo/PowerFlex/230 x 390
Výkon ve W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.300
Varná zóna
Umístění/druh/průměr v mm uprostřed/Vario/Ø 140 – 280
Výkon ve W/Booster/TwinBooster 2.600/3.300/5.500
Varná zóna
Umístění/druh/průměr v mm vpravo/PowerFlex/230 x 390
Výkon ve W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.300
Varná zóna
Umístění/druh/průměr v mm –/–/–
Výkon ve W/Booster/TwinBooster –/–/–
Varná zóna
Umístění/druh/průměr v mm –/–/–
Výkon ve W/Booster/TwinBooster –/–/–
Komfort při obsluze
Ovládání senzorovými tlačítky/ovládání pomocí otočného voliče Přímá volba plus/–
TempControl –
Infodisplej/barva displeje –/Červená
Rozpoznání přítomnosti a velikosti hrnce •
Rozšíření varných zón •
Funkce Stop&Go/kuchyňský budík •/•
Automatické vypínání/automatika předvaření/udržování teploty •/•/•
Udržování teploty Plus –
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny) •
Indikace
Digitální indikace stupňů výkonu •
Hospodárnost
Využití zbytkového tepla –
Chytrá domácnost
Automatická funkce Con@ctivity 2.0 •
Bezpečnost
Bezpečnostní vypínání/blokovací funkce/zablokování zprovoznění •/•/•
Chybová hlášení/integrovaný ochlazovací ventilátor/
ochrana proti přehřátí •/•/•
Ochrana nádobí/indikace zbytkového tepla –/•
Technické údaje
Rozměry v mm (š x v x h) 928 x 18 x 512
Maximální vestavná výška v mm 51
Rozměry výřezu v mm (š x h) 932 x 516
Celkový příkon v kW/napětí ve V 11,0/230
Dodávané příslušenství
Škrabka/připojovací kabel –/•
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Indukční varné desky s TempControl
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení KM 6629 KM 6839 KM 6879
Druh ohřevu
Druh ohřevu indukce indukce indukce
Provedení
Kombinace se sporákem/nezávisle na sporáku –/• –/• –/•
Design
Barva sklokeramiky Černá Černá Černá
Nerezový rámeček • – –
Fazetové zabroušení/bez rámu pro zapuštění –/– –/• –/•
Vybavení varných zón
Počet varných zón 4 4 5
Varné zóny PowerFlex
Počet/průměr v mm 2/150 – 230 2/150 – 230 2/150 – 230
Výkon ve W/Booster/TwinBooster 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.650
Varná zóna

Umístění/druh/průměr v mm
vpředu vlevo/TempControl/ 
Ø 160 – 230

vpředu vlevo/TempControl/ 
Ø 160 – 230 vpředu vlevo/Vario/Ø 100 – 160

Výkon ve W/Booster/TwinBooster 2.300/3.000/3.700 2.300/3.000/3.700 1.400/1.750/2.200
Varná zóna

Umístění/druh/průměr v mm vzadu vlevo/Vario/Ø 100 – 160 vzadu vlevo/Vario/Ø 100 – 160
vzadu vlevo/TempControl/ 
Ø 160 – 230

Výkon ve W/Booster/TwinBooster 1.400/–/– 1.400/1.750/2.200 2.300/3.000/3.700
Varná zóna
Umístění/druh/průměr v mm vpravo/PowerFlex/230 x 390 vpravo/PowerFlex/230 x 390 vzadu uprostřed/Vario/180 – 280
Výkon ve W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.300 3.400/4.800/7.300 2.600/3.000/3.700
Varná zóna
Umístění/druh/průměr v mm –/–/– –/–/– vpravo/PowerFlex/230 x 390
Výkon ve W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– 3.400/4.800/7.300
Varná zóna
Umístění/druh/průměr v mm –/–/– –/–/– –/–/–
Výkon ve W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Komfort při obsluze
Ovládání senzorovými tlačítky/ovládání pomocí otočného voliče Smart Select/– Smart Select White/– Smart Select White/–
TempControl • • •
Infodisplej/barva displeje –/Žlutá –/Bílá –/Bílá
Rozpoznání přítomnosti a velikosti hrnce • • •
Rozšíření varných zón • • •
Funkce Stop&Go/kuchyňský budík •/• •/• •/•
Automatické vypínání/automatika předvaření/udržování teploty •/•/• •/•/• •/•/•
Udržování teploty Plus • • •
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny) • • •
Indikace
Digitální indikace stupňů výkonu • • •
Hospodárnost
Využití zbytkového tepla – – –
Chytrá domácnost
Automatická funkce Con@ctivity 2.0 • • •
Bezpečnost
Bezpečnostní vypínání/blokovací funkce/zablokování zprovoznění •/•/• •/•/• •/•/•
Chybová hlášení/integrovaný ochlazovací ventilátor/
ochrana proti přehřátí •/–/• •/–/• •/–/•
Ochrana nádobí/indikace zbytkového tepla –/• –/• –/•
Technické údaje
Rozměry v mm (š x v x h) 764 x 16 x 504 752 x 18 x 492 928 x 52 x 512
Maximální vestavná výška v mm 48 52 52
Rozměry výřezu v mm (š x h) 750 x 490 756 x 496 932 x 516
Celkový příkon v kW/napětí ve V 7,3/230 7,3/230 11,0/230
Dodávané příslušenství
Škrabka/připojovací kabel –/• –/• –/•
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Stop & Go
Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven funkcí Stop & Go.

Funkce Stop & Go redukuje výkon 
všech varných zón současně 
na stupeň 1.

Význam symbolů 
Varné desky

Přístroje Miele disponují různými 
funkcemi a vlastnostmi. Nejdůleži-
tější z nich jsou vždy uvedeny 
prostřednictvím symbolů pod 
daným produktem, abyste o nich 
měli lepší přehled.

Na následujících stránkách nalez-
nete vysvětlení k symbolům nejdů-
ležitějších funkcí a vlastností 
varných desek.

Ovládání
Symbol uvádí, jakým způsobem 
se přístroj ovládá.

 Stupně výkonu a délku programu 
vyberete rychle a intuitivně 
z číselné řady pro každou varnou 
zónu.

Rychlou volbu pro každou varnou 
zónu lze provést pomocí centrální 
číselné řady.

Intuitivní ovládání pomocí plus/
minus symbolů pro všechny varné 
zóny.

Ovládání jednotlivých varných zón 
pomocí otočných voličů.  

Con@ctivity 2.0
Symbol uvádí, zda je varná deska 
vybavená funkcí Con@ctivity 2.0.

Con@ctivity 2.0 znamená, že 
odsavač par automaticky reaguje 
na nastavení na varné desce.

ExtraSpeed
Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven funkcí ExtraSpeed.

ExtraSpeed
 Technologie rychlého rozehřátí 
varné desky vede k úspoře 
elektrické energie.
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Varné desky
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení KM 6202 KM 6203 KM 6204
Druh ohřevu
Druh ohřevu elektro elektro elektro
Provedení
Kombinace se sporákem/nezávisle na sporáku –/• –/• –/•
Design
Barva sklokeramiky Černá Černá Černá
Nerezový rámeček • – •
Fazetové zabroušení/bez rámu pro zapuštění –/– –/• –/–
Vybavení varných zón
Počet varných zón 4 4 4
Varné zóny PowerFlex
Počet/průměr v mm –/– –/– –/–
Výkon ve W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Varná zóna

Umístění/druh/průměr v mm vpředu vlevo/Vario/Ø 100/Ø 180 vpředu vlevo/Vario/Ø 100/Ø 180
vpředu vlevo/ExtraSpeed/ 
Ø 120/Ø 210

Výkon ve W/Booster/TwinBooster 600/1.800/–/– 600/1.800/–/– 1.200/2.900/–/–
Varná zóna

Umístění/druh/průměr v mm
vzadu vlevo/jednookruhová/ 
Ø 145

vzadu vlevo/jednookruhová/ 
Ø 145

vzadu vlevo/jednookruhová/ 
Ø 145

Výkon ve W/Booster/TwinBooster 1.200/–/– 1.200/–/– 1.200/–/–
Varná zóna

Umístění/druh/průměr v mm
vzadu vpravo/ExtraSpeed/ 
120/210

vzadu vpravo/ExtraSpeed/ 
120/210

vzadu vpravo/pro pekáč/Ø 170/
šířka 265

Výkon ve W/Booster/TwinBooster 1.200/2.900/–/– 1.200/2.900/–/– 1.500/2.400/–/–
Varná zóna

Umístění/druh/průměr v mm
vpředu vpravo/jednookruhová/ 
Ø 145

vpředu vpravo/jednookruhová/ 
Ø 145

vpředu vpravo/jednookruhová/ 
Ø 145

Výkon ve W/Booster/TwinBooster 1.200/–/– 1.200/–/– 1.200/–/–
Varná zóna
Umístění/druh/průměr v mm –/–/– –/–/– –/–/–
Výkon ve W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Komfort při obsluze
Ovládání senzorovými tlačítky/ovládání pomocí otočného voliče Přímá volba/– Přímá volba/– Přímá volba/–
TempControl – – –
Infodisplej/barva displeje –/Červená –/Červená –/Červená
Rozpoznání přítomnosti a velikosti hrnce – – –
Rozšíření varných zón • • •
Funkce Stop&Go/kuchyňský budík •/• •/• •/•
Automatické vypínání/automatika předvaření/udržování teploty •/•/– •/•/– •/•/–
Udržování teploty Plus – – –
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny) • • •
Indikace
Digitální indikace stupňů výkonu • • •
Hospodárnost
Využití zbytkového tepla • • •
Chytrá domácnost
Automatická funkce Con@ctivity 2.0 • • •
Bezpečnost
Bezpečnostní vypínání/blokovací funkce/zablokování zprovoznění •/•/• •/•/• •/•/•
Chybová hlášení/integrovaný ochlazovací ventilátor/
ochrana proti přehřátí •/–/• •/–/• •/–/•
Ochrana nádobí/indikace zbytkového tepla •/• •/• •/•
Technické údaje
Rozměry v mm (š x v x h) 574 x 38 x 504 592 x 40 x 492 614 x 38 x 514
Maximální vestavná výška v mm 47 49 47
Rozměry výřezu v mm (š x h) 560 x 490 596 x 496 600 x 500
Celkový příkon v kW/napětí ve V 7,1/230 7,1/230 7,7/230
Dodávané příslušenství
Škrabka/připojovací kabel •/• •/• •/•
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Varné desky
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení KM 6215
Druh ohřevu
Druh ohřevu elektro
Provedení
Kombinace se sporákem/nezávisle na sporáku –/•
Design
Barva sklokeramiky Černá
Nerezový rámeček –
Fazetové zabroušení/bez rámu pro zapuštění –/•
Vybavení varných zón
Počet varných zón 4
Varné zóny PowerFlex
Počet/průměr v mm –/–
Výkon ve W/Booster/TwinBooster –/–/–
Varná zóna

Umístění/druh/průměr v mm
vpředu vlevo/ExtraSpeed/ 
Ø 120/Ø 210

Výkon ve W/Booster/TwinBooster 1.200/2.900/–/–
Varná zóna

Umístění/druh/průměr v mm
vzadu vlevo/jednookruhová/ 
Ø 145

Výkon ve W/Booster/TwinBooster 1.200/–/–
Varná zóna

Umístění/druh/průměr v mm
vzadu vpravo/pro pekáč/Ø 170/
šířka 290

Výkon ve W/Booster/TwinBooster 1.500/2.600/–/–
Varná zóna

Umístění/druh/průměr v mm
vpředu vpravo/jednookruhová/ 
Ø 180

Výkon ve W/Booster/TwinBooster 1.800/–/–
Varná zóna
Umístění/druh/průměr v mm –/–/–
Výkon ve W/Booster/TwinBooster –/–/–
Komfort při obsluze
Ovládání senzorovými tlačítky/ovládání pomocí otočného voliče Přímá volba/–
TempControl –
Infodisplej/barva displeje –/Červená
Rozpoznání přítomnosti a velikosti hrnce –
Rozšíření varných zón •
Funkce Stop&Go/kuchyňský budík •/•
Automatické vypínání/automatika předvaření/udržování teploty •/•/–
Udržování teploty Plus –
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny) •
Indikace
Digitální indikace stupňů výkonu •
Hospodárnost
Využití zbytkového tepla •
Chytrá domácnost
Automatická funkce Con@ctivity 2.0 •
Bezpečnost
Bezpečnostní vypínání/blokovací funkce/zablokování zprovoznění •/•/•
Chybová hlášení/integrovaný ochlazovací ventilátor/
ochrana proti přehřátí •/–/•
Ochrana nádobí/indikace zbytkového tepla •/•
Technické údaje
Rozměry v mm (š x v x h) 752 x 40 x 492
Maximální vestavná výška v mm 49
Rozměry výřezu v mm (š x h) 756 x 496
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A 8,5/230
Dodávané příslušenství
Škrabka/připojovací kabel •/•
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Plyn
Plyn je primární energií. Jedná se o takovou 
formu energie, která pochází z přírody.  
K využití této energie, nemusí proběhnout 
žádný proces přeměny. Proto je vaření 
na plynu šetrné k životnímu prostředí.

Indukce
Rychle a energeticky úsporně: při vaření 
na indukci vzniká teplo přímo ve dně hrnce. 
Zároveň dochází k automatickému rozpo-
znání velikosti používaného nádobí. Tím 
nedochází prakticky k žádným ztrátám 
energie. Vaření na indukci je obzvlášť 
bezpečné, neboť oblast kolem varné zóny 
zůstává relativně studená. Jedinečná je 
kromě flexibility i rychlost varných zón 
PowerFlex. Díky celé řadě předností se 
indukce již dlouho etabluje v profesionálních 
kuchyních.

Miele SmartLine – flexibilní a elegantní
Neomezené možnosti individuálních kombinací
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Indukční wok
Extra třída: perfektně vyladěný tvar a funkce 
wok pánve od Miele, která přesně padne 
do speciální prohlubně na varné desce. 
Díky tomu se teplo optimálně rozprostře, 
čímž je dosaženo dokonalého výsledku. 
Inteligentní systém ControlInduc® navíc 
zabraňuje přepalování olejů a tuků. Indukční 
wok Miele samozřejmě nabízí, kromě jiného, 
i speciální komfortní funkce, jako např. 
technologii Booster.

Tepan Yaki
Moderní japonská tradice přípravy potravin: 
vaření na tepanu patří ke kulinářským 
zážitkům moderní kuchyně. Pokrmy se 
připravují přímo na horké nerezové ploše. 
Indukční tepan Yaki nabízí dvě samostatné 
ohřevné zóny, díky tomu můžete připravovat 
nebo ohřívat více pokrmů zároveň při růz- 
ných teplotách.

Barbecue gril
Na grilu lze chutně připravit maso, ryby 
nebo zeleninu. Díky dvěma samostatně 
nastavitelným grilovacím zónám můžete 
přívod tepla individuálně regulovat, např. 
současně grilovat a udržovat teplotu hoto-
vého pokrmu. Při použití grilu s vodou 
budou Vaše pokrmy obzvlášť šťavnaté. 
Pokud použijete i lávové kameny, bude 
mít pokrm typické aroma jako z grilu.

Odsavač do pracovní desky
Díky novému odsavači do pracovní desky 
můžete nyní vařit bez nepříjemných výparů 
a pachů. Díky středovému umístění mezi 
dvěma prvky SmartLine odsává odsavač 
Miele výpary přesně tam, kde vznikají. 
Zároveň lze tento odsavač využívat také 
vedle plynových prvků. V tomto případě 
slouží magnetický kryt jako ochrana proti 
plamenu.
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Elegantní design a optimální možnosti kombinací 
Hlavní přednosti* přístrojů Miele SmartLine

PowerFlex
Všestranné a flexibilní: i velké 

nádobí lze zahřát rychle a bezproblémově.

SmartSelect
Stupně výkonu a časy lze u toho- 

to typu ovládání navolit obzvlášť rychle 
a intuitivně. Pro každou varnou zónu existuje 
samostatná řada podsvícených číslic. Což 
zajišťuje dobrou čitelnost z každého úhlu 
pohledu. Nastavování požadovaných časů 
na časovači je nyní ještě pohodlnější díky 
oddělení kuchyňského budíku a automatic-
kého vypínání, jakož i třímístné indikaci.

TwinBooster
Jedinečná flexibilita: výkon 

indukce lze individuálně rozdělit, nebo 
soustředit pouze do jedné varné zóny.

Funkce Recall
S paměťovou funkcí: při neúmyslném 
vypnutí se nastavení uloží na 10 vteřin.

Permanentní rozpoznání hrnce
Automatická aktivace číselné řady: 
při zapnutí je již umístěné nádobí 
na vaření ihned rozpoznáno.

Stop & Go
Nic se nepřipálí: pomocí této funkce lze 
zredukovat výkon všech varných zón 
najednou na stupeň 1.

* Vybavení závislé na modelu.
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SmartLine
Symbol uvádí designovou řadu 
přístrojů.

Přístroje SmartLine je možné 
libovolně kombinovat.

Ovládání
Symbol uvádí, jakým způsobem 
se přístroj ovládá.

 Stupně výkonu lze navolit zvlášť 
rychle a intuitivně na žlutě podsví-
cené číselné řadě.

Rychlá a snadná volba u každé 
varné zóny samostatným otočným 
voličem.

Flexibilita
Symbol uvádí, jaké typy varných 
desek jsou k dispozici.

Extra velká plocha pro dva hrnce 
nebo dvě pánve, velký pekáč či 
velký hrnec na těstoviny.

Optimální výsledky díky indukč-
nímu ohřevu a technologii 
Booster.

 Díky dvěma individuálně nastavi-
telným grilovacím zónám můžete 
např. současně grilovat a udržovat 
teplotu hotového pokrmu.

 Pokrmy se připravují přímo na hor- 
ké nerezové ploše se dvěma 
samostatně regulovatelnými 
ohřevnými zónami.

TwinBooster
Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven funkcí TwinBooster.

Dva stupně výkonu pro extrémně 
krátkou dobu předvaření.

Udržování teploty
Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven funkcí udržování teploty.

Udržování servírovací teploty, 
nezávislé na množství.

GasStop
Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven funkcí GasStop.

Vysoká bezpečnost díky okamži-
tému přerušení přívodu plynu 
při výpadku plamene.

10vrstvý nerezový tukový filtr
 Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven 10vrstvým nerezovým 
tukovým filtrem.

10vrstvý nerezový tukový filtr je 
vhodný k mytí v myčce nádobí.

ECO motor
 Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven energeticky úsporným 
Eco motorem.

Eco motor pohání stejnosměrný 
proud, v porovnání s běžnými 
motory ušetří až 70 % energie.

Energetická účinnost
Symbol uvádí, do které třídy 
energetické účinnosti přístroj patří. 

Konkrétní třída energetické účin-
nosti daného přístroje.

Význam symbolů
SmartLine

Přístroje Miele disponují různými 
funkcemi a vlastnostmi. Nejdůleži-
tější z nich jsou vždy uvedeny 
prostřednictvím symbolů pod 
daným produktem, abyste o nich 
měli lepší přehled. 

Na následující straně naleznete 
vysvětlení k symbolům nejdůleži-
tějších funkcí a vlastností přístrojů 
SmartLine.
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Typ/prodejní označení KM 6329* CS 7612 FL*
Druh ohřevu
Druh ohřevu indukce indukce
Provedení a design
SmartLine • •
Elegantní sklokeramický povrch • •
Barva sklokeramiky černá černá
Bez rámu pro zapuštění • •
Bez rámu se zabroušením • •
Litinové nosiče nádobí (matně černé, emailované) – –
Litinový rošt – –
Nerezová plocha tepanu – –
Prohlubeň pro wok pánev – –
Počet varných zón 4 2
Varná zóna PowerFlex
Počet/průměr v mm 4/150 x 230 2/150 x 230
Výkon ve W/Booster/TwinBooster 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.650
Varná zóna 
Umístění/druh/průměr v mm vlevo/PowerFlex/230 x 390 uprostřed/PowerFlex/230 x 390
Výkon ve W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.300 2.100/3.000/3.650
Varná zóna 
Umístění/druh/průměr v mm vpravo/PowerFlex/230 x 390 –
Výkon ve W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.300 –
Komfort při obsluze
Ovládání otočnými voliči – –
Elektrické zapalování a ovládání jednou rukou – –
Ovládání senzorovými tlačítky SmartSelect SmartSelect
Barva displeje žlutá žlutá
Digitální indikace stupňů výkonu • •
Permanentní rozpoznání hrnce • •
Funkce Recall • •
Funkce Stop&Go • •
Kuchyňský budík • •
Automatické vypínání • •
Automatika předvaření • •
Udržování teploty • •
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny) • •
Komfort při údržbě
Snadné čištění sklokeramiky • •
Ochrana při utírání • •
Nosiče nádobí vhodné k mytí v myčce – –
Grilovací rošt vhodný k mytí v myčce – –
Bezpečnost
Bezpečnostní vypínání/blokovací funkce/zablokování zprovoznění •/•/• •/•/•
Chybová hlášení/integrovaný ochlazovací ventilátor/
ochrana proti přehřátí •/•/• •/•/•
Indikace zbytkového tepla • •
GasStop – –
Technické údaje
Rozměry v mm (š x h) 620 x 520 378 x 520
Maximální vestavná výška v mm 61 51
Rozměry výřezu v mm (š x h) bez rámu se zabroušením 600 x 500 358 x 500
Rozměry výřezu  v mm (š x h) bez rámu pro zapuštění 600/624 x 500/524 358/382 x 500/524
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A 7,3/230/16 3,65/230/16
Dodávané příslušenství
Připojovací kabel • •
Wok pánev – –

SmartLine indukční varná deska
Přehled přístrojů

* K dodání od 07/2017
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SmartLine plynová varná deska
Přehled přístrojů

Typ/prodejní označení CS 7101 FL* CS 7102 FL*
Druh ohřevu
Druh ohřevu plyn plyn
Provedení a design
SmartLine • •
Elegantní sklokeramický povrch • •
Barva sklokeramiky černá černá
Bez rámu pro zapuštění • •
Bez rámu se zabroušením • •
Litinové nosiče nádobí (matně černé, emailované) • •
Litinový rošt – –
Nerezová plocha tepanu – –
Prohlubeň pro wok pánev – –
Počet varných zón 1 2
Varná zóna PowerFlex
Počet/průměr v mm – –
Výkon ve W/Booster/TwinBooster – –
Varná zóna 
Umístění/druh/průměr v mm uprostřed/Dual wok/150 – 280 vpředu/normální hořák/100 – 200
Výkon ve W/Booster/TwinBooster 4.500/–/– 1.700/–/–
Varná zóna 
Umístění/druh/průměr v mm – vzadu/silný hořák/140 – 220
Výkon ve W/Booster/TwinBooster – 2.700/–/–
Komfort při obsluze
Ovládání otočnými voliči • •
Elektrické zapalování a ovládání jednou rukou • •
Ovládání senzorovými tlačítky – –
Barva displeje – –
Digitální indikace stupňů výkonu – –
Permanentní rozpoznání hrnce – –
Funkce Recall – –
Funkce Stop&Go – –
Kuchyňský budík – –
Automatické vypínání – –
Automatika předvaření – –
Udržování teploty – –
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny) – –
Komfort při údržbě
Snadné čištění sklokeramiky • •
Ochrana při utírání – –
Nosiče nádobí vhodné k mytí v myčce • •
Grilovací rošt vhodný k mytí v myčce – –
Bezpečnost
Bezpečnostní vypínání/blokovací funkce/zablokování zprovoznění – –
Chybová hlášení/integrovaný ochlazovací ventilátor/
ochrana proti přehřátí – –
Indikace zbytkového tepla – –
GasStop • •
Technické údaje
Rozměry v mm (š x h) 378 x 520 378 x 520
Maximální vestavná výška v mm 92 92
Rozměry výřezu v mm (š x h) bez rámu se zabroušením 358 x 500 358 x 500
Rozměry výřezu  v mm (š x h) bez rámu pro zapuštění 358/382 x 500/524 358/382 x 500/524
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A 0,025/230/10 0,025/230/10
Dodávané příslušenství
Připojovací kabel • •
Wok pánev – –
Držák na wok • –

* K dodání od 07/2017
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Typ/prodejní označení CS 7611 FL*
Druh ohřevu
Druh ohřevu indukce
Provedení a design
SmartLine •
Elegantní sklokeramický povrch •
Barva sklokeramiky černá
Bez rámu pro zapuštění •
Bez rámu se zabroušením •
Litinové nosiče nádobí (matně černé, emailované) –
Litinový rošt –
Nerezová plocha tepanu –
Prohlubeň pro wok pánev •
Počet varných zón 1
Varná zóna PowerFlex
Počet/průměr v mm –
Výkon ve W/Booster/TwinBooster –
Varná zóna 
Umístění/druh/průměr v mm uprostřed/wok prohlubeň/300
Výkon ve W/Booster/TwinBooster 2.400/3.200/–
Varná zóna 
Umístění/druh/průměr v mm –
Výkon ve W/Booster/TwinBooster –
Komfort při obsluze
Ovládání otočnými voliči –
Elektrické zapalování a ovládání jednou rukou –
Ovládání senzorovými tlačítky SmartSelect
Barva displeje žlutá
Digitální indikace stupňů výkonu •
Permanentní rozpoznání hrnce •
Funkce Recall •
Funkce Stop&Go •
Kuchyňský budík •
Automatické vypínání •
Automatika předvaření •
Udržování teploty •
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny) •
Komfort při údržbě
Snadné čištění sklokeramiky •
Ochrana při utírání •
Nosiče nádobí vhodné k mytí v myčce –
Grilovací rošt vhodný k mytí v myčce –
Bezpečnost
Bezpečnostní vypínání/blokovací funkce/zablokování zprovoznění •/•/•
Chybová hlášení/integrovaný ochlazovací ventilátor/
ochrana proti přehřátí •/•/•
Indikace zbytkového tepla •
GasStop –
Technické údaje
Rozměry v mm (š x h) 378 x 520
Maximální vestavná výška v mm 129,6
Rozměry výřezu v mm (š x h) bez rámu pro zapuštění 358 x 500
Rozměry výřezu  v mm (š x h) bez rámu pro zapuštění 358/382 x 500/524
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A 3,0/230/16 
Dodávané příslušenství
Připojovací kabel •
Wok pánev •
Držák na wok •

SmartLine indukční wok
Přehled přístrojů

* K dodání od 07/2017
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Typ/prodejní označení CS 7622 FL*
Druh ohřevu
Druh ohřevu elektro
Provedení a design
SmartLine •
Elegantní sklokeramický povrch •
Barva sklokeramiky černá
Bez rámu pro zapuštění •
Bez rámu se zabroušením •
Litinové nosiče nádobí (matně černé, emailované) –
Litinový rošt •
Nerezová plocha tepanu –
Prohlubeň pro wok pánev –
Počet varných zón 2
Varná zóna PowerFlex
Počet/průměr v mm –
Výkon ve W/Booster/TwinBooster –
Varná zóna 
Umístění/druh/průměr v mm vpředu/plocha grilu/370 x 207,5
Výkon ve W/Booster/TwinBooster 1.500/–/–
Varná zóna 
Umístění/druh/průměr v mm vzadu/plocha grilu/370 x 207,5
Výkon ve W/Booster/TwinBooster 1.500/–/–
Komfort při obsluze
Ovládání otočnými voliči –
Elektrické zapalování a ovládání jednou rukou –
Ovládání senzorovými tlačítky SmartSelect
Barva displeje žlutá
Digitální indikace stupňů výkonu •
Permanentní rozpoznání hrnce –
Funkce Recall •
Funkce Stop&Go •
Kuchyňský budík •
Automatické vypínání •
Automatika předvaření –
Udržování teploty •
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny) •
Komfort při údržbě
Snadné čištění sklokeramiky •
Ochrana při utírání •
Nosiče nádobí vhodné k mytí v myčce –
Grilovací rošt vhodný k mytí v myčce •
Bezpečnost
Bezpečnostní vypínání/blokovací funkce/zablokování zprovoznění •/•/•
Chybová hlášení/integrovaný ochlazovací ventilátor/
ochrana proti přehřátí •/–/•
Indikace zbytkového tepla •
GasStop –
Technické údaje
Rozměry v mm (š x h) 378 x 520
Maximální vestavná výška v mm 200
Rozměry výřezu v mm (š x h) bez rámu se zabroušením 358 x 500
Rozměry výřezu  v mm (š x h) bez rámu pro zapuštění 358/382 x 500/524
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A 3,0/230/16 
Dodávané příslušenství
Připojovací kabel •
Wok pánev –

SmartLine barbecue gril
Přehled přístrojů

* K dodání od 07/2017
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Typ/prodejní označení CS 7632 FL*
Druh ohřevu
Druh ohřevu indukce
Provedení a design
SmartLine •
Elegantní sklokeramický povrch •
Barva sklokeramiky černá
Bez rámu pro zapuštění •
Bez rámu se zabroušením •
Litinové nosiče nádobí (matně černé, emailované) –
Litinový rošt –
Nerezová plocha tepanu •
Prohlubeň pro wok pánev –
Počet varných zón 2
Varná zóna PowerFlex
Počet/průměr v mm –
Výkon ve W/Booster/TwinBooster –
Varná zóna 
Umístění/druh/průměr v mm vpředu/plocha tepanu/305 x 175
Výkon ve W/Booster/TwinBooster 1.400/–/–
Varná zóna 
Umístění/druh/průměr v mm vzadu/plocha tepanu/305 x 175
Výkon ve W/Booster/TwinBooster 1.400/–/–
Komfort při obsluze
Ovládání otočnými voliči –
Elektrické zapalování a ovládání jednou rukou –
Ovládání senzorovými tlačítky SmartSelect
Barva displeje žlutá
Digitální indikace stupňů výkonu •
Permanentní rozpoznání hrnce –
Funkce Recall •
Funkce Stop&Go •
Kuchyňský budík •
Automatické vypínání •
Automatika předvaření –
Udržování teploty •
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny) •
Komfort při údržbě
Snadné čištění sklokeramiky •
Ochrana při utírání •
Nosiče nádobí vhodné k mytí v myčce –
Grilovací rošt vhodný k mytí v myčce –
Bezpečnost
Bezpečnostní vypínání/blokovací funkce/zablokování zprovoznění •/•/•
Chybová hlášení/integrovaný ochlazovací ventilátor/
ochrana proti přehřátí •/•/•
Indikace zbytkového tepla •
GasStop –
Technické údaje
Rozměry v mm (š x h) 378 x 520
Maximální vestavná výška v mm 60
Rozměry výřezu v mm (š x h) bez rámu se zabroušením 358 x 500
Rozměry výřezu  v mm (š x h) bez rámu pro zapuštění 358/382 x 500/524
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A 2,8/230/16 
Dodávané příslušenství
Připojovací kabel •
Wok pánev –

SmartLine tepan Yaki
Přehled přístrojů

* K dodání od 07/2017
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* K dodání od 07/2017
1)  Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 

Akustický výkon: EN 60704-3 
Akustický tlak:  EN 60704-2-13

Typ/prodejní označení CSDA 7000 FL*
Provedení
Odsavač do pracovní desky •
Design
SmartLine •
Bez rámu pro zapuštění/bez rámu se zabroušením •/•
Provozní způsob
Odtah/cirkulace •/• 
Komfort při obsluze
Ovládání senzorovými tlačítky Smart Select
Digitální indikace stupňů výkonu/barva displeje •/žlutá
Počet nerezových tukových filtrů, vhodných k mytí v myčce (10vrstvý) 1
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover •
Snadné čištění sklokeramiky •
Bezpečnostní vypínání/doběh 5/15 min. •/•
Technické údaje
Rozměry v mm (v x š x h) 120 x 165 x 520
Vestavná výška se svorkovnicí v mm 165
Rozměr výřezu v mm (š x h) bez rámu se zabroušením 100 x 500
Rozměr výřezu v mm (š x h) bez rámu pro zapuštění 100/124 x 500/524
Celkový příkon v kW 0,17
Napětí ve V/jištění v A 230/16
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti/třída účinnosti filtrace tuků A+/A
Roční spotřeba energie kWh/rok 28
ECO motor (stejnosměrný motor) • 
Výkon při maximálním průměru odtahu1) –
Odtah
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h) –
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) –
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h) –
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) –
Cirkulace
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h) –
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) –
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h) –
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) –
Pokyny pro montáž
Soklový ventilátor s přípojkou na odtah •
Odtah dozadu/boční •
Rozměry odtahového hrdla v mm (š x h) 222 x 89
Dodávané příslušenství
Připojovací kabel s konektorem •
Příslušenství k dokoupení
Sada pro přestavbu na cirkulaci/regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr DUU 1000-1/DKF 1000 R
Tlumič hluku DASD 150/odtahová roura do zdi DMK 150 •/•

SmartLine odsavač do pracovní desky
Přehled přístrojů



143

M
ie

le
 S

m
ar

tL
in

e



144



145

M
ie

le
 P

ly
no

vé
 v

ar
né

 d
es

ky

Provedení

Plynové varné desky
Plynové varné desky Miele jsou nezávislé
na pečicí troubě, lze je tedy zabudovat 
prakticky kamkoli v dosahu přívodu 
plynu. Prostor pod varnou deskou pak 
můžete využít pro zásuvky nebo spodní 
skříňky.

Plyn
Plyn je primární zdroj energie – to znamená, 
že pochází z přírody. Pokud plyn chceme 
využít, není nutné jej nijak dále upravovat. 
Proto je vaření na plynu šetrné k životnímu 
prostředí. Plyn má také dlouhou tradici. 
První plynové sporáky vznikly již v 19. století, 
dlouho před elektrickými sporáky.

Prostorné
Šířka 90 cm: varná deska s 5 hořáky

Komfortní
Šířka 75 cm: varná deska s 4 až 5 hořáky

Rozměry

Snadné a komfortní ovládání
Plynové varné desky – provedení

Ovládání

Design

Klasické
Plynové varné desky na nerezu

Elegantní
Plynové varné desky s nízkou výškou  
nebo varné desky na sklokeramice

Plynové varné desky bez elektroniky
Všechny plynové varné desky Miele jsou 
vybaveny technologií GasStop. Pokud pla-
men zhasne, deska okamžitě přeruší přívod 
plynu. Plyn tak nemůže nekontrolovaně 
unikat.

Plynové varné desky s elektronikou
Inteligentní vybavení Miele zaručuje ještě 
větší komfort a bezpečnost: QuickStart 
pro rychlé zapálení plamene, GasStop 
přeruší přívod plynu, pokud plamen zhasne.
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Jedinečné vybavení
Plynové varné desky – přednosti produktů*

Plynové varné desky s elektronikou
Inteligentní vybavení Miele zaručuje ještě 
větší komfort a bezpečnost: QuickStart  
pro rychlé zapálení plamene, GasStop 
přeruší přívod plynu, pokud plamen zhasne.

Nosiče nádobí ComfortClean
Nosiče nádobí lze snadno sundat a umýt  
v myčce nádobí. Varná deska tak bude  
vypadat pořád jako nová.

Individuální design
Atraktivní designové varianty uspokojí  
každého z Vás: puristický nerezový vzhled 
nebo elegantní sklokeramika.

Emailované nosiče nádobí a hořáky
Emailované litinové nosiče nádobí a hořáky 
mají dlouhou životnost a velmi snadno 
se udržují.

QuickStart
Otočný volič nemusíte stisknout a dlouho 
držet: o okamžité zapálení plamene se 
postará inteligentní elektronika.

GasStop
Vařte bezpečně: pokud plamen zhasne, 
přívod plynu se přeruší.

* Vybavení závislé na modelu.
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1. Výběr velikostí
 60 cm šířka / 3-4 hořáků
 75 cm šířka / 4-5 hořáků
 90 cm šířka / 5 hořáků

4. Přednosti produktů
  Plynové varné desky 

s elektronikou
 Nosiče nádobí ComfortClean
 Individuální design
  Emailované nosiče nádobí  

a hořáky
 QuickStart
 GasStop & ReStart

2. Design
 Plynové varné desky na nerezu
  Plynové varné desky s nízkou 

výškou
  Plynové varné desky na 

sklokeramice

3. Ovládání
 bez elektroniky
 s elektronikou

Vyplněním požadovaných parametrů Vám Váš odborný prodejce může 
pomoci vybrat optimálně vybavený přístroj, který bude splňovat všechny 
Vaše požadavky.

Jaké aspekty jsou pro Vás důležité? 
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Ovládání 
Symbol uvádí, jakým způsobem 
se přístroj ovládá. 

Ovládání varných zón prostřed- 
nictvím otočných voličů.

Bezpečnost
Symbol uvádí bezpečnostní prvky 
varné desky. 

 Funkce GasStop & ReStart se 
postará o znovuzažehnutí pla-
mene v případě jeho zhasnutí. 
Pokud se to nepodaří, přeruší 
přívod plynu.

Pokud plamen zhasne např. 
následkem průvanu, dojde k pře-
rušení přívodu plynu. 

QuickStart
Symbol uvádí, zda je varná deska 
vybavena funkcí QuickStart.

Inteligentní elektronika varné 
desky se postará o okamžité 
zapálení plamene.

Nosiče nádobí
Symbol uvádí typ nosičů nádobí 
u plynové varné desky.

Nosiče nádobí lze snadno sundat 
a umýt v myčce nádobí.

Hořáky s povrchem 
PerfectClean 
Symbol uvádí, zda má hořák 
povrchovou úpravu PerfectClean.

PerfectClean je patentovaná 
povrchová úprava pro snadné 
čištění.

Význam symbolů 
Plynové varné desky

Přístroje Miele disponují různými 
funkcemi a vlastnostmi. Nejdůleži-
tější z nich jsou vždy uvedeny 
prostřednictvím symbolů pod 
daným produktem, abyste o nich 
měli lepší přehled.

Na následujících stránkách nalez-
nete vysvětlení k symbolům nejdů-
ležitějších funkcí a vlastností 
plynových varných desek.
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Plynové varné desky
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení KM 2034 KM 2356 KM 3054
Druh ohřevu
Druh ohřevu plyn plyn plyn
Provedení
Nezávisle na sporáku • • •
Design
Nerezový rámeček – – –
Nerezová deska/nerezová deska pro zapuštění •/– •/– –/–
Litinové nosiče (matně černé, emailované) • • •
Vybavení varných zón
Počet varných zón 5 5 5
Varná zóna

Umístění/druh/průměr v mm
vpředu vlevo/silný hořák/ 
140 – 240

vpředu vlevo/úsporný hořák/ 
100 – 220 vlevo/Dual wok/140 – 260

Výkon ve W 2.600 1.000 4.700
Varná zóna

Umístění/druh/průměr v mm
vzadu vlevo/úsporný hořák/ 
100 – 200

vzadu vlevo/silný hořák/ 
120 – 240

vzadu uprostřed/úsporný hořák/ 
100 – 200

Výkon ve W 1.000 2.700 1.000
Varná zóna

Umístění/druh/průměr v mm uprostřed/Dual wok/160 – 260 uprostřed/Dual wok/150 – 260
vzadu vpravo/normální 
hořák/120 – 220

Výkon ve W 4.200 4.500 1.700
Varná zóna

Umístění/druh/průměr v mm
vzadu vpravo/normální 
hořák/120 – 220

vzadu vpravo/normální 
hořák/100 – 220

vpředu vpravo/normální 
hořák/120 – 220

Výkon ve W 1.750 1.700 1.700
Varná zóna

Umístění/druh/průměr v mm
vpředu vpravo/normální 
hořák/120 – 220

vpředu vpravo/normální 
hořák/100 – 220

vpředu uprostřed/silný hořák/ 
140 – 240

Výkon ve W 1.750 1.700 2.700
Komfort při obsluze
Ovládání otočnými voliči • • •
Kuchyňský budík – – –
Elektrické zapalování a ovládání jednou rukou/QuickStart •/– –/• •/•
Komfort při údržbě
Snadná údržba sklokeramiky – – •
Nosiče nádobí vhodné pro mytí v myčce – • •
Hořák s úpravou PerfectClean • – –
Bezpečnost
Bezpečnostní vypínání / zablokování zprovoznění –/– •/– •/–
Indikace tepla/indikace provozu –/– –/– •/•
Komfortní rychlovypínání – – •
GasStop/GasStop & ReStart •/– –/• –/•
Technické údaje
Rozměry v mm (š x v x h) 750 x 35 x 520 888 x 75 x 508 942 x 46 x 526
Maximální vestavná výška v mm – 101 –
Rozměry výřezu v mm (š x h) 560 x 480 862 x 490 916 x 500
Celkový příkon v kW/napětí ve V 11,3/230 – 240 11,9/230 –/230
Dodávané příslušenství
Připojovací kabel • – •
Sada trysek na propan-butan/sada trysek na zemní plyn •/– •/– –/–
Držák na wok/držák na malé nádobí –/– •/• •/•
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Do každé kuchyně to správné řešení
Odsavače par – provedení 

Ostrovní a nástěnné odsavače par
Pro kuchyňské ostrůvky

Stropní odsavače par 
Pro nerušený výhled

Ostrovní odsavače par

Nástěnné odsavače par

Provedení

Výsuvný odsavač par
Elegantní řešení ukryté za varnou deskou

Vestavné odsavače par 
Do každé kuchyně to správné řešení 

Vestavné plošné odsavače parVestavné panelové odsavače par Odsavač do pracovní desky
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Individuální kuchyňský design - například 
s výrazným krbem - lze realizovat pomocí 
sofistikovaných vestavných odsavačů par. 
Toto provedení nabízí prakticky neomezené 
možnosti plánování a tvůrčí svobodu. Ideální 
pro jednorázovou řemeslnou výrobu 
kuchyní na míru. Dejte Vašim nápadům 
volný průběh! 

