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Odkrijte novo veselje do kuhanja!
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Dobrodošli pri Mieleju

IMMER BESSER – naša težnja je biti "vedno boljši"

Ko sta najina pradeda ustanovila podjetje Miele, sta se morala 
razlikovati od svojih konkurentov. Do uspeha sta dejansko vodili 
samo dve poti: ali biti cenejši od drugih – ali pa biti boljši. Oboje 
hkrati je praktično nemogoče.

Odločila sta se za drugo možnost.

Da je Miele v preteklih 115 letih vedno znova prepričljivo uspel 
izpolniti to visoko zahtevo, pričajo nešteti zmagovalci testov in 
priznanja, predvsem pa milijoni zadovoljnih strank povsod po svetu.

Zasluge za to ima kontinuiteta vrednot in ciljev, kakršna je značilna 
samo za podjetja, ki so že več generacij v rokah družine, namesto 
slepe vere v pogosto kratkoročne finančne interese.

S tega vidika Miele že od leta 1899 ni samo utelešenje prvovrstne 
kakovosti izdelkov in nemškega inženirstva, temveč je tudi sinonim 
za spoštovanje, poštenost in partnerski odnos s prodajnimi zastop-
niki, končnimi kupci, dobavitelji, zaposlenimi in sosedi. Kdor kupi 
Miele, ravna tudi okoljsko ozaveščeno. To zagotavljajo metode 
proizvodnje, ki dosledno ohranjajo naravne vire, in izdelki, ki so 
vedno znova zgled pri porabi električne energije, vode in pralnih 
sredstev, kar povrhu razbremeni tudi proračun uporabnika.*

Kot direktorja in predstavnika četrte generacije našega podjetja vam 
obljubljava, da se to ne bo spremenilo.

Dr. Markus Miele Dr. Reinhard Zinkann

*  Za več informacij o naših prizadevanjih in načelih, ki nas vodijo, obiščite spletno stran 
www.miele-sustainability.com.
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IMMER BESSER
Obljuba naše blagovne znamke

Številni dobri razlogi govorijo v prid 
aparatom Miele. Tukaj jih preberite šest.
Vse od ustanovitve leta 1899 Miele sledi 
svojemu vodilu "Immer besser", ki pomeni: 
prizadevamo si za to, da bi bili "vedno boljši" 
od drugih ponudnikov in hkrati "vedno boljši", 
kot smo že. Za naše stranke to pomeni 
pomirjujočo zavest, da je bila odločitev za 
Miele modra odločitev – verjetno za vse 
življenje.

Kakovost Miele
Že več kot 100 let velja: na Miele se lahko 
zanesete, naši aparati vas ne pustijo na 
cedilu. Kot edini proizvajalec v panogi svoje 
izdelke, kot so pralni, sušilni in pomivalni 
stroji ali pečice, testiramo na 20 let življenj-
ske dobe. Enkrat Miele, vedno Miele: 
Mielejeve stranke po vsem svetu ostajajo 
zveste blagovni znamki Miele in jo priporo-
čajo tudi drugim. Tudi za prihodnost vam 
lahko obljubimo, da pri zanesljivosti in dolgi 
življenjski dobi naših aparatov ne bomo 
sklepali kompromisov.



7

Blagovna znamka Miele
V mnogih državah je Miele najbolj zaželena blagovna znamka na svojem področju. Na doma-
čem nemškem trgu je bil Miele leta 2013 med vsemi panogami izbran celo za najboljšo 
blagovno znamko izdelkov vseh časov ("best brand ever"). Takšna blagovna znamka pa pove 
tudi nekaj o svojem uporabniku: Mielejevi kupci pri svojih gospodinjskih aparatih postavljajo 
visoke zahteve glede zmogljivosti in prijaznosti do okolja. Kdor kupi Miele, pokaže svoj odnos 
do kakovosti in življenjski slog.

Servis Miele
Mielejeve stranke uživajo prednostno obravnavo: to zagotavlja naša hitra in učinkovita servi-
sna služba, ki je bila že večkrat izbrana za najboljšo v svoji panogi. Vedno smo vam na voljo. 
To vam obljubimo!

Dizajn Miele
Miele je sinonim za čiste oblike in brezčasno eleganco. Nikjer drugje ne najdete primerljive 
raznolikosti harmoničnih oblikovnih linij in barvnih svetov za svoje vgradne kuhinjske aparate, 
ne glede na slog opreme in sprednje stranice kuhinjskega pohištva. Dizajn aparatov je med-
sebojno usklajen z največjo skrbnostjo. Vseeno je, kako opremite svojo kuhinjo: Miele se vam 
popolno prilagodi.

Udobje Miele
Naj gre za klasičen vrtljivi gumb, nevsiljive senzorske tipke ali visoko odzivni prikazovalnik na 
dotik, kot pri vašem pametnem telefonu: upravljanje aparatov Miele je preprosto in zabavno. 
Poleg tega se aparati tako v kuhinji kot pri pranju perila odlikujejo s številnimi udobnimi in 
zanesljivimi avtomatskimi programi, ki zagotavljajo odličen končni rezultat, ter z veliko ljubezni 
do detajlov. Z aparati Miele je življenje lepše ...

Tehnologija Miele
Miele je sinonim za izjemne rezultate pri minimalni porabi energije. To velja tako za higienično 
in nežno nego vašega perila, talnih oblog in posode kot tudi za raznolika kulinarična doživetja 
pri kuhanju in peki. Za to skrbijo številne inovativne značilnosti opreme, ki jih ponuja samo 
Miele. To dokazujejo nešteta prva mesta na najbolj priznanih testih izdelkov po vsem svetu.
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NOVO: Miele ArtLine – nova oblikovna linija.
Popolnost minimalizma.

Briljantno bela Obsidian črna Grafitno siva
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Najinovativnejša tehnologija v ekskluzivnem, brezčasnem dizajnu 
– to je že od nekdaj cilj Mielejevega razvoja izdelkov. Oblikovna linija 
Miele ArtLine kot naslednica linije PureLine predstavlja najnovejšo 
generacijo vgradnih aparatov, ki sledi natanko temu vodilu. 
Puristična eleganca neomejenih površin brez ročajev daje notranji 
opremi kuhinje vrhunski pečat. Odkrijte prvi pravi kuhinjski dizajn 
brez ročajev. To je Miele. Zvesti motu "immer besser" – vedno boljši.

Miele ArtLine v grafitno sivi barvi
Trendovski barvni koncept za dovršen kuhinjski dizajn
Sledite najnovejšemu barvnemu trendu v kuhinjah, ki narekuje 
grafitno sivo. Temen in hladen ton izžareva čisto eleganco in pou-
darja zadržan dizajn. Ravnim linijam odvzame trdoto in vaši kuhinji 
podari nezamenljiv sijaj.
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NOVO: Celotna kuhinja. Zdaj povsem brez ročajev.
Številni kuhinjski aparati v novem dizajnu – prilagojeni vašim individualnim potrebam.
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Pečice Miele
z dodatno vlago za optimalne rezultate pri 
peki in pečenju v načinu delovanja Peka s 
paro (na voljo tudi kot kompaktna pečica 
višine 45 cm).

Kombinirane pečice z mikrovalovi
pri pripravi s konvencionalnimi načini delo-
vanja v kombinaciji z mikrovalovi prihranijo 
do 30 % časa.

Kombinirane parne pečice Miele
več okusa in vitalnih snovi z nežno pripravo 
v pari.

Grelni predal Miele Gourmet
toliko več kot grelni predal – z uporabo 
pečenja pri nizki temperaturi.

Predal za vakuumiranje Miele
popolna priprava za kuhanje sous-vide s 
tremi stopnjami vakuumiranja.
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Katera oblikovna linija vam 
ustreza?
PureLine – prostor za bistveno

PureLine se zadržano vključi v zasnovo pohištva, da postane 
oblikovni element v dizajnu sodobne kuhinje, ki se osredotoča na 
malo materialov. Velik delež stekla v liniji PureLine ustvari umirjeno 
estetiko. Za aparate so značilni vodoravni elementi iz plemenitega 
jekla in izrazit, skorajda lebdeč ročaj pred intenzivno črnim steklom.

Puristično zasnovo te oblikovne linije popolno zaokrožajo stekleni 
aparati v obsidian črni, havana rjavi in briljantno beli barvi.
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Individualnost, izražena v barvi in materialu
Štiri možnosti izbire

Plemenito jeklo/CleanSteel

Obsidian črna
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 Briljantno bela

 Havana rjava
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M Touch: hitra pot do cilja z inovativnim 
prikazovalnikom na dotik – novi prikazoval-
niki so tako preprosti za uporabo in pre-
gledni kot pametni telefoni. Upravljanje 
aparata poteka hitro in intuitivno prek 
neposrednih dotikov ali preprostih potegov 
po prikazovalniku z besedilnimi prikazi. 
Številne funkcije lahko izberete z enim 
samim dotikom s konico prsta. Osrednji 
prikazovalnik v beli barvi zagotavlja odlično 
vidnost informacij. Vrhunski modeli se 
odlikujejo z večbarvnimi prikazovalniki.