DA 2550, šířka 50 cm 

Nové vestavné odsavače par
Rozšíření sortimentu
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Do kuchyní menších a středních velikostí 
Odsavače par v šířce: 
• 60 cm 
• 70 cm 

Do velkých a otevřených kuchyní 
Odsavače par v šířce: 
• 90 cm  • 100 cm 
• 110 cm • 120 cm

Optimální šířka odsavače par 
Odsavače par – rozměry 
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Při vaření vznikají výpary – směs vodní páry, 
tukových a pachových částic. Pokud se 
vzduch v kuchyni neodsává, výpary zůstá-
vají v místnosti a zatěžují klima v obytném 
prostoru. Kuchyňský nábytek, tapety, 
výmalba apod. tak dlouhodobě trpí, neboť 
právě na nich se nejvíce usazuje tuk a 
výpary. Pro efektivní vyčištění vzduchu 
existují tři možnosti: odtah, odtah s externím 
ventilátorem a cirkulace. Všechny tři mají 
své výhody, ale také omezení. Záleží na více 
faktorech, který provozní způsob je právě 
pro Vás ten nejlepší. 

Odtah
Vysoce efektivní

Odtah s externím motorem 
Efektivní a tichý 

Cirkulace
Jednoduché a energeticky výhodné řešení

Odtah nebo cirkulace? 
Odsavače par – provozní způsoby
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Vaření bez pachů a mastnoty
Odsavače par – přednosti produktů*

Con@ctivity – automatická 
funkce odsavačů Miele

Optimální odsávání páry a nežádoucích 
pachů při současné úspoře energie: to umí 
odsavač Miele zcela automaticky, pokud je 
vybaven funkcí Con@ctivity. Díky Miele 
Con@ctivity totiž Váš odsavač par komuni-
kuje s varnou deskou. Con@ctivity zachytí 
informaci, co se děje na varné desce, 
a předá ji do řídicí jednotky odsavače. 
Odsavač na základě toho automaticky zvolí 
správnou intenzitu odsávání a zajistí opti-
mální klima v místnosti. Vy se můžete 
soustředit jen na vaření pokrmu. Ani o vyp- 
nutí odsavače se nemusíte starat. Po určité 
době se totiž vypne sám, čímž se předejde 
nežádoucí spotřebě energie. 
Do procesu můžete samozřejmě kdykoliv 
manuálně zasáhnout a řídit vše podle 
individuálních potřeb.

Některé modely odsavačů Miele disponují 
novou technologií Con@ctivity 2.0. Rozdíl 
spočívá ve využití technologie rádiového 
přenosu, která zajišťuje stabilní komuni-
kaci mezi varnou deskou a odsavačem par. 
Odsavač je vybaven komunikačním 
modulem již přímo z výroby a k odsavači je 
přiložen i nezbytný komunikační modul 
pro varnou desku Miele.

EXKLUZIVNĚ
U MIELE

Aktivní uhlíkový filtr 
NoSmell

Účinný proti zápachům: v případě cirkulač-
ního provozu na sebe uhlíkové filtry navazují 
všechny nežádoucí pachy z vaření.

Nerezové tukové filtry
Snadná údržba: kvalitní nerezové tukové 
filtry můžete umývat v myčce nádobí a mají 
velmi dlouhou životnost.

Akustický balíček Miele
Efektivní a velmi tichý: motor je obalen 
speciální izolací, která efektivně tlumí hluk.

Miele CleanCover
Ochrana a snadné čištění: díky uzavřené 
hladké ploše se nedostanete do kontaktu  
s elektronickými součástmi ani s motorem.

Individuální přizpůsobení přáním 
zákazníka
Možné je téměř vše: přejete si raději kratší či 
zkosený komín nebo širší provedení? O vše 
se postaráme!

* Vybavení závislé na modelu.
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3. Provozní způsob 
 Odtah
 Odtah s externím ventilátorem
 Cirkulace

2. Šířka přístroje
 55 cm
 60 cm 
 70 cm
 90 cm
 100 cm
 110 cm
 120 cm

4. Výškově nastavitelný odsavač
 Ostrovní odsavač par
 Vestavný panelový odsavač par

1. Provedení
 Ostrovní odsavač par
 Nástěnný odsavač par
 Stropní odsavač par
 Výsuvný odsavač par
 Vestavný panelový odsavač par 
 Vestavný plošný odsavač par

Jaké aspekty jsou pro Vás důležité? 

Vyplněním požadovaných parametrů Vám Váš odborný prodejce může 
pomoci vybrat optimálně vybavený přístroj, který bude splňovat všechny 
Vaše požadavky. 
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Indikace nasycení filtrů
Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven indikátory nasycení filtrů.

Optické indikátory nasycení 
tukového a uhlíkového filtru.  

ECO motor
Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven ECO motorem.

ECO motor pohání stejnosměrný 
proud, v porovnání s běžnými 
motory ušetří až 70 % energie.

LED osvětlení
Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven LED osvětlením. 

LED osvětlení je ideální 
pro optimální osvětlení varné 
desky.

Speciální provedení
Symbol uvádí, zda je daný přístroj 
možné individuálně uzpůsobit 
přáním zákazníka.

Možnost speciálního provedení 
odsavače dle Vašich individuálních 
požadavků. 

Výškově nastavitelný přístroj
Symbol uvádí, zda je odsavač 
par výškově nastavitelný. 

Odsavač par lze libovolně nastavit 
do správné výšky, přesně podle 
Vašich potřeb.

Třída energetické účinnosti 
Symbol uvádí, do které třídy 
energetické účinnosti přístroj patří. 

Symbol uvádí konkrétní třídu 
energetické účinnosti odsavače 
par. 

Con@ctivity 2.0
Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven funkcí Con@ctivity 2.0.

Con@ctivity 2.0 znamená, že 
odsavač par automaticky reaguje 
na nastavení na varné desce.

Akustický balíček
Symbol uvádí, zda je odsavač par 
vybaven akustickým balíčkem. 

 Ventilátor, komín a tělo odsavače 
jsou optimálně izolovány. Provoz 
odsavače je obzvlášť tichý. 

10vrstvý nerezový tukový filtr
 Symbol uvádí, zda je odsavač 
vybaven nerezovým tukovým 
filtrem.

10vrstvý nerezový tukový filtr má 
dlouhou životnost a lze ho poho-
dlně umýt v myčce nádobí. 

Význam symbolů
Odsavače par 

Přístroje Miele disponují různými 
funkcemi a vlastnostmi. Nejdůleži-
tější z nich jsou vždy uvedeny 
prostřednictvím symbolů pod 
daným produktem, abyste o nich 
měli lepší přehled.

Na následující straně naleznete 
vysvětlení k symbolům nejdůleži-
tějších funkcí a vlastností 
odsavačů par.
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Nástěnné odsavače par
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení DA 396-7 Classic DA 399-7 Classic PUR 98 W
Provedení a provozní způsoby
Nástěnný/ostrovní/stropní odsavač par •/–/– •/–/– •/–/–
Individuální přizpůsobení na přání zákazníka • • •
Odtah/cirkulace/externí •/•/– •/•/• •/•/–
Komfort při obsluze
Tlačítka s LED/dotykové ovládání na skle •/– •/– •/–
Nerezové tukové filtry vhodné do myčky 2 3 3
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover • • •
Akustický balíček/bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min. –/•/– –/•/– –/•/–
Počitadlo provozních hodin pro nasycení tukových/
aktivních uhlíkových filtrů (programovatelné) –/– –/– –/–
Odsavač s motorickým nastavením výšky – – –
Chytrá domácnost
Miele@home/automatická funkce Con@ctivity 2.0 –/– –/– –/–
Hospodárnost***
Třída energetické účinnosti/třída pro stupeň odlučování tuku C/A C/A A/A
Roční spotřeba energie v kWh/rok 59,1 58,9 49,7
Stejnosměrný motor (DC) – – –
Osvětlení
Halogenové/LED/ambientní osvětlení –/•/– –/•/– –/•/–
Počet x Watt 2 x 3 W 2 x 3 W 3 x 3 W
Výkon při maximálním průměru odtahu*
Odtah (ne u externího provedení)
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h) 350 350 395
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 55/40 55/40 56/41
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h) 500 500 650
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 62/47 62/47 67/52
Cirkulace
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h) 250 250 330
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 61/47 61/47 64/48
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h) 350 350 460
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 68/53 68/53 71/56
Technické údaje
Celková výška odsavače v provedení odtah a externí v mm/
cirkulace v mm 695 – 1.015/825 – 1.145 695 – 1.015/825 – 1.145 685 – 1.005/815 – 1.135
Šířka/výška/hloubka těla odsavače 598 x 120 x 520 898 x 120 x 520 898 x 62 x 500
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm 450/650 450/650 450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A 0,13/230/10 0,13/230/10 0,23/230/10
Pokyny pro montáž
Odtah nahoru/dozadu/boční •/•/– •/•/– •/•/–
Průměr odtahového hrdla v mm 150 150 150
Teleskopický komín/teleskopický držák pro upevnění na zeď •/– •/– •/–
Dodávané příslušenství
Dálkové ovládání/modul Con@ctivity 2.0 pro varnou desku –/– –/– –/–
Zpětná klapka/rozdělovač vzduchu pro cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr •/–/– •/–/– •/–/–
Příslušenství k dokoupení
Sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr/
regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R
Redukční hrdlo ze 150 na 125 mm/komín DADC 6000 •/– •/– •/–
Dálkové ovládání DARC 6 – – –
Řídicí modul DSM 400/DSM 406 •/– •/– •/–
Tlumič hluku DASD 150/odtahová roura do zdi DMK 150 •/• •/• •/•
Dekorační panely pro okrajové odsávání v provedení sklo/nerez –/– –/– –/–

*  Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon: 
EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

**  Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 
12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

***  U externího provedení se hodnoty uvedené na energetickém 
štítku vztahují výhradně na osvětlení.
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Nástěnné odsavače par
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení DA 422-6 Puristic Plus DA 429-6 Puristic Plus DA 5796 W Next Step
Provedení a provozní způsoby
Nástěnný/ostrovní/stropní odsavač par •/–/– •/–/– •/–/–
Individuální přizpůsobení na přání zákazníka • • •
Odtah/cirkulace/externí •/–/• •/•/• •/•/•
Komfort při obsluze
Tlačítka s LED/dotykové ovládání na skle •/– •/– •/–
Nerezové tukové filtry vhodné do myčky 4 3 2
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover • • •
Akustický balíček/bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min. •/•/• •/•/• •/•/•
Počitadlo provozních hodin pro nasycení tukových/
aktivních uhlíkových filtrů (programovatelné) •/– •/• •/•
Odsavač s motorickým nastavením výšky – – –
Chytrá domácnost
Miele@home/automatická funkce Con@ctivity 2.0 •/• •/• •/•
Hospodárnost***
Třída energetické účinnosti/třída pro stupeň odlučování tuku B/A B/A A+/A
Roční spotřeba energie v kWh/rok 67,3 67,3 29,9
Stejnosměrný motor (DC) – – •
Osvětlení
Halogenové/LED/ambientní osvětlení –/•/– –/•/– –/•/–
Počet x Watt 3 x 3 W 3 x 3 W 2 x 4,5 W
Výkon při maximálním průměru odtahu*
Odtah (ne u externího provedení)
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h) 400 400 400
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 53/40 53/40 55/39
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h) 640 640 620
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 65/52 65/52 64/49
Cirkulace
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h) – 330 320
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) –/– 64/49 66/50
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h) – 490 430
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) –/– 71/56 73/58
Technické údaje
Celková výška odsavače v provedení odtah a externí v mm/
cirkulace v mm 685 – 1.005/– 685 – 1.005/815 – 1.135 660 – 980/790 – 1.110
Šířka/výška/hloubka těla odsavače 1.198 x 62 x 500 898 x 62 x 500 893 x 34 x 520
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm 450/650 450/650 450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A 0,21/230/10 0,21/230/10 0,10/230/10
Pokyny pro montáž
Odtah nahoru/dozadu/boční •/•/– •/•/– •/•/–
Průměr odtahového hrdla v mm 150 150 150
Teleskopický komín/teleskopický držák pro upevnění na zeď •/• •/• •/–
Dodávané příslušenství
Dálkové ovládání/modul Con@ctivity 2.0 pro varnou desku –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Zpětná klapka/rozdělovač vzduchu pro cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr •/–/– •/–/– •/–/–
Příslušenství k dokoupení
Sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr/
regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr –/–/– DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R
Redukční hrdlo ze 150 na 125 mm/komín DADC 6000 •/– •/– •/–
Dálkové ovládání DARC 6 • • •
Řídicí modul DSM 400/DSM 406 –/• –/• –/•
Tlumič hluku DASD 150/odtahová roura do zdi DMK 150 •/• •/• •/•
Dekorační panely pro okrajové odsávání v provedení sklo/nerez –/– –/– –/–

*  Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon: 
EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

**  Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 
12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

***  U externího provedení se hodnoty uvedené na energetickém 
štítku vztahují výhradně na osvětlení.
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Nástěnné odsavače par
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení DA 6296 W Lumen
DA 6690 W 
Puristic Edition 6000

Provedení a provozní způsoby
Nástěnný/ostrovní/stropní odsavač par •/–/– •/–/–
Individuální přizpůsobení na přání zákazníka • •
Odtah/cirkulace/externí •/•/• •/•/•
Komfort při obsluze
Tlačítka s LED/dotykové ovládání na skle •/– –/•
Nerezové tukové filtry vhodné do myčky 3 3
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover • •
Akustický balíček/bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min. •/•/• •/•/•
Počitadlo provozních hodin pro nasycení tukových/
aktivních uhlíkových filtrů (programovatelné) •/• •/•
Odsavač s motorickým nastavením výšky – –
Chytrá domácnost
Miele@home/automatická funkce Con@ctivity 2.0 •/• •/•
Hospodárnost***
Třída energetické účinnosti/třída pro stupeň odlučování tuku B/A A+/A
Roční spotřeba energie v kWh/rok 72,1 30,8
Stejnosměrný motor (DC) – •
Osvětlení
Halogenové/LED/ambientní osvětlení –/•/– –/•/–
Počet x Watt 3 x 3 W + 1 x 10 W 3 x 3 W
Výkon při maximálním průměru odtahu*
Odtah (ne u externího provedení)
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h) 400 400
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 53/40 51/36
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h) 640 640
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 65/52 63/48
Cirkulace
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h) 330 330
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 64/49 61/46
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h) 490 490
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 71/56 71/56
Technické údaje
Celková výška odsavače v provedení odtah a externí v mm/
cirkulace v mm 680 – 1.000/810 – 1.130 710 – 1.030/840 – 1.160
Šířka/výška/hloubka těla odsavače 898 x 52 x 520 898 x 85 x 500
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm 450/650 450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A 0,22/230/10 0,10/230/10
Pokyny pro montáž
Odtah nahoru/dozadu/boční •/•/– •/•/–
Průměr odtahového hrdla v mm 150 150
Teleskopický komín/teleskopický držák pro upevnění na zeď •/• •/•
Dodávané příslušenství
Dálkové ovládání/modul Con@ctivity 2.0 pro varnou desku –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Zpětná klapka/rozdělovač vzduchu pro cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr •/–/– •/–/–
Příslušenství k dokoupení
Sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr/
regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R
Redukční hrdlo ze 150 na 125 mm/komín DADC 6000 •/– •/–
Dálkové ovládání DARC 6 • •
Řídicí modul DSM 400/DSM 406 –/• –/•
Tlumič hluku DASD 150/odtahová roura do zdi DMK 150 •/• •/•
Dekorační panely pro okrajové odsávání v provedení sklo/nerez –/– –/–
Barevné provedení Nerez CleanSteel 4 varianty

*  Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon: 
EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

**  Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 
12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

***  U externího provedení se hodnoty uvedené na energetickém 
štítku vztahují výhradně na osvětlení.
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Nástěnné odsavače par
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení DA 6066 W White Wing DA 6066 W Black Wing DA 6096 W Black Wing
Provedení a provozní způsoby
Nástěnný/ostrovní/stropní odsavač par •/–/– •/–/– •/–/–
Individuální přizpůsobení na přání zákazníka – – –
Odtah/cirkulace/externí •/•/– •/•/– •/•/–
Komfort při obsluze
Tlačítka s LED/dotykové ovládání na skle •/– •/– •/–
Nerezové tukové filtry vhodné do myčky 1 1 1
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover • • •
Akustický balíček/bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min. –/•/– –/•/– –/•/–
Počitadlo provozních hodin pro nasycení tukových/
aktivních uhlíkových filtrů (programovatelné) –/– –/– –/–
Odsavač s motorickým nastavením výšky – – –
Chytrá domácnost
Miele@home/automatická funkce Con@ctivity 2.0 –/– –/– –/–
Hospodárnost***
Třída energetické účinnosti/třída pro stupeň odlučování tuku B/B B/B B/B
Roční spotřeba energie v kWh/rok 70,4 70,4 70,4
Stejnosměrný motor (DC) – – –
Osvětlení
Halogenové/LED/ambientní osvětlení –/•/– –/•/– –/•/–
Počet x Watt 2 x 4,5 W 2 x 4,5 W 2 x 4,5 W
Výkon při maximálním průměru odtahu*
Odtah (ne u externího provedení)
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h) 400 400 400
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 54/39 54/39 54/39
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h) 650 650 650
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 66/51 66/51 66/51
Cirkulace
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h) 320 320 320
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 62/47 62/47 62/47
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h) 520 520 520
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 71/56 71/56 71/56
Technické údaje
Celková výška odsavače v provedení odtah a externí v mm/
cirkulace v mm 547/547 547/547 547/547
Šířka/výška/hloubka těla odsavače 598 x 547 x 523 598 x 547 x 523 898 x 547 x 523
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm 450/650 450/650 450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A 0,21/230/10 0,21/230/10 0,21/230/10
Pokyny pro montáž
Odtah nahoru/dozadu/boční •/•/– •/•/– •/•/–
Průměr odtahového hrdla v mm 150 150 150
Teleskopický komín/teleskopický držák pro upevnění na zeď –/– –/– –/–
Dodávané příslušenství
Dálkové ovládání/modul Con@ctivity 2.0 pro varnou desku –/– –/– –/–
Zpětná klapka/rozdělovač vzduchu pro cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr •/–/– •/–/– •/–/–
Příslušenství k dokoupení
Sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr/
regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr –/DKF 25-1/DKF 25-R –/DKF 25-1/DKF 25-R –/DKF 25-1/DKF 25-R
Redukční hrdlo ze 150 na 125 mm/komín DADC 6000 •/• •/• •/•
Dálkové ovládání DARC 6 – – –
Řídicí modul DSM 400/DSM 406 •/– •/– •/–
Tlumič hluku DASD 150/odtahová roura do zdi DMK 150 •/• •/• •/•
Dekorační panely pro okrajové odsávání v provedení sklo/nerez –/– –/– –/–

*  Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon: 
EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

**  Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 
12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

***  U externího provedení se hodnoty uvedené na energetickém 
štítku vztahují výhradně na osvětlení.
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Nástěnné odsavače par
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení DA 6096 W White Wing DA 6796 W Shape DA 6996 W Pearl
Provedení a provozní způsoby
Nástěnný/ostrovní/stropní odsavač par •/–/– •/–/– •/–/–
Individuální přizpůsobení na přání zákazníka – – –
Odtah/cirkulace/externí •/•/– •/•/• •/•/–
Komfort při obsluze
Tlačítka s LED/dotykové ovládání na skle •/– –/• •/–
Nerezové tukové filtry vhodné do myčky 1 1 1
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover • • •
Akustický balíček/bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min. –/•/– –/•/• –/•/•
Počitadlo provozních hodin pro nasycení tukových/
aktivních uhlíkových filtrů (programovatelné) –/– •/• •/•
Odsavač s motorickým nastavením výšky – – –
Chytrá domácnost
Miele@home/automatická funkce Con@ctivity 2.0 –/– •/• •/•
Hospodárnost***
Třída energetické účinnosti/třída pro stupeň odlučování tuku B/B A+/D A+/B
Roční spotřeba energie v kWh/rok 70,4 34,1 32,8
Stejnosměrný motor (DC) – • •
Osvětlení
Halogenové/LED/ambientní osvětlení –/•/– –/•/– –/•/•
Počet x Watt 2 x 4,5 W 3 x 3 W 1x9,7 W; 1x12,8 W
Výkon při maximálním průměru odtahu*
Odtah (ne u externího provedení)
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h) 400 400 400
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 54/39 53/38 55/40
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h) 650 640 640
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 66/51 63/48 65/50
Cirkulace
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h) 320 300 360
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 62/47 61/46 61/46
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h) 520 480 460
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 71/56 70/56 70/56
Technické údaje
Celková výška odsavače v provedení odtah a externí v mm/
cirkulace v mm 547/547 568/568 583/583
Šířka/výška/hloubka těla odsavače 898 x 547 x 523 898 x 568 x 493 900 x 583 x 537
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm 450/650 450/650 450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A 0,21/230/10 0,10/230/10 0,11/230/10
Pokyny pro montáž
Odtah nahoru/dozadu/boční •/•/– •/•/– •/•/–
Průměr odtahového hrdla v mm 150 150 150
Teleskopický komín/teleskopický držák pro upevnění na zeď –/– –/– –/–
Dodávané příslušenství
Dálkové ovládání/modul Con@ctivity 2.0 pro varnou desku –/– –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Zpětná klapka/rozdělovač vzduchu pro cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr •/–/– •/–/– •/–/–
Příslušenství k dokoupení
Sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr/
regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr –/DKF 25-1/DKF 25-R –/DKF 25-1/DKF 25-R –/DKF 25-1/DKF 25-R
Redukční hrdlo ze 150 na 125 mm/komín DADC 6000 •/• •/• •/•
Dálkové ovládání DARC 6 – • •
Řídicí modul DSM 400/DSM 406 •/– –/• –/•
Tlumič hluku DASD 150/odtahová roura do zdi DMK 150 •/• •/• •/•
Dekorační panely pro okrajové odsávání v provedení sklo/nerez –/– –/– –/–

*  Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon: 
EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

**  Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 
12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

***  U externího provedení se hodnoty uvedené na energetickém 
štítku vztahují výhradně na osvětlení.
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Ostrovní odsavače par
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení PUR 98 D DA 420 V-6 Puristic Varia DA 424 V-6 Puristic Varia
Provedení a provozní způsoby
Nástěnný/ostrovní/stropní odsavač par –/•/– –/•/– –/•/–
Individuální přizpůsobení na přání zákazníka • • •
Odtah/cirkulace/externí •/•/– •/•/• •/–/•
Komfort při obsluze
Tlačítka s LED/dotykové ovládání na skle •/– •/– •/–
Nerezové tukové filtry vhodné do myčky 3 3 6
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover • • •
Akustický balíček/bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min. –/•/– •/•/• •/•/•
Počitadlo provozních hodin pro nasycení tukových/
aktivních uhlíkových filtrů (programovatelné) –/– •/• •/–
Odsavač s motorickým nastavením výšky – • •
Chytrá domácnost
Miele@home/automatická funkce Con@ctivity 2.0 –/– •/• •/•
Hospodárnost***
Třída energetické účinnosti/třída pro stupeň odlučování tuku A/A A/A A/A
Roční spotřeba energie v kWh/rok 51,8 36,4 36,4
Stejnosměrný motor (DC) – • •
Osvětlení
Halogenové/LED/ambientní osvětlení –/•/– –/•/– –/•/–
Počet x Watt 4 x 3 W 4 x 3 W 4 x 3 W
Výkon při maximálním průměru odtahu*
Odtah (ne u externího provedení)
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h) 400 460 460
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 57/39 62/45 62/45
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h) 650 700 700
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 69/51 72/55 72/55
Cirkulace
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h) 330 320 –
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 66/49 68/50 –/–
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h) 460 460 –
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 73/56 73/56 –/–
Technické údaje
Celková výška odsavače v provedení odtah a externí v mm/
cirkulace v mm 690 – 990/750 – 1.060 755 – 1.045/755 – 1.045 755 – 1.045/–
Šířka/výška/hloubka těla odsavače 898 x 70 x 598 898 x 70 x 598 1.198 x 70 x 698
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm 450/650 450/650 450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A 0,23/230/10 0,32/230/10 0,32/230/10
Pokyny pro montáž
Odtah nahoru/dozadu/boční •/–/– •/–/– •/–/–
Průměr odtahového hrdla v mm 150 150 150
Teleskopický komín/teleskopický držák pro upevnění na zeď •/– •/– •/–
Dodávané příslušenství
Dálkové ovládání/modul Con@ctivity 2.0 pro varnou desku –/– –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Zpětná klapka/rozdělovač vzduchu pro cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr •/–/– •/–/– •/–/–
Příslušenství k dokoupení
Sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr/
regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr DUI 32/DKF 12-1/DKF 12-R DUI 32/DKF 12-1/DKF 12-R –/–/–
Redukční hrdlo ze 150 na 125 mm/komín DADC 6000 –/– –/– –/–
Dálkové ovládání DARC 6 – • •
Řídicí modul DSM 400/DSM 406 •/– –/• –/•
Tlumič hluku DASD 150/odtahová roura do zdi DMK 150 •/• •/• •/•
Dekorační panely pro okrajové odsávání v provedení sklo/nerez –/– –/– –/–

*  Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon: 
EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

**  Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 
12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

***  U externího provedení se hodnoty uvedené na energetickém 
štítku vztahují výhradně na osvětlení.
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Ostrovní odsavače par
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení DA 6296 D Lumen
DA 6690 D 
Puristic Edition 6000 DA 6700 D Aura Edition 6000

Provedení a provozní způsoby
Nástěnný/ostrovní/stropní odsavač par –/•/– –/•/– –/•/–
Individuální přizpůsobení na přání zákazníka • • •
Odtah/cirkulace/externí •/•/• •/•/• –/•/–
Komfort při obsluze
Tlačítka s LED/dotykové ovládání na skle •/– –/• –/•
Nerezové tukové filtry vhodné do myčky 3 3 2
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover • • •
Akustický balíček/bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min. •/•/• •/•/• –/•/•
Počitadlo provozních hodin pro nasycení tukových/
aktivních uhlíkových filtrů (programovatelné) •/• •/• •/•
Odsavač s motorickým nastavením výšky – – –
Chytrá domácnost
Miele@home/automatická funkce Con@ctivity 2.0 •/• •/• •/•
Hospodárnost***
Třída energetické účinnosti/třída pro stupeň odlučování tuku C/A A+/A C/B
Roční spotřeba energie v kWh/rok 91,0 33,3 80,6
Stejnosměrný motor (DC) – • –
Osvětlení
Halogenové/LED/ambientní osvětlení –/•/– –/•/– –/•/–
Počet x Watt 4 x 3 W + 2 x 10 W 4 x 3 W 4 x 3 W
Výkon při maximálním průměru odtahu*
Odtah (ne u externího provedení)
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h) 480 500 –
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 57/39 55/40 –/–
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h) 700 750 –
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 65/48 65/50 –/–
Cirkulace
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h) 400 400 450
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 65/47 66/51 67/53
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h) 500 500 600
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 71/53 72/57 74/59
Technické údaje
Celková výška odsavače v provedení odtah a externí v mm/
cirkulace v mm 670 – 970/730 – 1.040 705 – 1.005/765 – 1.075 –/500 – 1.500
Šířka/výška/hloubka těla odsavače 898 x 52 x 600 898 x 85 x 598 1.000 x 112 x 700
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm 450/650 450/650 450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A 0,23/230/10 0,14/230/10 0,16/230/10
Pokyny pro montáž
Odtah nahoru/dozadu/boční •/–/– •/–/– –/–/–
Průměr odtahového hrdla v mm 150 150 –
Teleskopický komín/teleskopický držák pro upevnění na zeď •/– •/– –/–
Dodávané příslušenství
Dálkové ovládání/modul Con@ctivity 2.0 pro varnou desku –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Zpětná klapka/rozdělovač vzduchu pro cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr •/–/– •/–/– –/–/•
Příslušenství k dokoupení
Sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr/
regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr DUI 32/DKF 12-1/DKF 12-R DUI 32/DKF 12-1/DKF 12-R –/DKF 21-1/DKF 21-R
Redukční hrdlo ze 150 na 125 mm/komín DADC 6000 –/– –/– –/–
Dálkové ovládání DARC 6 • • •
Řídicí modul DSM 400/DSM 406 –/• –/• –/–
Tlumič hluku DASD 150/odtahová roura do zdi DMK 150 •/• •/• –/–
Dekorační panely pro okrajové odsávání v provedení sklo/nerez –/– –/– –/–
Barevné provedení Nerez CleanSteel 4 varianty 4 varianty

*  Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon: 
EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

**  Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 
12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

***  U externího provedení se hodnoty uvedené na energetickém 
štítku vztahují výhradně na osvětlení.
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Stropní odsavače par
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení DA 2906 DA 2806
Provedení a provozní způsoby
Nástěnný/ostrovní/stropní odsavač par –/–/• –/–/•
Individuální přizpůsobení na přání zákazníka – –
Odtah/cirkulace/externí •/•/• •/•/•
Komfort při obsluze
Tlačítka s LED/dotykové ovládání na skle •/– •/–
Nerezové tukové filtry vhodné do myčky 4 2
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover • •
Akustický balíček/bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min. •/•/• –/•/•
Počitadlo provozních hodin pro nasycení tukových/
aktivních uhlíkových filtrů (programovatelné) •/• •/•
Odsavač s motorickým nastavením výšky – –
Chytrá domácnost
Miele@home/automatická funkce Con@ctivity 2.0 •/• •/•
Hospodárnost***
Třída energetické účinnosti/třída pro stupeň odlučování tuku A+/E A+/B
Roční spotřeba energie v kWh/rok 36,1 32,2
Stejnosměrný motor (DC) • •
Osvětlení
Halogenové/LED/ambientní osvětlení –/•/– –/•/–
Počet x Watt 4 x 3 W 4 x 3 W
Výkon při maximálním průměru odtahu*
Odtah (ne u externího provedení)
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h) 450 500
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 57/40 57/40
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h) 740 750
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 69/52 66/49
Cirkulace
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h) 330 380
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 66/49 65/48
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h) 480 470
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 73/56 70/53
Technické údaje
Celková výška odsavače v provedení odtah a externí v mm/
cirkulace v mm 310/310 339/339
Šířka/výška/hloubka těla odsavače 1.100 x 322 x 700 880 x 342 x 500
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm 450/650 450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A 0,14/230/10 0,14/230/10
Pokyny pro montáž
Odtah nahoru/dozadu/boční •/•/• •/•/•
Průměr odtahového hrdla v mm 150 150
Teleskopický komín/teleskopický držák pro upevnění na zeď –/– –/–
Dodávané příslušenství
Dálkové ovládání/modul Con@ctivity 2.0 pro varnou desku •/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Zpětná klapka/rozdělovač vzduchu pro cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr •/–/– •/–/–
Příslušenství k dokoupení
Sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr/
regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr DUU 2900/DKF 20-1/– DUU 2900/DKF 20-1/–
Redukční hrdlo ze 150 na 125 mm/komín DADC 6000 •/– •/–
Dálkové ovládání DARC 6 • •
Řídicí modul DSM 400/DSM 406 –/• –/•
Tlumič hluku DASD 150/odtahová roura do zdi DMK 150 •/• •/•
Dekorační panely pro okrajové odsávání v provedení sklo/nerez DRP 2900/DRP 2900 –/–

*  Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon: 
EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

**  Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 
12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

***  U externího provedení se hodnoty uvedené na energetickém 
štítku vztahují výhradně na osvětlení.
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Vestavné panelové odsavače par
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení DA 3466 DA 3496 DA 3566
Provedení a provozní způsoby
Vestavný panelový odsavač par • • •
Odtah/cirkulace/externí •/•/• •/•/• •/•/•
Komfort při obsluze
Posuvný spínač/tlačítka s LED –/• –/• –/•
Nerezové tukové filtry vhodné do myčky 1 2 2
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover • • •
Bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min. •/– •/– •/•
Odsavač s motorickým nastavením výšky – – –
Počitadlo provozních hodin pro nasycení tukových/
aktivních uhlíkových filtrů (programovatelné) –/– –/– •/•
Chytrá domácnost
Miele@home/automatická funkce Con@ctivity 2.0 –/– –/– •/•
Hospodárnost***
Třída energetické účinnosti/třída pro stupeň odlučování tuku B/B B/B A+/C
Roční spotřeba energie v kWh/rok 69,5 69,5 31,5
Stejnosměrný motor (DC) – – •
Osvětlení
Halogenové/LED –/• –/• –/•
Počet x Watt 2 x 3 W 2 x 3 W 2 x 4,5 W
Výkon při maximálním průměru odtahu*
Odtah (ne u externího provedení)
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h) 400 400 400
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 56/44 56/44 51/37
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 64/52 64/52 63/49
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h) 550 550 640
Cirkulace
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h) 280 280 375
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 67/54 67/54 61/47
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h) 350 350 550
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 72/60 72/60 72/58
Technické údaje
Šířka/výška/hloubka těla odsavače 595 x 34 x 275 895 x 34 x 275 592 x 37 x 309
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm 450/650 450/650 450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A 0,19/230/10 0,19/230/10 0,10/230/10
Pokyny pro montáž
Odtah nahoru/dozadu/boční •/–/– •/–/– •/•/–
Průměr odtahového hrdla v mm 150 150 150
Dodávané příslušenství
Zpětná klapka • • •
Dálkové ovládání/modul Con@ctivity 2.0 pro varnou desku –/– –/– –/XKS 3000 Z
Příslušenství k dokoupení
Sada pro přestavbu na cirkulaci DUU 151 DUU 151 DUU 151
Aktivní uhlíkové filtry DKF 13-1 DKF 13-1 DKF 19-1
Dálkové ovládání DARC 6 – – •
Řídicí modul DSM 400/DSM 406 •/– •/– –/•
Tlumič hluku DASD 150/odtahová roura do zdi DMK 150 •/• •/• •/•
Montážní sada pro originální nábytkovou lištu DML 400 • • –
Zápustný rám pro panelové odsavače DAR 3000 • • –

*  Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon: 
EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

**  Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 
12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

***  U externího provedení se hodnoty uvedené na energetickém 
štítku vztahují výhradně na osvětlení.
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Vestavné panelové odsavače par
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení DA 3596 DA 3660 DA 3690
Provedení a provozní způsoby
Vestavný panelový odsavač par • • •
Odtah/cirkulace/externí •/•/• •/•/– •/•/–
Komfort při obsluze
Posuvný spínač/tlačítka s LED –/• –/• –/•
Nerezové tukové filtry vhodné do myčky 2 2 2
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover • • •
Bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min. •/• •/• •/•
Odsavač s motorickým nastavením výšky – • •
Počitadlo provozních hodin pro nasycení tukových/aktivních 
uhlíkových filtrů (programovatelné) •/• •/• •/•
Chytrá domácnost
Miele@home/automatická funkce Con@ctivity 2.0 •/• •/• •/•
Hospodárnost***
Třída energetické účinnosti/třída pro stupeň odlučování tuku A+/C A+/C A+/C
Roční spotřeba energie v kWh/rok 34,7 31,5 34,7
Stejnosměrný motor (DC) • • •
Osvětlení
Halogenové/LED –/• –/• –/•
Počet x Watt 3 x 4,5 W 2 x 4,5 W 3 x 4,5 W
Výkon při maximálním průměru odtahu*
Odtah (ne u externího provedení)
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h) 400 400 400
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 51/37 51/37 51/37
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 63/49 63/49 63/49
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h) 640 640 640
Cirkulace
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h) 375 375 375
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 61/47 61/47 61/47
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h) 550 550 550
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 72/58 72/58 72/58
Technické údaje
Šířka/výška/hloubka těla odsavače 892 x 37 x 309 592 x 37 x 309 892 x 37 x 309
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm 450/650 450/650 450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A 0,10/230/10 0,10/230/10 0,10/230/10
Pokyny pro montáž
Odtah nahoru/dozadu/boční •/•/– •/•/– •/•/–
Průměr odtahového hrdla v mm 150 150 150
Dodávané příslušenství
Zpětná klapka • • •
Dálkové ovládání/modul Con@ctivity 2.0 pro varnou desku –/XKS 3000 Z •/XKS 3000 Z •/XKS 3000 Z
Příslušenství k dokoupení
Sada pro přestavbu na cirkulaci DUU 151 DUU 151 DUU 151
Aktivní uhlíkové filtry DKF 19-1 DKF 19-1 DKF 19-1
Dálkové ovládání DARC 6 • – –
Řídicí modul DSM 400/DSM 406 –/• –/• –/•
Tlumič hluku DASD 150/odtahová roura do zdi DMK 150 •/• •/• •/•
Montážní sada pro originální nábytkovou lištu DML 400 – – –
Zápustný rám pro panelové odsavače DAR 3000 – – –

*  Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon: 
EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

**  Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 
12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

***  U externího provedení se hodnoty uvedené na energetickém 
štítku vztahují výhradně na osvětlení.
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Vestavné plošné odsavače par
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení DA 2550 DA 2570
Provedení a provozní způsoby
Vestavný plošný odsavač par • •
Individuální přizpůsobení na přání zákazníka • •
Odtah/cirkulace/externí •/•/• •/•/•
Komfort při obsluze
Tlačítka s LED/otočný volič •/– •/–
Nerezové tukové filtry vhodné do myčky 1 2
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover • •
Akustický balíček/bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min. •/–/• •/–/•
Počitadlo provozních hodin pro nasycení tukových/
aktivních uhlíkových filtrů (programovatelné) •/• •/•
Chytrá domácnost
Miele@home/automatická funkce Con@ctivity 2.0 •/• •/•
Hospodárnost***
Třída energetické účinnosti/třída pro stupeň odlučování tuku A/B A/B
Roční spotřeba energie v kWh/rok 51,7 51,7
Stejnosměrný motor (DC) – –
Osvětlení
LED • •
Počet x Watt 2 x 3 W 2 x 3 W
Výkon při maximálním průměru odtahu*
Odtah (ne u externího provedení)
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h) 360 360
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 56/41 56/41
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h) 600 600
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 67/52 67/52
Cirkulace
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h) 320 320
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 63/48 63/48
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h) 530 530
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 72/57 72/57
Technické údaje
Šířka/výška/hloubka těla odsavače 532 x 50 x 372 702 x 50 x 402
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm 450/650 450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A 0,23/230/10 0,23/230/10
Pokyny pro montáž
Odtah nahoru/dozadu/boční •/•/– •/•/–
Průměr odtahového hrdla v mm 150 150
Dodávané příslušenství
Dálkové ovládání/modul Con@ctivity 2.0 pro varnou desku –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Zpětná klapka • •
Příslušenství k dokoupení
Sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkové filtry DUU 151/DKF 15-1 DUU 151/DKF 15-1
Dálkové ovládání DARC 6 • •
Řídicí modul DSM 400/DSM 406 –/• –/•
Tlumič hluku DASD 150/odtahová roura do zdi DMK 150 •/• •/•

*  Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon: 
EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

**  Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 
12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

***  U externího provedení se hodnoty uvedené na energetickém 
štítku vztahují výhradně na osvětlení.
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Vestavné plošné odsavače par
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení DA 2660 DA 2690 DA 2620
Provedení a provozní způsoby
Vestavný plošný odsavač par • • •
Individuální přizpůsobení na přání zákazníka – – –
Odtah/cirkulace/externí •/•/• •/•/• •/–/•
Komfort při obsluze
Tlačítka s LED/otočný volič •/– •/– •/–
Nerezové tukové filtry vhodné do myčky 2 2 4
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover • • •
Akustický balíček/bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min. •/–/• •/–/• •/–/•
Počitadlo provozních hodin pro nasycení tukových/
aktivních uhlíkových filtrů (programovatelné) •/• •/• •/–
Chytrá domácnost
Miele@home/automatická funkce Con@ctivity 2.0 •/• •/• •/•
Hospodárnost***
Třída energetické účinnosti/třída pro stupeň odlučování tuku A/A A/A A/A
Roční spotřeba energie v kWh/rok 38,5 36,2 37,6
Stejnosměrný motor (DC) • • •
Osvětlení
LED • • •
Počet x Watt 2 x 4,5 W 4 x 3 W 3 x 4,5 W
Výkon při maximálním průměru odtahu*
Odtah (ne u externího provedení)
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h) 380 400 400
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 53/39 52/38 52/38
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h) 600 640 640
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 64/50 63/48 63/48
Cirkulace
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h) 330 340 –
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 64/50 64/50 –/–
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h) 460 500 –
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 73/59 73/59 –/–
Technické údaje
Šířka/výška/hloubka těla odsavače 580 x 64 x 293 880 x 64 x 293 1.180 x 64 x 293
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm 450/650 450/650 450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A 0,10/230/10 0,10/230/10 0,10/230/10
Pokyny pro montáž
Odtah nahoru/dozadu/boční •/•/– •/•/– •/•/–
Průměr odtahového hrdla v mm 150 150 150
Dodávané příslušenství
Dálkové ovládání/modul Con@ctivity 2.0 pro varnou desku –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Zpětná klapka • • •
Příslušenství k dokoupení
Sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkové filtry DUU 151/DKF 19-1 DUU 151/DKF 19-1 –/–
Dálkové ovládání DARC 6 • • •
Řídicí modul DSM 400/DSM 406 –/• –/• –/•
Tlumič hluku DASD 150/odtahová roura do zdi DMK 150 •/• •/• •/•

*  Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon: 
EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

**  Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 
12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

***  U externího provedení se hodnoty uvedené na energetickém 
štítku vztahují výhradně na osvětlení.



175

M
ie

le
 O

ds
av

ač
e 

pa
r

Výsuvný odsavač par
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení DA 6890 Levantar
Provedení a provozní způsoby
Výsuvný odsavač par •
Odtah/cirkulace/externí •/•/•
Komfort při obsluze
Tlačítka s LED/dotykové ovládání na skle –/•
Doběh 15 min. •
Kovové tukové filtry vhodné do myčky nádobí 2
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover –
Bezpečnostní vypínání •
Indikace nasycení tukových filtrů •
Odsavač s motorickým nastavením výšky •
Hospodárnost***
Třída energetické účinnosti/třída pro stupeň odlučování tuku C/D
Roční spotřeba energie v kWh/rok 109,9
Osvětlení
Halogenové/LED –/•
Počet x Watt 48 x 0,15 W
Tlumené osvětlení •
Výkon při maximálním průměru odtahu*
Odtah (ne u externího provedení)
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h) 450
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 60/47
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h) 710
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 69/56
Cirkulace
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h) 435
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 64/51
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h) 640
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 74/61
Technické údaje
Celková výška odsavače v provedení odtah a externí v mm/
cirkulace v mm 1.051/1.051
Šířka/výška/hloubka těla odsavače 916 x 646 x 361
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A 0,28/230/10
Pokyny pro montáž
Odtah nahoru, dozadu, boční, dolů •
Průměr odtahového hrdla v mm 150
Optimální kombinace s varnou deskou KM 6381, KM 6699
Dodávané příslušenství
Zpětná klapka/rozdělovač vzduchu pro cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr –/–/–
Příslušenství k dokoupení
Sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkové filtry DUU 151/DKF 22-1
Sada pro přestavbu na externí provoz DEXT 6890 •
Řídicí modul DSM 400/DSM 406 –/–
Tlumič hluku DASD 150/odtahová roura do zdi DMK 150 •/•
Dekorační panely pro okrajové odsávání v provedení sklo/nerez –/–

*  Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon: 
EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

**  Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 
12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

***  U externího provedení se hodnoty uvedené na energetickém 
štítku vztahují výhradně na osvětlení.
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RangeCooker
Volně stojící přístroje na vaření, sestávající 
se z pečicí trouby a varné desky. Pečicí 
trouby vždy využívají elektrický ohřev, 
zatímco varné desky mohou být plynové 
nebo elektrické.