Kakšno upravljanje vam je ljubše?
Koncepti upravljanja vgradnih aparatov Miele

Vsi aparati generacije 6000 so opremljeni s koncepti upravljanja, ki imajo skupno osnovno 
logiko. Tako je na primer prikazovalnik vedno nameščen sredinsko – ne glede na to, za kateri 
koncept upravljanja se odločite. Osrednji element vseh konceptov upravljanja je linija sen-
zorskih tipk. Na njej so funkcije, ki so vam ves čas neposredno dostopne.

DirectSensor: želeni način delovanja izberete s preprostim pritiskom na enega od simbolov, 
ki so razvrščeni ob levi strani prikazovalnika. Za prehajanje med različnimi nivoji uporabite 
element na dotik desno od prikazovalnika.

EasyControl: upravljalni elementi so zasnovani podobno kot pri upravljanju DirectControl. 
Edina razlika: informacije o statusu, kot so temperaturne in časovne nastavitve, so prikazane 
na velikem sedemsegmentnem LCD-prikazovalniku.
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Že poznate kombinirane aparate Miele?
Odlična vsestranskost pri peki, pečenju, kuhanju v pari in pogrevanju

Klasična pečica – vsestranski talent Kombinirana pečica z mikrovalovi – 
kompaktna in zmogljiva

Parna pečica – zagotovilo za zdravo 
pripravo

Kombinirana parna pečica – 
popolnost v kombiniranem delovanju

Mikrovalovna pečica – vedno nared 
za hitro uporabo

Parna pečica z mikrovalovi – 
zagotovljena zdrava in hitra priprava

Grelni predal Gourmet – 
popoln partner v vaši kuhinji

Mielejevi vgradni aparati so na voljo kot 
samostojni ali kombinirani aparati.

Samostojni aparati so tisti, ki nudijo samo 
eno vrsto delovanja. To pomeni, da so 
vgradne pečice, parne pečice, mikrovalovne 
pečice in grelni predali Gourmet opremljeni 
le vsak s svojo klasično funkcijo.

Mielejevi kombinirani aparati so idealna 
dopolnitev klasične pečice. 45 cm visoke 
aparate v kombinaciji z Mielejevim grelnim 
predalom Gourmet višine 14 cm lahko 
vgradite v nišo velikosti 60 x 60 cm. Na ta 
način se vam odprejo neslutene možnosti 
kuhanja. Kombinirana parna pečica je prav 
tako na voljo z merami 60 x 60 cm.

Uporaba kombiniranih aparatov lahko 
predstavlja prednost tudi v majhnih kuhi-
njah. Tako lahko na primer v visoki omari, v 
kateri je višina niše 120 cm, optimalno 
združite funkcije pečice, mikrovalovne 
pečice, parne pečice in grelnega predala z 
njihovimi klasičnimi, pa tudi kombiniranimi 
načini delovanja.

Bi radi izvedeli več? 
Podrobne informacije o teh aparatih so v 
posameznih poglavjih na spletni strani 
www.miele.com.

Samostojni aparati Kombinirani aparati
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Aparati Miele s fiksnim vodnim 
priključkom

Veliko aparatov iz družine Miele je opremljenih s fiksnim vodnim 
priključkom.
To nudi številne prednosti, zaradi katerih je priprava jedi in napitkov 
udobna in uporabniku prijazna:

• Zagotavlja bistveno udobnejšo uporabo.
• Aparat je vedno pripravljen za uporabo.
• Vedno se uporabi sveža voda.
• Polnjenje posode za vodo ni potrebno.
• Dolivanje vode med pripravo ni potrebno.
• Čiščenje po kuhanju v pari je bistveno enostavnejše.
• Kondenzat pri kuhanju v pari se izčrpa iz aparata.

Na našem trgu so na voljo kavni avtomati s fiksnim vodnim priključ-
kom in kombinirane parne pečice, ki imajo poleg fiksnega vodnega 
priključka tudi priključek za odtok.
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Povezava aparatov v omrežje s sistemom Miele@home*
Kjer je doma svoboda

SuperVision
S funkcijo SuperVision imate status svojih 
aparatov vedno pod nadzorom, ne da bi 
morali poseči po svojem pametnem telefonu 
– povsem nevpadljivo na prikazovalniku 
kuhinjskega aparata.

SmartStart
Avtomatski zagon aparata, ko je na voljo 
električna energija po ugodnejši ceni ali ko 
lastna fotovoltaična naprava dovaja dovolj 
elektrike.

Pametni dom
S premišljenimi partnerskimi rešitvami lahko 
povezljive aparate Miele vključimo v obsto-
ječi sistem pametnega doma.

WifiConn@ct
Povezava posameznih aparatov Miele v 
omrežje poteka z neposredno povezavo z 
vašim hišnim WLAN-usmerjevalnikom.

Ne glede na to, ali ste doma ali na poti – na 
svoje gospodinjske aparate se želite zanesti. 
S povezavo svojih aparatov v omrežje se 
vam ponujajo nove možnosti, da v svoj 
dinamični vsakdan vnesete več udobja, 
kakovosti bivanja in varnosti. Na področju 
omreženja gospodinjskih aparatov je za nas 
v ospredju smiselnost za uporabnika. 
S funkcijami, ki so plod lastnega razvoja, 
mobilnim upravljanjem in novo tehnologijo 
povezave v omrežje vam nudimo sistem, ki 
vam podari novo svobodo – in vam pri tem 
pomaga, da svoje vsakdanje življenje 
načrtujete učinkovito in trajnostno: 
Miele@home. 
Delovanje sistema Miele@home je na voljo 
samo v določenih prodajnih območjih. 
Informacije o tem lahko dobite pri podjetju 
Miele Slovenija.
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Aplikacija Miele@mobile**
Vse pod nadzorom – na poti ali doma

ShopConn@ct
S funkcijo ShopConn@ct lahko udobno 
prek spleta naročite potrošno blago za svoje 
gospodinjske aparate, npr. pomivalno 
sredstvo ali kartuše pralnega sredstva.

Mielejev pomočnik
Interaktivni Mielejev pomočnik vam pripo-
roča najprimernejši program pranja ali 
pomivanja. Tako lahko vedno dosežete 
optimalne rezultate pranja oz. pomivanja.

MobileControl
S sistemom MobileControl lahko npr. pri 
pralnem, sušilnem in pomivalnem stroju 
izberete program, tudi če niste doma.

** odvisno od modela
**  na voljo za mobilno končno napravo (minimalno 

Android 4.2+ in iOS 9+)

Aplikacija Miele@mobile vam nudi različne 
funkcije za nadzor in upravljanje aparatov, 
da z njimi dosegate kar najboljše rezultate.
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Pripravljene jedi – slastne. Ampak čiščenje? 
Miele vam ponuja dve različni možnosti, ki 
kar najbolj poenostavita čiščenje pečice: 
PerfectClean in pirolizo.

Neposredno pod kuhalno ploščo ali v višini oči
Izvedbe, mere niš, notranjosti in sistemi čiščenja  
Mielejevih podpultnih in vgradnih pečic

Prostorna
60 cm široka, 60 cm visoka

Posebej velika
90 cm široka, 48 cm visoka

Posebej velika
90 litrov, 3 nivoji vstavljanja

Prostorna
76 litrov, 5 nivojev vstavljanja

Mere niše Sistemi čiščenjaRaznolikost velikosti

PerfectClean

Piroliza

PyroFit
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Peka s paro1)

Vsako živilo ima določene 
lastnosti. Prava umetnost kuhanja se skriva 
v tem, da te lastnosti poznamo in znamo v 
polnosti razviti njihov okus. Doslej je bila 
popolna peka kruha in žemljic izključno 
pekova naloga. Zdaj to zmorete tudi vi: s 
pečico Miele, ki nudi način delovanja Peka s 
paro. Ciljni dodatki pare povečajo vlažnost v 
pečici in optimizirajo rezultate peke in 
pečenja številnih živil: dišeč, rahel kruh s 
sijočo, hrustljavo skorjico; žemljice in rogljiči 
kot iz pekarne; nežno in sočno meso z lepo 
zapečeno skorjico; popolno pečeni narastki; 
krasni sufleji in še veliko več.

Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?
Prednosti* podpultnih in vgradnih pečic

Brezvrvični termometer za 
živila2)

Nadzor ni več potreben: prikaz preostalega 
časa vam pove, kdaj je meso ali riba pečena 
natančno tako, kot želite.

Izvlečna vodila FlexiClip3)

Prilagodljiva in varna: zalivanje, 
obračanje ali jemanje živila iz pečice brez 
stika z vročimi površinami.

Avtomatski programi
Z lahkoto pričarajte več kot 100 jedi: naj bo 
kruh, kolač ali riba – vse bo pripravljeno 
povsem avtomatsko.

CrispFunction
Za hrustljavo zapečenost: 

nekatera živila, kot je pica ali pomfrit, se 
bolje spečejo pri suhi vročini.

Posebne uporabe
Izpolnite si tudi nevsakdanje želje: udobna 
uporaba z različnimi posebnimi programi, 
kot je sušenje živil.

* odvisno od modela
1)  s patentirano sesalno napravo 

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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Žar s kroženjem zraka
Hrustljava skorjica, sočna 
sredica: idealno za piščance, 

race, krače, mesne rulade in številne druge 
mesne jedi.

Veliki žar
Vsestranskost v kuhinji: za 
pečenje večjih količin zrezkov, 

klobas, nabodal in številnih drugih jedi na 
žaru.

Avtomatsko pečenje
Tako meso ostane sočno: 
pečenje se začne pri visoki 

temperaturi, nadaljuje pa pri nastavljeni 
temperaturi.

Mali žar
Posebej za majhne količine: če 
pripravljate nekaj manjšega, 

tako odlično uspejo zrezki, klobase in 
podobne jedi.

Vroč zrak plus
Čudovito puhasto in rahlo: 
idealno za hitro in nežno peko 

peciva in pečenje mesa na do treh nivojih.

Zgornje in spodnje gretje
Univerzalno uporabno in kla-
sično dobro: za popoln uspeh 

vseh tradicionalnih receptov za peko in 
pečenje.

Intenzivno pečenje
Hrustljavo dno, slastna obloga: 
pica, quiche ali sadni kolač 

– spodaj hrustljavo, zgoraj sočno.

Peka s paro
Kot iz pekarne: dodatna vla-
žnost poskrbi za enkratno rahlo 

testo in zapečeno skorjico.

Zgornje gretje
Pika na i: za popoln zaključek 
priprave – gratiniranje, popeče-

nje in dodatno zapečenje.

Ustrezna nastavitev za vsak recept
Programi za peko in pečenje* pri Mielejevih podpultnih in vgradnih pečicah

Programi za peko in pečenje*
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Pečenje pri nizki temperaturi
Za popoln uspeh: nizke tempe-
rature iz običajnih receptov za 

pečenke ustvarijo specialitete.

Posebne uporabe
Izpolnite si tudi nevsakdanje 
želje: udobna uporaba z različ-

nimi posebnimi programi, kot je sušenje 
živil.

Avtomatski programi
Brezskrbno pričarajte več kot 
100 jedi: naj bo kruh, kolač ali 

riba – vse bo pripravljeno povsem 
avtomatsko.

Odtajevanje
Nežno do zamrznjenih živil: 
zamrznjena živila se nežno 

odtajajo s hladnim zrakom, torej v idealnih 
pogojih.

Zapečenje jedi
Posebej varčno: popoln uspeh 
sočnih pečenk ali odličnih 

narastkov v posameznih modelih aparatov.

Hitro segrevanje
Ekspresna hitrost za tiste, ki se 
jim mudi: kdor ima pogosto 

premalo časa za kuhanje, bo posebej cenil 
ta program.

Lastni programi
Za do 20 najljubših jedi: določite 
le način delovanja, temperaturo 

in trajanje ter jih vedno znova pripravljajte.

Spodnje gretje
Individualna priprava: za pri-
pravo jedi v vodni kopeli ali za 

dodatno porjavenje na spodnji strani.

* odvisno od modela
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Pomen ikon
Pregled vseh simbolov za vgradne pečice Miele

Na naslednjih straneh so s 
pomočjo tabel še enkrat 
podrobno predstavljene vse vgra-
dne pečice Miele. Izdelki Miele 
imajo v osnovi najrazličnejše funk-
cije in lastnosti. 

Najpomembnejše značilnosti so 
navedene neposredno nad izdel-
kom v obliki ikon, da je mogoče 
pregledno razločevanje izdelkov. 
Za hitrejši pregled je na tej strani 
kratka razlaga za vse uporabljene 
ikone v tej skupini izdelkov.

Enostavno čiščenje
Kaže, s katerim sistemom čiščenja 
je opremljen aparat. 

Patentirano oplemenitenje povr-
šine za neprekosljivo udobje pri 
čiščenju

Samodejno čiščenje notranjosti 
pečice

Notranjost pečice in njena oprema 
sta po pirolizi sijoče čisti.

Razredi energijske učinkovitosti
Kaže, v kateri razred energijske 
učinkovitosti spada aparat. 

Prikazana je energijska 
učinkovitost.

Peka s paro
Kaže, ali aparat nudi način delova-
nja Peka s paro. 

 Kombinacija običajnega načina 
delovanja in vlage. Odvisno od 
opreme pečice so na voljo različne 
možnosti. 

Izvlečna vodila FlexiClip
Kaže, ali je aparat opremljen z 
izvlečnimi vodili FlexiClip.

 Izvlečna vodila za fleksibilno in 
varno rokovanje z rešetko za peko 
in pečenje izven notranjosti pečice

Avtomatski programi
Kaže, ali aparat nudi avtomatske 
programe. 

Povsem avtomatska priprava jedi, 
ki bistveno olajša delo

Upravljanje
Kaže, s katero vrsto upravljanja je 
opremljen aparat.

Intuitivno upravljanje z dotikom 
prsta

Upravljanje na dotik prek osvet-
ljene številčnice in senzorskih tipk

 Neposredna izbira načinov delo-
vanja in časov s senzorskimi 
tipkami, prikaz prek 4-vrstičnega 
besedilnega prikazovalnika

 Izbira načinov delovanja in časov z 
gumbom, prikaz prek 4-vrstičnega 
besedilnega prikazovalnika

Izbira načinov delovanja in časov z 
gumbom, prikaz prek 
LCD-prikazovalnika

Volumen notranjosti pečice
 Kaže, kakšno kapaciteto ima 
notranjost aparata

 Podpultne in vgradne pečice Miele 
imajo različne volumne notranjosti 
– od 49 do 90 litrov.
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Termometer za živila
Kaže, ali je aparat opremljen s 
termometrom za živila. 

Do stopinje natančno pečenje

Pečenje pri nizki temperaturi
Kaže, ali aparat nudi ta način 
delovanja. 

 Popolne mesne specialitete s 
pripravo pri nizkih temperaturah
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Pečice
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka H 2265 E H 2265 B  Active H 2265 BP  Active
Izvedba
Vgradna pečica • • •
Dizajn
ArtLine/PureLine/ContourLine –/–/– –/–/– –/–/–
Prikazovalnik EasyControl EasyControl EasyControl
Brez ročaja/pogrezljivi gumbi –/• –/• –/•
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Natančno uravnavanje temperature 50 – 250°C 50 – 250°C 50 – 250°C
Brezvrvični termometer za živila/termometer za živila –/– –/– –/–
Funkcija Crisp – – –
Načini delovanja
Vroč zrak plus/Intenzivno pečenje/Zapečenje jedi/Odtajevanje •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/–
Zgornje/spodnje gretje/Spodnje gretje/Zgornje gretje •/•/– •/•/– •/•/–
Žar/Mali žar/Žar s kroženjem zraka/Peka s paro •/–/•/– •/–/•/– •/–/•/–
Avtomatski programi – – –
Pečenje pri nizki temperaturi – – –
Avtomatsko pečenje – – –
Udobna uporaba
Touch2open – – –
Časovno nastavljiv dodatek pare – – –
Prikaz ure/prikaz datuma •/– •/– •/–
Nastavljiv zvočni signal/pomnilnik ure v h •/– •/– •/–
Nastavitev začetka in konca priprave/avtomatski izklop •/• •/• •/•
Prikaz dejanske temperature/predlagana temperatura –/– –/– –/–
Lastni programi/individualne nastavitve –/• –/• –/•
Vrata aparata
SoftOpen/Vrata CleanGlass/kontaktno stikalo vrat –/•/– –/•/– –/•/–
Notranjost pečice
Volumen notranjosti pečice v l 76 76 76
Število nivojev vstavljanja/oznake nivojev vstavljanja 5/• 5/• 5/•
Število halogenskih lučk ena ena ena
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel* • • •
Notranjost pečice s prevleko PerfectClean in katalitično hrbtno steno • • –
Pirolitično samočiščenje – – •
Katalizator ogrevan/neogrevan –/– –/– –/•
Snemljiv grelnik žara/grelnik žara, ki ga je mogoče spustiti •/– •/– •/–
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti A+ A+ A+
Izraba preostale toplote/hitro segrevanje –/• –/• –/•
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/WifiConn@ct/Potrebna dodatna oprema –/–/– –/–/– –/–/–
Varnost
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo • • •
Varnostni izklop/zapora vklopa •/• •/• •/•
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G) 560 – 568 x 600 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 11,3/230/16 3,5/230/16 3,6/230/16
Priložena oprema
Plitvi pekač/globoki pekač s prevleko PerfectClean –/1 –/1 –/1
Rešetka za peko in pečenje brez/s prevleko PerfectClean/
odporna proti pirolizi 1/–/– 1/–/– 1/–/–
Izvlečna vodila FlexiClip brez/s prevleko PerfectClean/odporna proti pirolizi –/–/– –/–/– –/–/–
Stranska vodila brez/s prevleko PerfectClean/odporna proti pirolizi 1 par/–/– 1 par/–/– 1 par/–/–
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV
Plemenito jeklo/CleanSteel 500,00 599,00 899,00
Briljantno bela** – – –
Obsidian črna** – – –
Havana rjava** – – –