Designová dvířka Range pro myčky 
nádobí
Díky designovým dvířkám lze s designem 
řady Ranges sladit každou plně vestavnou 
myčku nádobí Miele.

RangeHood
Pro každý přístroj RangeCooker a Range-
Top Vám nabízíme optimálně dimenzovaný 
odsavač par. Máte na výběr mezi výrazným 
nástěnným odsavačem a vestavným ploš-
ným odsavačem par, který lze dokonale 
integrovat do Vaší kuchyňské linky.

Kuchyňské přístroje Ranges jsou svým tvarem, použitými materiály a funkčností navzájem 
perfektně sladěné. Produktová řada Miele Ranges obsahuje přístroje RangeCooker, Range-
Top a RangeHood, které jsou dostupné v šířkách 76 cm, 93 cm a 122 cm.

Na následujících stranách objevíte nejvyšší úroveň dokonalosti.

Přístroje Ranges
Design a technologie nejvyšší kvality

Změny vyhrazeny
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PureLine je základním designovým prvkem 
moderní kuchyně, ve které je kladen důraz 
na minimum materiálů. Vysoký podíl skla 
v designové řadě PureLine dotváří ničím 
nerušený celkový dojem. Přístroje se vyz- 
načují horizontálními nerezovými prvky 
a dominantním madlem, které se jakoby 
vznáší před černou stěnou přístroje.

Přístroje Ranges v kombinaci s PureLine
Flexibilní tvar, funkce i vybavení
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M Touch – inovativní ovládání
Intuitivní ovládání s přesnými ovládacími prvky

S moderním displejem M Touch dosáhnete jednoduše a pohodlně 
svého cíle: ovládání displeje Miele M Touch je intuitivní a snadné. 
Intuitivním pohybem po displeji snadno a rychle přejdete do požado-
vané nabídky. Ať už chcete spustit režim jako např. horký vzduch 
plus nebo některý ze svých oblíbených programů, displej je pře-
hledný a je vybaven senzorovými tlačítky s jednoduchou obsluhou.

Pohyblivý panel
Jakmile se zapne přístroj nebo se stiskne senzorové tlačítko, 
automaticky se vysune ovládací panel. Tak lze optimálně sledovat 
a obsluhovat dotykový displej M Touch. Pro získání rovného čela 
přístroje lze ovládací panel i ve vypnutém stavu opět zasunout.

Podsvícené otočné voliče
Elegantně podsvícené otočné voliče Vás vždy informují o aktivním 
nastavení, a současně jsou i designovým prvkem Miele. Otočné 
voliče mají zároveň i bezpečnostní funkci – díky osvětlení vidíte, zda 
byl hořák po vaření vypnut.
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Komfortní otočná rukojeť
Komfortní otevírání a zavírání: ergonomická 
otočná rukojeť usnadňuje ovládání dvířek 
přístroje.

Rychloohřev
Expresní rychlost pro ty, co spěchají: tento 
program ocení především ti, kteří nemají 
dostatek času na vaření.

Pyrolýza a PyroFit
Nenáročné čištění: automatické samočištění 
znečištěného ohřevného prostoru a příslu-
šenství za vysokých teplot při pyrolýze.

Jaké vlastnosti upřednostňujete?
Přednosti přístrojů Miele Range Cooker

1)  s patentovaným sacím zařízením 
Patent: EP 2 190 295 B1

2) Patent: EP 1 985 983 B1

Klimatické pečení1)

Každá potravina vyžaduje 
individuální přípravu. Dokázat při vaření či 
pečení zcela rozvinout typická aromata 
do plné chuti, to je umění. Například upéct 
dokonalý chléb nebo housky bylo až dopo-
sud výsadou pekaře. Pomocí funkce 
klimatického pečení budete mít nyní chléb 
i housky čerstvě upečené jako z pekařství. 
Lepší výsledky pečení a smažení zajistí 
zvýšení vlhkosti v ohřevném prostoru: 
voňavý nadýchaný chléb s lesklou, křupa-
vou kůrčičkou; housky a croissanty čerstvé 
jako od pekaře; jemná šťavnatá pečeně 
s chutnou hnědou kůrkou; perfektně zape-
čené pokrmy; lahodné suflé a mnoho 
dalších delikates.

Bezdrátový pokrmový 
teploměr2)

Dohled již není potřeba: ukazatel zbývajícího 
času Vás přesně informuje, kdy jsou maso, 
ryby nebo drůbež hotové.

Funkce Crisp
Pro křupavé zhnědnutí: některé 

pokrmy, např. pizzu nebo hranolky, upečete 
lépe při suchém teple.
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Význam symbolů
Miele RangeCooker

Na následující straně je v tabulce 
uveden podrobný popis přístroje 
Miele RangeCooker. Přístroje Miele 
disponují různými funkcemi 
a vlastnostmi.

Nejdůležitější z nich jsou vždy 
uvedeny prostřednictvím symbolů 
pod daným produktem, abyste 
o nich měli lepší přehled. Na této 
straně naleznete vysvětlení k sym-
bolům nejdůležitějších funkcí a 
vlastností přístroje RangeCooker. 

Výsuvné pojezdy FlexiClip
 Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven výsuvnými pojezdy 
FlexiClip.

 Výsuvné pojezdy pro flexibilní a 
bezpečnou obsluhu pečících roštů 
mimo ohřevný prostor.

Automatické programy
Symbol uvádí, zda přístroj dispo-
nuje automatickými programy.

Nenáročná a plně automatická 
příprava pokrmů.

Pokrmový teploměr
Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven pokrmovým teploměrem.

Díky pokrmovému teploměru lze 
dosáhnout na stupeň přesného 
pečení.

Pečení při nízkých teplotách
Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven tímto režimem.

 Díky pečení při nízkých teplotách 
připravíte opravdové gurmánské 
speciality.

Ovládání přístroje
Symbol uvádí, jakým typem 
ovládání je přístroj vybaven.

M Touch - intuitivní dotykové 
ovládání

Objem ohřevného prostoru
 Symbol uvádí velikost užitného 
objemu ohřevného prostoru 
přístroje.

 Konkrétní velikost objemu ohřev-
ného prostoru přístroje Miele 
RangeCooker.

Komfort při údržbě
Symbol uvádí, jakým způsobem 
se přístroj čistí.

Ohřevný prostor a příslušenství 
jsou po pyrolýze zářivě čisté.

Klimatické pečení
 Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven provozním způsobem 
klimatické pečení.

 Kombinace provozního způsobu 
s vlhkostí. V závislosti na výbavě 
existují různé volitelné možnosti.
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Sporák RangeCooker
Přehled přístrojů

Typ/prodejní označení HR 1956 G*
Šíře přístroje 123 cm
Druh ohřevu
Elektro/plyn –/•
Design
Displej pečicí trouby/pečicí trouba s mikrovlnou M Touch/M Touch
Přednosti pečicí trouby a pečicí trouby s mikrovlnou
Stupně výkonu mikrovlny ve W 80/150/300/450/600/850/1000
Bezdrátový pokrmový teploměr u pečicí trouby/
pokrmový teploměr u pečicí trouby s mikrovlnou •/•
Motor otočného grilu •
Provozní způsoby pečicí trouby a pečicí trouby s mikrovlnou
Horký vzduch plus/intenzivní pečení/zapékání/rozmrazování •/•/•/•
Horní a spodní pečení/spodní pečení/horní pečení •/•/•
Malý gril/velký gril/grilování s cirkulací •/•/•
Klimatické pečení/pečicí automatika/pečení při nízkých teplotách •/•/•
Automatické programy pečicí trouby s mikrovlnou/speciální použití •/•
Mikrovlna/s horkým vzduchem plus/s pečicí automatikou •/•/•
Mikrovlna s grilem/grilování s cirkulací •/•
Přednosti a provozní způsoby nahřívače
Nahřívání šálků/nahřívání talířů/udržování teploty pokrmů/
pečení při nízkých teplotách •/•/•/•
Vybavení plochy pro vaření
Počet extra silných hořáků/výkon ve W 1/4.200
Počet silných hořáků/výkon ve W 1/3.300
Počet normálních hořáků/výkon ve W 4/2.300
Funkce pozvolného vaření/GasStop/ReStart •/•/•
Počet grilovacích ploch x výkon ve W/šířka x hloubka v mm 1 x 4.200/258 x 434
Zemní plyn/LPG •/–
Počet indukčních varných zón/varná zóna Vario –/–
Booster/TwinBooster/funkce udržování teploty –/–/–
Výkon ve W –
Komfort při obsluze
Kovové otočné voliče/osvětlení otočných voličů •/•
Ergonomická otočná rukojeť/motorické otvírání výsuvného panelu •/•
Kuchyňský budík/automatika vypínání/programovatelná délka vaření •/•/•
Vlastní programy/individuální nastavení •/•
Funkce Popcorn/Quick mikrovlna •/•
Dvířka přístroje
Dvířka CleanGlass/tlumené zavírání dvířek u pečicí trouby •/•
Ohřevný prostor
Objem pečicí trouby v l/objem pečicí trouby s mikrovlnou v l 85/43
Komfort při údržbě
Nerez částečně s CleanSteel povrchem •
Pečicí trouba s mikrovlnou s PerfectClean ohřevným prostorem •
Pečicí trouba s pyrolýzou/katalyzátor •/•
Emailované nosiče nádobí vhodné k mytí v myčce •
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti B
Bezpečnost
Systém chlazení přístroje a vlažná čelní stěna •
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění/dveřní spínač •/•/•
Technické údaje

Rozměry přístroje v mm (š x v x h)
1219 (–2mm) x 902 – 940 x  
692 (–2mm)

Dodávané příslušenství
Univerzální plech s úpravou PerfectClean 1
Rošt s úpravou PerfectClean/PyroFit 1/3
Ochranný plech s povrchem PerfectClean/skleněná miska 1/2
Výsuvné pojezdy FlexiClip s PyroFit povrchem 2

* K dodání od 09/2017
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Vhodné řešení do každé domácnosti
Provedení odsavačů Miele RangeHood

Kuchyňské přístroje z řady Miele Ranges 
vytváří společně s řadou Miele RangeHood 
perfektní celek, co se týče tvarů i funkcí. 
Miele RangeHood jsou dostupné v provede- 
ní dekoračních nástěnných odsavačů par či 
jako vestavné plošné odsavače par. Použití 
odsavače par RangeHood se speciálním 
přepážkovým filtrem z kvalitního nerezu se 
doporučuje z důvodu vzájemně sladěné 
vysoké výkonnosti kuchyňských přístrojů 
a odsavačů par RangeHood.

RangeHood – nástěnné odsavače par

RangeHood – vestavný plošný odsavač 
par
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Při vaření a především při smažení vznikají výpary, tvořené směsí 
vodní páry, tuků a pachů. Pokud vzduch z kuchyně není odsáván 
nebo filtrován, zůstanou výpary uvnitř a klima v místnosti se zhorší. 
Tím trvale trpí Váš kuchyňský nábytek, tapety, nátěry atd., protože se 
na nich usazují tuk i nečistoty. Existují dvě možnosti efektivního 
čištění vzduchu: režim odtahu a cirkulace. Tyto provozní způsoby 
poskytují své výhody, ale mají také určitá omezení. Který provozní 
způsob je pro Vás tou nejlepší volbou, závisí na několika faktorech, 
které Vám nyní objasníme.

Odsavače s odtahem vzduchu – vysoce efektivní
Odsavače s odtahem vzduchu nasávají výpary vznikající při vaření a 
pomocí tukového filtru filtrují tukové částice. Filtrovaný vzduch je 
odtahovou rourou veden z kuchyně ven. Společně s filtrovaným 
vzduchem jsou z kuchyně odváděny také přebytečná vlhkost a 
pachy. K odvádění vzduchu ven potřebují odsavače s odtahem 
průchodku zdí nebo střechou. Současně musí být také přiváděn 
čerstvý vzduch, např. otevřeným oknem. Instalace odsavače par 
v provozu s odtahem vzduchu se doporučuje především nad plyno-
vou varnou deskou, a při častém používání fritézy, grilu nebo wok 
pánve. Tyto přístroje uvolňují značné množství tepla, tuků a výparů, 
jejichž odvádění je nejúčinnější pomocí odtahu vzduchu. Kromě toho 
je plynová varná deska díky přívodu vzduchu současně zásobována 
kyslíkem, potřebným pro hoření.

Odtah vzduchu s externím ventilátorem – účinný a tichý
Režim s odtahem vzduchu je dostupný i v kombinaci s externím 
ventilátorem, který je namontován mimo odsavač par, například 
na venkovní zdi nebo na střeše. Díky externí montáži můžete snížit 
hlučnost ventilátoru a umístit jej tam, kde jeho chod tolik neruší. 
Hlučnost přímo v místě odsavače je tak redukována na minimum. 
Pro výrazné snížení hlučnosti doporučujeme délku odtahu minimálně 
5-7 metrů. Zda můžete použít externí ventilátor závisí na prostoro-
vém řešení Vaší kuchyně, uspořádání odtahu a odsavače par.

Cirkulační odsavače – jednoduché a energeticky výhodné
Cirkulační odsavače nasávají páru vznikající při vaření a v různých 
filtračních vrstvách vyfiltrují částice tuků a pachů. Vyčištěný vzduch 
je odváděn zpět do místnosti. Dochází tak k cirkulaci vzduchu 
v uzavřeném prostoru. Cirkulační odsavače par nepotřebují žádné 
roury a průchodky stěnou nebo stropem. Díky tomu je montáž oproti 
odsavačům par s odtahem vzduchu snadnější a často je i jediným 
řešením (např. výškové budovy). Cirkulační odsavač par je vhodný k 
použití nad sklokeramickou varnou deskou. Nad plynovou varnou 
desku, byste měli raději instalovat odsavač par s odtahem vzduchu.

Výkonná technologie do Vaší kuchyně
Provozní způsoby přístrojů Miele RangeHood
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Otočné voliče
Líbivý tvar a funkčnost: kovové otočné 
voliče doplňují harmonický design přístrojů 
řady RangeHood.

Teplotní čidlo
Ochrana před vznikem vysokých teplot: 
v případě potřeby se odsavač automaticky 
přepne na nejvýkonnější stupeň.

Made in Germany
Knowhow a řemeslné umění: v každém 
odsavači je kus uměleckého díla, od vývoje 
až po výrobu.

LED osvětlení
Ekologické a s extrémně dlouhou životností: 
díky až 4 x 2 W je varná deska rovnoměrně 
osvětlena příjemným teplým světlem.

Miele CleanCover
Ochrana a snadné čištění: uzavřený hladký 
povrch brání kontaktu s elektronikou 
a motorem.

Přepážkový filtr, vhodný k mytí v myčce 
Kvalitní nerezové tukové filtry Miele jsou 
extrémně účinné při odsávání par a filtraci 
tuků. Odloučený tuk se shromažďuje 
ve snadno vyjmutelném sběrném žlábku. 
Tukové filtry lze pohodlně umýt v myčce 
nádobí a navíc mají velmi dlouhou životnost.

Jaké vlastnosti upřednostňujete?
Přednosti přístrojů Miele Range Hood
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Energetická účinnost
Symbol uvádí, do které třídy 
energetické účinnosti přístroj patří.

Symbol uvádí konkrétní třídu 
energetické účinnosti daného 
přístroje.

Přepážkový filtr
Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven přepážkovým filtrem.

Přepážkový filtr je vhodný k mytí 
v myčce nádobí

LED osvětlení
Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven LED osvětlením.

Pro optimální osvětlení celé varné 
desky

Význam symbolů
Miele RangeHood 

Na následující straně je v tabul-
kách uveden podrobný přehled 
přístrojů Miele RangeHood. Pří-
stroje Miele disponují různými 
funkcemi a vlastnostmi.

Nejdůležitější z nich jsou vždy 
uvedeny prostřednictvím symbolů 
pod daným produktem, abyste 
o nich měli lepší přehled. 
Na této straně naleznete vysvětlení 
k symbolům nejdůležitějších funkcí 
a vlastností přístrojů RangeHood.
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Odsavač RangeHood
Přehled přístrojů

* K dodání od 09/2017
1)  U externího provedení se hodnoty uvedené na energetickém štítku vztahují 

výhradně na osvětlení.
2)  Normy pro výkon proudění vzduchu:  

EN 61591 Akustický výkon: EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13
3)  Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 12,6 kW, 

přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

Typ/prodejní označení DAR 1255* DAR 1155*
Provedení
Nástěnný odsavač par/vestavný odsavač par •/– –/•
Provozní způsob
Odtah/cirkulace/externí •/–/• •/–/•
Komfort při obsluze
Otočné voliče • •
Počet výkonnostních stupňů 3 3
Booster • •
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover • •
Počet nerezových filtrů vhodných k mytí v myčce 4 4
Jímka k zachycení tuků vhodná k mytí v myčce • •
Teplotní senzor • •
Hospodárnost1)

Třída energetické účinnosti/třída účinnosti filtrace tuků B/C B/C
Roční spotřeba energie kWh/rok 70 70
Osvětlení
LED • •
Počet x Watt 4 x 3 W 4 x 3 W
Výkon při maximálním průměru odtahu2)

Odtah (ne u externí varianty)
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h) 400 400
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 54/40 54/40
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h) 650 650
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 67/53 67/53
Cirkulace
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h) 400 400
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 59/44 59/44
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h) 650 650
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 71/57 71/57
Technické údaje
Rozměry těla odsavače v  mm (š x v x h) 1.218/457/611 1.155/449/579
Minimální vzdálenost nad elektrickou/plynovou varnou deskou3) v mm 450/650 450/650
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A 0,212/230/15 0,212/230/15
Pokyny pro montáž
Odtah nahoru/dozadu/boční •/•/• •/•/•
Průměr odtahového hrdla v mm 150 150
Dodávané příslušenství
Zpětná klapka • •
Příslušenství k dokoupení
Kryt komínu (v: 152 mm) DRDC 4806
Kryt komínu (v: 305 mm) DRDC 4812
Kryt komínu (v: 457 mm) DRDC 4818
Kryt komínu (v: 610 mm) DRDC 4824
Sada pro přestavbu na cirkulaci
Zadní nástěnný panel (š: 760 mm) – –
Zadní nástěnný panel (š: 913 mm) – –
Zadní nástěnný panel (š: 1218 mm) RBS 48 RBS 48 
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Kávovary na zrnkovou kávu
Máte svůj oblíbený druh kávy? Rádi ochut-
náváte nové druhy? Chcete si vychutnat 
aroma čerstvě namleté kávy? Potom je 
pro Vás kávovar Miele s mlýnkem tou správ- 
nou volbou. Intenzitu namletí nebo teplotu 
vody můžete přizpůsobit přesně Vaší chuti. 

Kávovary se systémem Nespresso
Dáváte přednost kapslovému systému? 
Milujete pohodlí, které nabízí prvotřídní 
kávovar, jenž všechna nastavení provede 
za Vás a usnadní Vám čištění? Tato přání 
Vám splní kávovar Miele s jedinečnou tech- 
nologií a kapslovým sytémem Nespresso.

Systém přípravy kávy pro dokonalý požitek
Kávovary Miele
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Jaký typ přístroje hledáte?
Vyberte si ten správný kávovar pro Vás

Vestavný kávovar 
se systémem Nespresso
Tento kávovar můžete instalovat do každého 
výklenku o výšce 35 cm – do vysoké, horní 
nebo do nástavbové skříňky. Kávovar lze 
skvěle kombinovat s parní troubou nebo 
mikrovlnnou troubou o výšce 35 cm.

Volně stojící kávovary 
s mlýnkem na kávu
Volně stojící kávovary Miele můžete postavit 
prakticky kamkoliv – do kuchyně, obývacího 
pokoje nebo do zimní zahrady. Stačí jen 
stisknout tlačítko a můžete si užívat aroma 
čerstvě namleté kávy.

Vyberte si mezi puristickou řadou CM 7 
s ovládáním C-Touch nebo kompaktními 
přístroji CM 6 s ovládáním DirectSensor.

Vestavné kávovary s mlýnkem na kávu
Kávovar zabudujete do výklenku o výšce 
45 cm. V kombinaci s jinými vestavnými 
spotřebiči Miele – vertikálně nebo horizon-
tálně – vznikne homogenní design. Tento 
vestavný přístroj je volitelně dostupný 
i s pevným připojením na vodu.

Kávovar s pevným připojením na vodu je 
vždy připraven k použití. Je připojen přímo 
k rozvodu vody. Tím si ušetříte ruční doplňo-
vání zásobníku na vodu.

U Miele máte na výběr různá provedení a velikosti přístrojů. Najdete zde perfektní kávovary 
do Vaší kuchyně. Vždy té nejlepší kvality od Miele.
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Jaké komfortní vlastnosti si přejete?
Vestavné kávovary s mlýnkem na kávu – přednosti produktů*

AromaticSystem
Intenzivní aroma: inteligentní technologie 
pro ty nejlepší výsledky. Ve spařovací 
komoře se perfektně smísí káva s vodou.

CupSensor1)

Ideální vzdálenost: CupSensor 
rozpozná výšku šálku nebo hrníčku 
a nastaví trysky do správné polohy.

Nádoba na mléko EasyClick2)

Inovativní a pouze u Miele: 
nádobu na mléko snadno nasadíte nebo 
vyjmete z přední strany přístroje.

Automatické propláchnutí  
rozvodů mléka

Maximální komfort: po přípravě kávových 
specialit s mlékem se přístroj automaticky 
propláchne.

ComfortDoor – systém otevírání dvířek 
Snadná dostupnost: čelo přístroje se celé 
otevře, což zaručí pohodlný přístup 
k zásobníku na zrnkovou kávu, vodu, 
kávovou sedlinu a k odkapávací misce.

* Vybavení závislé na modelu. 
1) EP 2 454 977 B1
2) EP 2 594 172 B1

Funkce OneTouch a OneTouch for Two
Plně automatická dokonalost: jediným 
stisknutím tlačítka připravíte jednu nebo 
rovnou dvě kávové speciality. Díky funkci 
OneTouch for Two snadno připravíte sou-
časně dvě kávy latte macchiato nebo dva 
šálky cappuccina, kávy či espressa.
Díky funkci OneTouch můžete dvojitým 
stisknutím tlačítka připravit dva horké 
nápoje za sebou. Horké nápoje se připraví 
komfortně z centrální trysky. Skleničky 
a šálky se přitom nemusí posouvat.
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Jaké komfortní vlastnosti si přejete?
Volně stojící kávovary s mlýnkem na kávu – přednosti produktů*

Automatické odvápnění1)

Odvápnění bez námahy: 
model CM 7500 samostatně odstraňuje 
vápenaté usazeniny díky patentované1) 
funkci Automatické odvápnění.

C-Touch
Snadné ovládání: kávovary CM 7 lze ovládat 
jednoduše několika dotyky na intuitivním 
displeji C-Touch.

Automatické propláchnutí rozvodů mléka
Maximální komfort: po přípravě kávových 
specialit s mlékem se přístroj automaticky 
propláchne.

Coffee & Tea
Rozmanitost pro požitkáře: kávovary řady 
CM 7 dokonale připraví 20 kávových či 
čajových specialit a to plně automaticky.

CupSensor2)

Ideální vzdálenost: CupSensor 
rozpozná výšku šálku nebo hrníčku 
a nastaví trysky do správné polohy.

* Vybavení závislé na modelu. 
1) Patent: EP2705783B1, US201400060338A1
2) Patent: EP2454976B1

Funkce OneTouch a OneTouch for Two
Plně automatická dokonalost: jediným 
stisknutím tlačítka připravíte jednu nebo 
rovnou dvě kávové speciality. Díky funkci 
OneTouch se horké nápoje připraví kom-
fortně z centrální trysky. Skleničky a šálky 
se již nemusí posouvat ani při přípravě 
kávových specialit s mlékem. Díky funkci 
OneTouch for Two snadno připravíte i dvě 
kávy latte macchiato nebo dva šálky 
cappuccina, kávy či espressa současně.



198



EXKLUZIVNĚ
U MIELE

EXKLUZIVNĚ
U MIELE

199

K
áv

ov
ar

y 
M

ie
le

Jaké komfortní vlastnosti si přejete?
Přednosti vestavných kávovarů se systémem Nespresso

Cappuccinatore
Obratem: příprava horkého mléka nebo 
nadýchané mléčné pěny rovnou do šálku, 
sklenice nebo konvičky.

Zásobník na kapsle
Stisknutím tlačítka: jedinečný, 

elektronicky ovládaný zásobník naservíruje 
5 různých druhů kávových specialit.

ComfortDoor – systém otevírání dvířek
Snadná dostupnost: čelo přístroje se celé 
otevře, což zaručí pohodlný přístup 
k zásobníku na zrnkovou kávu, vodu, 
kávovou sedlinu a k odkapávací misce

ComfortClean
Důkladné a zárověň šetrné čištění: většinu 
součástí kávovaru lze umýt v myčce nádobí.

Uživatelské profily
Libovolný výběr: až deset individuálních 
uživatelských profilů pro dokonalý požitek 
z kávy.

Vestavné kávovary 
se systémem Nespresso

Pomocí tohoto vestavného kávovaru Miele 
připravíte espresso a kávu z kapslí Nespres- 
so mimořádně pohodlně. A samozřejmě 
také cappuccino, latte macchiato a jiné 
kávové speciality. Můžete nechat rozmazlo-
vat své smysly celkem 21 druhy kávy – dle 
chuti a nálady: od intenzivní po jemnou, od 
ovocné po kořeněnou. Systém Nespresso 
používá mletou kávu uzavřenou v kapslích. 
Každá kapsle garantuje maximální chuť 
ve stále stejné vysoké kvalitě.
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2. Provedení přístroje
  Vestavný přístroj s mlýnkem 

na kávu
 Vestavný přístroj s kapslovým 
 systémem
  Volně stojící přístroj s mlýnkem 

na kávu

5b. Přednosti produktů – volně stojící 
kávovary s mlýnkem na kávu
 OneTouch a OneTouch for Two
 Automatické odvápnění
 CupSensor
 Coffee & Tea
 C-Touch
  Automatické propláchnutí rozvodů 

mléka

5a. Přednosti produktů – vestavné 
kávovary s mlýnkem na kávu
 OneTouch a OneTouch for Two
 AromaticSystem 
 CupSensor 
 Nádoba na mléko EasyClick 
  Automatické propláchnutí rozvodů 

mléka
 ComfortDoor

Jaké aspekty jsou pro Vás důležité?

1. Systém přípravy
 Systém s mlýnkem na kávu
 Kapslový systém

3. Designová řada
 PureLine
 ContourLine
 ArtLine

5c. Přednosti produktů – vestavné 
kávovary s kapslovým systémem
 Cappuccinatore
 Zásobník na kapsle
 ComfortDoor
 ComfortClean
 Uživatelské profily

4. Barevné provedení 
 Nerez/CleanSteel
 Obsidian černá
 Briliantová bílá/lotosově bílá
 Havana hnědá
 Grafitově šedá

Vyplněním požadovaných parametrů Vám Váš odborný prodejce může 
pomoci vybrat optimálně vybavený přístroj, který bude splňovat všechny 
Vaše požadavky.
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Přístroje Miele disponují různými 
funkcemi a vlastnostmi. Nejdůleži-
tější z nich jsou vždy uvedeny 
prostřednictvím symbolů pod 
daným produktem, abyste o nich 
měli lepší přehled. 

Na následující straně naleznete 
vysvětlení k symbolům nejdůleži-
tejších funkcí a vlastností vestav-
ných kávovarů. 

Ovládání
Symbol uvádí, jakým způsobem 
se přístroj ovládá.

M Touch: intuitivní dotykové 
ovládání, indikace na vícebarev-
ném displeji.

 Přímá volba nápojových specialit 
pomocí dotykového senzoru, 
indikace na 4řádkovém textovém 
displeji.

Systém přípravy
 Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven mlýnkem na kávu či 
kapslovým systémem.

 Pomletá káva a voda se smíchají 
mimořádně intenzivně a aroma 
kávy se může ještě lépe rozvinout.

Kávovary s kapslovým systémem 
Nespresso připraví až 21 různých 
druhů kávy.

OneTouch for Two
Symbol uvádí, zda přístroj nabízí 
funkci OneTouch for Two.

Příprava dvou lahodných kávo-
vých specialit současně jedním 
stisknutím tlačítka.

ComfortDoor
 Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven systémem dvířek s kom-
pletním otevíráním čelní stěny.

 Komfortní přístup např. k vyjíma-
telnému zásobníku na vodu, 
odkapávací misce a zásobníku 
na kávovou sedlinu.

EasyClick
 Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven nádobou na mléko 
EasyClick.
Snadné zajištění nebo vyjmutí 
nádoby na mléko z přední strany 
přístroje.

CupSensor
Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven funkcí automatického 

 rozpoznání okraje šálku.

Čidlo rozpozná výšku šálku 
a nastaví trysku do vhodné 
polohy.

Čisticí programy
Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven čisticími programy.

 Komfortní čisticí programy 
pro optimální hygienu a zajištění 
dlouhé životnosti přístroje.

Připojení na vodu
 Symbol uvádí, zda lze přístroj 
připojit k přívodu čerstvé vody.

Přístroj je možné připojit na pevný 
přívod vody.

Propojení s nahřívačem
 Symbol uvádí, zda lze přístroj 
připojit k nahřívači nádobí.

 Připojení nahřívače nádobí 
pod modely CVA 6000 pro opti-
málně předehřáté šálky na kávu.

Význam symbolů
Vestavné kávovary Miele
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Vestavné kávovary
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení CVA 6401 CVA 6800 CVA 6805
Provedení
Volně stojící kávovar s mlýnkem na kávu – – –
Vestavný kávovar s mlýnkem na kávu • • •
Vestavný kávovar se systémem Nespresso – – –
Design
PureLine/ContourLine •/• •/– •/–
Displej DirectSensor M Touch M Touch
Nápojové speciality
Espresso/káva/velká káva •/•/• •/•/• •/•/•
Cappuccino/caffè latte •/• •/• •/•
Latte macchiato/espresso macchiato •/– •/– •/–
Horká voda/horké mléko/mléčná pěna •/•/• •/•/• •/•/•
Uživatelské výhody
Příprava OneTouch/OneTouch for Two •/• •/• •/•
Šetrný kuželový mlýnek • • •
Možnost jiného druhu kávy ve formě mleté kávy • • •
Programování uživatelských profilů 10 11 11
Nastavení stupně namletí/množství namletí •/• •/• •/•
Nastavení množství vody/teploty vody •/• •/• •/•
Nastavení předspaření/množství mléka/množství mléčné pěny •/•/• •/•/• •/•/•
Funkce konvičky kávy/čaje •/– •/– •/–
Komfort při obsluze
Individuální volba jazyka/zobrazení denního času/zobrazení data •/•/• •/•/• •/•/•
CupSensor – • •
Plynule výškově nastavitelné trysky v cm 8,3 – 16,5 8,3 – 16,5 8,3 – 16,5
ComfortDoor/BrilliantLight/skrytý úchyt dvířek •/•/• •/•/• •/•/•
Vyjímatelný zásobník na zrnkovou kávu/Nespresso kapsle •/– •/– •/–
Objem zásobníku na zrnkovou kávu v g 500 500 500
Objem zásobníku na kapsle v ks – – –
Objem zásobníku na kávovou sedlinu v ks 15 15 15
Objem zásobníku na vodu v l 2,3 2,3 2,3
Nastavitelný čas zapnutí/vypnutí •/• •/• •/•
Nastavitelný režim Stand-by/udržení denního času v h •/200 •/200 •/200
Možnost propojení s nahřívačem – • •
DoubleShot/pevné připojení na vodu –/– –/– –/•
Komfort při údržbě
Komfortní čisticí programy/ComfortClean •/• •/• •/•
Automatické odvápnění – – –
Automatické propláchnutí rozvodů mléka ze zásobníku na vodu • • •
Vyjímatelné rozvody mléka/spařovací jednotka •/• •/• •/•
Hospodárnost
Energeticky úsporný Eco mód • • •
Bezpečnost
Zablokování zprovoznění • • •
Technické údaje
Rozměry 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 550
Hloubka s otevřenými dvířky v cm 106,0 106,0 106,0
Celkový příkon v kW 2,8 3,5 3,5
Napětí ve V/jištění v A 220 – 240/16 220 – 240/16 220 – 240/16
Délka přívodní hadice/elektrického vedení v m –/2,0 –/2,0 1,5/2,0
Dodávané příslušenství
Skleněná nádoba na mléko/nerezová izolační nádoba na mléko •/– •/– •/–
Odvápňovací prostředek/čisticí tablety/dóza kávy Illy •/•/– •/•/– •/•/–
Barevné provedení
Nerez CleanSteel • • •
Briliantová bílá • – •
Obsidian černá • – •
Havana hnědá • – •
Grafitově šedá • – •
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Vestavné kávovary
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení CVA 6431
Provedení
Volně stojící kávovar s mlýnkem na kávu –
Vestavný kávovar s mlýnkem na kávu –
Vestavný kávovar se systémem Nespresso •
Design
PureLine/ContourLine •/•
Displej DirectSensor
Nápojové speciality
Espresso/káva/velká káva •/•/•
Cappuccino/caffè latte –/–
Latte macchiato/espresso macchiato –/–
Horká voda/horké mléko/mléčná pěna –/•/•
Uživatelské výhody
Příprava OneTouch/OneTouch for Two –/–
Šetrný kuželový mlýnek –
Možnost jiného druhu kávy ve formě mleté kávy –
Programování uživatelských profilů 10
Nastavení stupně namletí/množství namletí –/–
Nastavení množství vody/teploty vody •/–
Nastavení předspaření/množství mléka/množství mléčné pěny –/–/–
Funkce konvičky kávy/čaje –/–
Komfort při obsluze
Individuální volba jazyka/zobrazení denního času/zobrazení data •/•/•
CupSensor –
Plynule výškově nastavitelné trysky v cm 8,3 – 16,5
ComfortDoor/BrilliantLight/skrytý úchyt dvířek •/•/•
Vyjímatelný zásobník na zrnkovou kávu/Nespresso kapsle –/•
Objem zásobníku na zrnkovou kávu v g –
Objem zásobníku na kapsle v ks 20
Objem zásobníku na kávovou sedlinu v ks 15
Objem zásobníku na vodu v l 1,5
Nastavitelný čas zapnutí/vypnutí •/•
Nastavitelný režim Stand-by/udržení denního času v h •/200
Možnost propojení s nahřívačem –
DoubleShot/pevné připojení na vodu –/–
Komfort při údržbě
Komfortní čisticí programy/ComfortClean •/•
Automatické odvápnění –
Automatické propláchnutí rozvodů mléka ze zásobníku na vodu –
Vyjímatelné rozvody mléka/spařovací jednotka –/–
Hospodárnost
Energeticky úsporný Eco mód •
Bezpečnost
Zablokování zprovoznění •
Technické údaje
Rozměry výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 360 x 310
Hloubka s otevřenými dvířky v cm 106,0
Celkový příkon v kW 2,8
Napětí ve V/jištění v A 220 – 240/16
Délka přívodní hadice/elektrického vedení v m 0,0/2,0
Dodávané příslušenství
Skleněná nádoba na mléko/nerezová izolační nádoba na mléko –/–
Odvápňovací prostředek/čisticí tablety/dóza kávy Illy •/•/–
Barevné provedení
Nerez CleanSteel •
Briliantová bílá –
Obsidian černá –
Havana hnědá –
Grafitově šedá –
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EasyClean
Symbol uvádí, zda lze snadno 
vyčistit spařovací jednotku.

Vyjímatelná spařovací jednotka 
pro optimální hygienu.

Coffee & Tea
Symbol uvádí, zda umí přístroj 
připravovat kávové i čajové 

 speciality.

 Italské kávové speciality a indivi-
duální příprava různých druhů čaje 
při optimální teplotě.

BrilliantLight
Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven LED osvětlením.

 Decentní LED osvětlení dodá 
každému šálku pravou atmosféru 
a vnese příjemnou náladu do Vaší 
kuchyně.

CupSensor
 Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven funkcí automatického 
rozpoznání okraje šálku.

Senzor rozpozná výšku šálku 
a nastaví trysku do vhodné 
polohy.

Automatické odvápnění
 Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven funkcí automatického 
odvápňování.

Automatické odvápnění kávovaru 
pro nejvyšší uživatelský komfort.

Přístroje Miele disponují různými 
funkcemi a vlastnostmi. Nejdůleži-
tější z nich jsou vždy uvedeny 
prostřednictvím symbolů pod 
daným produktem, abyste o nich 
měli lepší přehled.

Na následující straně naleznete 
vysvětlení k symbolům nejdůleži-
tejších funkcí a vlastností vestav-
ných kávovarů.

Ovládání
Symbol uvádí, jakým způsobem 
se přístroj ovládá.

C-Touch: intuitivní dotykové 
ovládání přímo na barevném 
displeji TFT.

 DirectSensor: volba nápojových 
specialit pomocí dotykového 
senzoru, indikace na 4řádkovém 
textovém displeji.

AromaticSystem
Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven funkcí AromaticSystem.

 Pomletá káva a voda se smíchají 
mimořádně intenzivně a aroma 
kávy se může ještě lépe rozvinout.

OneTouch for Two
Symbol uvádí, zda přístroj nabízí 
funkci OneTouch for Two.

Příprava dvou lahodných kávo-
vých specialit současně jedním 
stisknutím tlačítka.

Čisticí programy
Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven čisticími programy.

 Komfortní čisticí programy 
pro optimální hygienu a zajištění 
dlouhé životnosti přístroje.

Význam symbolů
Volně stojící kávovary Miele
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Volně stojící kávovary
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení CM 6150 CM 6350
Provedení
Volně stojící kávovar s mlýnkem na kávu • •
Vestavný kávovar s mlýnkem na kávu – –
Vestavný kávovar se systémem Nespresso – –
Design
PureLine/ContourLine –/– –/–
Displej DirectSensor DirectSensor
Nápojové speciality
Espresso/káva/velká káva •/•/• •/•/•
Cappuccino/caffè latte •/• •/•
Latte macchiato/espresso macchiato •/– •/–
Horká voda/horké mléko/mléčná pěna –/•/• •/•/•
Uživatelské výhody
Příprava OneTouch/OneTouch for Two •/• •/•
Šetrný kuželový mlýnek • •
Možnost jiného druhu kávy ve formě mleté kávy • •
Programování uživatelských profilů 4 4
Nastavení stupně namletí/množství namletí •/• •/•
Nastavení množství vody/teploty vody •/• •/•
Nastavení předspaření/množství mléka/množství mléčné pěny •/•/• •/•/•
Funkce konvičky kávy/čaje •/– •/–
Komfort při obsluze
Individuální volba jazyka/zobrazení denního času/zobrazení data •/–/– •/–/–
CupSensor – –
Plynule výškově nastavitelné trysky v cm 8,0 – 14,0 8,0 – 14,0
ComfortDoor/BrilliantLight/skrytý úchyt dvířek –/–/– –/•/–
Vyjímatelný zásobník na zrnkovou kávu/Nespresso kapsle –/– –/–
Objem zásobníku na zrnkovou kávu v g 300 300
Objem zásobníku na kapsle v ks – –
Objem zásobníku na kávovou sedlinu v ks – –
Objem zásobníku na vodu v l 1,8 –
Nastavitelný čas zapnutí/vypnutí •/• •/•
Nastavitelný režim Stand-by/udržení denního času v h •/– •/–
Možnost propojení s nahřívačem – –
DoubleShot/pevné připojení na vodu –/– –/–
Komfort při údržbě
Komfortní čisticí programy/ComfortClean •/• •/•
Automatické odvápnění – –
Automatické propláchnutí rozvodů mléka ze zásobníku na vodu • •
Vyjímatelné rozvody mléka/spařovací jednotka •/• •/•
Hospodárnost
Energeticky úsporný Eco mód • •
Bezpečnost
Zablokování zprovoznění • •
Technické údaje
Rozměry přístroje v mm (š x v x h) 251 x 359 x 427 251 x 359 x 427
Hloubka s otevřenými dvířky v cm – –
Celkový příkon v kW 1,5 1,5
Napětí ve V/jištění v A 220 – 240/10 220 – 240/10
Délka přívodní hadice/elektrického vedení v m –/1,4 –/–
Dodávané příslušenství
Skleněná nádoba na mléko/nerezová izolační nádoba na mléko –/– –/•
Odvápňovací prostředek/čisticí tablety/dóza kávy Illy •/•/– •/•/–
Barevné provedení
Lotosově bílá • •
Obsidian černá • •
Grafitově šedá • •
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Volně stojící kávovary
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení CM 7300 CM 7500
Provedení
Volně stojící kávovar s mlýnkem na kávu • •
Vestavný kávovar s mlýnkem na kávu – –
Vestavný kávovar se systémem Nespresso – –
Design
PureLine/ContourLine –/– –/–
Displej C Touch C Touch
Nápojové speciality
Espresso/káva/velká káva •/•/• •/•/•
Cappuccino/caffè latte/cappuccino italiano/café au lait •/•/•/• •/•/•/•
Latte macchiato/espresso macchiato/flat white/caffè americano •/•/•/• •/•/•/•
Horká voda/horké mléko/mléčná pěna •/•/• •/•/•
Zelený/černý/bylinkový/ovocný čaj •/•/•/• •/•/•/•
Uživatelské výhody
Příprava OneTouch/OneTouch for Two •/• •/•
Šetrný kuželový mlýnek • •
Možnost jiného druhu kávy ve formě mleté kávy • •
Programování uživatelských profilů 8 10
Nastavení stupně namletí/množství namletí •/• •/•
Nastavení množství vody/teploty vody •/• •/•
Nastavení předspaření/množství mléka/množství mléčné pěny •/•/• •/•/•
Funkce konvičky kávy/čaje •/• •/•
Komfort při obsluze
Individuální volba jazyka/zobrazení denního času/zobrazení data •/•/• •/•/•
CupSensor • •
Plynule výškově nastavitelné trysky v cm 8,0 – 16,0 8,0 – 16,0
ComfortDoor/BrilliantLight/skrytý úchyt dvířek –/•/– –/•/–
Vyjímatelný zásobník na zrnkovou kávu/Nespresso kapsle –/– –/–
Objem zásobníku na zrnkovou kávu v g 500 500
Objem zásobníku na kapsle v ks – –
Objem zásobníku na kávovou sedlinu v ks – –
Objem zásobníku na vodu v l 2,2 2,2
Nastavitelný čas zapnutí/vypnutí •/• •/•
Nastavitelný režim Stand-by/udržení denního času v h •/200 •/200
Možnost propojení s nahřívačem – –
Expert mód/DoubleShot/pevné připojení na vodu •/•/– •/•/–
Komfort při údržbě
Komfortní čisticí programy/ComfortClean •/• •/•
Automatické odvápnění – •
Automatické propláchnutí rozvodů mléka ze zásobníku na vodu • •
Vyjímatelné rozvody mléka/spařovací jednotka •/• •/•
Hospodárnost
Energeticky úsporný Eco mód • •
Bezpečnost
Zablokování zprovoznění • •
Technické údaje
Rozměry přístroje v mm (š x v x h) 311 x 397 x 445 311 x 397 x 445
Hloubka s otevřenými dvířky v cm – –
Celkový příkon v kW 1,5 1,5
Napětí ve V/jištění v A 220 – 240/10 220 – 240/10
Délka přívodní hadice/elektrického vedení v m –/1,2 –/1,2
Dodávané příslušenství
Skleněná nádoba na mléko/nerezová izolační nádoba na mléko –/• –/•
Odvápňovací prostředek/čisticí tablety/dóza kávy Illy •/•/– –/•/–
Odvápňovací kartuše – •
Barevné provedení
Obsidian černá • •



209

K
áv

ov
ar

y 
M

ie
le



210

Jaký typ přístroje hledáte?
Chladničky a mrazničky Miele

Chladničky
Pro efektivní zachování čerstvosti Vašich 
potravin. Inteligentní zásuvky PerfectFresh 
Vám garantují opravdu dlouhodobou čers-
tvost. Vyberte si z široké nabídky modelů 
Váš přístroj Miele. K dispozici jsou vestavné 
přístroje s výškou od 72 cm do 178 cm 
a volně stojící přístroje s výškou od 85 cm 
do 200 cm.