*velja samo za plemenito jeklo CleanSteel
**dobavni rok 6 tednov

ZA KOMBINACIJO S 

KUHALNO PLOŠČO 

KM 6012
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Tipska/prodajna oznaka H 2267 B H 2267 BP H 2666 B
Izvedba
Vgradna pečica • • •
Dizajn
ArtLine/PureLine/ContourLine –/–/– –/–/– –/•/–
Prikazovalnik EasyControl EasyControl EasyControl
Brez ročaja/pogrezljivi gumbi –/• –/• –/•
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Natančno uravnavanje temperature 50 – 250°C 50 – 250°C 50 – 250°C
Brezvrvični termometer za živila/termometer za živila –/– –/– –/–
Funkcija Crisp – – –
Načini delovanja
Vroč zrak plus/Intenzivno pečenje/Zapečenje jedi/Odtajevanje •/•/•/• •/•/•/– •/•/•/•
Zgornje/spodnje gretje/Spodnje gretje/Zgornje gretje •/•/– •/•/– •/•/–
Žar/Mali žar/Žar s kroženjem zraka/Peka s paro •/–/•/– •/–/•/– •/–/•/–
Avtomatski programi – – –
Pečenje pri nizki temperaturi – – –
Avtomatsko pečenje – – –
Udobna uporaba
Touch2open – – –
Časovno nastavljiv dodatek pare – – –
Prikaz ure/prikaz datuma •/– •/– •/–
Nastavljiv zvočni signal/pomnilnik ure v h •/– •/– •/–
Nastavitev začetka in konca priprave/avtomatski izklop •/• •/• •/•
Prikaz dejanske temperature/predlagana temperatura –/– –/– –/–
Lastni programi/individualne nastavitve –/• –/• –/•
Vrata aparata
SoftOpen/Vrata CleanGlass/kontaktno stikalo vrat –/•/– –/•/– –/•/–
Notranjost pečice
Volumen notranjosti pečice v l 76 76 76
Število nivojev vstavljanja/oznake nivojev vstavljanja 5/• 5/• 5/•
Število halogenskih lučk ena ena ena
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel* • • •
Notranjost pečice s prevleko PerfectClean in katalitično hrbtno steno • – •
Pirolitično samočiščenje – • –
Katalizator ogrevan/neogrevan –/– –/• –/–
Snemljiv grelnik žara/grelnik žara, ki ga je mogoče spustiti •/– •/– •/–
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti A+ A+ A+
Izraba preostale toplote/hitro segrevanje –/• –/• –/•
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/WifiConn@ct/Potrebna dodatna oprema –/–/– –/–/– –/–/–
Varnost
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo • • •
Varnostni izklop/zapora vklopa •/• •/• –/•
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G) 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 3,5/230/16 3,6/230/16 3,6/230/16
Priložena oprema
Plitvi pekač/globoki pekač s prevleko PerfectClean 1/1 1/1 –/1
Rešetka za peko in pečenje brez/s prevleko PerfectClean/
odporna proti pirolizi 1/–/– 1/–/– 1/–/–
Izvlečna vodila FlexiClip brez/s prevleko PerfectClean/odporna proti pirolizi 1 par/–/– 1 par/–/– –/–/–
Stranska vodila brez/s prevleko PerfectClean/odporna proti pirolizi 1 par/–/– 1 par/–/– 1 par/–/–
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV 699,00 999,00 899,00

*velja samo za plemenito jeklo CleanSteel
**dobavni rok 6 tednov
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Tipska/prodajna oznaka H 2666 BP H 2661-1 B H 2661-1 BP
Izvedba
Vgradna pečica • • •
Dizajn
ArtLine/PureLine/ContourLine –/•/– –/•/– –/•/–
Prikazovalnik EasyControl EasyControl EasyControl
Brez ročaja/pogrezljivi gumbi –/• –/• –/•
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Natančno uravnavanje temperature 50 – 250°C 50 – 250°C 50 – 250°C
Brezvrvični termometer za živila/termometer za živila –/– –/– –/–
Funkcija Crisp – – –
Načini delovanja
Vroč zrak plus/Intenzivno pečenje/Zapečenje jedi/Odtajevanje •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Zgornje/spodnje gretje/Spodnje gretje/Zgornje gretje •/•/– •/•/– •/•/–
Žar/Mali žar/Žar s kroženjem zraka/Peka s paro •/–/•/– •/–/•/– •/–/•/–
Avtomatski programi – – –
Pečenje pri nizki temperaturi – – –
Avtomatsko pečenje – – –
Udobna uporaba
Touch2open – – –
Časovno nastavljiv dodatek pare – – –
Prikaz ure/prikaz datuma •/– •/– •/–
Nastavljiv zvočni signal/pomnilnik ure v h •/– •/– •/–
Nastavitev začetka in konca priprave/avtomatski izklop •/• •/• •/•
Prikaz dejanske temperature/predlagana temperatura –/– –/– –/–
Lastni programi/individualne nastavitve –/• –/• –/•
Vrata aparata
SoftOpen/Vrata CleanGlass/kontaktno stikalo vrat –/•/– –/•/– –/•/–
Notranjost pečice
Volumen notranjosti pečice v l 76 76 76
Število nivojev vstavljanja/oznake nivojev vstavljanja 5/• 5/• 5/•
Število halogenskih lučk ena ena ena
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel* • • •
Notranjost pečice s prevleko PerfectClean in katalitično hrbtno steno – • –
Pirolitično samočiščenje • – •
Katalizator ogrevan/neogrevan –/• –/– –/•
Snemljiv grelnik žara/grelnik žara, ki ga je mogoče spustiti •/– •/– •/–
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti A+ A+ A+
Izraba preostale toplote/hitro segrevanje –/• –/• –/•
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/WifiConn@ct/Potrebna dodatna oprema –/–/– –/–/– –/–/–
Varnost
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo • • •
Varnostni izklop/zapora vklopa •/• –/• •/•
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G) 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 3,6/230/16 3,5/230/16 3,5/230/16
Priložena oprema
Plitvi pekač/globoki pekač s prevleko PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Rešetka za peko in pečenje brez/s prevleko PerfectClean/
odporna proti pirolizi 1/–/– 1/–/– 1/–/–
Izvlečna vodila FlexiClip brez/s prevleko PerfectClean/odporna proti pirolizi 1 par/–/– 1 par/–/– 1 par/–/–
Stranska vodila brez/s prevleko PerfectClean/odporna proti pirolizi 1 par/–/– 1 par/–/– 1 par/–/–
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV
Plemenito jeklo/CleanSteel 1.099,00 1.089,00 1.389,00
Briljantno bela** – 1.089,00 1.389,00
Obsidian črna** – 1.089,00 1.389,00
Havana rjava** – 1.089,00 1.389,00