Chladničky s mrazničkou
Tyto přístroje disponují jak prostornou 
chladicí, tak i mrazicí částí. Každá z nich má 
samostatná dvířka. Chladničky s mraznič-
kou Miele spojuje pohodlné a šetrné usklad-
nění potravin jak v chladicí, tak i v mrazicí 
části přístroje.

Mrazničky a mrazicí boxy
Výkonné a účinné mražení s promyšleným 
uspořádáním a funkčností. Mrazničky Miele 
lze využít jako samostatný přístroj nebo 
v kombinaci s odpovídající chladničkou. 
Jistě Vás nadchne puristický, nadčasový 
design. Dále Vás mohou přesvědčit i vnitřní 
hodnoty, například prvotřídní mražení 
až do -26 °C.

Volně stojící přístroje
Volně stojící přístroje upoutají pozornost 
v každé kuchyni.

Vestavné přístroje
Perfektní integrace do designu Vaší 
kuchyně.

Podstavné přístroje
Ušetří místo v menších kuchyních.

ProvedeníRozmanitost modelů
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Otočný volič
Pomocí manuální regulace teploty můžete osvědčeným způsobem velmi snadno nastavit 
teplotu.

Ovládání PicTronic
Také ovládání PicTronic je vybaveno komfortními dotykovými tlačítky. Teplota je zobrazena 
na černém displeji.

Ovládání TouchControl
Ovládání TouchControl u vestavných přístrojů Miele je orientováno na design. Všechny 
podstatné charakteristiky vybavení jsou stejné, takže je zajištěna perfektní homogenita 
designu všech vestavných přístrojů Miele. Pomocí ovládání TouchControl můžete získat 
rychlý přístup k hlavním funkcím. Všechny další funkce jsou ovládány z displeje.

Ovládání FreshTouch
Ovládání FreshTouch je založeno na barevném displeji TFT s dotykovou funkcí, které si 
vystačí bez přídavných tlačítek. Veškeré indikace a funkce lze snadno navolit přes centrální 
displej a dají se nastavit jedním dotykem.

Druhy ovládání
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EXKLUZIVNĚ
U MIELE

Jaký systém čerstvosti požadujete?
Technologie uskladnění potravin

DailyFresh
Prostorná zásuvka v chladicí části nabízí 
místo pro mnoho čerstvých potravin. Díky 
nastavitelnému otvoru na zásuvce lze snáze 
udržovat správnou vlhkost. Díky tomu 
zůstávají ovoce a zelenina výrazně déle 
čerstvé a křupavé.

MasterFresh
Ve velkoobjemových zásuvkách s nastavi-
telnou vlhkostí skladujete své potraviny 
v individuálně optimalizovaném klimatu: 
teplota chlazení činí 0 °C až +3 °C, vlhkost 
vzduchu můžete nastavit podle potravin 
uložených v zásuvce. Ovoce, zelenina, 
maso, ryby i řada mléčných produktů vydrží 
až 3x déle čerstvé.

PerfectFresh
Díky PerfectFresh zůstanou potraviny až 3x 
déle čerstvé. Teplotní rozsah 0 °C až +3 °C 
představuje ideální podmínky pro dosažení 
výrazně delší trvanlivosti masa, ryb a řady 
mléčných výrobků. Navíc je zde optimální 
klima pro uskladnění ovoce a zeleniny díky 
vyšší vlhkosti vzduchu. PerfectFresh umož-
ňuje déle uchovat živiny, konzistenci i chuť 
– pro podstatně lepší požitek.

PerfectFresh Pro
Potraviny vydrží až 5x déle 

čerstvé. V automaticky regulovaném teplot-
ním rozsahu 0 °C až +3 °C je trvanlivost 
masa, ryb a řady mléčných výrobků až 3x 
delší. Ovoce a zelenina zůstávají dokonce 
až 5x déle čerstvé – díky optimalizovanému 
nastavení vlhkosti zásuvky. Pro dokonalý 
přehled je navíc integrováno LED osvětlení. 
PerfectFresh Pro tak představuje nejlepší 
koncept uchovávání čerstvých potravin 
od Miele.

Čerstvé potraviny jsou základním stavebním 
kamenem zdravé výživy. Přejete si mít 
ovoce a zeleninu tak čerstvou a křupavou, 
jako když jste ji zakoupili? Ale kdo stíhá 
denně nakupovat čerstvé suroviny?

Při nákupu potravin sice dbáme na jejich 
kvalitu, ale je nutné myslet i na jejich 
správné uskladnění. Vy rozhodujete o tom, 
zda jsou připravované potraviny čerstvé, 
chutné a zdravé. Řešením jsou: DailyFresh, 
MasterFresh, PerfectFresh a PerfectFresh 
Pro.
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Jaký mrazicí systém si přejete?
Dlouhá doba skladování a maximální komfort

ComfortFrost
Díky ComfortFrost není potřeba mrazničku 
tak často odmrazovat. Díky speciálnímu 
výparníku po celém obvodu se led ve vnitř- 
ním prostoru tvoří podstatně pomaleji než 
v případě běžných technologií. Ušetříte si 
tak mnoho námahy s častým 
odmrazováním.

NoFrost
Se systémem NoFrost nebudete muset 
svou mrazničku Miele již nikdy odmrazovat. 
S cirkulačním chlazením se chladný, suchý 
vzduch rozvádí stejnoměrně tak, že se 
ve vnitřním prostoru nemůže tvořit žádný 
led. Navíc Vaše potraviny nenamrznou a zá- 
suvky lze bez rušivé vrstvy ledu vždy lehce 
otevřít a zavřít. Systém NoFrost tak nabízí 
maximální komfort při mražení a navždy 
Vás zbaví nepříjemného odmrazování.

Pro dlouhodobé skladování a udržování 
zásoby potravin je nejlepší volbou zmrazení. 
Tím zůstanou živiny a chuť zachovány 
po dlouhou dobu a potraviny jsou v případě 
potřeby vždy rychle po ruce. S moderní 
technologií mražení udržují přístroje Miele 
komfortně a zcela spolehlivě nízké teploty 
– pro optimální výsledky a nejlepší požitek.

DuplexCool
Dva samostatně regulovatelné chladicí 
okruhy chladničky a mrazničky zaručují 
vždy optimální chlazení. Navíc nedochází 
k žádné výměně vzduchu mezi oběma 
oblastmi. Díky tomu potraviny v chladničce 
nevysychají a zápach, například z ryb, 
cibule nebo sýru, nepřechází na potraviny 
v mrazničce. Funkce DuplexCool zajišťuje 
bezpečné skladovací podmínky pro potra-
viny v kombinovaných chladničkách 
s mrazničkou.
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Výklenek 140 cm  

FNS 35402 i K 35222 iD, K 35272 iD, K 37273 iD, 
K 35422 iD, K 35472 iD, K 35473 iD

Výklenek 178 cm  

FNS 37402 i K 37222 iD, K 37272 iD, K 37273 iD, 
K 37422 iD, K 37472 iD, K 37473 iD

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

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

Přístroj dole Přístroj nahoře

Výklenek 88 cm  

F 32202 i K 32222 i, K 32223 i

FN 32402 i K 32232, K 32423 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 SBS

Přístroj vlevo Přístroj 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 edt/cs

Vestavné přístroje (šířka 60 cm), vedle sebe (žádné pevné pořadí)

Chladicí přístroje Miele přesvědčují vynikající flexibilitou. Vedle sebe 
můžete například zkombinovat dvě chladničky. Nebo můžete vsa-
dit na klasickou Side-by-Side kombinaci chladničky a mrazničky, 
které umístíte taktéž vedle sebe.

Vestavné přístroje (šířka 60 cm), nad sebou

Podstavné vinotéky (šířka 60 cm), vedle sebe (žádné pevné pořadí)

Volně stojící přístroje (šířka 60 cm), vedle sebe

Chcete své přístroje postavit vedle sebe?
Flexibilita chladniček a mrazniček Miele
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Vývojem velkoobjemových vestavných 
přístrojů MasterCool vytváří Miele nová 
měřítka. Špičkové chladicí přístroje spojují 
kvalitní design, fascinující inovace a nenapo-
dobitelný komfort. S přístroji MasterCool 
zažijete zcela nový druh požitku a pohodlí. 
Od chladniček až po vinotéky existuje celá 
řada přístrojů v různých šířkách podle 
Vašich individuálních požadavků.

Dokonalý design
Jedinečné vybavení vnitřního prostoru splní 
každé Vaše přání. Horizontální linie podtrhují 
puristický design. Hladké a bíle lakované 
stěny uvnitř přístroje se snadno čistí a 
skvěle se doplňují s perfektním neoslnivým 
osvětlením přístroje.

Maximální komfort
Chladicí přístroje MasterCool Vám nabízí 
každý den ten nejvyšší komfort: optimální 
možnosti skladování potravin, výdej ledu 
a vody, brilantní koncepce osvětlení nebo 
možnosti rychlé obsluhy. Chladicí přístroje 
MasterCool splňují ve všech oblastech ty 
nejvyšší požadavky.

Perfektní osvětlení
BrilliantLight, to je název konceptu osvětlení 
řady MasterCool. Halogenové zářivky 
s příjemnou barvou světla perfektně nasvítí 
každou oblast chladicího prostoru – 
pro dokonalý přehled uložených potravin 
a nápojů.

Miele MasterCool
Prvotřídní design a technika velkého formátu



Novinka! Více místa díky  
vnitřnímu prostoru XL

216
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Jaký formát upřednostňujete?
Velikosti volně stojících chladicích přístrojů Miele

Volně stojící chladicí přístroje Miele jsou k dispozici v různých výškách a šířkách. 
Nabízí vždy optimální řešení do Vaší kuchyně!

Chladicí přístroje Miele s vnitřním prostorem XL nabízí podstatně více místa a komfortu 
pro uskladnění Vašich potravin.

Šířka 55 cm
Díky šířce pouhých 55 cm se tyto volně 
stojící chladničky výborně hodí i do omeze-
ného prostoru. Vně kompaktní, uvnitř 
plnohodnotně vybavené. 

Šířka 60 cm
Chladničky, mrazničky a kombinované 
chladničky s mrazničkou o šířce 60 cm 
představují klasický formát volně stojících 
přístrojů. Dostatečný vnitřní prostor  
a vybavení nabízí širokou škálu možností 
pro optimální uskladnění potravin.

Šířka 70/75 cm
S širšími chladicími přístroji máte k dispozici 
maximální prostor pro uskladnění potravin. 
Mrazničky o šířce 70 cm i kombinované 
chladničky s mrazničkou o šířce 75 cm 
poskytují mnohem více užitného prostoru 
a nabízí kromě jiného ty nejlepší podmínky 
pro skladování Vašich potravin.

Více místa i pro objemnější předměty
Díky větší užitné hloubce v chladicí části 
můžete mnohem jednodušeji umístit také 
neskladné předměty, jako například plech 
s kompletně připraveným pokrmem.

Více místa pro objemnější potraviny
Vnitřní prostor XL nabízí znatelně větší 
objem ve všech úrovních, dokonce i v mra-
zicích zásuvkách. Díky tomu máte k dispo-
zici více místa a flexibility pro skladování 
mražených potravin.

Ještě více místa pro čerstvé potraviny
Mimořádně velký prostor poskytují zásuvky 
PerfectFresh a PerfectFresh Pro s výrazně 
větší užitnou kapacitou pro Vaše čerstvé 
potraviny. Velký nákup Vám tak udělá 
dvojnásobnou radost.

Vnitřní prostor XL
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Jaký design upřednostňujete?
Perfektní integrace volně stojících přístrojů do Vaší kuchyně

Blackboard edice
Kombinované chladničky s mrazničkou 
v edici Blackboard jsou ozdobou každé 
kuchyně. Popusťte uzdu své fantazii: pište, 
malujte a kreslete na dvířka přístroje obyčej-
nou či tekutou křídou cokoliv Vás napadne. 
Chladnička s mrazničkou Miele – ústřední 
komunikační prostředek ve Vaší kuchyni.

Nerez CleanSteel
Čelní stěny přístrojů v nerezovém provedení 
CleanSteel se vyznačují ušlechtilým vzhle-
dem a umožňují velmi snadnou údržbu. Díky 
speciálnímu zušlechtění povrchu nejsou 
otisky prstů na nerez CleanSteal téměř 
vidět, takže odpadá potřeba speciálních 
čisticích prostředků.

Nerezový vzhled
Volně stojící chladničky s mrazničkou Miele 
v nerezovém vzhledu sází na eleganci Vaší 
kuchyně. Lakovaný povrch působí 
v kuchyňském prostředí obzvlášť dobře 
v kombinaci s matnými kovovými detaily.

Obsidian černá
Volně stojící chladničky s mrazničkou 
s kvalitními skleněnými dvířky jsou dostupné 
také v obsidian černém provedení. Tento 
perfektně sladěný doplněk s vestavnými 
přístroji generace 6000 naleznete jen 
v nabídce Miele!

Briliantová bílá
Pro design světlých kuchyní, odpovídající 
nejvyšším nárokům, nabízí Miele volně stojící 
chladničky s mrazničkou se skleněnými 
dvířky v briliantově bílé barvě, které per-
fektně ladí s vestavnými přístroji generace 
6000.

Bílá
Bíle lakované chladničky jsou klasickým 
řešením, které se hodí jak do moderních, 
tak i tradičních kuchyní. Jsou ideálním 
doplňkem především do designu světlých 
kuchyňských interiérů.



Nejlepší hodnota 
A+++
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Odpovědnost vůči životnímu prostředí má u společnosti Miele tradici – již déle než 115 let. 
Příroda je základem našeho života, který chceme chránit. Začíná to výběrem materiálů, 
pokračuje přes efektivní výrobu a po dlouhé životnosti spotřebičů končí ekologickou 
recyklací.

Úsporné a ekologické chlazení a mražení
Chladničky a mrazničky Miele dosahují těch nejlepších hodnot energetické účinnosti. Aktu-
ální řada přístrojů Miele je perfektním důkazem toho, jak lze efektivně spojit výkon a úsporu 
energie. Miele investuje do dalšího vývoje moderních technologií, jako je např. optimalizace 
chladicího okruhu a izolace. A to úspěšně, protože skoro všechny chladničky a mrazničky 
Miele dosahují těch nejlepších tříd energetické účinnosti A++ nebo A+++. Díky tomu spotře-
bovávají přístroje Miele o 23 až 60 % méně energie než je mezní hodnota třídy energetické 
účinnosti A. V případě chladničky, která je v provozu 24 hodin denně, v průběhu několika let, 
šetříte díky nízké spotřebě energie peníze, ale i přírodní zdroje.

Chladničky a mrazničky Miele jsou vždy tou správnou volbou – pro váš domov i životní 
prostředí.

Jaké ekologické hodnoty by měl splňovat Váš přístroj?
Šetříme náklady i životní prostředí
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EXKLUZIVNĚ
U MIELE

EXKLUZIVNĚ
U MIELE
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Jaké komfortní vlastnosti si přejete?
Chladicí přístroje Miele – přednosti produktů*

PerfectFresh
Až 3x delší čerstvost: optimální teplota 
pro skladování ovoce, zeleniny, ryb, masa 
a mléčných výrobků.

Nejlepší energetická účinnost
Nejlepší energetická účinnost A+++: maxi-
mální hospodárnost, nejlepší čerstvost 
a všestranné možnosti využití.

Blackboard edice
Individuální tvořivost: dvířka přístroje můžete 
popsat nebo pokreslit obyčejnou či tekutou 
křídou.

* Vybavení závislé na modelu.

Vnitřní prostor XL
Více místa a komfortu: větší využitelná 
hloubka přináší více prostoru a flexibility 
také pro objemnější předměty.

PerfectFresh Pro
Potraviny vydrží až 5x déle 

čerstvé. V automaticky regulovaném teplot-
ním rozsahu 0 °C až +3 °C je trvanlivost 
masa, ryb a řady mléčných výrobků až 3x 
delší. Ovoce a zelenina zůstávají dokonce 
až 5x déle čerstvé – díky optimalizovanému 
nastavení vlhkosti zásuvky. Pro dokonalý 
přehled je navíc integrováno LED osvětlení. 
PerfectFresh Pro tak představuje nejlepší 
koncept uchovávání čerstvých potravin 
od Miele. FlexiLight

Nové LED osvětlení skleněných 
polic FlexiLight neoslňuje a současně 
jedinečným způsobem nasvítí vnitřní pro-
story chladicích přístrojů Miele.
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1. Druh přístroje
 Chladnička
 Chladnička s mrazničkou
 Mraznička/mrazicí box
 MasterCool

2. Provedení
 Volně stojící přístroj
 Vestavný přístroj
 Podstavný přístroj

Jaké aspekty jsou pro Vás důležité?

3. Design dvířek
 Plně vestavný přístroj
 Blackboard edice
 Briliantová bílá
 Obsidian černá
 Nerez CleanSteel
 Nerezový vzhled
 Bílá

Vyplněním požadovaných parametrů Vám Váš odborný poradce může 
pomoci vybrat optimálně vybavený přístroj, který bude splňovat všechny 
Vaše požadavky. 

4. Přednosti přístroje
 PerfectFresh Pro
 PerfectFresh
 FlexiLight
 Třída energetické účinnosti A+++
 Vnitřní prostor XL
 Blackboard edice
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Systém uchování čerstvosti
Symbol uvádí technologii usklad-
nění potravin.

PerfectFresh Pro: profesionální 
uskladnění – až 5x delší čerstvost 
potravin.

PerfectFresh: potraviny zůstávají 
čerstvé až 3x déle.

MasterFresh: až 3x delší čerstvost 
potravin, velký objem chladicí 
zóny.

 DailyFresh: více prostoru pro čer- 
stvé potraviny, dlouhodobější 
čerstvost ovoce a zeleniny díky 
regulaci vlhkosti.

Mrazicí systém
 Symbol uvádí, jakým mrazicím 
systémem přístroj disponuje.

NoFrost: Již žádné odmrazování 
díky cirkulačnímu chlazení.

ComfortFrost: méně časté odmra-
zování díky speciálnímu 
výparníku.

IceMaker
Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven výrobníkem ledu.

 IceMaker: Výrobník ledu s pevným 
připojením na vodu pro rychlou a 
jednoduchou výrobu ledu. Vyrobí 
až 100 kostek ledu za den.

 MyIce: automatický výrobník ledu 
s integrovaným zásobníkem 
na vodu vyrobí až 100 kostek ledu 
denně.

Třída energetické účinnosti
Symbol uvádí, do které třídy 
energetické účinnosti přístroj patří.

Chladicí přístroje mají třídu ener-
getické účinnosti v rozmezí 
od A+++ -20 % do A+.

Hlučnost
Symbol uvádí hodnotu hlučnosti 
přístroje.

Konkrétní hodnota hlučnosti 
daného přístroje v decibelech (dB).

Velikost vnitřního prostoru
 Symbol uvádí, jakou velikost 
vnitřního prostoru mají chladicí 
přístroje.

 Vnitřní prostor XL: větší využitelná 
hloubka poskytuje více prostoru a 
flexibility pro objemnější předměty.

Přístroje Miele disponují různými 
funkcemi a vlastnostmi. Nejdůleži-
tější z nich jsou vždy uvedeny 
prostřednictvím symbolů pod 
daným produktem, abyste o nich 
měli lepší přehled. 

Na následující straně naleznete 
vysvětlení k symbolům nejdůleži-
tějších funkcí a vlastností chladi-
cích přístrojů.

Význam symbolů
Chladicí přístroje
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Osvětlení
Symbol uvádí typ osvětlení 
přístroje.

 FlexiLight: neoslňuje a lze ho 
flexibilně a individuálně umístit 
do kterékoliv úrovně.

 BrilliantLight: stylové osvětlení, 
halogenové spoty optimálně 
nasvítí celý prostor v chladničce.

PlentyLight: moderní LED osvět-
lení integrované z boku do držáků 
skleněných polic.

 LED: bezúdržbové, energeticky 
úsporné a optimální osvětlení 
vnitřního prostoru.

Usnadněné otevírání dvířek
Symbol uvádí mechanismus 
otevírání dvířek přístroje.

Click2open: také u přístrojů bez 
rukojeti lze dvířka snadno otevřít.

EasyOpen: snadné otevírání 
dvířek přístroje díky ergonomické 
pákové rukojeti.

Tlumené zavírání dvířek
 Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven systémem jemného 
zavírání dvířek.

SoftClose: tlumené zavírání 
bez chvění láhví, uložených 
ve dvířkách přístroje.
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Vestavné chladničky
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení K 5122 Ui K 5124 UiF K 32122 i
Kategorie přístroje
Chladnička • • •
Provedení
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační •/•/– •/•/– •/–/–
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side vpravo/•/– vpravo/•/– vpravo/•/–
Design
Druh osvětlení Žárovka Žárovka LED/přístroj
LED osvětlení zóny PerfectFresh Pro – – –
Komfort při obsluze
Systém čerstvosti – – –
ComfortClean/DynaCool –/– –/– •/–
SelfClose – – –
SoftClose/Drop and Lock –/– –/– –/–
Ovládání
Elektronická indikace a regulace teploty Otočný volič Otočný volič PicTronic
Možnost vypnout chladicí část – – –
Superchlazení – – •
Počet teplotních zón 1 2 1
Režim Sabbat – – –
Chladnička/chladicí zóna
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených 3/– 2/– 3/–
Držák na láhve z pochromovaného kovu – – –
Počet přihrádek na zeleninu/z toho na kolečkách 1 ks/– 1 ks/– 2 ks/–
Počet přihrádek na čerstvé potraviny – – –
Vyjímatelné držáky lahví na komfortním výsuvu – – –
Celé odkládací plochy 2 2 2
Police na láhve ve dvířkách 1 1 1
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti A++ A++ A++
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh 92/0,252 140/0,381 98/0,266
Chytrá domácnost
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/– –/–
Bezpečnost
Zablokování – – •
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty –/– –/– –/–
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty –/– –/– –/–
Technické údaje
Rozměry výklenku v mm (š x v x h) 600 x 820 – 870 x 550 600 x 820 – 870 x 550 560 – 570 x 874 – 890 x 550
Uchycení dvířek Pevná dvířka Pevná dvířka Pohyblivá dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg 19/– 19/– –/–
Klimatická třída SN-ST SN-ST SN-T
Chladicí zóna v l/zóna PerfectFresh v l/4hvězdičková mrazicí zóna v l 137/0/0 108/0/15 151/0/0
Celkový užitný objem v l 137 123 151
Hlučnost v dB(A) re 1 pW 38 38 34
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg 0/0,0 10/2,0 0/0,0
Napětí ve V/jištění v A/příkon v mA 220 – 240/10/700 220 – 240/10/700 220 – 240/10/1.200
Dodávané příslušenství
Dóza na máslo/přihrádka na vajíčka –/• –/• –/•
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Vestavné chladničky
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení K 34122 i K 34473 iD K 35272 iD
Kategorie přístroje
Chladnička • • •
Provedení
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační •/–/– •/–/– •/–/–
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side vpravo/•/– vpravo/•/– vpravo/•/•
Design
Druh osvětlení LED/přístroj FlexiLight LED/přístroj
LED osvětlení zóny PerfectFresh Pro – – –
Komfort při obsluze
Systém čerstvosti – PerfectFresh PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool •/– •/• •/•
SelfClose – • –
SoftClose/Drop and Lock –/– •/– –/–
Ovládání
Elektronická indikace a regulace teploty PicTronic TouchControl PicTronic
Možnost vypnout chladicí část – – –
Superchlazení • • •
Počet teplotních zón 1 2 2
Režim Sabbat – • –
Chladnička/chladicí zóna
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených 5/– 3/2 5/–
Držák na láhve z pochromovaného kovu – • –
Počet přihrádek na zeleninu/z toho na kolečkách 1 ks/1 –/– –/–
Počet přihrádek na čerstvé potraviny – 2 2
Vyjímatelné držáky lahví na komfortním výsuvu – – –
Celé odkládací plochy 3 2 3
Police na láhve ve dvířkách 1 1 1
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti A++ A+++ A++
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh 105/0,286 80/0,219 125/0,340
Chytrá domácnost
Miele@home/WifiConn@ct –/– připraveno/– –/–
Bezpečnost
Zablokování • • •
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty –/– •/– •/–
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty –/– •/– –/–
Technické údaje
Rozměry výklenku v mm (š x v x h) 560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550 560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550 560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550
Uchycení dvířek Pohyblivá dvířka Pevná dvířka Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg –/– 19/– 21/–
Klimatická třída SN-T SN-T SN-T
Chladicí zóna v l/zóna PerfectFresh v l/4hvězdičková mrazicí zóna v l 217/0/0 196/59/0 231/59/0
Celkový užitný objem v l 217 196 231
Hlučnost v dB(A) re 1 pW 35 35 36
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg 0/0,0 0/0,0 0/0,0
Napětí ve V/jištění v A/příkon v mA 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200
Dodávané příslušenství
Dóza na máslo/přihrádka na vajíčka –/• •/• –/•
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Vestavné chladničky
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení K 35442 iF K 37222 iD K 37272 iD
Kategorie přístroje
Chladnička • • •
Provedení
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační •/–/– •/–/– •/–/–
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side vpravo/•/– vpravo/•/• vpravo/•/•
Design
Druh osvětlení FlexiLight LED/přístroj LED/přístroj
LED osvětlení zóny PerfectFresh Pro – – –
Komfort při obsluze
Systém čerstvosti – – PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool •/– •/• •/•
SelfClose – – –
SoftClose/Drop and Lock •/– –/– –/–
Ovládání
Elektronická indikace a regulace teploty TouchControl PicTronic PicTronic
Možnost vypnout chladicí část – – –
Superchlazení • • •
Počet teplotních zón 2 1 2
Režim Sabbat • – –
Chladnička/chladicí zóna
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených 4/3 7/– 6/–
Držák na láhve z pochromovaného kovu • – –
Počet přihrádek na zeleninu/z toho na kolečkách 1 ks/– 2 ks/– –/–
Počet přihrádek na čerstvé potraviny – – 3
Vyjímatelné držáky lahví na komfortním výsuvu – – –
Celé odkládací plochy 2 3 3
Police na láhve ve dvířkách 2 2 2
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti A++ A++ A++
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh 187/0,512 117/0,319 133/0,363
Chytrá domácnost
Miele@home/WifiConn@ct připraveno/– –/– –/–
Bezpečnost
Zablokování • • •
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty •/– –/– •/–
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty •/– –/– –/–
Technické údaje
Rozměry 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
Uchycení dvířek Pevná dvířka Pevná dvířka Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg 21/– 26/– 26/–
Klimatická třída ST SN-T SN-T
Chladicí zóna v l/zóna PerfectFresh v l/4hvězdičková mrazicí zóna v l 215/0/20 325/0/0 301/90/0
Celkový užitný objem v l 235 325 301
Hlučnost v dB(A) re 1 pW 38 38 37
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg 14/2,0 0/0,0 0/0,0
Napětí ve V/jištění v A/příkon v mA 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200
Dodávané příslušenství
Dóza na máslo/přihrádka na vajíčka •/• –/• –/•
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Vestavné chladničky
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení K 37472 iD K 37682 iDF
Kategorie přístroje
Chladnička • •
Provedení
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační •/–/– •/–/–
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side vpravo/•/• vpravo/•/–
Design
Druh osvětlení FlexiLight FlexiLight
LED osvětlení zóny PerfectFresh Pro – •
Komfort při obsluze
Systém čerstvosti PerfectFresh PerfectFresh Pro
ComfortClean/DynaCool •/• •/•
SelfClose • •
SoftClose/Drop and Lock •/– •/–
Ovládání
Elektronická indikace a regulace teploty TouchControl TouchControl
Možnost vypnout chladicí část – –
Superchlazení • •
Počet teplotních zón 2 3
Režim Sabbat • •
Chladnička/chladicí zóna
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených 6/4 3/2
Držák na láhve z pochromovaného kovu • •
Počet přihrádek na zeleninu/z toho na kolečkách –/– –/–
Počet přihrádek na čerstvé potraviny 3 3
Vyjímatelné držáky lahví na komfortním výsuvu – –
Celé odkládací plochy 3 3
Police na láhve ve dvířkách 2 2
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti A++ A++
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh 133/0,363 230/0,630
Chytrá domácnost
Miele@home/WifiConn@ct připraveno/– připraveno/–
Bezpečnost
Zablokování • •
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty •/– •/–
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty •/– •/–
Technické údaje
Rozměry 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
Uchycení dvířek Pevná dvířka Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg 26/– 26/–
Klimatická třída SN-T SN-ST
Chladicí zóna v l/zóna PerfectFresh v l/4hvězdičková mrazicí zóna v l 301/90/0 257/90/27
Celkový užitný objem v l 301 284
Hlučnost v dB(A) re 1 pW 37 37
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg 0/0,0 17/2,0
Napětí ve V/jištění v A/příkon v mA 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200
Dodávané příslušenství
Dóza na máslo/přihrádka na vajíčka •/• •/•
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Vestavné chladničky, 
XXL-MasterCool
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení K 1801 Vi K 1901 Vi
Kategorie přístroje
Chladnička • •
Provedení
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační •/–/– •/–/–
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side vpravo/–/• vpravo/–/•
Design
Druh osvětlení Osvětlení BrilliantLight Osvětlení BrilliantLight
LED osvětlení zóny PerfectFresh Pro – –
Komfort při obsluze
Systém čerstvosti MasterFresh MasterFresh
ComfortClean/DynaCool –/• –/•
SelfClose – –
SoftClose/Drop and Lock –/• –/•
Ovládání
Elektronická indikace a regulace teploty TouchControl TouchControl
Možnost vypnout chladicí část – –
Superchlazení • •
Počet teplotních zón 1 1
Režim Sabbat – –
Chladnička/chladicí zóna
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených 3/– 3/–
Držák na láhve z pochromovaného kovu – –
Počet přihrádek na zeleninu/z toho na kolečkách 1 ks/– 1 ks/–
Počet přihrádek na čerstvé potraviny 2 2
Vyjímatelné držáky lahví na komfortním výsuvu – –
Celé odkládací plochy 2 2
Police na láhve ve dvířkách 2 2
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti A+ A+
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh 180/0,492 194/0,530
Chytrá domácnost
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/–
Bezpečnost
Zablokování – –
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty •/• •/•
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty •/• •/•
Technické údaje
Rozměry výklenku v mm (š x v x h) 762 x 2.134 x 629 915 x 2.134 x 629
Uchycení dvířek Pevná dvířka Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg 50/– 37/–
Klimatická třída SN-T SN-T
Chladicí zóna v l/zóna PerfectFresh v l/4hvězdičková mrazicí zóna v l 446/124/0 556/154/0
Celkový užitný objem v l 446 556
Hlučnost v dB(A) re 1 pW 40 40
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg 0/0,0 –/–
Napětí ve V/jištění v A/příkon v mA 220 – 240/10/400 220 – 240/10/400
Dodávané příslušenství
Dóza na máslo/přihrádka na vajíčka –/– –/–
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Volně stojící chladničky
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení K 14820 SD ed/cs
Kategorie přístroje
Chladnička •
Provedení
Volně stojící přístroj •
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side vpravo/•/•
Design
Barva opláštění Nerez
Barva čelní stěny Nerez CleanSteel
Druh osvětlení LED/přístroj
Komfort při obsluze
Systém čerstvosti –
DynaCool •
ComfortClean •
Filtr Active AirClean a indikace výměny •
Systém Silence –
SoftClose/SelfClose •/–
Otvírání dvířek pomocí rukojeti –
Ovládání
Elektronická indikace a regulace teploty TouchControl
Možnost vypnout chladicí část –
Superchlazení •
Počet teplotních zón 1
Režim Sabbat –
Párty režim/režim dovolená/časovač QuickCool –/–/–
Chladnička/chladicí zóna
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených 5/–
Držák na láhve z pochromovaného kovu •
Počet přihrádek na zeleninu/z toho na kolečkách 2 ks/–
Počet přihrádek na čerstvé potraviny –
Celé odkládací plochy 1
Police na láhve ve dvířkách –
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti A+
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh 148/0,404
Chytrá domácnost
Miele@home/WifiConn@ct –/–
Potřebné příslušenství k dokoupení* –
Bezpečnost
Zablokování •
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty •/–
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty –/–
Technické údaje
Rozměry přístroje v mm (š x v x h) 600 x 1.850 x 630
Klimatická třída SN-T
Chladicí zóna v l/zóna PerfectFresh v l/4hvězdičková mrazicí zóna v l 384/0/0
Celkový užitný objem v l 384
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg 0/0,0
Hlučnost v dB(A) re 1 pW 39
Napětí ve V/jištění v A/příkon v mA 220 – 240/10/1.200
Dodávané příslušenství
Dóza na máslo/přihrádka na vajíčka •/•
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Vestavné chladničky s mrazničkou
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení KF 37122 iD KF 37132 iD KFN 37282 iD
Kategorie přístroje
Kombinace chladničky s mrazničkou • • •
Provedení
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační •/–/– •/–/– •/–/–
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side vpravo/•/– vpravo/•/– vpravo/•/•
Design
Druh osvětlení LED/přístroj LED/přístroj LED/přístroj
LED osvětlení zóny PerfectFresh Pro – – –
Komfort při obsluze
Systém čerstvosti – – PerfectFresh
IceMaker s pevným připojením na vodu/MyIce se zásobníkem vody –/– –/– –/–
ComfortClean • • •
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom •/•/–/• •/•/–/• •/•/•/•
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock –/–/– –/–/– –/–/–
Ovládání
Elektronická indikace a regulace teploty PicTronic PicTronic PicTronic
Možnost vypnout chladicí část • • •
Superchlazení/supermražení •/• •/• •/•
Počet teplotních zón 2 2 3
Režim Sabbat – – –
Chladnička/chladicí zóna
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených/z toho dělitelných 5/–/– 4/–/– 3/–/–
Držák na láhve z pochromovaného kovu – – –
Počet přihrádek na zeleninu/z toho na kolečkách 1 ks/1 1 ks/1 –/–
Počet přihrádek na čerstvé potraviny – – 2
Celé odkládací plochy 3 2 1
Police na láhve ve dvířkách 1 1 1
Mraznička/mrazicí zóna
Počet mrazicích zásuvek/z toho na kolečkách 2 ks/– 3 ks/– 3 ks/–
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti A++ A++ A++
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh 228/0,622 235/0,642 235/0,643
Chytrá domácnost
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/– –/–
Potřebné příslušenství k dokoupení* – – –
Bezpečnost
Zablokování/indikace výpadku proudu v mrazicí části •/• •/• •/•
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty –/• –/• •/•
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty –/• –/• –/•
Technické údaje
Rozměry 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
Uchycení dvířek Pohyblivá dvířka Pohyblivá dvířka Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg 20/12 20/12 17/12
Klimatická třída SN-T SN-T SN-ST
Chladicí zóna v l/zóna PerfectFresh v l/4hvězdičková mrazicí zóna v l 224/0/57 194/0/80 175/67/62
Hlučnost v dB(A) re 1 pW 34 35 39
Celkový užitný objem v l 281 274 237
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg 22/10,0 22/14,0 15/10,0
Napětí ve V/jištění v A 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400
Dodávané příslušenství
Dóza na máslo/přihrádka na vajíčka –/• –/• –/•
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Vestavné chladničky s mrazničkou
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení KFNS 37432 iD KFN 37452 iDE KFN 37682 iD
Kategorie přístroje
Kombinace chladničky s mrazničkou • • •
Provedení
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační •/–/– •/–/– •/–/–
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side vpravo/•/• vpravo/•/• vpravo/•/•
Design
Druh osvětlení FlexiLight FlexiLight FlexiLight
LED osvětlení zóny PerfectFresh Pro – – •
Komfort při obsluze
Systém čerstvosti – – PerfectFresh Pro
IceMaker s pevným připojením na vodu/MyIce se zásobníkem vody –/– •/• –/–
ComfortClean • • •
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock •/–/– •/–/– •/•/–
Ovládání
Elektronická indikace a regulace teploty TouchControl TouchControl TouchControl
Možnost vypnout chladicí část • • •
Superchlazení/supermražení •/• •/• •/•
Počet teplotních zón 2 2 3
Režim Sabbat • • •
Chladnička/chladicí zóna
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených/z toho dělitelných 3/2/– 3/2/– 3/2/–
Držák na láhve z pochromovaného kovu • • –
Počet přihrádek na zeleninu/z toho na kolečkách 1 ks/– 1 ks/– –/–
Počet přihrádek na čerstvé potraviny – – 2
Celé odkládací plochy 2 2 1
Police na láhve ve dvířkách 1 1 1
Mraznička/mrazicí zóna
Počet mrazicích zásuvek/z toho na kolečkách 3 ks/– 4 ks/– 3 ks/–
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti A++ A++ A++
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh 230/0,628 225/0,615 236/0,644
Chytrá domácnost
Miele@home/WifiConn@ct připraveno/– připraveno/– připraveno/–
Potřebné příslušenství k dokoupení* – – –
Bezpečnost
Zablokování/indikace výpadku proudu v mrazicí části •/• •/• •/•
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty •/• •/• •/•
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty •/• •/• •/•
Technické údaje
Rozměry 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
Uchycení dvířek Pevná dvířka Pevná dvířka Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg 17/12 17/12 17/12
Klimatická třída SN-T SN-T SN-ST
Chladicí zóna v l/zóna PerfectFresh v l/4hvězdičková mrazicí zóna v l 193/0/62 191/0/57 176/67/62
Hlučnost v dB(A) re 1 pW 38 38 39
Celkový užitný objem v l 255 248 238
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg 15/10,0 14/10,0 15/10,0
Napětí ve V/jištění v A 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400
Dodávané příslušenství
Dóza na máslo/přihrádka na vajíčka •/• •/• •/•
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Vestavné chladničky s mrazničkou
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení KFN 37692 iDE
Kategorie přístroje
Kombinace chladničky s mrazničkou •
Provedení
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační •/–/–
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side vpravo/•/•
Design
Druh osvětlení FlexiLight
LED osvětlení zóny PerfectFresh Pro •
Komfort při obsluze
Systém čerstvosti PerfectFresh Pro
IceMaker s pevným připojením na vodu/MyIce se zásobníkem vody •/–
ComfortClean •
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom •/•/•/•
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock •/•/–
Ovládání
Elektronická indikace a regulace teploty TouchControl
Možnost vypnout chladicí část •
Superchlazení/supermražení •/•
Počet teplotních zón 3
Režim Sabbat •
Chladnička/chladicí zóna
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených/z toho dělitelných 3/2/–
Držák na láhve z pochromovaného kovu –
Počet přihrádek na zeleninu/z toho na kolečkách –/–
Počet přihrádek na čerstvé potraviny 2
Celé odkládací plochy 1
Police na láhve ve dvířkách 1
Mraznička/mrazicí zóna
Počet mrazicích zásuvek/z toho na kolečkách 4 ks/–
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti A++
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh 232/0,633
Chytrá domácnost
Miele@home/WifiConn@ct připraveno/–
Potřebné příslušenství k dokoupení* –
Bezpečnost
Zablokování/indikace výpadku proudu v mrazicí části •/•
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty •/•
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty •/•
Technické údaje
Rozměry výklenku v mm (š x v x h) 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Uchycení dvířek Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg 17/12
Klimatická třída SN-ST
Chladicí zóna v l/zóna PerfectFresh v l/4hvězdičková mrazicí zóna v l 176/67/57
Hlučnost v dB(A) re 1 pW 39
Celkový užitný objem v l 233
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg 14/10,0
Napětí ve V/jištění v A 220 – 240/10/1.400
Dodávané příslušenství
Dóza na máslo/přihrádka na vajíčka •/•
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Vestavné chladničky 
s mrazničkou,
XXL-MasterCool
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení KF 1801 Vi KF 1811 Vi KF 1901 Vi
Kategorie přístroje
Kombinace chladničky s mrazničkou • • •
Provedení
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační •/–/– •/–/– •/–/–
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side vpravo/–/• vlevo/–/• vpravo/–/•
Design
Druh osvětlení Osvětlení BrilliantLight Osvětlení BrilliantLight Osvětlení BrilliantLight
LED osvětlení zóny PerfectFresh Pro – – –
Komfort při obsluze
Systém čerstvosti MasterFresh MasterFresh MasterFresh
IceMaker s pevným připojením na vodu/MyIce se zásobníkem vody •/– •/– •/–
ComfortClean – – –
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom •/•/•/– •/•/•/– •/•/•/–
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock –/–/• –/–/• –/–/•
Ovládání
Elektronická indikace a regulace teploty TouchControl TouchControl TouchControl
Možnost vypnout chladicí část • • •
Superchlazení/supermražení •/• •/• •/•
Počet teplotních zón 2 2 2
Režim Sabbat – – –
Chladnička/chladicí zóna
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených/z toho dělitelných 3/–/– 3/–/– 3/–/–
Držák na láhve z pochromovaného kovu – – –
Počet přihrádek na zeleninu/z toho na kolečkách –/– –/– –/–
Počet přihrádek na čerstvé potraviny 1 1 1
Celé odkládací plochy 2 2 2
Police na láhve ve dvířkách 1 1 1
Mraznička/mrazicí zóna
Počet mrazicích zásuvek/z toho na kolečkách 2 ks/– 2 ks/– 2 ks/–
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti A+ A+ A+
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh 355/0,972 355/0,972 411/1,125
Chytrá domácnost
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/– –/–
Potřebné příslušenství k dokoupení* – – –
Bezpečnost
Zablokování/indikace výpadku proudu v mrazicí části –/– –/– –/–
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty •/• •/• •/•
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty •/• •/• •/•
Technické údaje
Rozměry výklenku v mm (š x v x h) 762 x 2.134 x 629 762 x 2.134 x 629 915 x 2.134 x 629
Uchycení dvířek Pevná dvířka Pevná dvířka Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg 47/10 47/10 38/14
Klimatická třída SN-T SN-T SN-T
Chladicí zóna v l/zóna PerfectFresh v l/4hvězdičková mrazicí zóna v l 309/56/80 309/56/80 383/70/105
Hlučnost v dB(A) re 1 pW 42 42 42
Celkový užitný objem v l 389 389 488
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg 15/15,0 15/15,0 17/20,0
Napětí ve V/jištění v A 220 – 240/10/2.300 220 – 240/10/2.300 220 – 240/10/2.300
Dodávané příslušenství
Dóza na máslo/přihrádka na vajíčka –/– –/– –/–
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Vestavné chladničky 
s mrazničkou,
XXL-MasterCool
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení KF 1911 Vi
Kategorie přístroje
Kombinace chladničky s mrazničkou •
Provedení
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační •/–/–
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side vlevo/–/•
Design
Druh osvětlení Osvětlení BrilliantLight
LED osvětlení zóny PerfectFresh Pro –
Komfort při obsluze
Systém čerstvosti MasterFresh
IceMaker s pevným připojením na vodu/MyIce se zásobníkem vody •/–
ComfortClean –
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom •/•/•/–
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock –/–/•
Ovládání
Elektronická indikace a regulace teploty TouchControl
Možnost vypnout chladicí část •
Superchlazení/supermražení •/•
Počet teplotních zón 2
Režim Sabbat –
Chladnička/chladicí zóna
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených/z toho dělitelných 3/–/–
Držák na láhve z pochromovaného kovu –
Počet přihrádek na zeleninu/z toho na kolečkách –/–
Počet přihrádek na čerstvé potraviny 1
Celé odkládací plochy 2
Police na láhve ve dvířkách 1
Mraznička/mrazicí zóna
Počet mrazicích zásuvek/z toho na kolečkách 2 ks/–
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti A+
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh 411/1,125
Chytrá domácnost
Miele@home/WifiConn@ct –/–
Potřebné příslušenství k dokoupení* –
Bezpečnost
Zablokování/indikace výpadku proudu v mrazicí části –/–
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty •/•
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty •/•
Technické údaje
Rozměry výklenku v mm (š x v x h) 915 x 2.134 x 629
Uchycení dvířek Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg 38/14
Klimatická třída SN-T
Chladicí zóna v l/zóna PerfectFresh v l/4hvězdičková mrazicí zóna v l 383/70/105
Hlučnost v dB(A) re 1 pW 42
Celkový užitný objem v l 488
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg 17/20,0
Napětí ve V/jištění v A 220 – 240/10/2.300
Dodávané příslušenství
Dóza na máslo/přihrádka na vajíčka –/–
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Volně stojící chladničky 
s mrazničkou
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení KFN 29233 D KFN 29283 D KFN 29683 D
Kategorie přístroje
Kombinace chladničky s mrazničkou • • •
Provedení
Volně stojící přístroj • • •
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side vpravo/•/– vpravo/•/– vpravo/•/–
Vnitřní prostor XL • • •
Design
Barva opláštění Nerezový design Nerezový design Nerezový design
Barva čelní stěny Bílá/Blackboard Nerez CleanSteel/Blackboard Obsidian černá/Briliantová bílá
Osvětlení chladicí/mrazicí části LED/přístroj/– LED/přístroj/– FlexiLight/–
Komfort při obsluze
Systém čerstvosti DailyFresh PerfectFresh PerfectFresh Pro
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost •/•/–/• •/•/–/• •/•/–/•
IceMaker s pevným připojením na vodu/MyIce se zásobníkem vody –/– –/– –/–
ComfortClean/Active AirClean filtr •/– •/– •/–
Systém Silence/SoftClose/SelfClose •/–/– •/–/– •/•/•
Otvírání dvířek pomocí rukojeti – – –
Ovládání
Elektronická indikace a regulace teploty – – –
Superchlazení/supermražení/možnost vypnout chladicí část •/•/• •/•/• •/•/•
Počet teplotních zón 2 3 3
Režim Sabbat/párty režim/režim dovolená •/•/• •/•/• •/•/•
Chladnička/chladicí zóna
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených 4/– 3/– 3/2
Držák na láhve z pochromovaného kovu • • •
Počet přihrádek na zeleninu/z toho na kolečkách –/– –/– –/–
Počet přihrádek na čerstvé potraviny 1 2 2
CompactCase • – –
Odkládací plochy celé/poloviční 3/– 3/– 3/–
Police na láhve ve dvířkách 1 1 1
Mraznička/mrazicí zóna
Počet mrazicích zásuvek/z toho na kolečkách 3 ks/– 3 ks/– 3 ks/–
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti A+++ A+++ A+++
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh 174/0,474 186/0,507 186/0,507
Chytrá domácnost
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/– –/–
Potřebné příslušenství k dokoupení* – – –
Bezpečnost
Zablokování/indikace výpadku proudu v mrazicí části •/• •/• •/•
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty •/• •/• •/•
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty •/• •/• •/•
Technické údaje
Rozměry přístroje v mm (š x v x h) 600 x 2.010 x 685 600 x 2.010 x 675 600 x 2.010 x 685
Klimatická třída SN-T SN-T SN-T
Chladicí zóna v l/zóna PerfectFresh v l/4hvězdičková mrazicí zóna v l 260/–/101 242/97/101 242/97/101
Zóna temperování vína/celkový užitný objem v l –/361 –/343 –/343
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg 24/16,0 24/16,0 24/16,0
Hlučnost v dB(A) re 1 pW 38 38 37
Napětí ve V/jištění v A/příkon v mA 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400
Dodávané příslušenství
Dóza na máslo/přihrádka na vajíčka –/• –/• •/•
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Volně stojící chladničky/vinotéky s mrazničkou
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení KFN 14827 SDE ed/cs-2 KFN 14842 SD ed/cs-1* KWTN 14826 SDE ed/cs-2
Kategorie přístroje

Kombinace chladničky s mrazničkou • •
Volně stojící vinotéka s 
mrazničkou

Provedení
Volně stojící přístroj • • •
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side vlevo/•/• vpravo/•/– vlevo/–/•
Vnitřní prostor XL – – –
Design
Barva opláštění Nerez Nerez Nerez
Barva čelní stěny Nerez CleanSteel Nerez CleanSteel Nerez CleanSteel
Osvětlení chladicí/mrazicí části LED/přístroj/– LED/přístroj/– LED/přístroj/–
Komfort při obsluze
Systém čerstvosti PerfectFresh – –
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost •/•/–/• •/•/–/• •/•/–/•
IceMaker s pevným připojením na vodu/MyIce se zásobníkem vody •/– –/– •/–
ComfortClean/Active AirClean filtr •/• •/• –/•
Systém Silence/SoftClose/SelfClose –/•/– –/•/– –/•/–
Otvírání dvířek pomocí rukojeti • • •
Ovládání
Elektronická indikace a regulace teploty TouchControl TouchControl TouchControl
Superchlazení/supermražení/možnost vypnout chladicí část •/•/• •/•/• –/•/•
Počet teplotních zón 2 2 2
Režim Sabbat/párty režim/režim dovolená –/–/– –/–/– –/–/–
Chladnička/chladicí zóna
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených 1/– 4/– –/–
Držák na láhve z pochromovaného kovu • • –
Počet přihrádek na zeleninu/z toho na kolečkách –/– 2 ks/2 –/–
Počet přihrádek na čerstvé potraviny 2 – –
CompactCase – – –
Odkládací plochy celé/poloviční –/– 2/2 –/–
Police na láhve ve dvířkách – 1 –
Mraznička/mrazicí zóna
Počet mrazicích zásuvek/z toho na kolečkách 5 ks/– 2 ks/– 5 ks/–
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti A++ A++ A++
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh 269/0,735 265/0,726 218/0,596
Chytrá domácnost
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/– –/–
Potřebné příslušenství k dokoupení* – – –
Bezpečnost
Zablokování/indikace výpadku proudu v mrazicí části •/• •/• •/•
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty •/• •/• •/•
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty •/• •/• •/•
Technické údaje
Rozměry přístroje v mm (š x v x h) 600 x 1.850 x 630 750 x 1.860 x 630 600 x 1.850 x 630
Klimatická třída SN-T SN-T ST-T
Chladicí zóna v l/zóna PerfectFresh v l/4hvězdičková mrazicí zóna v l 155/155/117 338/0/82 126/–/117
Zóna temperování vína/celkový užitný objem v l –/272 –/420 –/243
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg 25/16,0 30/12,0 25/16,0
Hlučnost v dB(A) re 1 pW 41 41 41
Napětí ve V/jištění v A/příkon v mA 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.000 220 – 240/10/1.400
Dodávané příslušenství
Dóza na máslo/přihrádka na vajíčka –/– •/• –/–

* Do vyprodání zásob
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Vestavné mrazničky
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení F 5122 Ui FNS 35402 i FNS 37402 i
Kategorie přístroje
Mraznička/mrazicí box • • •
Provedení
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační •/•/– •/–/– •/–/–
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side vpravo/•/– vlevo/•/• vpravo/•/•
Design
Osvětlení mrazicí části – LED/přístroj LED/přístroj
Komfort při obsluze
IceMaker s pevným připojením na vodu/MyIce se zásobníkem vody –/– –/– –/–
NoFrost/VarioRoom –/– •/• •/•
Tlumení zavírání dvířek SoftClose/Drop and Lock –/– •/– •/–
Ovládání
Elektronická indikace a regulace teploty Otočný regulátor TouchControl TouchControl
Supermražení • • •
Mraznička/mrazicí zóna
Výdej ledu a vody ve dvířkách – – –
Počet mrazicích zásuvek/z toho na kolečkách 3 ks/– 6 ks/– 8 ks/–
Počet vyjímatelných kovových košů ve dveřích – – –
Počet vyjímatelných kovových košů – – –
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti A+ A++ A++
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh 184/0,504 207/0,567 244/0,668
Chytrá domácnost
Miele@home/WifiConn@ct –/– připraveno/– připraveno/–
Potřebné příslušenství k dokoupení* – – –
Bezpečnost
Zablokování/indikace výpadku proudu v mrazicí části –/– •/• •/•
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty –/• •/• •/•
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty –/• •/• •/•
Technické údaje
Rozměry výklenku v mm (š x v x h) 600 x 820 x 550 560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Uchycení dvířek Pevná dvířka Pevná dvířka Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg –/19 –/21 –/26
Klimatická třída SN-ST SN-T SN-T
4hvězdičková mrazicí zóna v l 98 157 213
Hlučnost v dB(A) re 1 pW 38 37 36
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg 23/12,0 14/14,0 14/18,0
Napětí ve V/jištění v A/příkon v mA 220 – 240/10/700 220 – 240/10/1.300 220 – 240/10/1.300
Dodávané příslušenství
Akumulátory chladu/miska na led –/• •/• •/•
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Typ/prodejní označení F 1411 Vi F 1472 Vi
Kategorie přístroje
Mraznička/mrazicí box • •
Provedení
Vestavný přístroj/podstavný/dekorační •/–/– •/–/–
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace 
Side-by-Side vlevo/–/• vlevo/–/•
Design
Osvětlení v mrazničce/mrazicí zóně • •
Druh osvětlení BrilliantLight BrilliantLight
Komfort při oblsuze
IceMaker/pevné připojení na vodu •/• •/•
NoFrost/VarioRoom •/– •/–
Tlumení zavírání dvířek SoftClose/Drop and Lock –/• –/•
Ovládání
Elektronická indikace a nastavení teploty TouchControl TouchControl
Supermražení • •
Mraznička/mrazicí zóna
Výdej ledu a vody ve dvířkách – •
Počet vyjímatelných mrazicích zásuvek/košů 2 2
Počet vyjímatelných kovových košů ve dvířkách 4 1
Počet vyjímatelných kovových košů – 2
Hospodárnost
Energetická třída A+ A+
Roční spotřeba energie v kWh/spotřeba energie za 24 hod. v kWh 305/0,835 292/0,800
Bezpečnost
Zablokování/indikace výpadku proudu v mrazicí části –/– –/–
Akustický alarm při otevřených dvířkách/při změně teploty •/• •/•
Optický alarm při otevřených dvířkách/při změně teploty •/• •/•
Technické údaje
Rozměry výklenku v mm (v x š) 2 134 x 457 2 134 x 457
Uchycení dvířek Pevná dvířka Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg –/56 –/65
Klimatická třída SN-T SN-T
Objem 4hvězdičkové mrazicí zóny v l 205 192
Hlučnost v dB(A) re1pW 41 42
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg 13/14,0 13/14,0
Příkon v mA 900 500
Dodávané příslušenství
Akumulátory chladu/miska na led –/– –/–

Vestavné mrazničky,
XXL-MasterCool
Přehled přístrojů
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Vestavné mrazničky, 
XXL-MasterCool
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení F 1811 Vi F 1911 Vi
Kategorie přístroje
Mraznička/mrazicí box • •
Provedení
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační •/–/– •/–/–
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side vlevo/–/• vlevo/–/•
Design
Osvětlení mrazicí části halogenové halogenové
Komfort při obsluze
IceMaker s pevným připojením na vodu/MyIce se zásobníkem vody •/– •/–
NoFrost/VarioRoom •/– •/–
Tlumení zavírání dvířek SoftClose/Drop and Lock –/• –/•
Ovládání
Elektronická indikace a regulace teploty TouchControl TouchControl
Supermražení • •
Mraznička/mrazicí zóna
Výdej ledu a vody ve dvířkách – –
Počet mrazicích zásuvek/z toho na kolečkách 2 ks/– 2 ks/–
Počet vyjímatelných kovových košů ve dveřích 4 4
Počet vyjímatelných kovových košů – –
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti A+ A+
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh 414/1,134 484/1,326
Chytrá domácnost
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/–
Potřebné příslušenství k dokoupení* – –
Bezpečnost
Zablokování/indikace výpadku proudu v mrazicí části –/– –/–
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty •/• •/•
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty •/• •/•
Technické údaje
Rozměry výklenku v mm (š x v x h) 762 x 2.134 x 629 915 x 2.134 x 629
Uchycení dvířek Pevná dvířka Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg –/48 –/36
Klimatická třída SN-T SN-T
4hvězdičková mrazicí zóna v l 403 502
Hlučnost v dB(A) re 1 pW 42 42
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg 20/18,5 22/22,5
Napětí ve V/jištění v A/příkon v mA 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200
Dodávané příslušenství
Akumulátory chladu/miska na led –/• –/•
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Volně stojící mrazničky
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení FN 14827 S ed/cs-1
Kategorie přístroje
Mraznička/mrazicí box •/–
Provedení
Volně stojící přístroj •
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side vlevo/–/•
Design
Barva opláštění Nerez
Barva čelní stěny Nerez CleanSteel
Osvětlení mrazicí části –
Komfort při obsluze
IceMaker s pevným připojením na vodu/MyIce se zásobníkem vody –/–
ComfortFrost/NoFrost –/•
VarioRoom •
Tlumení zavírání dvířek SoftClose •
Systém Silence –
Otvírání dvířek pomocí rukojeti –
Ovládání
Elektronická indikace a regulace teploty TouchControl
Supermražení •
Mraznička/mrazicí zóna
Počet mrazicích zásuvek/z toho na kolečkách 8 ks/–
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti A++
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh 245/0,670
Chytrá domácnost
Miele@home/WifiConn@ct –/–
Potřebné příslušenství k dokoupení* –
Bezpečnost
Zablokování/indikace výpadku proudu v mrazicí části •/–
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty •/•
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty –/•
Technické údaje
Rozměry přístroje v mm (š x v x h) 600 x 1.850 x 630
Klimatická třída SN-T
4hvězdičková mrazicí zóna v l 257
Hlučnost v dB(A) re 1 pW 42
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg 24/20,0
Napětí ve V/jištění v A/příkon v mA 220 – 240/10/1.300
Dodávané příslušenství
Akumulátory chladu/miska na led •/•
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EXKLUZIVNĚ
U MIELE

Jaké vybavení přístroje hledáte?
Vinotéky Miele – přednosti přístrojů*

Teplotní zóny
Možnost individuální regulace: můžete 
skladovat až tři různé druhy vín současně 
a perfektně je temperovat.

Prezentér láhví "Selector"
Stylová prezentace: láhve budou mírně 
vyvýšené a nasvícené tlumeným osvětlením 
vinotéky.

* Vybavení závislé na modelu.

FlexiFrame Plus
Perfektně vyladěno: podélně i příčně pře-
stavitelné rošty umožňují uložení i těch 
největších láhví.

FlexiFrame
Pouze jedním grifem: upravíte jednotlivé 
přihrádky podle tvaru láhve.

SommelierSet
Vytvořte si z Vaší vinotéky 

území výjimečného požitku díky jedineč-
nému SommelierSetu. Novinka exkluzivně 
u Miele. Připravte si ušlechtilá vína k dekan-
taci jako profesionál. Vychutnejte si šam-
paňské a bílé víno z vychlazených skleniček. 
Temperujte láhve s vínem vždy perfektně 
i po jejich otevření. Díky SommelierSetu 
budete mít vše pro dokonalou přípravu vína 
vždy po ruce.

NoteBoard
Individuální popisky: na přední straně roštů 
se nachází magnetická lišta s tabulkou  
pro popis vín.
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Třída energetické účinnosti
Symbol uvádí, do které třídy 
energetické účinnosti přístroj patří.

Symbol uvádí konkrétní třídu 
energetické účinnosti, v případě 
vinoték v rozmezí A+++ až C.

Hlučnost
Symbol uvádí hodnotu hlučnosti 
přístroje.

Konkrétní hodnota hlučnosti 
daného přístroje v decibelech 
(dB).

Teplotní zóna
Symbol uvádí počet různých 
teplotních zón.

 Vinotéky mají jednu, dvě nebo tři 
teplotní zóny, ve kterých lze 
teplotu individuálně nastavit.

Úložné rošty
 Symbol uvádí, jakými úložnými 
plochami pro láhve je přístroj 
vybaven.

Podélně i příčně přestavitelné 
rošty umožňují uložení i těch 
největších láhví.

FlexiFrame: perfektní uchycení 
každé láhve díky individuálně 
nastavitelným roštům.

Pachový filtr
Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven filtrem Active AirClean.

Kombinace aktivního uhlíku 
a přírodního chitosanu efektivně 
neutralizuje nežádoucí pachy.

SommelierSet
 Symbol uvádí, zda je vinotéka 
vybavena SommelierSetem.

Umožňuje profesionální dekantaci, 
nachlazení sklenic a optimální 
uskladnění otevřených lahví vína.

Osvětlení
Symbol uvádí typ osvětlení 
přístroje.

 BrilliantLight: halogenové spoty 
optimálně nasvítí každou část 
vinotéky.

LED osvětlení: bezúdržbové, 
energeticky úsporné a optimální 
nasvícení vnitřního prostoru.

Usnadněné otevírání dvířek
Symbol uvádí mechanismus 
otevírání dvířek přístroje.

 Push2Open: aktivace automatic-
kého otevírání lehkým zatlačením 
na skleněná dvířka.

Tlumené zavírání dvířek
Symbol uvádí, zda přístroj dispo-
nuje tlumeným zavíráním dvířek.

 SoftClose: tlumené zavírání dvířek, 
která se pomalu a jemně dovřou.

1
2
3

1
2
3

Přístroje Miele disponují různými 
funkcemi a vlastnostmi. Nejdůleži-
tější z nich jsou vždy uvedeny 
prostřednictvím symbolů pod 
daným produktem, abyste o nich 
měli lepší přehled. 

Na následující straně naleznete 
vysvětlení k symbolům nejdůleži-
tějších funkcí a vlastností vinoték.

Význam symbolů
Vinotéky
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Vestavné vinotéky
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení KWT 6112 iG KWT 6321 UG KWT 6322 UG
Kategorie přístroje
Vinotéka • • •
Provedení
Volně stojící přístroj – – –
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační •/–/– –/•/– –/•/–
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side –/–/– vpravo/•/– vpravo/•/•
Design
Barva opláštění – – –
Barva čelní stěny Skleněná dvířka Skleněná dvířka Tón.skl. dvířka/lišta rukojeti
Druh osvětlení LED/přístroj LED/přístroj LED/přístroj
Komfort při obsluze
DynaCool/tlumení zavírání dvířek SoftClose •/• •/– •/•
Filtr Active AirClean a indikace výměny • • •
Počet dřevěných roštů 3 3 4
Materiál dřevěných roštů – – –
Flexibilní dřevěné rošty FlexiFrame 2 – 3
SommelierSet – – –
Počet dřevěných roštů FlexiFrame Plus – – –
Prezentér lahví – – –
Systém Silence – – –
Otvírání dvířek pomocí rukojeti – – –
Ovládání
Elektronická indikace a regulace teploty TouchControl ComfortControl TouchControl
Počet teplotních zón 1 2 2
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti A+ B A
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh 106/0,290 195/0,532 144/0,392
Chytrá domácnost
Miele@home/WifiConn@ct připraveno/– –/– –/–
Potřebné příslušenství k dokoupení* – – –
Bezpečnost
Zablokování • • •
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty •/• •/• •/•
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty •/• –/– –/–
Technické údaje
Rozměry výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 450 – 452 x 555 600 x 820 – 870 x 580 600 x 820 – 870 x 580
Rozměry přístroje v mm (š x v x h) 560 x 450 x 550 597 x 818 x 575 597 x 818 x 575
Klimatická třída SN-ST N SN-ST
Objem zóny pro skladování vína v l 46 94 94
Místo pro láhve na víno o objemu 0,75 l (počet) 18 34 34
Hlučnost v dB(A) re 1 pW 34 38 37
Napětí ve V/jištění v A/příkon v mA 220 – 240/10/500 220 – 240/10/800 220 – 240/10/800
Barevné provedení
Nerez CleanSteel • • •
Obsidian černá • – –
Grafitově šedá • – –

1
2
1

2
1
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Vinotéky
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení KWT 6833 SG KWT 6834 SGS
Kategorie přístroje
Vinotéka • •
Provedení
Volně stojící přístroj • •
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační –/–/– –/–/–
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side vpravo/•/– vpravo/•/–
Design
Barva opláštění Nerez Nerez
Barva čelní stěny Tón.skl. dvířka/lišta rukojeti Tón.skl. dvířka/lišta rukojeti
Druh osvětlení LED/přístroj LED/přístroj
Komfort při obsluze
DynaCool/tlumení zavírání dvířek SoftClose •/• •/•
Filtr Active AirClean a indikace výměny • •
Počet dřevěných roštů 10 13
Materiál dřevěných roštů – –
Flexibilní dřevěné rošty FlexiFrame 10 10
SommelierSet – •
Počet dřevěných roštů FlexiFrame Plus – –
Prezentér lahví • •
Systém Silence – –
Otvírání dvířek pomocí rukojeti – –
Ovládání
Elektronická indikace a regulace teploty TouchControl TouchControl
Počet teplotních zón 3 3
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti A A
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh 180/0,493 180/0,493
Chytrá domácnost
Miele@home/WifiConn@ct předpřipraveno/– předpřipraveno/–
Potřebné příslušenství k dokoupení* – –
Bezpečnost
Zablokování • •
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty •/• •/•
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty •/• •/•
Technické údaje
Rozměry výklenku v mm (š x v x h) – –
Rozměry přístroje v mm (š x v x h) 700 x 1.920 x 742 700 x 1.920 x 746
Klimatická třída SN-ST SN-ST
Objem zóny pro skladování vína v l 502 502
Místo pro láhve na víno o objemu 0,75 l (počet) 178 178
Hlučnost v dB(A) re 1 pW 37 37
Napětí ve V/jištění v A/příkon v mA 220 – 240/10/1.000 220 – 240/10/1.000

1
2
3

1
2
3
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Vinotéky,
XXL-MasterCool
Přehled přístrojů

Typ/Prodejní označení KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi
Kategorie přístroje
Vinotéka • •
Provedení
Volně stojící přístroj – –
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační •/–/– •/–/–
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side vpravo/–/• vlevo/–/•
Design
Barva opláštění – –
Barva čelní stěny Skleněná dvířka Skleněná dvířka
Druh osvětlení Osvětlení BrilliantLight Osvětlení BrilliantLight
Komfort při obsluze
DynaCool/tlumení zavírání dvířek SoftClose –/– –/–
Filtr Active AirClean a indikace výměny • •
Počet dřevěných roštů 14 14
Materiál dřevěných roštů – –
Flexibilní dřevěné rošty FlexiFrame – –
Počet dřevěných roštů FlexiFrame Plus – –
SommelierSet – –
Prezentér lahví • •
Systém Silence – –
Otvírání dvířek pomocí rukojeti – –
Ovládání
Elektronická indikace a regulace teploty TouchControl TouchControl
Počet teplotních zón 3 3
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti C C
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh 293/0,802 293/0,802
Chytrá domácnost
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/–
Potřebné příslušenství k dokoupení* – –
Bezpečnost
Zablokování – –
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty •/• •/•
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty •/• •/•
Technické údaje
Rozměry výklenku v mm (š x v x h) 610 x 2.134 x 629 610 x 2.134 x 629
Rozměry přístroje v mm (š x v x h) 603 x 2.125 x 608 603 x 2.125 x 608
Klimatická třída SN-T SN-T
Objem zóny pro skladování vína v l 365 365
Místo pro láhve na víno o objemu 0,75 l (počet) 102 102
Hlučnost v dB(A) re 1 pW 42 42
Napětí ve V/jištění v A/příkon v mA 220 – 240/10/500 220 – 240/10/700

1
2
3

1
2
3
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Test košového vybavení
Aby byly testovací podmínky realistické, jsou 
koše zatíženy závažím: 3 kg v příborové 
zásuvce 3D+, 10 kg v horním koši, 20 kg 
ve spodním koši. S tímto extrémním zatíže-
ním se koše 100 000krát automaticky 
vysunou a zasunou.

Test životnosti dvířek
Během dlouhé životnosti přístroje jsou 
dvířka myčky obzvlášť namáhána. Test 
životnosti simuluje následující zatížení: 
s pomocí speciálního zařízení se dvířka 
myčky nádobí 100 000krát automaticky 
otevřou a zavřou.

Test nárazů příborového koše
Pomocí testu nárazů společnost Miele 
zjišťuje, zda i příborový koš obstojí v každo-
denním zatížení: příborový koš se naplní 
zkušebními příbory (14 sad příborů po 4  
kusech) a naráží z výšky 1 metru na tvrdý 
podklad.

Testy kvality myček nádobí Miele
Testováno na životnost 20 let

Kvalita hraje u společnosti Miele důležitou roli. Proto jsou kladeny zvláštní nároky na výrobu 
a používané materiály.

Výkonnostní test
Při testu výkonu se vedle výsledku mytí a sušení porovnávají také akustické hodnoty 
a hodnoty spotřeby u každého mycího programu s vysokými nároky na kvalitu.
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Odpovědnost vůči životnímu prostředí má 
u společnosti Miele tradici - již déle než 
115 let. Příroda je základem našeho života, 
který chceme chránit. A tím poskytnout 
dobrou budoucnost sami sobě i následují-
cím generacím. Věrni našemu mottu "Vždy 
lepší" pro Vás vyvíjíme přístroje, které jsou 
šetrné k životnímu prostředí a přírodním 
zdrojům. Začíná to výběrem materiálů, 
pokračuje přes efektivní výrobu a po dlouhé 
životnosti přístrojů končí ekologickou 
recyklací.

Naše ekologické nároky se vyplácí: vysoká 
efektivita přístrojů pro domácnost Miele 
zaručuje mimo vynikající výkonnost také 
nízké hodnoty spotřeby elektrické energie 
a vody.

Připojení na teplou vodu
Každou myčku nádobí Miele lze navíc připo-
jit na přívod teplé vody do 60 °C. Tím lze 
v programu Jemný zredukovat spotřebu 
energie až o 50 % a zkrátit dobu programu 
až o 10 %. V programu ECO spotřeba 
elektrické energie myčky nádobí klesá 
až na 0,45 kWh.

Ekologická odpovědnost
Základ naší filozofie
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Vyberte si správnou myčku 
dle Vašich potřeb
Myčky nádobí – provedení

Jednotlivá provedení myček nádobí Miele

Vestavné
Přední stranu přístroje můžete zakrýt dvířky 
v dekoru kuchyňského nábytku pro jed-
notný design. Případně lze použít nerezová 
čelní dvířka s úpravou CleanSteel přímo  
od Miele.

Plně vestavné
Přední stranu přístroje zcela schováte 
pod dvířka v designu kuchyňského nábytku 
nebo pod nerezová dvířka v provedení 
CleanSteel od Miele. Přístroj dokonale 
zapadne do designu Vaší kuchyně.

Bez madel
Pokud jste se shlédli v kuchyni bez jakých-
koliv madel či rukojetí, pak jsou pro Vás 
myčky nádobí Miele se systémem  
Knock2open tím nejlepším řešením. Stačí 
dvakrát zaklepat a dvířka přístroje se auto-
maticky otevřou.
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Řešení šité na míru
Myčky nádobí – velikosti

Provedení XXL
(výška 85 cm, šířka 60 cm) 
Vestavné a plně vestavné myčky nádobí 
Miele lze zakoupit také v provedení XXL. 
Jsou vhodné do kuchyní o výšce 85 cm 
a více. Myčky poskytují ve svém vnitřním 
prostoru o 4 cm více místa: horní koš nabízí 
ještě větší flexibilitu a lepší umístění nádobí 
např. sklenic na vysoké stopce, velkých 
hrnků nebo talířů až o průměru 23 cm.

Standardní provedení
(výška 81 cm, šířka 60 cm) 
Pro standardní velikost výklenku ve většině 
domácností.

Úzké provedení
(výška 81 cm, šířka 45 cm) 
Ideální, pokud v kuchyni nemáte mnoho 
místa, ale zároveň se nechcete vzdát 
komfortu, který myčka nádobí nabízí.

Velikosti myček nádobí Miele 
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Jaké komfortní vlastnosti si přejete?
Myčky nádobí Miele – přednosti produktů*

Patentovaná2) příborová 
zásuvka 3D+

Ještě více flexibility: posuvná střední část 
zásuvky je vybavena sklopnou hřebenovou 
řadou, poskytující místo pro velké příbory.

QuickPowerWash
Nepřekonatelná kombinace: nový mycí 
program QuickPowerWash a jemu přizpů-
sobené tablety do myčky UltraTabs Multi 
dosahují těch nejlepších možných výsledků 
mytí a sušení běžně zašpiněného nádobí již 
za 58 minut. Tyto speciálně vyvinuté tablety 
mají zkrácenou dobu rozpouštění na pouhé 
2-3 minuty. Díky tomu probíhá čistící proces 
hned na začátku mycího programu. Výsled-
kem je třída účinnosti mytí A navzdory 
krátké době mytí1). Nové košové uspořádání Miele

Maximální flexibilita a komfort: pro dokona-
lou obsluhu, variabilní možnosti umístění 
nádobí a vvynikající výsledky mytí.

Knock2open3)

Jedinečná funkce: myčku lze 
skvěle integrovat i do kuchyní bez rukojetí 
– dvířka se otevřou automaticky po dvojím 
poklepání.

A+++ -20 %
O 20 % úspornější než hraniční hodnota 
třídy energetické účinnosti A+++: nejlepší 
výsledky mytí a sušení při vysoké hospodár-
nosti díky akumulátoru tepla EcoTech.

Mytí čerstvou vodou, spotřeba od 6,5 l
Minimální spotřeba: v programu Automatika 
s nejlepšími výsledky mytí při minimální 
spotřebě vody.

* Vybavení závislé na modelu.
1)  Nejlepší účinnost mytí A za méně než jednu hodinu 

s použitím tablet Miele UltraTabs Multi. Potvrzeno institutem 
TÜV Rheinland: "Naměřená hodnota indexu výkonu mycího 
programu QuickPowerWash v kombinaci s tabletami Miele 
UltraTabs Multi 1,14 odpovídá nejlepší třídě účinnosti mytí A 
(referenční myčka nádobí testovaná s IEC detergentem typu 
B)."

2)  Patent: DE102008062761B3, EP2201887B1 
Patent: DE102014117225A1, EP 3025628A1

3) Patent: EP2428153B1, US8758524B2
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Jaké aspekty jsou pro Vás důležité?

2. Rozměry výklenku 
 Standardní (60 x 81 cm)
 Extra vysoké (60 x 85 cm)
 Extra úzké (45 x 81 cm)

1. Provedení přístroje
 Volně stojící
 Podstavný
 Vestavný
 Plně vestavný
 Bez rukojeti

5. Přednosti přístroje
 QuickPowerWash
 Příborová zásuvka 3D+
 Držák na sklenice FlexCare
 A+++ -20 %
  Mytí čerstvou vodou, spotřeba 

od 6,5 l

4. Barva přístroje
 Nerez CleanSteel
 Briliantová bílá
 Obsidian černá
 Havana hnědá

3. Ovládání přístroje
 Touch on metal
 SensorTronic
 Tlačítka pro volbu programu
 Otočný volič

6. Košové uspořádání
 Comfort
 Comfort Jubilee
 ExtraComfort
 ExtraComfort Jubilee
 MaxiComfort

7. Další komfortní výbava
 Zásobník soli ve dvířkách
 BrillantLight
 Knock2open

Vyplněním požadovaných parametrů Vám Váš odborný prodejce může 
pomoci vybrat optimálně vybavený přístroj, který bude splňovat všechny 
Vaše požadavky. 
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Energetická účinnost
Symbol uvádí, do které třídy ener-
getické účinnosti přístroj patří.

Myčky nádobí mají třídu energe-
tické účinnosti v rozmezí 
od A+++ -20 % do A+.

Spotřeba vody
Symbol uvádí spotřebu vody 
v litrech.

 Nejúspornější myčky nádobí 
spotřebují v programu Automatika 
od 6,5 l vody. Maximální hodnota 

 je kolem 13,5 l.

Hlučnost
Symbol uvádí hodnotu hlučnosti 
přístroje v decibelech (dB).

Nejtišší myčka nádobí má hluč-
nost od 38 dB. Maximální hodnota 
je kolem 46 dB.

Systém umístění příborů
 Symbol uvádí systém umístění 
příborů u dané myčky nádobí.

U patentované příborové zásuvky 
3D+1) můžete upravit výšku, šířku 
a hloubku.

 Všechny příbory jsou uloženy 
samostatně, nečistota je odstra-
něna bezezbytku a příbory jsou 
perfektně osušeny.

Příborový koš můžete flexibilně 
nasadit na přední hřebenovou 
řadu spodního koše.

Přístroje Miele disponují různými 
funkcemi a vlastnostmi. Nejdůleži-
tější z nich jsou vždy uvedeny 
prostřednictvím symbolů pod 
daným produktem, abyste o nich 
měli lepší přehled. 

Na následující straně naleznete 
vysvětlení k symbolům nejdůleži-
tějších funkcí a vlastností volně 
stojících, podstavných a vestav-
ných myček nádobí.

QuickPowerWash
 Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven mycím programem 
QuickPowerWash.

 Nejlepší účinnost mytí A za méně 
než jednu hodinu s použitím tablet 
Miele UltraTabs Multi2)

Perfect GlassCare3)

Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven funkcí Perfect GlassCare.

Patentovaná3) technologie Perfect 
GlassCare zajistí šetrnou péči 
o Vaše sklenice.

Sušení AutoOpen4)

Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven sušením AutoOpen.

Na konci mycího programu se 
automaticky otevřou dvířka 
myčky. Nádobí je dokonale suché.

Zásobník soli ve dvířkách5)

Symbol uvádí, zda se ve dvířkách 
myčky nachází zásobník soli.

Zásobník soli můžete pohodlně 
doplňovat při pootevřených 
dvířkách myčky.

BrilliantLight6)

Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven vnitřním osvětlením.

4 silné LED žárovky zajišťují 
perfektní osvícení vnitřního 
prostoru myčky.

Význam symbolů
Volně stojící, podstavné a vestavné myčky nádobí 

*   O 20 % úspornější než hraniční hodnota třídy energetické 
účinnosti A+++

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

2)  Potvrzeno institutem TÜV Rheinland: "Naměřená hodnota 
indexu výkonu mycího programu QuickPowerWash 
v kombinaci s tabletami Miele UltraTabs Multi 1,14 odpovídá 
nejlepší třídě účinnosti mytí A (referenční myčka nádobí 
testovaná s IEC detergentem typu B)."