*velja samo za plemenito jeklo CleanSteel
**dobavni rok 6 tednov

Pečice
Pregled izdelkov
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Tipska/prodajna oznaka H 6267 B H 6267 BP H 6461 B
Izvedba
Vgradna pečica • • •
Dizajn
ArtLine/PureLine/ContourLine –/•/– –/•/– –/•/–
Prikazovalnik EasyControl EasyControl DirectSensor
Brez ročaja/pogrezljivi gumbi –/• –/• –/–
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Natančno uravnavanje temperature 30 – 300°C 30 – 300°C 30 – 300°C
Brezvrvični termometer za živila/termometer za živila –/– –/– –/–
Funkcija Crisp – – –
Načini delovanja
Vroč zrak plus/Intenzivno pečenje/Zapečenje jedi/Odtajevanje •/•/•/• •/•/•/– •/•/•/•
Zgornje/spodnje gretje/Spodnje gretje/Zgornje gretje •/•/– •/•/– •/•/–
Žar/Mali žar/Žar s kroženjem zraka/Peka s paro •/–/•/• •/–/•/• •/–/•/•
Avtomatski programi 20 20 nad 60
Pečenje pri nizki temperaturi – – –
Avtomatsko pečenje • • •
Udobna uporaba
Touch2open – – –
Časovno nastavljiv dodatek pare – – •
Prikaz ure/prikaz datuma •/– •/– •/•
Nastavljiv zvočni signal/pomnilnik ure v h •/200 •/200 •/200
Nastavitev začetka in konca priprave/avtomatski izklop •/• •/• •/•
Prikaz dejanske temperature/predlagana temperatura •/• •/• •/•
Lastni programi/individualne nastavitve –/• –/• 20/•
Vrata aparata
SoftOpen/Vrata CleanGlass/kontaktno stikalo vrat –/•/• –/•/• –/•/•
Notranjost pečice
Volumen notranjosti pečice v l 76 76 76
Število nivojev vstavljanja/oznake nivojev vstavljanja 5/• 5/• 5/•
Število halogenskih lučk ena ena ena
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel* • • •
Notranjost pečice s prevleko PerfectClean in katalitično hrbtno steno • – •
Pirolitično samočiščenje – • –
Katalizator ogrevan/neogrevan –/– –/• –/–
Snemljiv grelnik žara/grelnik žara, ki ga je mogoče spustiti •/– •/– •/–
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti A+ A+ A+
Izraba preostale toplote/hitro segrevanje –/• –/• •/•
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/WifiConn@ct/Potrebna dodatna oprema –/–/– –/–/– –/–/–
Varnost
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo • • •
Varnostni izklop/zapora vklopa •/• •/• •/•
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G) 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 3,5/230/16 3,5/230/16 3,5/230/16
Priložena oprema
Plitvi pekač/globoki pekač s prevleko PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Rešetka za peko in pečenje brez/s prevleko PerfectClean/
odporna proti pirolizi –/1/– –/–/1 –/1/–
Izvlečna vodila FlexiClip brez/s prevleko PerfectClean/odporna proti pirolizi –/1 par/– –/–/1 par –/1 par/–
Stranska vodila brez/s prevleko PerfectClean/odporna proti pirolizi –/1 par/– –/–/1 par –/1 par/–
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV
Plemenito jeklo/CleanSteel 1.359,00 1.659,00 1.939,00
Briljantno bela** – – 1.939,00
Obsidian črna** – – 1.939,00
Havana rjava** – – 1.939,00

*velja samo za plemenito jeklo CleanSteel
**dobavni rok 6 tednov
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Tipska/prodajna oznaka H 6461 BP H 6860 BP
Izvedba
Vgradna pečica • •
Dizajn
ArtLine/PureLine/ContourLine –/•/– –/•/–
Prikazovalnik DirectSensor M Touch
Brez ročaja/pogrezljivi gumbi –/– –/–
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Natančno uravnavanje temperature 30 – 300°C 30 – 300°C
Brezvrvični termometer za živila/termometer za živila –/– •/–
Funkcija Crisp – •
Načini delovanja
Vroč zrak plus/Intenzivno pečenje/Zapečenje jedi/Odtajevanje •/•/•/• •/•/•/•
Zgornje/spodnje gretje/Spodnje gretje/Zgornje gretje •/•/– •/•/•
Žar/Mali žar/Žar s kroženjem zraka/Peka s paro •/–/•/• •/•/•/•
Avtomatski programi nad 60 nad 100
Pečenje pri nizki temperaturi – •
Avtomatsko pečenje • •
Udobna uporaba
Touch2open – –
Časovno nastavljiv dodatek pare • •
Prikaz ure/prikaz datuma •/• •/•
Nastavljiv zvočni signal/pomnilnik ure v h •/200 •/200
Nastavitev začetka in konca priprave/avtomatski izklop •/• •/•
Prikaz dejanske temperature/predlagana temperatura •/• •/•
Lastni programi/individualne nastavitve 20/• 20/•
Vrata aparata
SoftOpen/Vrata CleanGlass/kontaktno stikalo vrat –/•/• –/•/•
Notranjost pečice
Volumen notranjosti pečice v l 76 76
Število nivojev vstavljanja/oznake nivojev vstavljanja 5/• 5/•
Število halogenskih lučk ena tri
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel* • •
Notranjost pečice s prevleko PerfectClean in katalitično hrbtno steno – –
Pirolitično samočiščenje • •
Katalizator ogrevan/neogrevan –/• •/–
Snemljiv grelnik žara/grelnik žara, ki ga je mogoče spustiti •/– •/–
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti A+ A+
Izraba preostale toplote/hitro segrevanje •/• •/•
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/WifiConn@ct/Potrebna dodatna oprema –/–/– •/•/XKM 3100 W
Varnost
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo • •
Varnostni izklop/zapora vklopa •/• •/•
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G) 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 3,5/230/16 3,7/230/16
Priložena oprema
Plitvi pekač/globoki pekač s prevleko PerfectClean 1/1 1/1
Rešetka za peko in pečenje brez/s prevleko PerfectClean/
odporna proti pirolizi –/–/1 –/–/1
Izvlečna vodila FlexiClip brez/s prevleko PerfectClean/odporna proti pirolizi –/–/1 par –/–/1 par
Stranska vodila brez/s prevleko PerfectClean/odporna proti pirolizi –/–/1 par –/–/1 par
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV
Plemenito jeklo/CleanSteel 2.269,00 3.299,00
Briljantno bela** 2.269,00 3.299,00
Obsidian črna** 2.269,00 3.299,00
Havana rjava** 2.269,00 3.299,00

*velja samo za plemenito jeklo CleanSteel
**dobavni rok 6 tednov

Pečice
Pregled izdelkov
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Tipska/prodajna oznaka H 6860 BPX
Izvedba
Vgradna pečica •
Dizajn
ArtLine/PureLine/ContourLine •/–/–
Prikazovalnik M Touch
Brez ročaja/pogrezljivi gumbi •/–
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Natančno uravnavanje temperature 30 – 300°C
Brezvrvični termometer za živila/termometer za živila •/–
Funkcija Crisp •
Načini delovanja
Vroč zrak plus/Intenzivno pečenje/Zapečenje jedi/Odtajevanje •/•/•/•
Zgornje/spodnje gretje/Spodnje gretje/Zgornje gretje •/•/•
Žar/Mali žar/Žar s kroženjem zraka/Peka s paro •/•/•/•
Avtomatski programi nad 100
Pečenje pri nizki temperaturi •
Avtomatsko pečenje •
Udobna uporaba
Touch2open •
Časovno nastavljiv dodatek pare •
Prikaz ure/prikaz datuma •/•
Nastavljiv zvočni signal/pomnilnik ure v h •/200
Nastavitev začetka in konca priprave/avtomatski izklop •/•
Prikaz dejanske temperature/predlagana temperatura •/•
Lastni programi/individualne nastavitve 20/•
Vrata aparata
SoftOpen/Vrata CleanGlass/kontaktno stikalo vrat •/•/•
Notranjost pečice
Volumen notranjosti pečice v l 76
Število nivojev vstavljanja/oznake nivojev vstavljanja 5/•
Število halogenskih lučk tri
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel* –
Notranjost pečice s prevleko PerfectClean in katalitično hrbtno steno –
Pirolitično samočiščenje •
Katalizator ogrevan/neogrevan •/–
Snemljiv grelnik žara/grelnik žara, ki ga je mogoče spustiti •/–
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti A+
Izraba preostale toplote/hitro segrevanje •/•
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/WifiConn@ct/Potrebna dodatna oprema •/•/XKM 3100 W
Varnost
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo •
Varnostni izklop/zapora vklopa •/•
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G) 560 – 568 x 593 – 595 x 550
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 3,7/230/16
Priložena oprema
Plitvi pekač/globoki pekač s prevleko PerfectClean 1/1
Rešetka za peko in pečenje brez/s prevleko PerfectClean/
odporna proti pirolizi –/–/1
Izvlečna vodila FlexiClip brez/s prevleko PerfectClean/odporna proti pirolizi –/–/1 par
Stranska vodila brez/s prevleko PerfectClean/odporna proti pirolizi –/–/1 par
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV
Grafitno siva** 3.449,00
Briljantno bela** 3.449,00
Obsidian črna** 3.449,00

*velja samo za plemenito jeklo CleanSteel
**dobavni rok 6 tednov
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Pečica
Pregled izdelka