3) Patent: EP1080681B1
4) Patent: EP 2120671B1, DE 102007008950B4
5) Patent: EP 1457153B1
6) Patent: EP 2233061B1
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Vestavné myčky nádobí, 60 cm
Přehled přístrojů

Typ/prodejní označení (š. 60 cm x v. 81 cm), XXL (v. 85 cm) G 6620 SCi G 6720 SCi G 6725 SCi XXL
Design

Ovládací panel/způsob ovládání
rovný ovládací panel/
tlačítko pro volbu programu

rovný ovládací panel/
tlačítko pro volbu programu

rovný ovládací panel/
tlačítko pro volbu programu

Displej 3místný 7segmentový displej 1řádkový textový displej 1řádkový textový displej
Komfort
Knock2open – – –
Adaptér k zavírání dvířek ComfortClose ComfortClose ComfortClose
BrilliantLight/zásobník soli ve dvířkách –/– –/– –/–
Hlučnost při provozu v dB(A) re 1 pW 44 44 44
Indikace zbývajícího času/časová předvolba až 24 hod./TimeControl •/•/– •/•/– –/•/–
Kontrolní funkce kontrolní indikace na displeji na displeji
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti/třída sušení A+++/A A+++/A A+++/A
Spotřeba vody v programu Automatika v l od 6,5 6,5 6,5
Spotřeba vody v l/spotřeba energie v kWh v programu ECO 9,7/0,75 9,9/0,67 9,9/0,67
Roční spotřeba vody v l/energie v kWh v programu ECO 2.716/213 2.772/189 2.772/189
Hodnoty spotřeby s připojením na teplou vodu® v programu ECO v kWh 0,45 0,49 0,49
FlexiTimer s funkcí EcoStart/Eko informace –/– •/• •/•
Připojení na teplou vodu® • • •
Technologie střídavého mytí/poloviční naplnění •/• •/• •/•
Kvalita výsledků
Mytí výhradně s čerstvou vodou • • •
Sušení AutoOpen • • •
SensorDry/oběhové turbotermické sušení •/• •/• •/•
Perfect GlassCare • • •
Programy mytí
ECO/Automatika/Intenzivní 75°C •/•/• •/•/• •/•/•
Standardní 55°C/Jemný/QuickPowerWash •/•/• •/•/• •/•/•
Hygiena/Solární úsporný/Čištění přístroje –/–/– –/•/• –/•/•
Extra tichý 38 dB(A)/Extra tichý 40 dB(A) –/– –/• –/•
Programy pro speciální požadavky – – –
Možnosti mytí
Krátký/dole intenzivní/extra úsporný/extra suché •/–/–/– •/–/•/– •/–/•/–
Odmočení/Předmytí –/– •/• •/•
Košové uspořádání
Umístění příborů příborová zásuvka 3D+ příborová zásuvka 3D+ příborová zásuvka 3D+
Košové uspořádání/držák na sklenice FlexCare ExtraComfort/2 ExtraComfort/2 ExtraComfort/2
Počet jídelních souprav 14 14 14
Chytrá domácnost
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/– –/–
Bezpečnost
Systém Waterproof • • •
Kontrola sít – • •
Dětská pojistka/zablokování zprovoznění •/– •/– •/–
Technické údaje
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A 2,1/230/10 2,1/230/10 2,1/230/10
Délka přívodní/odvodní hadice/elektrického vedení v m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
Barevné provedení
Nerez CleanSteel • • •
Briliantová bílá • – –
Obsidian černá – – –
Havana hnědá – – –
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Vestavné myčky nádobí, 60 cm
Přehled přístrojů

Typ/prodejní označení (š. 60 cm x v. 81 cm), XXL (v. 85 cm) G 6730 SCi G 6735 SCi XXL G 6820 SCi
Design

Ovládací panel/způsob ovládání
rovný ovládací panel/
tlačítko pro volbu programu

rovný ovládací panel/
tlačítko pro volbu programu

šikmé ovládací panely/
tlačítko pro volbu programu

Displej 1řádkový textový displej 1řádkový textový displej 1řádkový textový displej
Komfort
Knock2open – – –
Adaptér k zavírání dvířek ComfortClose ComfortClose ComfortClose
BrilliantLight/zásobník soli ve dvířkách –/• –/• •/•
Hlučnost při provozu v dB(A) re 1 pW 44 44 41
Indikace zbývajícího času/časová předvolba až 24 hod./TimeControl •/•/– –/•/– •/•/–
Kontrolní funkce na displeji na displeji na displeji
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti/třída sušení A+++/A A+++/A A+++/A
Spotřeba vody v programu Automatika v l od 6,5 6,5 6,5
Spotřeba vody v l/spotřeba energie v kWh v programu ECO 9,7/0,75 9,7/0,75 9,9/0,67
Roční spotřeba vody v l/energie v kWh v programu ECO 2.716/213 2.716/213 2.772/189
Hodnoty spotřeby s připojením na teplou vodu® v programu ECO v kWh 0,45 0,45 0,49
FlexiTimer s funkcí EcoStart/Eko informace •/• •/• •/•
Připojení na teplou vodu® • • •
Technologie střídavého mytí/poloviční naplnění •/• •/• •/•
Kvalita výsledků
Mytí výhradně s čerstvou vodou • • •
Sušení AutoOpen • • •
SensorDry/oběhové turbotermické sušení •/• •/• •/•
Perfect GlassCare • • •
Programy mytí
ECO/Automatika/Intenzivní 75°C •/•/• •/•/• •/•/•
Standardní 55°C/Jemný/Rychlý 40°C •/•/• •/•/• •/•/•
Hygiena/Solární úsporný/Čištění přístroje –/•/• –/•/• •/•/•
Extra tichý 38 dB(A)/Extra tichý 40 dB(A) –/• –/• •/–
Programy pro speciální požadavky – – –
Možnosti mytí
Krátký/dole intenzivní/extra úsporný/extra suché •/–/•/– •/–/•/– •/•/•/•
Odmočení/Předmytí –/– –/– –/–
Košové uspořádání
Umístění příborů příborová zásuvka 3D+ příborová zásuvka 3D+ příborová zásuvka 3D+
Košové uspořádání/držák na sklenice FlexCare ExtraComfort/2 ExtraComfort/2 MaxiComfort/4
Počet jídelních souprav 14 14 14
Chytrá domácnost
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/– •/•
Bezpečnost
Systém Waterproof • • •
Kontrola sít • • •
Dětská pojistka/zablokování zprovoznění •/– •/– •/–
Technické údaje
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A 2,1/230/10 2,1/230/10 2,1/230/10
Délka přívodní/odvodní hadice/elektrického vedení v m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
Barevné provedení
Nerez CleanSteel – – •
Briliantová bílá • • –
Obsidian černá • • –
Havana hnědá • • –
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Typ/prodejní označení (š. 60 cm x v. 81 cm), XXL (v. 85 cm) G 6825 SCi XXL G 6920 SCi G 6925 SCi XXL
Design

Ovládací panel/způsob ovládání
šikmé ovládací panely/
tlačítko pro volbu programu

šikmé ovládací panely/
dotykové ovládání

šikmé ovládací panely/
dotykové ovládání

Displej 1řádkový textový displej displej SensorTronic displej SensorTronic
Komfort
Knock2open – – –
Adaptér k zavírání dvířek ComfortClose AutoClose AutoClose
BrilliantLight/zásobník soli ve dvířkách •/• •/• •/•
Hlučnost při provozu v dB(A) re 1 pW 41 41 41
Indikace zbývajícího času/časová předvolba až 24 hod./TimeControl •/•/– •/•/– •/•/–
Kontrolní funkce na displeji na displeji na displeji
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti/třída sušení A+++/A A+++/A A+++/A
Spotřeba vody v programu Automatika v l od 6,5 6,5 6,5
Spotřeba vody v l/spotřeba energie v kWh v programu ECO 9,9/0,67 9,9/0,67 9,9/0,67
Roční spotřeba vody v l/energie v kWh v programu ECO 2.772/189 2.772/189 2.772/189
Hodnoty spotřeby s připojením na teplou vodu® v programu ECO v kWh 0,49 0,49 0,49
FlexiTimer s funkcí EcoStart/Eko informace •/• •/• •/•
Připojení na teplou vodu® • • •
Technologie střídavého mytí/poloviční naplnění •/• •/• •/•
Kvalita výsledků
Mytí výhradně s čerstvou vodou • • •
Sušení AutoOpen • • •
SensorDry/oběhové turbotermické sušení •/• •/• •/•
Perfect GlassCare • • •
Programy mytí
ECO/Automatika/Intenzivní 75°C •/•/• •/•/• •/•/•
Standardní 55°C/Jemný/Rychlý 40°C •/•/• •/•/• •/•/–
Hygiena/Solární úsporný/Čištění přístroje •/•/• •/•/• •/•/•
Extra tichý 38 dB(A)/Extra tichý 40 dB(A) •/– •/– •/–
Programy pro speciální požadavky – • •
Možnosti mytí
Krátký/dole intenzivní/extra úsporný/extra suché •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Odmočení/Předmytí –/– •/• •/•
Košové uspořádání
Umístění příborů příborová zásuvka 3D+ příborová zásuvka 3D+ příborová zásuvka 3D+
Košové uspořádání/držák na sklenice FlexCare MaxiComfort/4 MaxiComfort/4 MaxiComfort/4
Počet jídelních souprav 14 14 14
Chytrá domácnost
Miele@home/WifiConn@ct •/• •/• •/•
Bezpečnost
Systém Waterproof • • •
Kontrola sít • • •
Dětská pojistka/zablokování zprovoznění •/– •/• •/•
Technické údaje
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A 2,1/230/10 2,1/230/10 2,1/230/10
Délka přívodní/odvodní hadice/elektrického vedení v m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
Barevné provedení
Nerez CleanSteel • • •

Vestavné myčky nádobí, 60 cm
Přehled přístrojů
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Vestavné myčky nádobí, 45 cm
Přehled přístrojů

Typ/prodejní označení (š. 45 cm x v. 81 cm) G 4720 SCi G 4820 SCi
Design

Ovládací panel/způsob ovládání
rovný ovládací panel/
tlačítko pro volbu programu

rovný ovládací panel/
tlačítko pro volbu programu

Displej 3místný 7segmentový displej 1řádkový textový displej
Komfort
Knock2open – –
Adaptér k zavírání dvířek ComfortClose ComfortClose
BrilliantLight/zásobník soli ve dvířkách –/– –/–
Hlučnost při provozu v dB(A) re 1 pW 46 45
Indikace zbývajícího času/časová předvolba až 24 hod./TimeControl •/•/– •/•/–
Kontrolní funkce kontrolní indikace na displeji
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti/třída sušení A+/A A+++/A
Spotřeba vody v programu Automatika v l od 6,0 6,0
Spotřeba vody v l/spotřeba energie v kWh v programu ECO 8,7/0,78 8,7/0,62
Roční spotřeba vody v l/energie v kWh v programu ECO 2.436/221 2.436/176
Hodnoty spotřeby s připojením na teplou vodu® v programu ECO v kWh 0,52 0,39
FlexiTimer s funkcí EcoStart/Eko informace –/– •/•
Připojení na teplou vodu® • •
Technologie střídavého mytí/poloviční naplnění •/• •/•
Kvalita výsledků
Mytí výhradně s čerstvou vodou • •
Sušení AutoOpen – •
SensorDry/oběhové turbotermické sušení •/• •/•
Perfect GlassCare • •
Programy mytí
ECO/Automatika/Intenzivní 75°C •/•/• •/•/•
Standardní 55°C/Jemný/Rychlý 40°C •/•/• •/•/•
Hygiena/Solární úsporný/Čištění přístroje –/–/– –/•/•
Extra tichý 38 dB(A)/Extra tichý 40 dB(A) –/– –/•
Programy pro speciální požadavky – –
Možnosti mytí
Krátký/dole intenzivní/extra úsporný/extra suché •/–/–/– •/–/•/–
Odmočení/Předmytí –/– –/–
Košové uspořádání
Umístění příborů Příborová zásuvka Příborová zásuvka
Košové uspořádání/držák na sklenice FlexCare –/– –/–
Počet jídelních souprav 9 9
Chytrá domácnost
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/–
Bezpečnost
Systém Waterproof • •
Kontrola sít – •
Dětská pojistka/zablokování zprovoznění •/– •/–
Technické údaje
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A 2,1/230/10 2,1/230/10
Délka přívodní/odvodní hadice/elektrického vedení v m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
Barevné provedení
Nerez CleanSteel • •
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Energetická účinnost
Symbol uvádí, do které třídy ener-
getické účinnosti přístroj patří.

Myčky nádobí mají třídu energe-
tické účinnosti v rozmezí 
od A+++ -20 % do A+.

Spotřeba vody
Symbol uvádí spotřebu vody 
v litrech.

 Nejúspornější myčky nádobí 
spotřebují v programu Automatika 
od 6,5 l vody. Maximální hodnota 
je kolem 13,5 l.

Hlučnost
Symbol uvádí hodnotu hlučnosti 
přístroje v decibelech (dB).

 Nejtišší myčka nádobí má hluč-
nost od 38 dB. Maximální hodnota 
je kolem 46 dB.

Systém umístění příborů
 Symbol uvádí systém umístění 
příborů u dané myčky nádobí.

U patentované příborové zásuvky 
3D+1) můžete upravit výšku, šířku 
a hloubku.

 Všechny příbory jsou uloženy 
samostatně, nečistota je odstra-
něna bezezbytku a příbory jsou 
perfektně osušeny.

Příborový koš můžete flexibilně 
nasadit na přední hřebenovou 
řadu spodního koše.

Přístroje Miele disponují různými 
funkcemi a vlastnostmi. Nejdůleži-
tější z nich jsou vždy uvedeny 
prostřednictvím symbolů pod 
daným produktem, abyste o nich 
měli lepší přehled.

Na následující straně naleznete 
vysvětlení k symbolům nejdůleži-
tějších funkcí a vlastností plně 
vestavných myček nádobí.

QuickPowerWash
 Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven mycím programem 
QuickPowerWash.

 Nejlepší účinnost mytí A za méně 
než jednu hodinu s použitím tablet 
Miele UltraTabs Multi2)

Sušení AutoOpen3)

Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven sušením AutoOpen.

Na konci mycího programu se 
automaticky otevřou dvířka 
myčky. Nádobí je dokonale suché.

Zásobník soli ve dvířkách4)

Symbol uvádí, zda se ve dvířkách 
myčky nachází zásobník soli.

Zásobník soli můžete pohodlně 
doplňovat při pootevřených 
dvířkách myčky.

BrilliantLight5)

Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven vnitřním osvětlením.

4 silné LED žárovky zajišťují 
perfektní osvícení vnitřního 
prostoru myčky.

Knock2open6)

 Symbol uvádí, zda je přístroj 
vybaven mechanismem otevírání 
dvířek Knock2open.

 Po dvojím poklepání na dvířka 
přístroje se myčka automaticky 
otevře – rukojeť není zapotřebí

Význam symbolů
Plně vestavné myčky nádobí

*   O 20 % úspornější než hraniční hodnota třídy energetické 
účinnosti A+++

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

2)  Potvrzeno institutem TÜV Rheinland: "Naměřená hodnota 
indexu výkonu mycího programu QuickPowerWash 
v kombinaci s tabletami Miele UltraTabs Multi 1,14 odpovídá 
nejlepší třídě účinnosti mytí A (referenční myčka nádobí 
testovaná s IEC detergentem typu B)."

3) Patent: EP 2120671B1, DE 102007008950B4
4) Patent: EP 1457153B1
5) Patent: EP 2233061B1
6) Patent: EP 2428153B1
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Plně vestavné myčky nádobí, 60 cm
Přehled přístrojů

Typ/prodejní označení (š. 60 cm x v. 81 cm), XXL (v. 85 cm) G 6660 SCVi G 6760 SCVi G 6765 SCVi XXL
Design

Ovládací panel/způsob ovládání
Plně integrovaný ovl. panel/
tlačítko pro volbu programu

Plně integrovaný ovl. panel/
tlačítko pro volbu programu

Plně integrovaný ovl. panel/
tlačítko pro volbu programu

Displej 3místný 7segmentový displej 1řádkový textový displej 1řádkový textový displej
Komfort
Knock2open – – –
Adaptér k zavírání dvířek ComfortClose ComfortClose ComfortClose
BrilliantLight/zásobník soli ve dvířkách –/– –/– –/–
Hlučnost při provozu v dB(A) re 1 pW 44 44 44
Indikace zbývajícího času/časová předvolba až 24 hod./TimeControl •/•/– •/•/– •/•/–
Kontrolní funkce optické a akustické optické a akustické optické a akustické
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti/třída sušení A+++/A A+++/A A+++/A
Spotřeba vody v programu Automatika v l od 6,5 6,5 6,5
Spotřeba vody v l/spotřeba energie v kWh v programu ECO 9,7/0,75 9,9/0,67 9,9/0,67
Roční spotřeba vody v l/energie v kWh v programu ECO 2.716/213 2.772/189 2.772/189
Hodnoty spotřeby s připojením na teplou vodu® v programu ECO v kWh 0,45 0,49 0,49
FlexiTimer s funkcí EcoStart/Eko informace –/– •/• •/•
Připojení na teplou vodu® • • •
Technologie střídavého mytí/poloviční naplnění •/• •/• •/•
Kvalita výsledků
Mytí výhradně s čerstvou vodou • • •
Sušení AutoOpen • • •
SensorDry/oběhové turbotermické sušení •/• •/• •/•
Perfect GlassCare • • •
Programy mytí
ECO/Automatika/Intenzivní 75°C •/•/• •/•/• •/•/•
Standardní 55°C/Jemný/Rychlý 40°C •/•/• •/•/• •/•/•
Hygiena/Solární úsporný/Čištění přístroje –/–/– –/•/• –/•/•
Extra tichý 38 dB(A)/Extra tichý 40 dB(A) –/– –/• –/•
Programy pro speciální požadavky – – –
Možnosti mytí
Krátký/dole intenzivní/extra úsporný/extra suché •/–/–/– •/–/•/– •/–/•/–
Odmočení/Předmytí/funkce Turbo –/– –/– –/–
Košové uspořádání
Umístění příborů příborová zásuvka 3D+ příborová zásuvka 3D+ příborová zásuvka 3D+
Košové uspořádání/držák na sklenice FlexCare ExtraComfort/2 ExtraComfort/2 ExtraComfort/2
Počet jídelních souprav 14 14 14
Chytrá domácnost
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/– –/–
Bezpečnost
Systém Waterproof • • •
Kontrola sít – • •
Dětská pojistka/zablokování zprovoznění –/– –/– –/–
Technické údaje
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A 2,1/230/10 2,1/230/10 2,1/230/10
Délka přívodní/odvodní hadice/elektrického vedení v m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70



264

Plně vestavné myčky nádobí, 60 cm
Přehled přístrojů

Typ/prodejní označení (š. 60 cm x v. 81 cm), XXL (v. 85 cm) G 6890 SCVi K2O G 6895 SCVi XXL K2O G 6992 SCVi K2O
Design

Ovládací panel/způsob ovládání
Plně integrovaný ovl. panel/
tlačítko pro volbu programu

Plně integrovaný ovl. panel/
tlačítko pro volbu programu

Plně integrovaný ovl. panel/
Touch on metal

Displej 1řádkový textový displej 1řádkový textový displej 2řádkový textový displej
Komfort
Knock2open • • •
Adaptér k zavírání dvířek AutoClose AutoClose AutoClose
BrilliantLight/zásobník soli ve dvířkách •/• •/• •/•
Hlučnost při provozu v dB(A) re 1 pW 41 41 41
Indikace zbývajícího času/časová předvolba až 24 hod./TimeControl •/•/– •/•/– •/•/•
Kontrolní funkce optické a akustické optické a akustické optické a akustické
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti/třída sušení A+++/A A+++/A A+++/A
Spotřeba vody v programu Automatika v l od 6,5 6,5 6,5
Spotřeba vody v l/spotřeba energie v kWh v programu ECO 9,9/0,67 9,9/0,67 9,9/0,67
Roční spotřeba vody v l/energie v kWh v programu ECO 2.772/189 2.772/189 2.772/189
Hodnoty spotřeby s připojením na teplou vodu® v programu ECO v kWh 0,49 0,49 0,49
FlexiTimer s funkcí EcoStart/Eko informace •/• •/• •/•
Připojení na teplou vodu® • • •
Technologie střídavého mytí/poloviční naplnění •/• •/• •/•
Kvalita výsledků
Mytí výhradně s čerstvou vodou • • •
Sušení AutoOpen • • •
SensorDry/oběhové turbotermické sušení •/• •/• •/•
Perfect GlassCare • • •
Programy mytí
ECO/Automatika/Intenzivní 75°C •/•/• •/•/• •/•/•
Standardní 55°C/Jemný/Rychlý 40°C •/•/• •/•/• •/•/•
Hygiena/Solární úsporný/Čištění přístroje •/•/• •/•/• •/•/•
Extra tichý 38 dB(A)/Extra tichý 40 dB(A) •/– •/– •/–
Programy pro speciální požadavky – – •
Možnosti mytí
Krátký/dole intenzivní/extra úsporný/extra suché •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Odmočení/Předmytí –/– –/– •/•
Košové uspořádání
Umístění příborů příborová zásuvka 3D+ příborová zásuvka 3D+ příborová zásuvka 3D+
Košové uspořádání/držák na sklenice FlexCare MaxiComfort/4 MaxiComfort/4 MaxiComfort/4
Počet jídelních souprav 14 14 14
Chytrá domácnost
Miele@home/WifiConn@ct •/• •/• •/•
Bezpečnost
Systém Waterproof • • •
Kontrola sít • • •
Dětská pojistka/zablokování zprovoznění –/– –/– –/–
Technické údaje
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A 2,1/230/10 2,1/230/10 2,1/230/10
Délka přívodní/odvodní hadice/elektrického vedení v m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
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Plně vestavné myčky nádobí, 60 cm
Přehled přístrojů

Typ/prodejní označení XXL (š. 60 cm x v. 85 cm) G 6997 SCVi XXL K2O
Design

Ovládací panel/způsob ovládání
Plně integrovaný ovl. panel/
Touch on metal

Displej 2řádkový textový displej
Komfort
Knock2open •
Adaptér k zavírání dvířek AutoClose
BrilliantLight/zásobník soli ve dvířkách •/•
Hlučnost při provozu v dB(A) re 1 pW 41
Indikace zbývajícího času/časová předvolba až 24 hod./TimeControl •/•/•
Kontrolní funkce optické a akustické
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti/třída sušení A+++/A
Spotřeba vody v programu Automatika v l od 6,5
Spotřeba vody v l/spotřeba energie v kWh v programu ECO 9,9/0,67
Roční spotřeba vody v l/energie v kWh v programu ECO 2.772/189
Hodnoty spotřeby s připojením na teplou vodu® v programu ECO v kWh 0,49
FlexiTimer s funkcí EcoStart/Eko informace •/•
Připojení na teplou vodu® •
Technologie střídavého mytí/poloviční naplnění •/•
Kvalita výsledků
Mytí výhradně s čerstvou vodou •
Sušení AutoOpen •
SensorDry/oběhové turbotermické sušení •/•
Perfect GlassCare •
Programy mytí
ECO/Automatika/Intenzivní 75°C •/•/•
Standardní 55°C/Jemný/Rychlý 40°C •/•/•
Hygiena/Solární úsporný/Čištění přístroje •/•/•
Extra tichý 38 dB(A)/Extra tichý 40 dB(A) •/–
Programy pro speciální požadavky •
Možnosti mytí
Krátký/dole intenzivní/extra úsporný/extra suché •/•/•/•
Odmočení/Předmytí •/•
Košové uspořádání
Umístění příborů příborová zásuvka 3D+
Košové uspořádání/držák na sklenice FlexCare MaxiComfort/4
Počet jídelních souprav 14
Chytrá domácnost
Miele@home/WifiConn@ct •/•
Bezpečnost
Systém Waterproof •
Kontrola sít •
Dětská pojistka/zablokování zprovoznění –/–
Technické údaje
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A 2,1/230/10
Délka přívodní/odvodní hadice/elektrického vedení v m 1,50/1,50/1,70
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Plně vestavné myčky nádobí, 45 cm
Přehled přístrojů

Typ/prodejní označení (š. 45 cm x v. 81 cm) G 4780 SCVi
Design

Ovládací panel/způsob ovládání
Plně integrovaný ovl. panel/
tlačítko pro volbu programu

Displej 3místný 7segmentový displej
Komfort
Knock2open –
Adaptér k zavírání dvířek ComfortClose
BrilliantLight/zásobník soli ve dvířkách –/–
Hlučnost při provozu v dB(A) re 1 pW 46
Indikace zbývajícího času/časová předvolba až 24 hod./TimeControl •/•/–
Kontrolní funkce optické a akustické
Hospodárnost
Třída energetické účinnosti/třída sušení A+/A
Spotřeba vody v programu Automatika v l od 6,0
Spotřeba vody v l/spotřeba energie v kWh v programu ECO 8,7/0,78
Roční spotřeba vody v l/energie v kWh v programu ECO 2.436/221
Hodnoty spotřeby s připojením na teplou vodu® v programu ECO v kWh 0,52
FlexiTimer s funkcí EcoStart/Eko informace –/–
Připojení na teplou vodu® •
Technologie střídavého mytí/poloviční naplnění •/•
Kvalita výsledků
Mytí výhradně s čerstvou vodou •
Sušení AutoOpen –
SensorDry/oběhové turbotermické sušení •/•
Perfect GlassCare •
Programy mytí
ECO/Automatika/Intenzivní 75°C •/•/•
Standardní 55°C/Jemný/Rychlý 40°C •/•/•
Hygiena/Solární úsporný/Čištění přístroje –/–/–
Extra tichý 38 dB(A)/Extra tichý 40 dB(A) –/–
Programy pro speciální požadavky –
Možnosti mytí
Krátký/dole intenzivní/extra úsporný/extra suché •/–/–/–
Odmočení/Předmytí –/–
Košové uspořádání
Umístění příborů Příborová zásuvka
Košové uspořádání/držák na sklenice FlexCare –/–
Počet jídelních souprav 9
Chytrá domácnost
Miele@home/WifiConn@ct –/–
Bezpečnost
Systém Waterproof •
Kontrola sít –
Dětská pojistka/zablokování zprovoznění –/–
Technické údaje
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A 2,1/230/10
Délka přívodní/odvodní hadice/elektrického vedení v m 1,50/1,50/1,70
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Typ/prodejní označení PG 8083 SCVi XXL ProfiLine PG 8082 SCi XXL ProfiLine
Provedení
Volně stojící/podstavný model –/– –/–
Vestavný/plně vestavný model –/• •/–
Provedení 45 cm/provedení 60 cm –/• –/•
Design
Ovládací panel/způsob ovládání –/tlačítka nakloněný/tlačítka
Displej jednořádkový textový displej jednořádkový textový displej
Komfort
BrilliantLight • •
Zásobník soli ve dvířkách • •
ComfortClose/AutoClose •/• •/•
Hlučnost při provozu v dB (A) re 1 pW 49 49
Indikace zbytkového času/časová předvolba až 24 hod. •/• •/•
Hospodárnost
Energetická třída/třída sušení A+/A A+/A
Hodnoty spotřeby s připojením na teplou vodu v programu ECO v kWh 0,52 0,51
Spotřeba vody v l/spotřeba el.energie v kWh v programu ECO 18,0/0,52 18,0/0,51
Roční spotřeba vody v l/roční spotřeba el.energie v kWh v programu ECO 4 760/300 4 760/300
Spotřeba vody v programu Automatika v litrech od
Poloviční naplnění – – 
Péče o nádobí a sklo
Perfect GlassCare • •
Agent detergentů – – 
Programy mytí
Intenzivní/Hygiena 75°C •/• •/•
Krátký/Univerzální 65°C •/• •/•
Sklenice/Pivní sklenice 50°C •/• •/•
ECO 42°C • •
Studený, Předmytí/Plasty •/• •/•
Možnosti mytí
Funkce Turbo – – 
Spodní koš - intenzivní – – 
Sušení
Oběhové turbotermické sušení • •
Sušení AutoOpen/dodatečné sušení •/• •/•
Košové uspořádání
Umístění příborů 3D příborová zásuvka 3D příborová zásuvka
Košové uspořádání TopComfort TopComfort
Počet jídelních souprav 14 14
Technické vybavení a kvalita
Předpřipraveno pro Miele@home/SuperVision/Smart Grid ready – – 
Elektronické profi čerpadlo s variabilním tlakem – – 
Bezpečnost
Systém Waterproof • •
Kontrola blokování ramen/kontrola sít •/• •/•
Dětská pojistka/zablokování zprovoznění •/– •/–
Kontrolní funkce na displeji na displeji
Technické údaje
Rozměry v cm (š x v x h) 61 x 85 x 57 60 x 85 x 57
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A 8,3/400/3 x 16 A 8,3/400/3 x 16 A

Profesionální myčky nádobí 
Přehled přístrojů
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Pro spolehlivé dosažení vždy perfektních 
výsledků při použití Vašich kuchyňských 
přístrojů Miele Vám nabízíme rozsáhlý 
sortiment originálního příslušenství Miele. 
Toto příslušenství bylo vyvinuto speciálně 
pro kuchyňské přístroje Miele. Své spotře-
biče tak můžete přizpůsobit osobním 
potřebám a požadovanému použití a plně 
využít všech funkcí Vašeho přístroje Miele.

Perfektní výsledky
Příslušenství pro pečení a přípravu v páře
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Pro individuální využití přístrojů Miele
Pečicí a univerzální plechy

Sporáky, pečicí trouby a konvektomaty Miele jsou dodávány s nejrůznějším příslušenstvím. 
S doplňkovým příslušenstvím můžete ve všech provozních režimech ještě lépe využít rozma-
nitých možností Vašeho přístroje.

Originální pečicí a univerzální plechy Miele
Pro všechny sporáky, pečicí trouby a konvektomaty s funkcí pečicí trouby jsou k dispozici 
vhodné plechy k nejrůznějšímu použití:
• Mělké pečicí plechy k pečení.
• Hluboké univerzální plechy k pečení např. buchet z kynutého těsta a k pečení nebo grilování 

ryb či masa.
• Perforovaný pečicí plech Gourmet, příp. perforovaná kulatá pečicí forma jsou ideální 

pro program klimatického pečení. Housky, chléb, koláč, pečivo, pizza či hranolky budou 
obzvlášť křupavé.

• Všechny pečicí a univerzální plechy Miele můžete upevnit do výsuvných pojezdů FlexiClip 
nebo zasunout přímo do bočních mřížek.

Originální grilovací a pečicí plechy Miele
Grilovací a pečicí plechy Miele lze při grilo-
vání nebo pečení snadno připojit na perfekt- 
ně uzpůsobené hluboké univerzální plechy 
Miele. Do těchto plechů se pak zachycuje 
odkapávající šťáva z masa nebo pečeně. 
Použitý grilovací nebo pečicí plech chrání 
šťávu z masa nebo pečeně před připálením. 
Můžete ji tak využít k další přípravě chutných 
omáček. Kromě toho zabraňují grilovací 
a pečicí plechy Miele pokapání ohřevného 
prostoru mastnotou a tím Vám usnadňují 
čištění přístroje.



271

P
řís

lu
še

ns
tv

í M
ie

le



272

Plechy s úpravou PerfectClean
Pro sporáky, pečicí trouby a konvektomaty

Originální pečicí plechy Miele  
HBB 51 / HBB 71

HBB 51 pro trouby generace H 2000 
s ohřevným prostorem 56 l 
Obj. č. 9519690

HBB 71 pro trouby generace H 2000/ H 6000 
s ohřevným prostorem 49 l a 76 l a pro všechny 
konvektomaty DGC XL/XXL 
Obj. č. 9519820

Univerzální plech HUBB 60

HUBB 51 pro trouby generace H 2000 
s ohřevným prostorem 56 l
Obj. č. 9519720

HUBB 71 pro trouby generace H 2000/H 6000 
s ohřevným prostorem 49 l a 76 l a pro všechny 
konvektomaty DGC XL/XXL
Obj. č. 9519840

HUBB 91 pro trouby o šířce 90 cm generace H 6000
Obj. č. 9520680

Originální univerzální plechy Miele  
HUBB 51 / HUBB 71 / HUBB 91

Pečicí plech Gourmet, perforovaný  
HBBL 71

Kulatá pečicí forma, perforovaná  
HBPF 27-1

Aby byly pokrmy křupavé a nadýchané.
• Pro křupavé pečivo, chléb, pizzu a hranolky
• Ideální v provozním způsobu Klimatické pečení
• Pro trouby generace H 2000/H 6000 s ohřevným 

prostorem 49 l a 76 l a pro všechny konvektomaty 
DGC XL/XXL

Obj. č. 9520620

Pro přípravu toho nejkřupavějšího pečiva v provoz-
ním způsobu klimatického pečení.
• Ideální k pečení housek, briošek, croissantů, pizzy, 

quiche a koláčů
• Optimální rozdělení páry díky perforaci při klimatic-

kém pečení
• Bez připékání, zvláště odolné proti poškrábání díky 

úpravě PerfectClean
• Není nutné použití pečicího papíru ani vymazání 

tukem
• Průměr 27 cm, k umístění na rošt
Obj. č. 10116800

Kulaté pečicí formy  
HBF 27-1 / HBFL 27-1

K pečení pizzy, quiche nebo koláčů.
• Bez připékání, zvláště odolné proti poškrábání díky 

úpravě PerfectClean
• Není nutné použití pečicího papíru ani vymazání 

tukem
• Mimořádně snadné čištění
• Průměr 27 cm, k umístění na rošt

HBF 27-1, obj. č. 9520720 

HBFL 27-1 s historickým logem Miele 
Obj. č. 9520730 

Grilovací a pečicí plech  
HGBB 51

Zabraňuje stříkání tuku, snižuje náročnost čištění.
• Šťáva z masa/tuk se nepřipálí, vhodné pro chutné 

omáčky
• Hodí se přesně na univerzální plech HUBB 51
• Pro trouby generace H 2000 s ohřevným prosto-

rem 56 l
Obj. č. 9519760

Grilovací a pečicí plechy  
HGBB 71 / HGBB 91

Zabraňuje stříkání tuku, snižuje náročnost čištění.
• Šťáva z masa/tuk se nepřipálí, pro chutné omáčky
• Hodí se přesně na univerzální plech HUBB 71, příp. 

HUBB 91

HGBB 71 pro trouby generace H 2000/H 6000 
s ohřevným prostorem 49 l a 76 l a pro všechny 
konvektomaty DGC XL/XXL
Obj. č. 9520630

HGBB 91 pro trouby o šířce 90 cm generace H 6000 
Obj. č. 9520690 

Úprava PerfectClean
Plechy a pečicí rošty jsou opatřeny touto 
patentovanou povrchovou úpravou 
s extrémní odolností proti poškrábání 
a s jedinečnými nepřilnavými vlastnostmi. 
Odolné nečistoty můžete snadno odstranit 
trochou prostředku na mytí nádobí a měk-
kou houbičkou.
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Příslušenství pro pečení

Pečicí rošt  
HBBR 50

Pečicí rošt  
HBBR 71

Pro trouby generace H 2000 s ohřevným prostorem 
56 l

Obj. č. 9519790

Pro trouby generace H 2000/H 6000 s ohřevným 
prostorem 49 l a 76 l a pro všechny konvektomaty 
DGC XL a DGC XXL

Obj. č. 9524950

Pečicí rošt HBBR 72Pečicí rošt  
HBBR 72

Pečicí rošt  
HBBR 92

Pro trouby generace H 2000/H 6000 s ohřevným 
prostorem 49 l a 76 l

Obj. č. 9520640

Pro trouby o šířce 90 cm generace H 6000

Obj. č. 9520700 

Originální pečicí rošty Miele
Sporáky, pečicí trouby a konvektomaty 
Miele jsou dodávány s pečicím roštem. 
Pokud si přejete ohřevný prostor využít ještě 
lépe a chcete péct na několika úrovních 
současně, můžete svůj přístroj vybavit 
dalšími rošty. Kromě funkce odkládací 
plochy pro pečicí formy jsou rošty Miele 
ideální také k pečení nebo grilování uzenin 
a masa. K zachycení tuku, který přitom 
odkapává, se grilovací a pečicí plechy 
pokládají na vhodný originální univerzální 
plech Miele (viz. "Plechy s úpravou Perfect- 
Clean"). Originální rošty Miele můžete buď 
položit na výsuvné pojezdy FlexiClip, nebo 
zasunout přímo do bočních mřížek pečicí 
trouby.

Šamotová deska na pečení Gourmet  
HBS 60

Pro dokonalé výsledky jako z kamenné pece.
• K pečení pizzy, quiche, chleba, housek, blin a 

pikantního pečiva
• Jako servírovací deska přímo na stůl, udrží teplo až 

25 min.
• Lepší využití energie díky vysokému kontaktnímu 

teplu
• Mimořádně snadné čištění díky speciální 

povrchové úpravě
• Z glazurované keramiky, včetně dřevěné lopatky
• Nehodí se k použití v pečicích troubách s mikrovl-

nou a v konvektomatech 

Obj. č. 5382220

PyroFit
Postranní mřížky, pečicí rošty a výsuvné 
pojezdy FlexiClip jsou díky úpravě PyroFit 
při každé pyrolýze vždy zářivě čisté. Během 
pyrolýzy může příslušenství s touto povr-
chovou úpravou bez potíží zůstat v ohřev-
ném prostoru a může být automaticky 
vyčištěno spolu s ohřevným prostorem.

Vyjímací rukojeť 
HEG

Pro bezpečné vyjímání všech plných, horkých plechů 
a roštů.
• Pro stabilní podepření těžkých plechů přímo 

v těžišti

Obj. č. 3985271
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Výsuvné pojezdy FlexiClip

Výsuvné pojezdy FlexiClip  
HFC 71

Výsuvné pojezdy FlexiClip  
HFC 61

Pro trouby generace H 2000/H 6000 s ohřevným 
prostorem 49 l a 76 l a pro konvektomaty DGC XL od 
výrobního čísla 127273729 a DGC XXL

Obj. č. 9520660

Pro trouby generace H 4000 a H 5000 s ohřevným 
prostorem 76 l a pro konvektomaty DGC XL do 
výrobního čísla 127273728
 
Obj. č. 6949330

HFC 72 pro trouby generace H 2000/H 6000 
s ohřevným prostorem 49 l a 76 l 
Obj. č. 9520670

HFC 92 pro trouby o šířce 90 cm generace H 6000 
Obj. č. 9520710

Výsuvné pojezdy FlexiClip 
HFC 50

Výsuvné pojezdy FlexiClip 
HFC 70

HFC 50 pro trouby generace H 2000 s ohřevným 
prostorem 56 l 

Obj. č. 9170810 

HFC 70 pro trouby generace H 2000/H 6000 
s ohřevným prostorem 49 l a 76 l a pro konvektomaty 
DGC XL od výrobního čísla 127273729 a DGC XXL

Obj. č. 9520650

Výsuvné pojezdy FlexiClip  
HFC 72 / HFC 92

Výsuvné pojezdy FlexiClip
Pomocí výsuvných pojezdů můžete z ohřev-
ného prostoru zcela vytáhnout pečicí 
plechy, rošty nebo pekáče Gourmet a bez- 
pečně je zastavit v jakékoliv poloze. Lze tak 
například pohodlně podlít pečeni či snadno 
otočit připravovaný pokrm, aniž by Vám 
hrozilo nebezpečí popálení. Plechy, rošty 
a pekáče, položené na výsuvné pojezdy 
FlexiClip můžete jednotlivě a zcela snadno 
zasunout do jiné výšky. Celkem lze využívat 
až 3 úrovně současně, tzn. že Váš ohřevný 
prostor lze vybavit maximálně 3 páry výsuv-
ných pojezdů FlexiClip.
Výsuvné pojezdy FlexiClip můžete jedno-
duše připevnit na boční mřížky pečicí 
trouby. 
 

Možnosti kombinace pro výsuvné pojezdy 

Označení H 2000 H 6000 DGC 6000 
XL

DGC 6000 
XL

DGC 6000 
XXL

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

48 l
do výr. č.

127273728

48 l
od výr. č.

127273729
68 l

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

 • = kompatibilní
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Příslušenství pro grilování a kuchyňské potřeby

Příslušenství pro grilování Miele
Pečicí trouba H 6890 BP o šířce 90 cm je 
vybavena otočným grilovacím špízem, který 
zaručí rovnoměrné opékání grilovaných 
potravin. Pro tento otočný grilovací špíz 
nabízíme dva výše zobrazené druhy 
příslušenství:
• Grilovací držák HGH
• Soupravu pro přípravu šašliku HSE

Krájecí prkénko  
DGSB 1

Krájecí prkénko  
DGSB 2

Se 2 úrovněmi zasunutí např. pro nerezové misky 
nebo multifunkční pekáč KMB 5000-S.
• Včetně 2 perforovaných nerezových misek: 

DGGL 8 a záchytné misky o hloubce 2 cm
• Z olejovaného bukového dřeva s protiskluzovými 

silikonovými nožičkami
• Se širokým žlábkem pro zachycení šťávy, snadné 

čištění

Obj. č. 7690220

Odpovídá krájecímu prkénku DGSB 1, ovšem 
bez nerezových misek.

Obj. č. 9120970

Souprava pro přípravu šašliku  
HSE

Grilovací držák  
HGH

K současné přípravně až 4 špízů.
• K dosažení optimálních výsledků a úspory času
• K nasazení na otočnou grilovací vidlici
• Obsah: 4 grilovací jehlice a 2 násady se šrouby

Obj. č. 1009230 

Pro grilování rolád, drůbeže, vepřového kolena 
a dalších pokrmů.
• Použitelné pouze společně s otočným grilovacím 

špízem
• Šetrná fixace především plněných grilovaných 

pokrmů
• Nutnost zasunutí univerzálního plechu HUBB 91 

pro zachycení tuku
• Obsah: 2 držáky

Obj. č. 1104460

Servírovací forma  
DGSE 1

Deska na udržování teploty pokrmu 
Miele WHP 70

Pěkně naservírovat a vychutnat si ještě teplý pokrm.
• Pro nerezové misky DGG 16, 14, 2 a DGGL 1 a 5 

(nejsou součástí dodávaného příslušenství)
• Použití i jako žáruvzdorná forma do pečicí trouby 

Miele (až do 230 °C)
• Vhodná k přípravě pokrmů při nízké teplotě 

v nahřívačích Gourmet od Miele
• Mísa a poklice z jemného porcelánu od firmy 

Villeroy & Boch
• K servírování horkých pokrmů z parní trouby Miele
• Rozměry: d x š: 375 x 210 mm, výška: s poklicí 

95 mm, bez poklice 80 mm

Obj. č. 9438520

Horké naservírovat, horké si vychutnat.
• K ohřívání v ohřevném prostoru pečicí trouby 

nebo konvektomatu 
• Při teplotě 180–200 °C, po dobu 20-30 minut, 

režim horký vzduch plus
• Pro použití přímo v bočních mřížkách nebo na vý- 

suvných pojezdech FlexiClip
• Obsah: deska na udržování teploty pokrmu, 

1 podložka, 2 rukojeti
• Pro pečicí trouby Miele s ohřevným prostorem 49 

a 76 l, příp. pro konvektomaty XL/XXL s ohřevným 
prostorem 48 l, příp. 68 l

• 
Obj. č. 9275710
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Pekáče a poklice Gourmet

Pekáč Gourmet  
HUB 5000-M

Pekáč Gourmet vhodný na indukci  
 HUB 5001-M

• Max. naplnění cca 5 kg
• Vnější rozměry: š x h x v: 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
• Vnitřní rozměry: š x h x v: 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Pro trouby generace H 2000/H 6000 s ohřevným 
prostorem 49 l a 76 l a pro všechny konvektomaty 
DGC 6600-6865. Lze používat rovněž na sklokera-
mických varných deskách (nikoliv na plynu a indukci) 
a elektrických plotýnkách.

Obj. č. 10314250

Popis viz. HUB 5000-M.

Tento pekáč má navíc dno vhodné k použití 
na indukci a hodí se tak i pro indukční varné desky.

Obj. č. 10314270

Pekáč Gourmet vhodný na indukci  
 HUB 62-22

• Max. naplnění cca 5 kg
• Vnější rozměry: š x h x v: 42,2 x 25,7 x 8,6 cm
• Vnitřní rozměry: š x h x v: 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Pro trouby generace H 2000 s ohřevným prostorem 
56 l a pro trouby H 6000 BM (na roštu). Lze použít 
na všech varných deskách kromě plynu.

Obj. č. 7247770 (doběh výroby) / 10314280

Pekáče Miele Gourmet
K přípravě pečeně, gratinovaných specialit, 
nákypů a řady dalších pokrmů existují pro spo- 
ráky, pečicí trouby a konvektomaty Miele 
vždy vhodné originální pekáče řady Miele 
Gourmet. Můžete je vložit do bočních 
mřížek, položit na jednotlivé výsuvy Comfort 
a výsuvné pojezdy FlexiClip nebo případně 
na rošt. Všechny originální pekáče Miele 
Gourmet jsou vyrobeny v Německu z ručně 
odlévané litiny a jsou vybaveny kvalitní 
nepřilnavou povrchovou úpravou ILAG. Tato 
vrstva zabraňuje ulpívání potravin a navíc 
usnadňuje čištění.
U variant vhodných k použití na indukci jsou 
tyto pekáče opatřeny magnetizovatelným 
dnem.

Poklice na pekáče Miele Gourmet
Ke všem pekáčům Miele řady Gourmet jsou 
k dispozici vhodné poklice z kvalitního 
nerezu. Poklice nejsou součástí dodaných 
pekáčů a v případě potřeby je můžete 
objednávat samostatně.

Poklice na pekáče Gourmet 
HBD 60-22

Pro pekáče Miele HUB 61-22, 62-22, 5000 M 
a 5001 M
• Z kvalitní nerezové oceli
• Nepoužívat v pečicích troubách s mikrovlnou 

nebo při grilování
• Není součástí dodávky pekáčů

Obj. č. 5136950
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•   = Kompatibilní 
= Pekáč lze umístit do postranních mřížek, popř. na výsuvné pojezdy FlexiClip

R  = Pekáč Gourmet se může používat pouze na roštu
E1= Pekáč Gourmet se může používat pouze na roštu v 1. spodní úrovni 

Pekáč Gourmet vhodný na indukci  
HUB 5001-XL

Největší pekáč pro indukční vaření na trhu.
• Max. naplnění cca 8 kg
• Vnější rozměry: š x h x v: 44,8 x 38,6 x 8,6 cm
• Vnitřní rozměry: š x h x v: 38,0 x 34,5 x 8,0 cm 

Pro trouby generace H 2000/H 6000 s ohřevným 
prostorem 49 l a 76 l a pro všechny konvektomaty 
DGC 6600-6865. Lze použít na všech varných 
deskách kromě plynu.

Obj. č. 10314310

Pekáč Gourmet vhodný na indukci  
HUB 62-35

Pekáč Gourmet 
HUB 61-35*

Největší pekáč pro indukční vaření na trhu.

Popis viz. HUB 61-35.
Tento pekáč má navíc dno vhodné k použití na induk- 
ci a hodí se tak i pro indukční varné desky. Jinak 
kompatibilní, max. naplnění a rozměry jako 
HUB 61-35.

Obj. č. 10314300

• Max. naplnění cca 8 kg
• Vnější rozměry: š x h x v: 42,2 x 37,5 x 8,6 cm
• Vnitřní rozměry: š x h x v: 38,0 x 34,5 x 8,0 cm

Pro trouby generace H 2000 s ohřevným prostorem 
56 l, pro trouby H 6000 BM (na roštu) a všechny 
vestavné pečicí trouby o šířce 90 cm generace 
H 6000 (rovněž na roštu). Lze používat rovněž 
na sklokeramických varných deskách (nikoliv 
na plynu a indukci) a elektrických plotýnkách.

Obj. č. 5559260
(*do vyprodání zásob)

Poklice na pekáče Gourmet  
HBD 60-35

Pro všechny pekáče Miele HUB 61-35 
a HUB 5000 XL.
• Z kvalitní nerezové oceli
• Nepoužívat v pečicích troubách s mikrovlnou 

nebo při grilování
• Není součástí dodávky pekáčů
• Nevhodné pro vestavné kompaktní pečicí trouby
• Rozměry: š x h x v: 39,0 x 35,5 x 13,4 cm

Obj. č. 5136960

Možnosti kombinace pro pekáče Gourmet

Označení Poklice H 2000 H 6000 H 6000 BM DGC 6600 - 6865

HBD  
60-22

HBD  
60-35 56 l 76 l 49 l

76 l 90 cm

Pro HiLight

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

Vhodný na indukci

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

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

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

Obj. č. 8019972

Neperforovaná nerezová miska  
DGG 16

• Objem:0,77 l
• Vnější rozměry: š x h x v: 325 x 176 x 20 mm

Obj. č. 8109060

Nerezové misky, nabízené společností 
Miele, můžete používat ve všech parních 
troubách Miele. Extra velké nádoby, vhodné 
do konvektomatů Miele (DGC 65* – DGC 
68*), případně pro parní trouby Miele s mik-
rovlnou (DM), umožňují maximální využití 
velkého ohřevného prostoru těchto přístrojů. 
Neperforované nerezové misky jsou vhodné 
k přípravě pokrmů v omáčkách či základech 
omáček a k přípravě pokrmů, které ve vodě 
zvětšují svůj objem, jako jsou například 
těstoviny a rýže. Neperforované nerezové 
misky s větším objemem se výborně hodí 
k přípravě polévek, eintopfů a nákypů. 
Perforované nerezové misky se skvěle hodí 
k dušení nebo vaření zeleniny, ryb, masa 
a brambor, které nevaříme v omáčkách 
nebo v základech omáček. Perforované 
nerezové misky jsou ideální i k rozmrazo-
vání. Všechny nerezové misky Miele jsou 
profesionálním příslušenstvím, vyrábějí se 
z nerezové oceli o tloušťce 0,6 mm s povr-
chovou úpravou a jsou vyrobeny v Evropě.

Příslušenství pro parní trouby
Nerezové misky a poklice
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Neperforované nerezové misky
Pro přípravu pokrmů v omáčkách, šťávách nebo ve vodě (např. rýže, těstoviny)

Neperforovaná nerezová miska  
DGG 11

Neperforovaná nerezová miska  
DGG 3

Neperforovaná nerezová miska  
DGG 2

Neperforovaná nerezová miska  
DGG 7

Neperforovaná nerezová miska  
DGG 9

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

Obj. č. 5001390

• Objem: 4,0 l, užitný objem: 3,1 l
• Vnější rozměry: š x h x v: 325 x 265 x 65 mm
• Nelze použít v tlakových parních troubách Miele

Obj. č. 5001400

• Vnější rozměry: š x h x v: 325 x 354 x 20 mm
• Nelze použít v tlakových parních troubách Miele

Obj. č. 8234900

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

Obj. č. 8019361

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

Obj. č. 8015103

Neperforovaná nerezová miska  
DGG 17

• Objem: 3,3 l, užitný objem: 2,0 l
• Vnější rozměry: š x h x v: 325 x 354 x 40 mm
• Nelze použít v tlakových parních troubách Miele

Obj. č. 8227250

1)  V tlakových parních troubách Miele lze používat pouze 
nádoby o rozměrech 325 x 176 mm.

Neperforovaná nerezová miska  
DGG 15

• Objem: 2,0 l, užitný objem: 1,7 l
• Vnější rozměry: š x h x v: 325 x 265 x 40 mm
• Nelze použít v tlakových parních troubách Miele

Obj. č. 8101330

Neperforovaná nerezová miska  
DGG 18

• Objem: 7,5 l, užitný objem: 6,1 l
• Vnější rozměry: š x h x v: 325 x 176 x 200 mm

Obj. č. 8019007

Neperforovaná nerezová miska  
DGG 20

Vyrobeno na míru pro konvektomaty Miele
• Objem: 2,4 l, užitný objem: 1,8 l
• Vnější rozměry: š x h x v: 450 x 190 x 40 mm

Obj. č. 8246340
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Perforovaná nerezová miska  
DGGL 1

Perforovaná nerezová miska  
DGGL 5

Perforovaná nerezová miska  
DGGL 6

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

Obj. č. 5001370

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

Obj. č. 8019293

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

Obj. č. 8019294

Perforovaná nerezová miska  
DGGL 19

Perforovaná nerezová miska  
DGGL 10

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

Obj. č. 8019295

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

Obj. č. 8019296

Perforovaná nerezová miska  
DGGL 8

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

Obj. č. 8227240

Perforovaná nerezová miska  
DGGL 4

Perforovaná nerezová miska  
DGGL 13

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

Obj. č. 5379570

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

Obj. č. 8279450

Perforovaná nerezová miska  
DGGL 12

Vyrobeno na míru pro konvektomaty Miele
• Objem: 5,4 l, užitný objem: 3,3 l
• š x h x v: 448 x 386 x 40 mm

Obj. č. 8249430

Perforované nerezové misky
K dušení nebo vaření zeleniny, ryb, masa či brambor 

Perforovaná nerezová miska  
DGGL 20

Vyrobeno na míru pro konvektomaty Miele
• Objem: 2,4 l, užitný objem: 1,8 l
• š x h x v: 448 x 190 x 40 mm

Obj. č. 8285410

Nerezová poklice s rukojetí  
DGD 1/3

Nerezová poklice s rukojetí  
DGD 1/2

Pro nerezové misky
• S vnějšími rozměry š x h: 325 x 176 mm
• Z nerezové oceli

Obj. č. 8109071

Pro nerezové misky
• S vnějšími rozměry š x h: 325 x 265 mm
• Z nerezové oceli

Obj. č. 7623900
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Příslušenství pro parní trouby

Neperforovaná nerezová miska 
DGG 1/2 – 80 L

Neperforovaná nerezová miska 
DGG 1/2 – 40 L

Perforovaná nerezová miska 
DGGL 1/2 – 40 L

Pro přípravu pokrmů ve šťávách, v základech 
omáček, ve vodě (např. rýže, těstoviny).
• Vhodná pro parní trouby Miele s mikrovlnou 

a s ohřevným prostorem 40 l
• Objem: 4,2 l, užitný objem: 3,6 l
• Vnější rozměry: š x h x v: 375 x 197 x 80 mm
• Výrobek není vhodný pro mikrovlnný provoz!

Obj. č. 10168230

Pro přípravu pokrmů ve šťávách, v základech 
omáček, ve vodě (např. rýže, těstoviny).
• Vhodná pro parní trouby Miele s mikrovlnou 

a s ohřevným prostorem 40 l
• Objem: 2,2 l, užitný objem: 1,6 l
• Vnější rozměry: š x h x v: 375 x 197 x 40 mm
• Výrobek není vhodný pro mikrovlnný provoz!

Obj. č. 10168200

K dušení nebo vaření zeleniny, ryb, masa či brambor.
• Vhodná pro parní trouby Miele s mikrovlnou 

a s ohřevným prostorem 40 l
• Objem: 2,2 l, užitný objem: 1,6 l
• Vnější rozměry: š x h x v: 375 x 197 x 40 mm
• Výrobek není vhodný pro mikrovlnný provoz!

Obj. č. 10168190

Plochý skleněný tác 
DMGS 1/1 – 30 L

Neperforovaná nerezová miska  
DGG 1/1 – 40 L

Perforovaná nerezová miska  
DGGL 1/1 – 40 L

Pro přípravu pokrmů v mikrovlnném provozu.
• Pro parní trouby Miele s mikrovlnou 

a s ohřevným prostorem 40 l
• Lze použít i jako záchytnou misku při přípravě 

v páře
• Vnější rozměry: š x h x v: 375 x 394 x 30 mm

Obj. č. 10168180

Pro přípravu pokrmů ve šťávách, v základech 
omáček, ve vodě (např. rýže, těstoviny).
• Vhodná pro parní trouby Miele s mikrovlnou 

a s ohřevným prostorem 40 l
• Objem: 4,0 l, užitný objem: 3,4 l
• Vnější rozměry: š x h x v: 375 x 400 x 40 mm
• Výrobek není vhodný pro mikrovlnný provoz!

Obj. č. 10170290

K dušení nebo vaření zeleniny, ryb, masa či brambor.
• Vhodná pro parní trouby Miele s mikrovlnou 

a s ohřevným prostorem 40 l
• Objem: 4,0 l, užitný objem: 3,4 l
• Vnější rozměry: š x h x v: 375 x 400 x 40 mm
• Výrobek není vhodný pro mikrovlnný provoz!

Obj. č. 10170300

Rám pro zavěšení pod horní skříňku  
DGUG 3050

Vyrovnávací lišta  
AB 45-7 

Rám pro volně stojící provedení  
DGSG 3050

Pro použití vestavné parní trouby 35 cm pod horní 
skříňkou.
• 1 přístroj se 2 možnostmi instalace k individuálnímu 

přizpůsobení

Obj. č. 7155960

Pro výklenek 45 cm
• Ideální přizpůsobení přístroje výklenku pomocí 

vyrovnávací lišty
• Méně otisků prstů a snadné čištění – CleanSteel
• Optimální souhra barev v kombinaci s přístrojem

AB 45-7 nerez/CleanSteel, ve spojení s DGD 4635 
Obj. č. 9350640

AB 45-7L nerez/CleanSteel, ve spojení s DGD 4635 
a s DGD 6605 Edst/Clst 
Obj. č. 9350630

AB 45-7L obsidian černá, ve spojení s DGD 6635 os
Obj. č. 9350620

Pro použití vestavné parní trouby 35 cm jako volně 
stojícího přístroje.
• 1 přístroj se 2 možnostmi instalace k individuálnímu 

přizpůsobení

Obj. č. 7155950



282

Možnosti kombinace pro nerezové misky

Možnosti kombinace pro nerezové misky

Parní trouba Konvektomat Tlaková 
parní trouba

Parní trouba
s mikrovlnou

Nerezová poklice

Výklenek
Ohřevný prostor

45 cm 36 cm Volně 
stojící 
přístroj

45 cm
32 l

45 cm
48 l

60 cm
68 l

38 cm 45 cm DGD ½ DGD ⅓

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

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

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

DGGL 4 • • • • R R R

DGGL 5 • • • • R R • R

DGGL 6 • • • • R R • R

DGGL 8 • • • • R R R

DGGL 10 • • • • R R • R

DGGL 12 • •
DGGL 13 • • • • R R R

DGGL 19 • • • • R R • R

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

• = Kompatibilní      R = Miska se musí používat na roštu
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Příslušenství pro mikrovlnné trouby a pečicí trouby 
s mikrovlnou

Vyrovnávací lišta AB 36  
nerez/CleanSteel

Vyrovnávací lišta AB 42-1

Vyrovnávací lišta AB 38-1  
nerez/CleanSteel

Vyrovnávací lišta AB 45-9  
nerez/CleanSteel

Deska Gourmet  
MGP 17

Skleněná forma pro zachycení tuku Kulatá skleněná forma  
MBFG 30

Originální skleněná mísa Miele  
HGS 100

Pro výklenek 36 cm ve spojení s M 6030/32.
• Ideální přizpůsobení přístroje výklenku pomocí 

vyrovnávací lišty
• Méně otisků prstů a snadné čištění – CleanSteel

Obj. č. 7134340

Pro výklenek 42 cm ve spojení s M 6032.
• Ideální přizpůsobení přístroje výklenku pomocí 

vyrovnávací lišty
• Méně otisků prstů a snadné čištění – CleanSteel
• Optimální souhra barev v kombinaci s přístrojem

Obj. č. 7027170, nerez/CleanSteel
Obj. č. 7027140, briliantová bílá

Pro výklenek 38 cm ve spojení s M 6030/32.
• Ideální přizpůsobení přístroje výklenku pomocí 

vyrovnávací lišty
• Méně otisků prstů a snadné čištění – CleanSteel

Obj. č. 7134480

Pro výklenek 45 cm ve spojení s M 6030/32.
• Ideální přizpůsobení přístroje výklenku pomocí 

vyrovnávací lišty
• Méně otisků prstů a snadné čištění – CleanSteel

Obj. č. 7134490

Pro sladká malá občerstvení a menší porce pokrmů.
• Vhodná pro všechny mikrovlnné trouby Miele

Obj. č. 5242630

K pečení nebo jako forma pro zachycení tuku.
• Z borosilikátového skla odolného proti poškrábání
• Odolnost proti teplotám až 300 °C
• Pro všechny mikrovlnné trouby
• Kromě toho se hodí pro všechny pečicí trouby 

při všech provozních způsobech
• Průměr: 27,8 cm 

Obj. č. 6637332

K pečení nebo jako forma pro zachycení tuku
• Z borosilikátového skla odolného proti poškrábání 
• Odolnost proti teplotám až 300 °C 
• Pro mikrovlnné trouby s ohřevným prostorem 46 l
• Kromě toho se hodí pro všechny pečicí trouby 

při všech provozních způsobech
• Průměr 30 cm 

Obj. č. 9711960

K použití v pečicích troubách Miele s mikrovlnou.
• Ideální k přípravě nákypů, gratinovaných pokrmů 

a koláčů
• Úspora času při pečení v přístrojích BM v kombino-

vaném provozu
• Neustálý přehled o průběhu pečení
• Použitelné také v mikrovlnných troubách Miele 

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

Obj. č. 4317620
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Příslušenství pro vakuovací zásuvky

Velké vakuovací sáčky 
VB 2435

Pro uskladnění a Sous-vide vaření tekutých i pevných 
potravin.
• Mohou se zahřívat až 2 hodiny při teplotě 90 °C
• Pro uskladnění v chladničce a mrazničce
• Chrání potraviny před námrazou
• Hladké a odolné proti protržení
• Obsah: 50 sáčků, 240 x 350 mm

Obj. č. 10380630

Malé vakuovací sáčky 
VB 1828

Pro uskladnění a Sous-vide vaření tekutých i pevných 
potravin.
• Mohou se zahřívat až 2 hodiny při teplotě 90 °C
• Pro uskladnění v chladničce a mrazničce
• Chrání potraviny před námrazou
• Hladké a odolné proti protržení
• Obsah: 50 sáčků, 180 x 280 mm

Obj. č. 10380620 
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Dekorační sada  
DS 6000

Dekorační sada  
DS 6000 Classic

Dekorační sada  
DS 6003

Dekorační sada  
DS 6000 Vitro

Dekorační sada  
DS 6000 Gold

Dekorační sada  
DS 6000 Nature

Krycí lišta 
HKL 60

Rukojeť s distančními prvky pro dodatečnou montáž 
u sporáků/pečicích trub, parních trub, mikrovlnných 
trub a nahřívačů v designu PureLine generace 6000, 
také pro pečicí trouby série H26xx.
• Klasická a jednoduchá, decentní a diskrétní: 

optimální k příslušné barvě spotřebiče
• Vhodná pro montáž na přístroje i kuchyňský nábytek
• Výměnu rukojetí u všech spotřebičů s mikrovlnnou 

funkcí a u nahřívačů může provádět pouze servisní 
technik. 

Obj. č. 9555120 nerez/CleanSteel
Obj. č. 9555130 hliník
Obj. č. 9555140 chrom 

Rukojeť s distančními prvky pro dodatečnou montáž 
u sporáků/pečicích trub, parních trub, mikrovlnných 
trub a nahřívačů v designu PureLine generace 
6000, také pro pečicí trouby série H 26xx.
• Individuální přizpůsobení designu nábytku díky 

barevným alternativám
• Vhodná pro montáž na přístroje i kuchyňský nábytek
• Výměnu rukojetí u všech spotřebičů s mikrovlnnou 

funkcí a u nahřívačů může provádět pouze servisní 
technik

Obj. č. 9445670 Classic, briliantová bílá
Obj. č. 9445660 Classic, obsidian černá
Obj. č. 9445680 Classic, havana hnědá

Rukojeti s distančními prvky pro dodatečnou montáž 
u sporáků/pečicích trub, parních trub, mikrovlnných 
trub a nahřívačů v designu PureLine generace 6000, 
také pro pečicí trouby série H 26xx (sada obsahuje 
3 rukojeti).
• Sladění rukojeti spotřebiče a madel na kuchyňském 

nábytku
• Použití: vhodné pro přístroje i kuchyňský nábytek
• Výměnu rukojetí u všech spotřebičů s mikrovlnnou 

funkcí a u nahřívačů může provádět pouze servisní 
technik.

Obj. č. 9445630 nerez/CleanSteel

Rukojeť s distančními prvky pro dodatečnou montáž 
u sporáků/pečicích trub, parních trub, mikrovlnných 
trub a nahřívačů v designu PureLine generace 6000, 
také pro pečicí trouby série H26xx.
• Čisté linie a propracovaný design: rukojeti se skle- 

něnými prvky v barvě přístroje
• Vhodná pro montáž na přístroje i kuchyňský nábytek
• Výměnu rukojetí u všech spotřebičů s mikrovlnnou 

funkcí a u nahřívačů může provádět pouze servisní 
technik.

Obj. č. 9823280 briliantová bílá 
Obj. č. 9823270 obsidian černá 
Obj. č. 9823260 havana hnědá

Rukojeť s distančními prvky pro dodatečnou montáž 
u sporáků/pečicích trub, parních trub, mikrovlnných 
trub a nahřívačů v designu PureLine generace 6000, 
také pro pečicí trouby série H26xx.
• Extravagantní, elegantní a kvalitní: zlatě eloxovaná 

a matná
• Vhodná pro montáž na přístroje i kuchyňský nábytek
• Výměnu rukojetí u všech spotřebičů s mikrovlnnou 

funkcí a u nahřívačů může provádět pouze servisní 
technik. 

Obj. č. 9823220 briliantová bílá 
Obj. č. 9823210 obsidian černá 
Obj. č. 9823200 havana hnědá

Rukojeť s distančními prvky pro dodatečnou montáž 
u sporáků/pečicích trub, parních trub, mikrovlnných 
trub a nahřívačů v designu PureLine generace 6000, 
také pro pečicí trouby série H26xx.
• Každá rukojeť je unikát: vložky rukojetí z přírodních 

materiálů. Briliantová bílá: staré dřevo. Obsidian 
černá: břidlice. Havana hnědá: dřevo wenge

• Na základě přírodních materiálů může u rukojetí 
docházet k drobným optickým rozdílům

• Vhodná pro montáž na přístroje i kuchyňský nábytek
• Výměnu rukojetí u všech spotřebičů s mikrovlnnou 

funkcí a u nahřívačů může provádět pouze servisní 
technik.

Obj. č. 9823250 briliantová bílá 
Obj. č. 9823240 obsidian černá 
Obj. č. 9823230 havana hnědá

K zakrytí hrany nábytku u různých kombinací 
přístrojů.
• Sladěný vzhled vestavby díky krycí liště
• Použití: vertikální kombinace přístrojů o výšce 

45 cm a 60 cm

Obj. č. 7114780 nerez/CleanSteel
Obj. č. 5165170 temně černá
Obj. č. 10410570 grafitově šedá

Další příslušenství pro vestavné přístroje
Rukojeti a jiné příslušenství k montáži
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Příslušenství pro varné desky
Perfektní nádobí pro varné desky Miele

K použití indukční varné desky potřebujete 
nádobí, které je vhodné na indukci. V závis-
losti na použitém nádobí nebo na obsahu 
hrnců mohou při vaření na indukčních 
varných deskách vznikat různé zvuky. 
Příčinou jsou elektromagnetické vibrace. 
V rámci naší spolupráce se společností 
iittala jsme zajistili, aby námi doporučené 
nádobí "All Steel" používané na našich 
indukčních varných deskách nezpůsobovalo 
téměř žádné zvuky. Za chodu odsavače par 
nejsou tyto zvuky vůbec slyšet. Kromě toho 
nabízí hrnce a pánve z řady "All Steel" 
optimální rozložení tepla díky kvalitnímu 
vícevrstvému dnu a optimální kontakt 
s varnou deskou, protože dno nádobí je 
perfektně rovné. Nádobí "All Steel" firmy 
iittala se skvěle hodí k použití na indukčních 
varných deskách Miele. Lze ho použít 
i na varných zónách HiLight nebo na plynu.
Exkluzivně pro společnost Miele opatřila 
iittala nádobí "All Steel" matným povrchem.
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Obsah: pánev 28 cm s nepřilnavým povrchem, 
kastrol s rukojetí 16 cm/1,5 l, hrnec 18 cm/2,5 l, 
hrnec 20 cm/4,0 l.

Obj. č. 10454180

4dílná sada nádobí iittala 
KMTS 5704-1

Pánev wok iittala  
KMWP 2820

Pánev iittala s nepřilnavým povrchem 
KMPB 2800-1

Hrnec s rukojetí iittala 
KMSK 1615

Hrnec iittala  
KMKT 1825

Hrnec iittala  
KMKT 2040

Hrnec iittala  
KMKT 2460

Průměr dna 22 cm, nahoře 28 cm.
• S kvalitním nepřilnavým povrchem
• Rovněž součástí 4dílné sady KMTS 5704-1

Obj. č. 10461240

Průměr dna 15 cm, nahoře 16 cm, objem 1,5 l.
• S praktickým ukazatelem stavu naplnění
• Rovněž součástí 4dílné sady KMTS 5704-1

Obj. č. 7300250

Průměr dna 14,7 cm, nahoře 28 cm.
• S kvalitním nepřilnavým povrchem

Obj. č. 7300220

Průměr dna 15,5 cm, nahoře 18 cm, objem 2,5 l.
• Rovněž součástí 4-dílné sady KMTS 5704-1

Obj. č. 7300260

Průměr dna 18,5 cm, nahoře 20 cm, objem 4,0 l.
• Rovněž součástí 4-dílné sady KMTS 5704-1

Obj. č. 7300270

Průměr dna 22,2 cm, nahoře 24 cm, objem 6,0 l.

Obj. č. 7300280

Příslušenství k varným deskám a přístrojům SmartLine
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Příslušenství pro řadu Miele SmartLine je 
svými rozměry a funkcemi speciálně upra-
veno pro tyto přístroje. Umožňuje optimální 
montáž a všestranné využití Vašich přístrojů 
a zaručuje přitom dosažení perfektních 
výsledků.

Příslušenství pro řadu 
SmartLine
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Sada pro přestavbu na cirkulaci 
DUU 1000-1

Pro přestavbu odsavače do pracovní desky z odta-
hového na cirkulační provoz
• Bez rámu pro zapuštění do výšky soklu 

od 100 mm
• Připojení na odtah vzduchu pro systém s plochými 

kanály doleva, doprava nebo dozadu
• Vč. filtru AirClean Longlife s možností regenerace
• Rovnoměrné proudění vzduchu v provozu 

s cirkulací
• Snížení hlučnosti způsobené prouděním vzduchu

Obj. č. 10647600

Pánev wok s nepřilnavým povrchem 
CSWP 1400

Optimálně přizpůsobeno pro indukční wok Miele.
• Technika Control-Induc; zabraňuje přehřátí 

povrchové úpravy
• Větší než jiné pánve wok na trhu
• Odkládací mřížka CSAG není součástí dodávaného 

příslušenství
• 

Obj. č. 7132780

Spojovací lišta 
CSZL 7000

Pro spojení několika přístrojů SmartLine do jediného 
výřezu.
• Použití při montáži několika prvků přímo vedle sebe
• Včetně pružinových svorek k upevnění ve výřezu

Obj. č. 10690630
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Příslušenství pro odsavače par
Filtry proti nepříjemnému pachu v kuchyni

Protipachové filtry – pro filtraci 
kuchyňského pachu při provozu 
s cirkulací
Cirkulační odsavače vedou výpary, nasáté 
z vaření, přes tukový a pachový filtr. Vzduch, 
který je uvolňován do místnosti, se tak 
zbavuje nepříjemných kuchyňských pachů 
a mastnoty. Jako jednorázové filtry se proto 
protipachové filtry musí pravidelně měnit. 
Protože nasycené filtry již nemohou zachytit 
žádné pachy. Svítící kontrolka tlačítka filtru 
na Vašem odsavači par Miele zobrazuje, kdy 
je nutná výměna. Tato funkce NENÍ aktivo-
vána z výroby. Můžete ji však zcela snadno 
zapnout. (viz. návod k obsluze Vašeho 
odsavače par Miele).
Některé protipachové filtry nabízíme také 
jako filtry Longlife AirClean s možností 
regenerace. U těchto filtrů lze zcela jedno-
duše, jednou za půl roku provést regeneraci 
v pečicí troubě (viz. návod k použití filtrů). 
Mají životnost 3 roky a proto jsou v porov-
nání s jednorázovými filtry – při dodržení 
zobrazených intervalů výměny – mnohem 
výhodnější.

Pro perfektní funkci Vašeho odsavače 
par v provozu s odtahem vzduchu
Při provozu s odtahem vzduchu se nasátý 
vzduch odvádí do venkovního prostoru. 
Protipachové filtry tak při tomto provozním 
způsobu nejsou potřebné.

Tukové filtry odsavače par se však musí jak 
v provozu s cirkulací, tak i v provozu s odta-
hem vzduchu pravidelně čistit v myčce 
nádobí.
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Aktivní uhlíkový filtr  
DKF 25-1

Aktivní uhlíkový filtr  
DKF 16-1

Pro cirkulační odsavače Miele DA 60x6 W, 
DA 6796 W a DA 6996 W.
• Obsah: 1 filtr 
Obj. č. 9972550

Pro cirkulační odsavač Miele DA 709x W.
• Obsah: 2 filtry – 2 x DKF 12-1
• I jako náhradní balení 2 ks pro filtry DKF 12-1 
Obj. č. 7932320

Aktivní uhlíkový filtr  
DKF 7-1

Aktivní uhlíkový filtr  
DKF 9-1

Aktivní uhlíkový filtr  
DKF 11-1

Pro cirkulační odsavače Miele DA 249-4.
• Obsah: 1 filtr 
Obj. č. 5580291

Pro cirkulační odsavač Miele DA 59xx W.
• Obsah: 1 filtr 
Obj. č. 7353170

Pro cirkulační odsavače Miele DA 146/156/150.
• Obsah: 2 filtry 
Obj. č. 4965503

Aktivní uhlíkový filtr  
DKF 15-1

Pro cirkulační odsavače Miele DA 20x0/21x0/22x0/
2450/25x0.
• Obsah: 2 filtry – 2 x DKF 11-1 
Obj. č. 6938631

Aktivní uhlíkový filtr  
DKF 12-1

Aktivní uhlíkový filtr  
DKF 14-1

Pro cirkulační odsavač Miele DA 186.
• Obsah: 2 filtry 
Obj. č. 6532971

Aktivní uhlíkový filtr  
DKF 13-1

Aktivní uhlíkový filtr  
DKF 18-1 

Aktivní uhlíkový filtr  
DKF 21-1

Aktivní uhlíkový filtr  
DKF 19-1

Aktivní uhlíkový filtr  
DKF 20-1 

Aktivní uhlíkový filtr  
DKF 17-1

Pro cirkulační odsavače Miele DA 3xxx, kromě 
odsavačů DA 35xx a DA 36x0.
• Obsah: 1 filtr 
Obj. č. 6485741

Pro cirkulační odsavače Miele DA 1200/1260.
• Obsah: 1 filtr a 1 lepicí fólie**
Obj. č. 9162160

Pro cirkulační odsavač Miele DA 6700 D.
• Obsah: 4 filtry – 4 x DKF 18-1 bez lepicí fólie 
• I jako náhradní balení pro DKF 18-1
Obj. č. 9720600

Pro cirkulační odsavače Miele DA 23x0/2660/2690/
35xx/36x0.
• Obsah: 2 filtry
Obj. č. 9231860

Pro cirkulační jednotku Miele DUU 2900.
• Obsah: 2 filtry – 2 x DKF 18-1 bez lepicí fólie
• I jako náhradní balení pro DKF 18-1 
Obj. č. 9438930

Pro cirkulační odsavač Miele DA 700x D.
• Obsah: 4 filtry – 4 x DKF 12-1
• I jako náhradní balení 4 ks pro DKF 12-1 
Obj. č. 7932330

Pro všechny cirkulační odsavače Miele, kromě 
odsavačů DA 18x/1xxx/2xxx/3xxx/59xx/60x6/6796/
6700/6896/70xx.
• Obsah: 1 filtr 
Obj. č. 6228731

** Kvůli lepicí fólii je nutné jednou zakoupit, poté se mohou kupovat náhradní balení DKF 20-1 nebo DKF 21-1.

Aktivní uhlíkový filtr  
DKF 22-1

Pro cirkulační odsavač Miele DA 6890.
• Obsah: 2 filtry 
Obj. č. 9812030
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Regenerovatelný filtr Longlife AirClean 
DKF 26-R

Regenerovatelný filtr Longlife AirClean 
DKF 1000-R

Popis viz. DKF 12-R.
• DKF 26-R lze používat jako DKF 26-1
• Obsah: 2 filtry

Obj. č. 10271480

Popis viz. DKF 12-R.
• Pro spotřebiče CombiSet s integrovaným odsává-

ním CSDA 10x0
• Obsah: 1 filtr

Obj. č. 10427040

Regenerovatelný filtr Longlife AirClean 
DKF 12-R

Proti nepříjemným pachům v kuchyni.
• Jednoduchá regenerace jednou za půl roku 

v pečicí troubě
• Životnost 3 roky
• Při dodržování intervalů výměny výhodnější 

než jednorázové filtry
• DKF 12-R lze používat jako DKF 12-1
• Obsah: 1 filtr

Obj. č. 10271450

Popis viz. DKF 12-R.
• DKF 21-R lze používat jako DKF 21-1
• Obsah: 4 filtry

Obj. č. 10271460

Popis viz. DKF 12-R.
• DKF 25-R lze používat jako DKF 25-1
• Obsah: 1 filtr

Obj. č. 10271470

Regenerovatelný filtr Longlife AirClean 
DKF 21-R

Regenerovatelný filtr Longlife AirClean 
DKF 25-R

Příslušenství pro odsavače par
Regenerovatelné pachové filtry Longlife AirClean
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Střešní ventilátor  
DDG 102

Externí ventilátor pro taškové střechy (sklon střechy 
od 22°).
• Instalace ventilátoru ven
• Radiální ventilátor s jednostranným odsáváním
• Odtahové hrdlo o průměru 125/150 mm
• Připojení ventilátoru k odsavači pomocí spojovací 

zástrčky
• Výkon ventilátoru: volný odtah 

410–1 000 m3/h 

Obj. č. 5909230

Ventilátor na venkovní zeď  
AWG 102

Externí ventilátor na venkovní zeď.
• Instalace ventilátoru ven
• Radiální ventilátor s jednostranným odsáváním
• Odtahové hrdlo o průměru 125/150 mm
• Řídicí vedení o délce 75 cm, se spojovací zástrčkou 

pro připojení ventilátoru k odsavači
• Výkon ventilátoru: volný odtah 

410–1 000 m3/h
  
Obj. č. 5680680

Externí ventilátor k libovolnému umístění ve vnitřním 
prostoru.
• Instalace ventilátoru do jiné místnosti
• Oboustranně odsávací ventilátor
• Odtahové hrdlo o průměru 125/150 mm
• Připojení ventilátoru k odsavači pomocí spojovací 

zástrčky
• Výkon ventilátoru: volný odtah 

280–900 m3/h 

Obj. č. 6029260

Odtahový ventilátor  
ABLG 202

Odtahová roura do zdi  
DMK 150

Použití pro ventilaci/odvětrání.
• Odtahová roura do zdi s průměrem 

100/110/125/150 mm pro odvětrání
• Tepelná izolace; dovnitř neproniká studený vzduch
• Blower Door test, vhodné i do energeticky úspor-

ných domů
  
Obj. č. 9162280

Příslušenství pro odsavače par
Funkční příslušenství

Průměr odtahového vedení má podstatný 
vliv na výkon a hlučnost odsavačů par.

Pokud se průměr odtahového vedení 
zmenší oproti největšímu možnému prů-
měru odtahového hrdla, vede to ke snížení 
vzduchového výkonu a ke zvýšení provoz-
ního hluku.
Informace o dalších detailech získáte 
ve specializované prodejně.

Pokyn při plánování:
Při výběru místa montáže mějte na paměti, 
že vzdálenost externího ventilátoru k tělu 
odsavače by měla činit minimálně 
5–7 metrů.

Pokyny pro bezproblémový provoz 
odsavačů par

Sada pro přestavbu na externí provoz 
DEXT 6890

Pro individuální umístění dodávaného ventilátoru 
k DA 6890 Levantar.
• Pro další místo ve spodní skříňce – flexibilní 

možnost instalace ventilátoru
• Maximální svoboda plánování – umístění ventilátoru 

ve vzdálenosti až 7 m 

Obj. č. 9937020

Dálkové ovládání odsavače par  
DARC 6

Pro komfortní ovládání odsavačů par se systémem 
Con@ctivity 2.0.
• Pro zapínání a vypínání ventilátoru
• Pro regulaci stupňů výkonu
• Pro nezávislé rozsvícení a zhasnutí osvětlení varné 

desky
• Pro zapnutí a regulaci doby funkce doběhu
• Dosah 10 m – včetně baterií 

Obj. č. 9812060
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Příslušenství pro odsavače par
Funkční příslušenství

Sada pro přestavbu na cirkulaci DUW 20  
pro nástěnné odsavače kromě DA 249-4

Pro přestavbu nástěnných odsavačů z provozu 
s odtahem vzduchu na cirkulační provoz.
• Rovnoměrné proudění vzduchu v cirkulačním 

provozu
•  Snížení hlučnosti způsobené prouděním vzduchu
•  Součástí dodávaného příslušenství: cirkulační 

výhybka, průměr hrdla 150 mm, hliníkové odtahové 
vedení o délce 15 cm s možností roztažení 
na 60 cm 

Obj. č. 6264790

Sada pro přestavbu na cirkulaci  
DUU 150 pro DA 3xxx/2xxx

Pro přestavbu vestavných panelových a plošných 
odsavačů z provozu s odtahem vzduchu na cirku-
lační provoz.
• Rovnoměrné proudění vzduchu v cirkulačním 

provozu
• Snížení hlučnosti způsobené prouděním vzduchu
• Součástí dodávaného příslušenství: plastová 

mřížka a dvě hadicové spony 

Obj. č. 5696270

Sada pro přestavbu na cirkulaci  
DUI 32 pro ostrovní odsavače par

Pro přestavbu ostrovního odsavače z provozu 
s odtahem vzduchu na cikrulační provoz.
• Rovnoměrné proudění vzduchu v provozu 

s cirkulací
• Snížení hlučnosti způsobené prouděním vzduchu
• Součástí dodávaného příslušenství: cirkulační 

výhybka, průměr hrdla 150 mm, hliníkové odtahové 
vedení o délce 15 cm s možností roztažení 
na 60 cm

Obj. č. 9561760

Sada pro přestavbu na cirkulaci  
DUU 151 pro DA 3xxx/2xxx

Pro přestavbu vestavných panelových a plošných 
odsavačů z provozu s odtahem vzduchu na cirku-
lační provoz.
• Rovnoměrné proudění vzduchu v cirkulačním 

provozu
• Snížení hlučnosti způsobené prouděním vzduchu
• Součástí dodávaného příslušenství: vnější mřížka 

z nerezové oceli a hadicová spona

Obj. č. 7294230

Sada pro přestavbu na cirkulaci 
DUU 2900

Pro všechny stropní odsavače par Miele a výsuvné 
odsavače.
• Pro přestavbu stropního a výsuvného odsavače 

z provozu s odtahem vzduchu na cirkulační provoz
• Rovnoměrné proudění vzduchu v cirkulačním 

provozu
• Snížení hlučnosti způsobené prouděním vzduchu
• Vč. 4 filtrů s aktivním uhlíkem 

Obj. č. 9242390

Propojení ovládání

Nutné pro propojení externího ventilátoru 
s odsavačem

STL-DA 5 (5 m)
Obj. č. 6725020

STL-DA 9 (9 m)
Obj. č. 4837110

STL-DA 12 (12 m)
Obj. č. 4837120

Řídicí modul  
DSM 400

Řídicí modul s doplňkovými funkcemi.
• Rozšířené možnosti ovládání
• Ovládání externích přístrojů vlastním elektrickým 

napájením
• Světlo – zapnutí a vypnutí odsavače par pomocí 

externích tlačítek
• Není vhodné pro odsavače se systémem 

Con@ctivity 2.0 

Obj. č. 6213531

*  Upozornění pro DA 289-4/489-4: objednejte 
rovněž přidržovací plech DSM H 400.