Tipska/prodajna oznaka H 6890 BP
Izvedba
Vgradna pečica •
Dizajn
ArtLine/PureLine/ContourLine –/•/–
Prikazovalnik M Touch
Brez ročaja/pogrezljivi gumbi –/–
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Natančno uravnavanje temperature 30 – 300°C
Brezvrvični termometer za živila/termometer za živila •/–
Funkcija Crisp •
Načini delovanja
Vroč zrak plus/Intenzivno pečenje/Zapečenje jedi/Odtajevanje •/•/•/•
Zgornje/spodnje gretje/Spodnje gretje/Zgornje gretje •/•/•
Žar/Mali žar/Žar s kroženjem zraka/Peka s paro •/•/•/•
Avtomatski programi nad 100
Pečenje pri nizki temperaturi •
Avtomatsko pečenje •
Udobna uporaba
Touch2open –
Časovno nastavljiv dodatek pare •
Prikaz ure/prikaz datuma •/•
Nastavljiv zvočni signal/pomnilnik ure v h •/200
Nastavitev začetka in konca priprave/avtomatski izklop •/•
Prikaz dejanske temperature/predlagana temperatura •/•
Lastni programi/individualne nastavitve 20/•
Vrata aparata
SoftOpen/Vrata CleanGlass/kontaktno stikalo vrat –/•/•
Notranjost pečice
Volumen notranjosti pečice v l 90
Število nivojev vstavljanja/oznake nivojev vstavljanja 3/•
Število halogenskih lučk štiri
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel* •
Notranjost pečice s prevleko PerfectClean in katalitično hrbtno steno –
Pirolitično samočiščenje •
Katalizator ogrevan/neogrevan •/–
Snemljiv grelnik žara/grelnik žara, ki ga je mogoče spustiti •/–
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti A
Izraba preostale toplote/hitro segrevanje •/•
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/WifiConn@ct •/•
Potrebna dodatna oprema XKV 3000 BO 90 + XKM 3100 W
Varnost
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo •
Varnostni izklop/zapora vklopa •/•
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G) 860 x 517 x 550
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 5,6/230/16
Priložena oprema
Plitvi pekač/globoki pekač s prevleko PerfectClean –/2
Rešetka za peko in pečenje brez/s prevleko PerfectClean/
odporna proti pirolizi –/–/2
Izvlečna vodila FlexiClip brez/s prevleko PerfectClean/odporna proti pirolizi –/–/2 par
Stranska vodila brez/s prevleko PerfectClean/odporna proti pirolizi –/–/1 par
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV 6.459,00

*velja samo za plemenito jeklo CleanSteel
**dobavni rok 6 tednov
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Individualne nastavitve
Veliko Mielejevih modelov omogoča spremembo tovarniških nastavi-
tev po želji, npr. jezika, zvočnih signalov, svetlosti prikazovalnika in 
številnih drugih možnosti. Tako lahko aparat kadar koli prilagodite 
lastnim navadam.

Izraba preostale toplote
Še boljšo energijsko učinkovitost lahko dosežete, če uporabite 
termometer za živila ali nastavite trajanje priprave. Tako se Mielejeva 
pečica izklopi malo pred koncem postopka in živilo se do konca 
speče s preostalo toploto, ne da bi to vplivalo na rezultat priprave.

Izvlečna vodila FlexiClip1)

Popoln izvlek vodil omogoča, da pekače, rešetke in pekače Gou-
rmet v celoti izvlečete iz pečice, pri čemer v vseh položajih ostanejo 
stabilni. Tako lahko npr. udobno zalijete meso ali obrnete živilo, ki ga 
pripravljate, ne da bi se opekli na vroči površini notranjosti pečice. 
Fleksibilna uporaba na katerem koli nivoju.

Katalizator AirClean
Sopari, ki izhaja iz pečice, odvzame maščobo in vonjave. To prepreči 
mastne obloge na pohištvu, stenah in zavesah, vonj po hrani pa se 
bistveno zmanjša. Katalizator je mogoče vklopiti ali izklopiti.

Lastni programi
Pri pečicah Miele lahko ustvarite do 20 lastnih programov: določite 
lahko želene način delovanja, temperaturo in trajanje postopka. 
Nastavitve za jedi, ki jih pogosto pripravljate, lahko tako prikličete že 
v enem samem koraku – in povsem avtomatsko boste ponovno 
dosegli odlične rezultate.

Miele@home
Nekateri Mielejevi gospodinjski aparati so pripravljeni za povezavo v 
podatkovno omrežje. Podrobnejše informacije lahko poiščete na 
spletni strani www.miele.si.

Notranjost pečice XXL
Notranjost pečice XXL ima prostornino 90 litrov in s tremi nivoji nudi 
zelo veliko prostora za peko in pečenje.

Peka s paro3)

Kombinacija različnih načinov delovanja (Vroč zrak plus, Intenzivno 
pečenje, Zgornje/spodnje gretje, Avtomatsko pečenje) in vlage 
omogoča popolne rezultate peke in pečenja. Meso je mehko, sočno 
in ima okusno zapečeno skorjico, kruh in žemljice pa so kot iz 
pekarne. Za še večje udobje lahko v načinu delovanja Peka s paro 
dodatke pare časovno nastavite. Peka s paro se uporablja tudi v 
okviru različnih avtomatskih programov.

Posebne uporabe
V kuhinjskem vsakdanu obstajajo postopki, ki so uspešni le, če je 
izbrana točno določena temperatura ali če je v notranjosti pečice 
vzpostavljeno prav posebno okolje. To velja na primer za vzhajanje 
testa ali sušenje sadja.

3D-upravljalna plošča
Uporabniku prijazna nagnjena upravljalna plošča, s katero je opre-
mljena 90 cm široka pečica, poudarja dizajn aparata in omogoča 
udobno in enostavno upravljanje.

Avtomatski programi
S programi z elektronskim uravnavanjem lahko pripravite več kot 100 
mednarodnih jedi – kolači, kruh ali meso so vedno popolno priprav-
ljeni. Ni vam treba izbrati niti načina delovanja niti temperature in 
trajanja. Lahko pa po želji nastavite stopnjo pečenja in zapečenost, 
npr. pri mesu. Poseben avtomatski program za pečenje pri nizki 
temperaturi vam omogoča, da uživate v popolno pečenem mesu, 
kot bi bilo pripravljeno v vrhunski restavraciji.

Brezvrvični termometer za živila2)

Z merjenjem središčne temperature živila in s prikazom preostalega 
časa priprave zagotavlja povsem prilagojeno in do stopinje natančno 
pečenje mesa. Nadzorovanje postopka priprave ni več potrebno. 
Uporaba termometra za živila je zelo enostavna. Posebna prednost: 
termometer je ves čas na dosegu roke, saj je shranjen v vratih 
pečice.

CleanSteel
Mielejevi aparati iz plemenitega jekla imajo posebej kakovostno 
površino CleanSteel, ki omogoča izjemno enostavno čiščenje. Prstni 
odtisi se na površini CleanSteel praktično ne vidijo.

Časovne funkcije
Mielejeve podpultne in vgradne pečice nudijo številne časovne 
funkcije in časovno nastavljiv zvočni signal. Tako lahko nastavite uro 
začetka in konca ali trajanje postopka priprave. Vaše jedi bodo 
popolno pripravljene točno ob želeni uri. Po preteku nastavljenega 
trajanja priprave se postopek samodejno konča. Poleg tega se v 
primeru izpada električne energije nastavljena ura shrani za do pribl. 
200 ur.

Elektronsko uravnavanje temperature
Elektronski nadzor temperature v pečici zagotavlja natančno uravna-
vanje temperature. To omogoča najboljše rezultate peke in pečenja, 
saj so odstopanja temperature zelo majhna, ter številne druge 
možnosti uporabe – od priprave jogurta do hrustljavih jedi na žaru.

Energijska učinkovitost
Aparati Miele prepričajo z izjemno majhno porabo energije. Večina 
Mielejevih podpultnih in vgradnih pečic se uvršča v razred energijske 
učinkovitosti A+. To varuje okolje – in vaš gospodinjski proračun. Tudi 
številne kompaktne pečice s prostornino 49 l pomagajo varčevati z 
energijo, saj ustrezajo kriterijem razreda energijske učinkovitosti A+.

Funkcija Crisp
S ciljnim zmanjšanjem vlažnosti v notranjosti pečice je doseženo 
suho okolje. Na ta način jedi dobijo posebej hrustljavo skorjico, npr. 
pri pomfritu in kroketih. Funkcijo Crisp je mogoče dodatno izbrati v 
vseh načinih delovanja.

Koristne informacije
Slovarček izrazov o Mielejevih podpultnih in vgradnih pečicah
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Posebni avtomatski programi
Mielejevi avtomatski programi izpolnijo prav vse kulinarične želje. 
Poleg najrazličnejših mednarodnih jedi vam zdaj ponujajo tudi nekaj 
najbolj priljubljenih nacionalnih jedi. Tako vam na primer jorkširski 
puding ali slavni goveji file Wellington vedno popolno uspeta 
– zagotovljeno!

Samočistilni katalitični emajl
Mielejeve podpultne in vgradne pečice s prevleko PerfectClean so 
dodatno opremljene s katalitično hrbtno steno, ki bistveno olajša 
čiščenje težko dostopnih mest na zadnji strani notranjosti pečice. 
Ostanki maščobe se stalno razkrajajo že med pečenjem in peko, 
zato je čiščenje hrbtne stene zelo enostavno.

Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo
Podpultne in vgradne pečice Miele se hladijo z vseh strani. Tako 
ostanejo območja upravljanja in prijemanja ter pohištveni element 
okrog aparata razmeroma hladni. Večslojna konstrukcija stekel v 
vratih pečice zagotavlja učinkovito izolacijo in skrbi za nizko tempe-
raturo na zunanji strani vrat ter s tem za varnost in zaščito pred 
opeklinami.

SoftOpen
Pri aparatih s funkcijo SoftOpen so vrata pri odpiranju mehko vzme-
tena v končnem položaju.

Termometer za živila
Tako kot Mielejev brezvrvični termometer tudi termometer za živila s 
priključno vrvico z merjenjem središčne temperature in prikazom 
preostalega časa omogoča do stopinje natančno in prilagojeno 
pečenje rib, mesa in perutnine. Nadzorovanje postopka priprave 
tako ni več potrebno. Uporaba termometra za živila je enostavna in 
udobna ter poskrbi, da načrtovanje menija postane zabavno.

Touch2open
Ne gre za čarovnijo, to je Miele: Touch2Open spremeni kuhanje v 
posebno doživetje in predstavlja tudi popolno rešitev za dizajn kuhinj 
brez ročajev. Z dotikom ustreznega simbola na liniji senzorskih tipk 
se vrata s prefinjenim mehanizmom odpiranja mehko in samodejno 
odprejo do kota 90°. Udobje, ki vas bo navduševalo dan za dnem.

Varnostne funkcije
Aparat lahko zaklenete s konico prsta in ga tako zaščitite pred 
neželenim vklopom, npr. če so v bližini otroci.
Tudi če je prekoračen maksimalni čas delovanja, se Mielejeva pečica 
samodejno izklopi. Če torej pozabite izklopiti aparat, je za varnost 
kljub temu poskrbljeno.

Ventilator za vroč zrak TwinPower
Ventilator za vroč zrak z dvema grelnikoma in dvema ventilatorjema v 
90 cm široki pečici poskrbi za izredno hitro segrevanje pečice in 
optimalno kroženje vročega zraka. Tako je pečica hitreje pripravljena 
za uporabo.

Vrtljivi raženj
S pomočjo vrtljivega ražnja se meso popolno speče z vseh strani. Ta 
praktični pripomoček za 90 cm široko pečico pa ni idealen le za 
piščanca – tudi rebra in drugi kosi mesa, pečeni na ta način, so 
preprosto slastni!

1) Patent: DE 10 2006 015 444 B4 (HFC 70, 71, 72, 92)
2) Patent: EP 1 985 983 B 1
3) s patentirano sesalno napravo – patent: EP 2 190 295 B1
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Kombinirana pečica z mikrovalovi na pame-
ten način združuje prednosti dveh zmogljivih 
aparatov v 45 cm visoki niši. Gre za polno 
opremljeno pečico z različnimi načini delo-
vanja, kot je Vroč zrak plus, obenem pa tudi 
za zmogljivo mikrovalovno pečico.

Izbira je vaša: njene funkcije lahko uporab-
ljate posamično in na primer z načinom 
delovanja klasične pečice spečete okusen 
kruh ali pecivo, s funkcijo mikrovalov pa 
hitro pogrejete skodelico kakava. Lahko pa 
uporabite obe funkciji skupaj in za pripravo 
posamezne jedi prihranite do 30 % časa.

Tako individualne kot vi!
Pečice z integrirano funkcijo mikrovalov
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Notranjost pečice iz plemeni-
tega jekla s prevleko 

PerfectClean in strukturo platna1)

Notranjost kombinirane pečice z mikrovalovi 
je izdelana iz plemenitega jekla s posebno 
strukturo platna; površina je poleg tega 
oplemenitena s prevleko PerfectClean. 
Zato je manj občutljiva za razenje in 
bistveno enostavnejša za čiščenje kot 
običajna notranjost pečice iz plemenitega 
jekla. Površine, oplemenitene s prevleko 
PerfectClean, vas prepričajo s svojim 
učinkom proti prijemanju: že med pripravo 
živil se na stene pečice prime manj 
nečistoč.

Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?
Prednosti* Mielejevih vgradnih kombiniranih pečic z mikrovalovi

Kombinirani načini delovanja z 
mikrovalovi
Fleksibilnost in prihranek časa: kombinacija 
klasičnega načina delovanja in mikrovalov 
prihrani do 30 % časa.

Hitri zagon z mikrovalovi
Polna moč s pritiskom na tipko: s posebno 
senzorsko tipko lahko hitro izberete funkcijo 
mikrovalov.

Avtomatski programi
Z lahkoto pričarajte več kot 100 jedi: naj bo 
kruh, kolač ali riba – vse bo pripravljeno 
povsem avtomatsko.

Tipka za pokovko
Z enim samim pritiskom na 

tipko: zavojček pokovke pripravite hitro in 
preprosto.

Termometer za živila
Sproščeno načrtovanje menijev: preostali 
čas priprave lahko udobno odčitate, zato 
ročna kontrola ni več potrebna.

* odvisno od modela
1) Patent: EP 1 345 474 B1
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Kombinirano delovanje
Kaže, da aparat lahko preklopite v 
kombinirano delovanje.

Fleksibilen in hiter način delovanja, 
ki prihrani do 30 % časa

Pokovka
Kaže, ali je aparat opremljen s 
tipko za pokovko. 

Za hitro in enostavno pripravo 
sveže pokovke

Avtomatski programi
 Kaže, ali aparat nudi avtomatske 
programe.

Povsem avtomatska priprava jedi, 
ki bistveno olajša delo

 

Termometer za živila
Kaže, ali je aparat opremljen s 
termometrom za živila.

Do stopinje natančno pečenje

Pečenje pri nizki temperaturi
Kaže, ali aparat nudi ta način 
delovanja.

Popolne mesne specialitete s 
pripravo pri nizkih temperaturah

Krmiljenje
Kaže, s katero vrsto upravljanja je 
opremljen aparat.

Intuitivno upravljanje z dotikom 
prsta

Izbira načinov delovanja in časov z 
gumbom, prikaz prek 
LCD-prikazovalnika

Volumen notranjosti pečice
 Kaže, kakšno kapaciteto ima 
notranjost aparata.

43 litrov

Enostavno čiščenje
Kaže, ali je v notranjosti 
pečice prevleka PerfectClean. 

Patentirano oplemenitenje povr-
šine za neprekosljivo udobje pri 
čiščenju

Moč mikrovalov
Kaže, kakšno moč mikrovalov 
nudi pečica.

Moč mikrovalov: 1000 W

Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za kombinirane pečice z mikrovalovi

Na naslednjih straneh so v tabelah 
še enkrat podrobno predstavljeni 
vsi modeli Mielejevih kombiniranih 
pečic z mikrovalovi. Izdelki Miele 
imajo v osnovi najrazličnejše funk-
cije in lastnosti.

Najpomembnejše značilnosti so 
navedene neposredno nad izdel-
kom v obliki ikon, da je mogoče 
pregledno razločevanje izdelkov. 
Za hitrejši pregled je na tej strani 
kratka razlaga za vse uporabljene 
ikone v tej skupini izdelkov.
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Kombinirane pečice z mikrovalovi
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka H 6200 BM H 6800 BM H 6800 BMX
Izvedba
Vgradna pečica z mikrovalovi • • •
Dizajn
ArtLine/PureLine/ContourLine –/•/– –/•/– •/–/–
Prikazovalnik EasyControl M Touch M Touch
Brez ročaja/pogrezljivi gumbi –/• –/– •/–
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Elektronsko krmiljena moč mikrovalov • • •
Stopnje moči v W 80/150/300/450/600/850/1000 80/150/300/450/600/850/1000 80/150/300/450/600/850/1000
Termometer za živila – • •
Načini delovanja
Vroč zrak plus/Intenzivno pečenje/Zapečenje jedi/Odtajevanje •/–/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Zgornje/spodnje gretje/Spodnje gretje/Zgornje gretje –/–/– •/•/– •/•/–
Žar/Žar s kroženjem zraka •/• •/• •/•
Avtomatski programi – nad 100 nad 100
Avtomatsko pečenje • • •
Pečenje pri nizki temperaturi – • •
Mikrovalovi • • •
Mikrovalovi z načinom Avtomatsko pečenje/Mikrovalovi z načinom Žar •/– •/• •/•
Mikrovalovi z načinom Vroč zrak plus/
Mikrovalovi z načinom Žar s kroženjem zraka •/– •/• •/•
Posebne uporabe – • •
Udobna uporaba
Touch2open – – •
Funkcija Pokovka • • •
Prikaz ure/prikaz datuma •/– •/• •/•
Nastavljiv zvočni signal/pomnilnik ure v h •/200 •/200 •/200
Nastavitev začetka in konca priprave/avtomatski izklop •/• •/• •/•
Prikaz dejanske temperature/predlagana temperatura •/• •/• •/•
Predlagane moči mikrovalov za vse načine delovanja • • •
Hitri zagon z mikrovalovi • • •
Lastni programi/individualne nastavitve –/• 20/• 20/•
Vrata aparata
SoftOpen – – •
Vrata CleanGlass/kontaktno stikalo vrat •/• •/• •/•
Notranjost pečice
Volumen notranjosti pečice v l 43 43 43
Število halogenskih lučk ena ena ena
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel* • • –
Notranjost pečice iz plemenitega jekla s strukturo platna • • •
Snemljiv grelnik žara • • •
Učinkovitost in trajnostnost
Izraba preostale toplote/hitro segrevanje –/• •/• •/•
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/WifiConn@ct –/– •/• •/•
Potrebna dodatna oprema – XKM 3100 W XKM 3100 W
Varnost
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo • • •
Varnostni izklop/zapora vklopa •/• •/• •/•
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G) 560 – 568 x 448 – 452 x 550 560 – 568 x 448 – 452 x 550 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 2,2/230/16 3,3/230/16 3,3/230/16
Priložena oprema
Rešetka za peko in pečenje s prevleko PerfectClean/stekleni pladenj 1/1 1/2 1/2
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV
Grafitno siva** – – 2.839,00
Plemenito jeklo/CleanSteel 1.619,00 2.699,00 –
Briljantno bela** – 2.699,00 2.839,00
Obsidian črna** – 2.699,00 2.839,00
Havana rjava** – 2.699,00 –