Řídicí modul  
DSM 406

S doplňkovou funkcí, pro všechny modely odsavačů 
par se systémem Con@ctivity 2.0.
• Rozšířené možnosti ovládání
• Ovládání externích přístrojů vlastním elektrickým 

napájením
• Světlo – zapnutí a vypnutí odsavače par pomocí 

externích tlačítek 

Obj. č. 9622200

Sada pro přestavbu na cirkulaci 
DUU 1000-1

Pro přestavbu odsavače par do pracovní desky 
z odtahového na cirkulační provoz.
• Bez rámu pro zapuštění do výšky soklu 

od 100 mm
• Připojení na odtah vzduchu pro systém s plochými 

kanály doleva, doprava nebo dozadu
• Vč. filtru AirClean Longlife s možností regenerace
• Rovnoměrné proudění vzduchu v provozu 

s cirkulací
• Snížení hlučnosti způsobené prouděním vzduchu

Obj. č. 10647600
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Dekorační panely 
DRP 2900 ze skla pro DA 2906

Dekorační panely 
DRP 2900 z nerezové oceli pro DA 2906

Dekorační prvky  
DDW 53x0

Potřebné příslušenství pro odsavače par s vícezóno-
vým okrajovým odsáváním.
• Skleněný dekor – sklo s povrchovou úpravou, 

vhodné k mytí v myčce

Obj. č. 9184890

Potřebné příslušenství pro odsavače par s vícezóno-
vým okrajovým odsáváním.
• Kovový panel – vhodný do myčky nádobí

Obj. č. 9184900

Sada dekoračních prvků z nerezové oceli, 6 dekorač-
ních prvků pro DA 53x0 W.
• Vzhled – nerezové tukové filtry jsou skryté

Obj. č. 6942810

Příslušenství pro odsavače par
Dekorační prvky

Sada pro montáž na strop 
DUD 6700 pro DA 6700 D

Pro připevnění odsavače DA 6700 D přímo ke stropu.
• Žádný rušivý odsavač nebrání výhledu
• Elegantní integrace do kuchyňského prostředí
• Jednoduchá montáž

Obj. č. 10609140
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Zabraňuje průniku kondenzátu zpět do těla 
odsavače.
• Zachycuje zbytky kondenzátu z odtahového 

systému

DKS 125 pro Ø 125 mm (DRM 125)
Obj. č. 3915282

DKS 150 pro Ø 150 mm (DRM 150)
Obj. č. 3915292

Průchodka střechou  
DDF 125/150

Použití pro ventilaci/odvětrání.
• Mnohostranné použití – pro sklon střechy od 22° 

a všechny druhy tašek Ø 125/150 mm
• Robustní – nerezové opláštění s krycím rámem
• Promyšlené – výstup vzduchu směřuje dolů, vč. 

zpětné klapky
• Odtahové hrdlo s průměrem 150 mm

Obj. č. 4623200

Tlumič hluku  
DASD 150

Pro snížení hlučnosti způsobené prouděním vzduchu 
a motorem.
• Doplňkový díl pro snížení hluku u odsavačů par
• Snížení hluku až 4,5 db(A) re 1 pW
• Tlumič DASD je dlouhý 250 mm a na každé straně 

má jedno připojovací hrdlo 150 mm

Obj. č. 8269360

Průchodka střechou  
DDF 200

Použití pro ventilaci/odvětrání.
• Mnohostranné použití – pro sklon střechy od 22° 

a všechny druhy tašek Ø 200 mm
• Robustní – nerezové opláštění s krycím rámem
• Promyšlené – výstup vzduchu směřuje dolů, vč. 

zpětné klapky
• Odtahové hrdlo s průměrem 200 mm

Obj. č. 6940060

Vnější mřížka z nerezové oceli  
DFG 200

Mřížka pro vestavbu na vnější zeď k odvodu par 
do vnějšího prostoru.
• Venkovní nerezová mřížka 
• Odtahové hrdlo s průměrem 200 mm

Obj. č. 6948560

Příslušenství pro odsavače par
Příslušenství k montáži

Jímka kondenzátuSpojovací prvek  
DASDV 150

Propojení mezi tlumičem hluku a odtahovým hrdlem.
• Spojka mezi hrdlo odsavače a tlumič hluku
• Spojka mezi dva tlumiče DASD 150

Obj. č. 8554880

Odtahová roura

Flexibilní hliníkové odtahové vedení pro odtah 
vzduchu.
• Hliníkové odtahové vedení s ideálními vlastnostmi 

proudění vzduchu

DAS 100 pro Ø 100 mm, obj. č. 4623210

DAS 125 pro Ø 125 mm, obj. č. 4623220

DAS 150 pro Ø 150 mm, obj. č. 4623230

DAS 200 pro Ø 200 mm, obj. č. 6938700

Redukce hrdla z 200 na 150 mm 
DARS 200

Redukce hrdla ze 150 na 125 mm 
DARS 150

 Redukce hrdla
• Přizpůsobení průřezu odtahu
• Vhodné při požadavcích na protipožární 

bezpečnost

Obj. č. 9591530

Redukce hrdla
• Přizpůsobení průřezu odtahu
• Vhodné při požadavcích na protipožární 

bezpečnost

Obj. č. 9591510
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Zadní stěna  
RWP 90 pro DA 399-6 a DA 429-6

Nerezová ochrana proti postříkání na zadní stěně
• Všestranné – na vyžádání dodáváme lakované 

v odstínech RAL
• v x š x h: 65 x 90 x 0,9 cm 

Obj. č. 4745500

Příslušenství pro odsavače par
Příslušenství k montáži a dekorační prvky

Montážní sada  
DML 400 

Přizpůsobení vzhledu kuchyně.
• Pro montáž originální nábytkové krycí lišty 

u odsavačů DA 33xx a DA 34xx 

Obj. č. 9232000

Zápustný rám  
DAR 3000

Zápustný rám pro úplnou integraci modelů DA 336x/
DA 34xx.
• Možnost úplné integrace odsavačů DA 336x/

DA 34xx
• Montáž odsavače DA 349x do skřínky o šířce 

600 mm není se zapuštěným rámem možná 

Obj. č. 9188880

Přidržovací plech  
DSM H 400

Přidržovací plech pro DSM 400 je potřeba při použití 
u odsavačů DA 289/489-4 a DSM 400. 
 

Obj. č. 8363350

Sada LED odvětlení 
DES 6000

Pro přizpůsobení stropního osvětlení k osvětlení 
odsavače par.
• Sada obsahuje 4 světla LED po 3 W 

(vč. transformátoru)
• S montážními pružinami ke snadné vestavbě 

do stropu
• Tato světla obsahují zabudované LED diody 

energetické třídy A až A++, které nelze měnit.

Obj. č. 9953120

Komín DADC 6000

Pro alternativní odtah vzduchu nahoru.
• Flexibilní výška komínu 365–660 mm
• Šířka komínu 340 mm
• Hloubka komínu 270 mm
• Včetně materiálu k upevnění na stěnu 

Nerez pro DA 60xW a DA 6796 W
Obj. č. 9947450

Briliantová bílá pro DA 6996 W v briliantově bílém 
provedení
Obj. č. 10331460
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Příslušenství k chladničkám, mrazničkám a vinotékám

Pro intenzivní zážitek původní chuti
V chladničce skladujeme řadu různých 
potravin. Mnohé z nich mohou mít výrazné 
aroma, jako například některé druhy sýrů. 
K zachování příjemné vůně a původní 
intenzivní chuti musíme skladovat potraviny 
a vína nejen v chladném nebo správně 
temperovaném prostředí, ale také zcela 
bezpodmínečně v prostředí s neutrálním 
zápachem. 
Extrémně nepříjemné je také výrazné 
přenesení pachu do kuchyně po otevření 
dvířek chladničky. 
Z tohoto důvodu dodáváme pro chladničky 
a vinotéky filtry Miele Active AirClean. 
Tyto filtry pohlcují pachy, které by se pře-
nesly na jiné potraviny či vína nebo které by 
se při otevření dvířek rozšířily do kuchyně, 
díky inovativní kombinaci účinných látek 
z aktivního uhlíku a přírodního produktu 
chitosanu. 
Filtry lze ve Vašem přístroji zcela jednoduše 
a rychle nasadit na zadní stranu skleněných 
polic.

Pro optimální skladování potravin v prostředí s neu- 
trálním zápachem.
• Aktivní uhlík s chitosanem neutralizuje nepříjemné 

pachy
• Jednoduše se nasazuje na zadní hranu skleněných 

polic
• Každých cca 6 měsíců se 2 filtry musí vyměnit 

(KKF-RF, obj. č. 7.236.280)
• Obsah: plastový kryt, 2 filtry
• Lze dodatečně instalovat do všech chladniček 

a mrazniček kromě MasterCool. Podle potřeby 
– v závislosti na množství potravin s intenzivním 
zápachem – může být smysluplné použití několika 
těchto filtračních vložek.

Obj. č. 7236290

Pro klima s neutrálním zápachem ve Vaší vinotéce.
• Pro podstavnou vinotéku KWT 4154 UG-1
• Pro volně stojící vinotéky KWT 6831/32 SG(S)
• Pro volně stojící kombinaci s vinotékou 

KWTN 14826 SDE ed/cs-1

Obj. č. 9447050

Pro optimální skladování potravin v prostředí s neu- 
trálním zápachem.
• K výměně filtru v plastovém krytu 

u KKF-FF (obj. č. 7.236.290)
• Doporučená výměna: každých cca 6 měsíců
• Obsah: 2 filtry
• K výměně filtrů v plastovém krytu u KKF-FF 

u přístrojů vybavených z výroby nebo dodatečně 
vybavených. Dodatečná instalace je možná u všech 
chladniček a mrazniček kromě MasterCool.

Obj. č. 7236280

Pro klima s neutrálním zápachem ve Vaší vinotéce.
• Pro podstavné vinotéky KWT 63xx
• Pro vestavné vinotéky KWT 6112 iG

Obj. č. 9945070

Sada filtrů Active AirClean KKF-FF

Filtr Active AirClean do vinotéky

Filtr Active AirClean do chladničky 
KKF-RF

Filtr Active AirClean do vinotéky 
KKF-KWT
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Příslušenství k chladničkám, mrazničkám a vinotékám

Držák na láhve 
KFR 30060 PF / KFR 30060

Držák na láhve  
KFR 10055

Držák na láhve  
KFR 10061

Držák na láhve  
KFR 10067

Pro bezpečné a prostorově úsporné skladování láhví.
• Pro chladničky řady K 30.000
• Až pro 5 láhví
• Pro vodorovné a bezpečné uskladnění např. vína
• Variabilní použití v různých úrovních zasunutí
• Z pochromovaného kovu

KFR 30060 PF pro přístroje s PerfectFresh
Obj. č. 9552700
KFR 30060 pro přístroje bez PerfectFresh
Obj. č. 9552690

Držák na láhve 
KFR 20060 PF / KFR 20060

Pro bezpečné a prostorově úsporné skladování láhví.
• Pro přístroje K 20.000 s vnitřním prostorem XL
• Až pro 5 láhví
• Pro vodorovné a bezpečné uskladnění např. vína
• Variabilní použití na různých úrovních
• Z pochromovaného kovu

KFR 20060 PF pro přístroje s PerfectFresh
Obj. č. 10363580 
KFR 20060 pro přístroje bez PerfectFresh
Obj. č. 10363600

Pro bezpečné a prostorově úsporné skladování láhví.
• Pro všechny volně stojící chladničky/kombinace 

chladničky s mrazničkou K 10.000 o šířce 55 cm
• Až pro 5 láhví
• Pro vodorovné a bezpečné uskladnění např. vína
• Variabilní použití v různých úrovních zasunutí
• Z pochromovaného kovu

Obj. č. 7316060

Pro bezpečné a prostorově úsporné skladování láhví.
• Pro všechny volně stojící chladničky/kombinace 

chladničky s mrazničkou řady K 10.000 a K 20.000 
bez vnitřního prostoru XL a bez zóny PerfectFresh 
o šířce 60 cm

• Až pro 5 láhví
• Pro vodorovné a bezpečné uskladnění např. vína
• Variabilní použití v různých úrovních zasunutí
• Z pochromovaného kovu

Obj. č. 7316080

Pro bezpečné a prostorově úsporné skladování láhví.
• Pro všechny volně stojící chladničky/kombinace 

chladničky s mrazničkou K 10.000 
se zónou PerfectFresh o šířce 60 cm

• Až pro 5 láhví
• Pro vodorovné a bezpečné uskladnění např. vína
• Variabilní použití v různých úrovních zasunutí
• Z pochromovaného kovu

Obj. č. 7316090

Úspora energie a prostoru
Chladničky a mrazničky nejsou vždy stejně 
naplněné. Při slavnostních příležitostech 
nebo o svátcích se do nich musí vejít větší 
množství potravin než obvykle. Příslušen-
ství, jako jsou držáky na láhve, vytvoří 
cenné místo a zajistí bezpečné skladování. 
 
Pomocí izolačních podložek do mrazniček 
můžete izolovat nepoužívaný prostor 
a výrazně tak snížit spotřebu energie 
v prázdných přihrádkách.

Držák na láhve KFR 9000Izolační podložky pro mrazničky  
IP 600 / IP 700

Pro bezpečné a prostorově úsporné skladování láhví.
• Pro všechny volně stojící kombinace chladničky 

s mrazničkou KFN 2813x a KFN 2913x
• Až pro 5 láhví
• Pro vodorovné a bezpečné uskladnění např. vína
• Variabilní použití v různých úrovních zasunutí
• Z pochromovaného kovu
• 
Obj. č. 6962260

Pro snížení spotřeby energie.
• Pro oddělení nevyužitého prostoru
• Ušetří až 50 % energie v takto oddělené oblasti
• Pro mrazničky modelů FN 12000/14000 

a FN 2xx62

IP 600: Pro mrazničky o šířce 60 cm
Obj. č. 6522590
IP 700: Pro mrazničky o šířce 70 cm
Obj. č. 7790690
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Nerezová čelní dvířka  
KEDF 30088

Nerezová čelní dvířka  
KEDF 30122

Sada pro Side-by-Side  
KSK 6300 

Pro atraktivní integraci chladniček/mrazniček do Vaší 
kuchyně.
• Pro chladničky a mrazničky s výškou výklenku 

880 mm
• Včetně šablony, šroubů a rukojeti

Obj. č. 9608240

Pro atraktivní integraci chladniček/mrazniček do Vaší 
kuchyně
• Pro chladničky a mrazničky s výškou výklenku 

1220 mm
• Včetně šablony, šroubů a rukojeti

Obj. č. 9608270

Pro vysoce kvalitní kombinaci podstavných vinoték 
Side-by-Side

Obj. č. 9799630

Příslušenství pro MasterCool

Vodní filtr 
KB 1000

Vodní filtr (aktivní uhlíkový filtr) 
KWF 1000

Pro čerstvé kostky ledu.
• Filtruje nečistoty z kohoutkové vody
• Pro všechny přístroje MasterCool s funkcí IceMaker

Obj. č. 7134240

Pro čerstvé kostky ledu s neutrální chutí.
• Filtruje nečistoty i chuťové a pachové částice
• Pro všechny přístroje MasterCool s funkcí IceMaker

Obj. č. 7134220

Pro křišťálově čistou svěžest
Kostky ledu mají míchané alkoholické 
nápoje, aperitivy, koktejly nebo limonády 
osvěžit, ale nesmí přitom změnit jejich chuť. 
K tomu, aby Váš přístroj Miele MasterCool 
připravoval vždy čerstvé kostky ledu 
s neutrální chutí, nabízí Miele pro přístroje 
s pevným připojením na vodu příslušné filtry.

Sada pro Side-by-Side  
KSK 28202

Pro kvalitní spojení volně stojících chladniček 
a mrazniček vedle sebe (Side-by-Side).
• Vhodná pro K 28202 D ve spojení s FN 28262
• Pro trvale stabilní instalaci vedle sebe (Side-by-Side)
• Spojení obou samostatných přístrojů do esteticky 

působícího celku
• Mraznička musí stát vlevo, chladnička vpravo

Obj. č. 10543880 bílá 
Obj. č. 10543900 nerez
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Nerezové čelní dveře  
KFP 2403 ed/cs

Pro atraktivní integraci vinoték MasterCool do Vaší 
kuchyně.
• Pro vinotéky o šířce 60 cm 

Obj. č. 9883380

Příslušenství k přístrojům MasterCool

Nerezové čelní dveře  
KFP 1813 ed/cs

Pro atraktivní integraci mrazniček MasterCool 
do Vaší kuchyně.
• Pro mrazničky o šířce 45 cm s výdejníkem ledu/

vody ve dvířkách

Obj. č. 9883370

Nerezové čelní dveře  
KFP 1803 ed/cs

Pro atraktivní integraci mrazniček MasterCool 
do Vaší kuchyně.
• Pro mrazničky o šířce 45 cm bez výdejníku ledu/

vody ve dvířkách 

Obj. č. 9883360

Nerezové čelní dveře  
KFP 3003 ed/cs

Nerezové čelní dveře 
KFP 3603 ed/cs

Pro atraktivní integraci chladniček a mrazniček 
MasterCool do Vaší kuchyně.
• Pro chladničky a mrazničky o šířce 75 cm 

Obj. č. 9883390

Pro atraktivní integraci chladniček a mrazniček 
MasterCool do Vaší kuchyně.
• Pro chladničky a mrazničky o šířce 90 cm

Obj. č. 9883450

Nerezové čelní dveře  
KFP 3013 ed/cs

Nerezové čelní dveře  
KFP 3023 ed/cs

Nerezové čelní dveře  
KFP 3613 ed/cs

Nerezové čelní dveře  
KFP 3623 ed/cs

Pro atraktivní integraci kombinace chladničky 
s mrazničkou MasterCool do Vaší kuchyně.
• Pro horní dvířka chladničky s mrazničkou o šířce 

75 cm 

Obj. č. 9883460

Pro atraktivní integraci kombinace chladničky 
s mrazničkou MasterCool do Vaší kuchyně.
• Pro spodní dvířka chladničky s mrazničkou o šířce 

75 cm 

Obj. č. 9883470

Pro atraktivní integraci kombinace chladničky 
s mrazničkou MasterCool do Vaší kuchyně.
• Pro horní dvířka chladničky s mrazničkou o šířce 

90 cm 

Obj. č. 9883480

Pro atraktivní integraci kombinace chladničky 
s mrazničkou MasterCool do Vaší kuchyně.
• Pro spodní dvířka chladničky s mrazničkou o šířce 

90 cm 

Obj. č. 9883490
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Spodní větrací mřížka do soklu  
KG 1140 ss

Spodní větrací mřížka do soklu  
KG 1180 ss 

V nerezovém vzhledu pro optimální opláštění soklu 
přístroje MasterCool.
• Pro mrazničky MasterCool o šířce 45 cm
Obj. č. 7182380

Spodní větrací mřížka do soklu  
KG 1480 ss

Spodní větrací mřížka do soklu  
KG 1560 ss

Spodní větrací mřížka do soklu  
KG 1380 ss

Spodní větrací mřížka do soklu  
KG 1190 ss

Spodní větrací mřížka do soklu  
KG 1490 ss

Spodní větrací mřížka do soklu  
KG 1390 ss

V nerezovém vzhledu pro optimální opláštění soklu 
přístroje MasterCool.
• Pro vestavné chladničky s mrazničkou o šířce 

75 cm
Obj. č. 7182460

V nerezovém vzhledu pro optimální opláštění soklu 
přístroje MasterCool
• Pro vinotéky MasterCool o šířce 60 cm
Obj. č. 7182480 

V nerezovém vzhledu pro optimální opláštění soklu 
přístroje MasterCool.
• Pro chladničky MasterCool o šířce 75 cm
Obj. č. 7182440

V nerezovém vzhledu pro optimální opláštění soklu 
přístroje MasterCool.
• Pro mrazničky MasterCool o šířce 90 cm
Obj. č. 7182430

V nerezovém vzhledu pro optimální opláštění soklu 
přístroje MasterCool.
• Pro vestavné chladničky s mrazničkou o šířce 

90 cm
Obj. č. 7182470  

V nerezovém vzhledu pro optimální opláštění soklu 
přístroje MasterCool.
• Pro chladničky MasterCool o šířce 90 cm
Obj. č. 7182450

V nerezovém vzhledu pro optimální opláštění soklu 
přístroje MasterCool.
• Pro mrazničky MasterCool o šířce 75 cm
Obj. č. 7182420

Sada pro Side-by-Side 
KSK 1002 

Pro kvalitní instalaci vedle sebe (Side-by-Side) u 
modelů MasterCool.
Obj. č. 7377830

Horní větrací mřížka do soklu 
KG 1093 w

Horní větrací mřížka do soklu 
KG 1082 w

Horní větrací mřížka do soklu 
KG 1083 w

Horní větrací mřížka do soklu 
KG 1092 w

Pro změnu závěsu dvířek vpravo u chladniček a 
mrazniček MasterCool o šířce 90 cm.
Obj. č. 7564790

Pro změnu závěsu dvířek vlevo u chladniček 
a mrazniček MasterCool o šířce 75 cm.
Obj. č. 7564760

Pro změnu závěsu dvířek vpravo u chladniček 
a mrazniček MasterCool o šířce 75 cm.
Obj. č. 7564770

Pro změnu závěsu dvířek vlevo u chladniček 
a mrazniček MasterCool o šířce 90 cm.
Obj. č. 7564780
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Koš na příbory do spodního koše 
GBU 5000

Pro dodatečnou kapacitu k uložení příborů 
ve spodním koši.
• Příborový koš můžete flexibilně umístit ve spodním 

koši 
• K optimálnímu umístění mj. neskladných kusů 

nádobí/příborů
• K použití v myčkách nádobí Miele generace 4000, 

5000, 6000 a 6000 EcoFlex
Obj. č. 7823150

Malý příborový koš do spodního koše 
GBU

Pro dodatečnou kapacitu k uložení příborů 
ve spodním koši.
• Pro neskladné nádobí, jako jsou např. lopatky 

na dort nebo šlehací metly
• K použití v myčkách nádobí Miele generace 1000, 

2000 a v myčkách o šířce 45 cm
• Obj. č. 5563020
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Držák na láhve do spodního koše 
GFU

Nástavec pro Miele Cappuccinatore 
GCEO

Příslušenství k myčkám nádobí
 

Pro vysoké sklenice, láhve, vázy apod.
• Variabilní použití ve spodním koši
• Perfektní čištění díky vertikální poloze
• K použití v myčkách nádobí Miele generace 1000, 

2000 a v myčkách o šířce 45 cm
• 
Obj. č. 7149690

Do horního koše myčky nádobí Miele.
• Speciální uložení pro optimální čištění zařízení 

Cappuccinatore 
• Do speciálního nástavce snadno umístíte jednotlivé 

díly
• K použití v myčkách nádobí Miele generace 1000, 

2000, 5000, 6000 a 6000 EcoFlex

Obj. č. 6229800

Podložky pod nožičky myčky nádobí  
GK 60-1

Prodloužení přívodu a odvodu vody 
WZAVS 1,5 m

Sada pro podstavbu myčky nádobí 
UBS G 60-1

Sada k přestavbě myčky nádobí  
UBS-1

Montážní sada pro myčku nádobí  
MSHE 601-1

Montážní sada pro myčku nádobí  
MSHE 602-1

Pro perfektní ochranu podlahy při instalaci přístrojů.
• Mimořádně šetrné k podlahovým krytinám, např. 

z PVC
• Snadnější vestavba díky redukci nerovností 

podlahy
• Žádné otlačení ani poškrábání podlahy při vestavbě 

přístroje
• Lze použít pro všechny myčky nádobí Miele

Obj. č. 6394740

Pro optimální podstavbu volně stojící myčky nádobí.
•  1 přístroj se 2 možnostmi instalace pro individuální 

přizpůsobení
• Obsah: kolejničky, nastavitelný sokl a ochrana proti 

páře
• K použití pro všechny volně stojící myčky nádobí 

Miele o šířce 60 cm

Obj. č. 6390810

Pro perfektní přizpůsobení výšky přístroje výklenku.
• Sada k prodloužení výšky soklu
• 4 nožičky pro prodloužení přístroje o 60 mm
• Lze použít pro všechny myčky nádobí Miele

Obj. č. 6394761

Pro optimální zabudování do vysoké horní skříňky.
• Perfektní ochrana před vlhkostí díky optimální 

vestavbě
• Obsah: ochranná lišta proti páře, rohy, hmoždinky 

a šroubky
• Lze použít pro vestavné myčky nádobí Miele 

o šířce 60 cm

Obj. č. 10365450

Pro optimální zabudování do horní skříňky s doda-
tečným výklenkem pro vestavné přístroje.
• Perfektní ochrana před vlhkostí díky optimální 

vestavbě
• Obsah: ochranná lišta proti páře, rohy, hmoždinky 

a šroubky
• Lze použít pro vestavné myčky nádobí Miele 

o šířce 60 cm

Obj. č. 10365500

Pro maximální flexibilitu při vestavbě přístroje.
• Mimořádně bezpečné a flexibilní prodloužení 

přívodu a odvodu vody
• Kovem opletená prodlužovací hadice WPS, délka 

1,5 m
• Obsah: prodlužovací hadice, odtoková hadice 

a 2 hadicové spony
• Lze použít pro všechny myčky nádobí Miele

Obj. č. 6390850

Držák na sklenice do spodního koše 
GGU 5000

Pro sklenice na vysoké stopce.
• Pro bezpečné uložení křehkých sklenic
• Zaručuje perfektní lesk 
• K použití v myčkách nádobí Miele generace 5000, 

6000 a 6000 EcoFlex

Obj. č. 7823180
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Příslušenství k myčkám nádobí

Čelní dvířka pro plně vestavné  
myčky nádobí

Čelní dvířka pro vestavné  
myčky nádobí

Dekorační sada pro podstavbu

S nerezovým povrchem CleanSteel.
• Perfektní harmonie designu čelních dvířek 

s ovládacím panelem
• Snadné čištění otisků prstů díky nerezovému 

provedení CleanSteel
Lze použít pro vestavné myčky nádobí Miele  
o šířce 60 cm 

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

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

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

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

• Lze použít pro vestavné myčky nádobí Miele 
o šířce 45 cm

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

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

V nerezovém provedení CleanSteel s rukojetí 
v designu PureLine.
• Perfektní designová harmonie v kuchyni
• Snadné čištění otisků prstů díky nerezovému 

provedení CleanSteel
• Včetně nerezové rukojeti v designu PureLine 

a upevňovacího materiálu
• Lze použít pro plně vestavné myčky nádobí Miele 

o šířce 60 cm

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

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

Pro perfektní přestavbu vestavné myčky nádobí 
na podstavný přístroj. 
• Vznik podstavné myčky nádobí prostřednictvím 

kombinace GDU a vestavného přístroje
• Možnost instalace až 4 mm dekorační desky
• Možnost snížení max. 7 cm výšky, pro černou 

a tmavě hnědou barvu
• Dekorační sadu pro podstavbu nelze kombinovat 

s nerezovými kryty nebo nerezovými výměnnými 
kryty.

• Obsah: dekorační sada a sokl s nastavitelnou 
hloubkou

GDU 60/60-1: š x v, 60 x 60 cm
Lze použít pro vestavné myčky nádobí Miele 
o šířce 60 cm bez nerezového krytu
Briliantová bílá, obj. č. 7160810
Tmavě hnědá, obj. č. 6389730
Havana hnědá, obj. č. 9635960
Obsidian černá, obj. č. 6390740

GDU 60/65-1: š x v, 60 x 65 cm
Lze použít pro vestavné myčky nádobí Miele 
o šířce 60 cm bez nerezového krytu

Tmavě hnědá, obj. č. 6390750
Havana hnědá, obj. č. 9635970
Obsidian černá, obj. č. 6390770

GDU 60/65-2: š x v, 60 x 65 cm  
Lze použít pro vestavné myčky nádobí Miele 
o šířce 60 cm bez nerezového krytu 
Briliantová bílá, obj. č. 7331560

GDU 45/60-1: š x v, 45 x 60 cm
Lze použít pro vestavné myčky nádobí Miele  
o šířce 45 cm bez nerezového krytu
Briliantová bílá, obj. č. 7160850
Tmavě hnědá, obj. č. 6820360

GDU 45/65-1: š x v, 45 x 65 cm
Lze použít pro vestavné myčky nádobí Miele 
o šířce 45 cm bez nerezového krytu
Briliantová bílá, obj. č. 7160860
Černá, obj. č. 6820420

Nerezová čelní dvířka s úpravou 
CleanSteel pro plně vestavné 
myčky nádobí

Nerezová čelní dvířka s úpravou 
CleanSteel pro vestavné myčky 
nádobí

Dekorační set pro podstavbu
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Čelní dvířka pro plně vestavné  
myčky nádobí

Čelní dvířka pro plně vestavné  
myčky nádobí

V nerezovém provedení CleanSteel s rukojetí 
v designu ContourLine.
• Perfektní designová harmonie v kuchyni
• Snadné čištění otisků prstů díky nerezovému 

provedení CleanSteel
• Včetně nerezové rukojeti v designu ContourLine 

a upevňovacího materiálu
• Lze použít pro plně vestavné myčky nádobí Miele 

o šířce 60 cm

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

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

V nerezovém provedení CleanSteel bez rukojeti 
a bez vyvrtaných otvorů
• Perfektní designová harmonie v kuchyni
• Možnost přizpůsobení designu rukojetí v kuchyni
• Snadné čištění otisků prstů díky nerezovému 

provedení CleanSteel
• Lze použít pro plně vestavné myčky nádobí 

o šířce 60 cm

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

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

• Lze použít pro plně vestavné myčky nádobí 
o šířce 45 cm

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

Nerezová čelní dvířka s úpravou 
CleanSteel pro plně vestavné 
myčky nádobí

Nerezová čelní dvířka s úpravou 
CleanSteel pro plně vestavné 
myčky nádobí
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Pro hedvábně krémovou mléčnou pěnu
Pro přípravu perfektní krémové mléčné pěny je kávovar pouze 
jedním z mnoha důležitých předpokladů. Stejně důležité je správné 
příslušenství. Cappuccinatore od Miele vytvoří jemnou mléčnou 
pěnu. Důležitým předpokladem je také použití "správného" mléka, 
které umožní přípravu perfektní kávy latte macchiato nebo cappuc-
cina. S ohledem na konzistenci mléčné pěny je důležitý výhradně 
obsah bílkovin v mléce. Tzn. čím více mléčných proteinů, tím lépe. 
Obsah tuku v mléce hraje roli čistě v oblasti chuti. Aromatické látky 
espressa, obsaženého v cappuccinu nebo latte macchiatu, jsou 
nejlépe přenášeny tukem v mléce. Proto se doporučuje používat 
plnotučné mléko. 
 
V nádobách na mléko od Miele zůstává mléko déle čerstvé a svěží. 
To je také důležitým předpokladem pro přípravu jemné mléčné pěny. 
Čím chladnější je mléko, tím déle je možné ho pěnit horkou 
párou. Jakmile je dosaženo teploty vyšší než 60 °C, začne se 
mléčná pěna rozpadat. Také při použití čerstvého mléka s delší 
trvanlivostí může pěna rychle opadat.

Příslušenství ke kávovarům
Latte macchiato a cappuccino kdykoliv budete chtít
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Příslušenství ke kávovarům 

Cappuccinatore  
CVC  

Izolační konvice alfi Caffino 1,0 l  
CVJ

Spojovací kabel  
CVVK

Nerezová izolační nádoba 0,5 l 
MB-CM

Skleněná nádoba na mléko  
MB-CVA 6000

Pro perfektní, hedvábně krémovou mléčnou pěnu.
• Pro kávovary Miele CVA 3650, 3660 a 6431
• Lze rozložit na jednotlivé díly, vhodné do myčky 

nádobí

Obj. č. 7029740

Pro kávovary Miele CVA a CM s funkcí kávové 
konvice
• Z kvalitního leštěného nerezu
• Nerozbitné izolační těleso Toptherm
• Přímé spaření bez přelévání z kávovaru do konvice
• Snadné čištění díky kompletně odnímatelnému víku
• Komfortní posuvné víko k uchování vůně

Obj. č. 9307200

Pro vestavné kávovary, délka 1 m.
• Spojovací kabel mezi CVA 6000 a vestavným 

nahřívačem
• Vestavný nahřívač můžete zapnout předem
• Optimální teplota nádobí pro perfektní požitek 

z kávy

Obj. č. 6717580

Pro hedvábně krémovou mléčnou pěnu
• Pro všechny volně stojící kávovary Miele CM
• Udrží mléko chladné – pro přípravu perfektní 

mléčné pěny
• Objem 0,5 l

Obj. č. 7953690

Latte macchiato a cappuccino kdykoliv budete chtít.
• Tato nádoba je součástí dodávaného příslušenství 

k CVA 6000
• Jako druhá nádoba při intenzivním používání 

přístroje
• Objem 0,7 l
• Obsah: 1 skleněná nádoba s víkem vč. trysek

Obj. č. 9552740

Nástavec pro Cappuccinatore Miele  
GCEO

Do horního koše myčky nádobí Miele.
• Ve zvláštním nástavci najde své optimální místo 
• Speciální uložení pro optimální čištění 

Cappuccinatore
• Vhodné pro myčky nádobí: G 1xxx, G 2xxx, G 5xxx 

a G6xxx

Obj. č. 6229800
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Pro dodatečné vybavení systémem Miele@home 
u vestavné chladničky podporující tento systém.
• Umožňuje propojení přístrojů
• Navíc je potřebný komunikační modul XKS 3000 Z

Obj. č. 9788210

Komunikační modul 
XKM 2000 TR
Komunikační modul 
XKM 2000 TR
Komunikační modul 
XKM 2000 TR
Sada k dodatečnému vybavení  
XKV 3000 KF

Miele@home
Příslušenství*

Gateway  
XGW 3000

Integrace propojených domácích přístrojů do sys- 
tému chytré domácnosti pro větší komfort.
• Možnost kontroly a ovládání z chytrého telefonu, 

tabletu nebo počítače
• Využití systémů Smart Energy – např. fotovoltaic-

kých zařízení
• Volitelné využití funkce InfoService

Obj. č. 9731600

Komunikační modul  
XKS 3000 Z

Sada k dodatečnému vybavení  
XKV 3000 BO 90

Pro varné desky a vestavné chladničky pro dálkový 
rádiový přenos dat přístroje prostřednictvím techno-
logie ZigBee.
• Umožňuje propojení přístrojů
• Komfortní vaření se systémem Con@ctivity 2.0
• Součástí dodávaného příslušenství odsavačů par

Obj. č. 9731630

Pro dodatečné vybavení systémem Miele@home 
u pečicí trouby o šířce 90 cm podporující tento 
systém.
• Umožňuje propojení přístrojů
• Navíc je potřebný komunikační modul XKM 3100 W

Obj. č. 9768040

Komunikační modul 
XKM 3100 W/ XKM 3000 Z

Pro snadný přenos dat přístroje prostřednictvím 
technologie Wi-Fi/ ZigBee.
• Umožňuje propojení přístrojů
• Případně nutná sada k dodatečnému vybavení 

– závisí na přístroji
• Využití systému SuperVision u příslušných přístrojů

Obj. č. 10441480/
Obj. č.   9731580

* Instalace musí být provedena servisním technikem Miele.
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Ekologická odpovědnost
Základ filozofie naší společnosti

Odpovědnost vůči životnímu prostředí má v Miele tradici – již více 
než 115 let. Příroda je totiž základem našeho života. Přírodu chceme 
chránit, abychom my i následující generace měli pozitivní vyhlídky. 
Věrni našemu mottu „Vždy lepší“ pro Vás vyvíjíme domácí spotře-
biče, které jsou šetrné k životnímu prostředí a přírodním zdrojům. 
To začíná u výběru materiálů, pokračuje přes efektivní výrobu a ústí 
– po skončení dlouhé životnosti přístrojů – v recyklaci, šetrné 
k životnímu prostředí.

Naše požadavky na šetrnost k životnímu prostředí se vyplácí: vysoká 
efektivita domácích a vestavných spotřebičů Miele zaručuje, mimo 
vynikající výkonnost, také nízké hodnoty spotřeby elektrické energie 
a vody.

Korálová pečeť symbolizuje trvalou udržitelnost výrobků Miele. 
Fascinace korály spočívá v jejich všezahrnujících dimenzích: 
od korálového útesu velkého několik kilometrů čtverečních 
po větévku o velikosti jednoho milimetru. Podobně chápeme trvalou 
udržitelnost: od celosvětové odpovědnosti až po technický detail, 
který přispívá k šetrnému nakládání s přírodními zdroji.

Více se dozvíte na našich internetových stránkách www.miele.cz
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Služby zákazníkům
Instalace přístrojů,  
předvedení obsluhy

Instalace přístrojů
Zakoupili jste si přístroje Miele a přejete 
si nadstandardní servisní službu? Nabízíme 
Vám odbornou instalaci Vašich přístrojů, 
která zahrnuje: vybalení přístroje, jeho 
umístění bez úprav nábytku, připojení 
do předem připravených sítí, prvotní nasta-
vení do provozu, vysvětlení obsluhy. Sdělte 
nám, jaké přístroje vlastníte, informujte se 
o ceně paušálních instalačních balíčků 
na vestavné přístroje. V případě instalace 
vestavného chlazení a odsavačů par, kde je 
zapotřebí 2 techniků, je účtována hodinová 
sazba podle skutečných nákladů.

Předvedení obsluhy přístrojů
Máte již řádně nainstalovány spotřebiče, 
přečetli jste si návod k obsluze, ale přesto 
byste uvítali odborné vysvětlení obsluhy 
přístroje? Zkontrolujeme zapojení přístrojů, 
nastavíme je a uvedeme do provozu, rádi 
vysvětlíme jejich obsluhu. Cena je účtována 
podle hodinových tarifů servisních techniků.

Vlastní servis
Firma Miele používá síť vlastních servisních 
techniků. Technici mají k dispozici nejmo-
dernější technologické vybavení k diagnos-
tice Vašich přístrojů a rádi poradí při jejich 
obsluze. Jsou to odborně zdatní profesioná-
lové. Servisní střediska jsou optimálně 
rozmístěna po celé ČR. Servisní technici 
jsou tedy vždy nablízku a jsou řízeni centrál-
ním dispečinkem v Brně.

V případě, že chcete poradit s obsluhou 
Vašich spotřebičů, potřebujete nahlásit 
případnou závadu přístroje nebo chcete 
využít některé z níže uvedených služeb, jsou 
Vám k dispozici následující kontakty:

Zákaznická servisní linka
Telefon:  800 MIELE1
 (800 643 531)
E-mail: servis@miele.cz

Další informace o zákaznickém servisu 
najdete na internetových stránkách 
www.miele.cz.
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Nákupem přístrojů Miele se rozhodujete 
pro dlouhou životnost a nejlepší kvalitu. 
Pokud by se přece jen vyskytla nějaká potíž, 
se kterou budete potřebovat pomoci, 
můžete se spolehnout na rychlý a zcela 
spolehlivý servis Miele. 
 
Kvalita našeho zákaznického servisu je 
pravidelně testována a následně potvrzo-
vána mnoha nezávislými testy a instituty. 
 
Prvotřídním servisem Miele se rozumí nejen 
odborná pomoc v případě akutního pro-
blému. My obstaráme vše od dodání 
a instalace až po kompletní zprovoznění.
 
Vždy ve Vaší blízkosti
Servisní technici Miele mají v naší republice 
široké zastoupení. Jejich dostupnost je 
v případě potřeby rychlá a spolehlivá.

Kompetence
Naši technici jsou specializováni na opravy 
a servis přístrojů pro domácnost Miele. Vždy 
garantujeme odbornost a rychlost.

Rychlost a efektivita
Pro přístroje Miele byl vyvinut speciální 
diagnostický systém, takže identifikace 
poruchy je rychle rozpoznána a následně 
vyřešena. Přes 90 % poruch vyřešíme 
a opravíme během první návštěvy u Vás.

Spolehlivé dodání náhradních dílů
Od originálních náhradních dílů Miele 
můžete očekávat nejen špičkovou kvalitu, 
ale také rychlou dostupnost. I dlouhá léta 
poté, co si přístroj Miele zakoupíte.

Zákaznický servis 
Miele

Váš partner pro všechny  
servisní případy
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Kvalita Miele
Vždy lepší

Miele znamená kvalitu, inovace a vývoj produktů mezinárodního 
významu. Miele je na celém světě etablováno a vysoce ceněno jako 
prémiová značka. Základy tohoto úspěchu položili již Carl Miele 
a Reinhard Zinkann. Do svého dodnes platného motta „Vždy lepší“ 
přesvědčivě shrnuli firemní filozofii: „Trvalý úspěch je možné zaručit 
jedině tehdy, když se můžete jednoznačně postavit za kvalitu svých 
výrobků“. Tento slib plnil rodinný podnik Miele vždy bez výhrad 
během své více než 115leté historie a tím dosáhl výjimečné pozice 
na celosvětovém trhu s domácími spotřebiči.

Kvalita 
Prvotřídní technika, nejlepší funkce a nejdelší životnost – tyto 
hodnoty dělají z přístrojů Miele skutečně prémiové spotřebiče. 
Od svého založení Miele prokazuje své odborné znalosti v oblasti 
perfektních domácích spotřebičů a hygieny. Na přístroje Miele je 
vždy spolehnutí. To dokazují již při našem interním testování a poté 
po dlouhé době fungování v domácnosti.
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Máte již řádně nainstalovány spotřebiče, 
přečetli jste si návod k obsluze, ale přesto 
byste uvítali odborné vysvětlení obsluhy 
přístroje? Zkontrolujeme zapojení přístrojů, 
nastavíme je a uvedeme do provozu, rádi 
vysvětlime jejich obsluhu. Cena je účtovana 
podle hodinových tarifů servisních techniků.

Společně nastavíme na Vašich přístrojích 
Vaše nejoblíbenější programy, vysvětlíme 
Vám zvláštní funkce a informujeme Vás 
o péči o přístroj a o jeho obsluze. Ukážeme 
Vám také, jak snadno dosáhnout nejlepších 
výsledků a dáme Vám užitečné rady tak, 
aby Vám spotřebiče Miele přinášely 
po dlouhou dobu radost a užitek. Zde je 
přehled výhod, které Vám prostřednistvím 
této služby nabízíme:

Osobní poradenství
Odborníci společnosti Miele Vám nabídnou 
osobní poradenství přímo u Vás doma 
na Vašich přístrojích.

Nastavení oblíbených programů
Díky individuálnímu nastavení programů 
budou Vaše přístroje perfektně připraveny 
plnit Vaše požadavky dle Vašich zvyklostí.

Tipy & triky k dosažení perfektních 
výsledků
Získáte užitečné informace k obsluze a péči 
o přístroje.

Miele Home Program
Individuální poradenství u Vás doma



319

M
ie

le
 E

ko
lo

gi
ck

á 
od

po
vě

dn
os

t

Miele Servis Certifikát
10 let jistoty s Miele

Maximální bezstarostnost s Miele Servis 
Certifikátem
Dlouhá životnost, optimální komfort a maxi- 
mální kvalita. Nákup produktu značky Miele 
je ta nejlepší volba. Přejete si maximální 
bezpečnost a spolehlivost svého nového 
spotřebiče? Úhradou jednorázového pau-
šálního poplatku Vám společnost Miele 
nabízí exkluzivní záruku na dobu až 10 let. 

Miele Servis Certifikát znamená bezstarost-
nost i po uplynutí zákonné záruky. Nabízíme 
Vám profesionální péči a kompetentní řeše- 
ní problémů současně. Miele poskytuje 
při koupi přístroje standardní dvouletou 
záruku výrobce. Platnost Miele Servis 
Certifikátu začíná v návaznosti na tuto 
záruku a certifikát je platný po dobu dalších 
osmi let.

Exkluzivní záruka Miele
Miele je jediný výrobce, který nabízí celko-
vou záruku až 10 let, kterou lze navíc 
zakoupit v průběhu jednoho roku 
po zakoupení přístroje.

Maximální bezpečnost
Během této doby získáváte vedle poskytnutí 
bezplatné opravy přístroje nárok i na další 
exkluzivní servisní výkony.

Vysoká flexibilita
Smlouvu lze uzavřít během jednoho roku 
od zakoupení přístroje.

Spolehlivost a rychlost
Servisní služba Vám v případě opravy rychle 
a spolehlivě pomůže.

Miele Servis Certifikát si můžete zakoupit 
výhradně na nový přístroj pořízený u autori-
zovaného prodejce na území České repub-
liky. Seznam autorizovaných prodejců Miele 
je publikován na stránkách www.miele.cz. 
Můžete si jej rovněž obstarat u svého 
servisního technika Miele nebo v Miele 
Experience Center v Praze a v Brně. 
  
Další informace včetně podrobných podmí-
nek k Miele Servis Certifikátu naleznete 
na internetových stránkách www.miele.cz 
nebo na naší zákaznické lince 800 MIELE1 
(800 643 531).
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