*velja samo za plemenito jeklo CleanSteel
**dobavni rok 6 tednov
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Avtomatski programi
S programi z elektronskim uravnavanjem lahko pripravite do 100 jedi 
– kolači, kruh ali perutnina so vedno popolno pripravljeni. Ni vam 
treba izbrati niti načina delovanja niti temperature ali trajanja. Lahko 
pa nastavite stopnjo pečenja, npr. za meso. Dodatna kombinacija s 
hitrostjo mikrovalov omogoča še hitrejšo pripravo okusnih, popolno 
pečenih jedi.

CleanSteel
Mielejevi aparati iz plemenitega jekla imajo posebej kakovostno 
površino CleanSteel, ki omogoča izjemno enostavno čiščenje. Prstni 
odtisi se na površini CleanSteel praktično ne vidijo.

Časovne funkcije
Mielejeve kombinirane pečice z mikrovalovi nudijo številne časovne 
funkcije in časovno nastavljiv zvočni signal. Tako lahko nastavite uro 
začetka in konca ali trajanje postopka priprave. Vaše jedi bodo 
popolno pripravljene točno ob želeni uri. Po preteku nastavljenega 
trajanja priprave se postopek samodejno konča. Poleg tega se v 
primeru izpada električne energije nastavljena ura shrani za do pribl. 
200 ur.

Elektronsko uravnavanje temperature
Elektronski nadzor temperature v pečici zagotavlja natančno uravna-
vanje temperature. To omogoča najboljše rezultate peke in pečenja, 
saj so odstopanja temperature zelo majhna, ter številne druge 
možnosti uporabe – od priprave jogurta do hrustljavih jedi na žaru.

Hitri zagon z mikrovalovi
Funkcija QuickStart nudi hiter dostop do največje moči mikrovalov in 
olajša pogrevanje napitkov in jedi. Nastavljene časovne vrednosti 
lahko po želji spremenite. Na primer za večerno skodelico kakava ali 
za hitro segrevanje otroških stekleničk.

Individualne nastavitve
Veliko Mielejevih modelov omogoča spremembo tovarniških nastavi-
tev po želji, npr. jezika, glasnosti senzorskih tipk ali zvočnih signalov. 
Tako lahko aparat kadar koli prilagodite lastnim navadam.

Izraba preostale toplote
Še boljšo energijsko učinkovitost lahko dosežete, če uporabite 
termometer za živila ali nastavite trajanje priprave. Mielejeva kombini-
rana pečica z mikrovalovi se tako izklopi malo pred koncem pro-
grama in za dokončanje postopka izrabi preostalo toploto.

Kombinirani načini delovanja z mikrovalovi
Veliko jedi lahko s kombinacijo običajnega načina delovanja in 
funkcije mikrovalov pripravite občutno hitreje – glede na vrsto živila 
lahko prihranite do 30 % časa.

Lastni programi
Pri pečicah Miele lahko ustvarite do 20 lastnih programov: določite 
lahko želene način delovanja, temperaturo in trajanje postopka. 
Nastavitve za jedi, ki jih pogosto pripravljate, lahko tako prikličete že 
v enem samem koraku – in povsem avtomatsko boste ponovno 
dosegli odlične rezultate.

Notranjost pečice iz plemenitega jekla s prevleko PerfectClean 
in strukturo platna1)

Posebna površina notranjosti pečice Miele je manj občutljiva za 
razenje in občutno enostavnejša za čiščenje kot običajna notranjost 
pečice iz plemenitega jekla. Že med pripravo živil se na stene pečice 
prime manj nečistoč.

Posebni avtomatski programi
Mielejevi avtomatski programi izpolnijo prav vse kulinarične želje. 
Poleg najrazličnejših mednarodnih jedi vam zdaj ponujajo tudi nekaj 
najbolj priljubljenih nacionalnih jedi. Tako vam na primer jorkširski 
puding ali slavni goveji file Wellington vedno popolno uspeta 
– zagotovljeno!

Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo
Mielejeve kombinirane pečice z mikrovalovi se hladijo z vseh strani. 
Tako ostanejo območja upravljanja in prijemanja ter pohištveni 
element okrog aparata razmeroma hladni. Večslojna konstrukcija 
stekel v vratih pečice zagotavlja učinkovito izolacijo in skrbi za nizko 
temperaturo na zunanji strani vrat ter s tem za varnost in zaščito 
pred opeklinami.

SoftOpen
Pri aparatih s funkcijo SoftOpen so vrata pri odpiranju mehko vzme-
tena v končnem položaju.

Termometer za živila
Z merjenjem središčne temperature živila in s prikazom preostalega 
časa priprave zagotavlja povsem prilagojeno in do stopinje natančno 
pečenje mesa. Nadzorovanje postopka priprave ni več potrebno. 
Uporaba termometra za živila je enostavna in udobna ter poskrbi, da 
načrtovanje menija postane zabavno.

Tipka za pokovko
Z enim samim pritiskom na tipko lahko pripravite popolno pokovko. 
Trajanje in moč mikrovalov sta optimalno prilagojena običajni veli-
kosti 100 g vrečke. Prednastavljene čase seveda lahko po želji 
prilagodite.

Touch2open
Ne gre za čarovnijo, to je Miele: Touch2Open spremeni kuhanje v 
posebno doživetje in predstavlja tudi popolno rešitev za dizajn kuhinj 
brez ročajev. Z dotikom ustreznega simbola na liniji senzorskih tipk 
se vrata s prefinjenim mehanizmom odpiranja mehko in samodejno 
odprejo do kota 90°. Udobje, ki vas bo navduševalo dan za dnem.

Varnostne funkcije
Aparat lahko zaklenete z enim pritiskom na tipko in ga tako zaščitite 
pred neželenim vklopom, npr. če so v bližini otroci. Tudi če je preko-
račen maksimalni čas delovanja, se Mielejeva pečica samodejno 
izklopi. Če torej pozabite izklopiti aparat, je za varnost kljub temu 
poskrbljeno.

Koristne informacije
Slovarček izrazov o Mielejevih kombiniranih pečicah z mikrovalovi
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Vgradna parna pečica 
Mielejevo parno pečico lahko integrirate v 
postavitev svoje kuhinje na različne načine. 
S svojo kompaktno konstrukcijo – odvisno 
od modela je široka 50 ali 60 cm – se 
popolno prilega v običajne niše v omarah. 
Tako lahko položaj svoje parne pečice Miele 
določite povsem po svojih željah.

Prostostoječa parna pečica 
Če v vaši kuhinji ni več prostora za vgradnjo 
dodatnega aparata, to še ni razlog, da se 
odpoveste parni pečici. V tem primeru je 
idealno, če Mielejevo prostostoječo parno 
pečico postavite na kuhinjski delovni pult. 
Zagotavlja vam povsem enako udobno 
uporabo in vsestransko uporabnost kot 
vgradni aparat.

Izvedbe
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Kakšna niša vam je na voljo  
in kakšno notranjost pečice si želite?
Mere niše in različne velikosti parnih pečic Miele

Mere niše Konstrukcije Zunanje ustvarjanje pare

Klasična
60 cm široka, 45 cm visoka

Parne pečice Miele so na voljo v različnih 
velikostih.  
Tukaj lahko poiščete tisto, ki se najbolje 
prilega vaši kuhinji.

Prostostoječa
50 cm široka, 37 cm visoka

Parna pečica 
Običajna parna pečica Miele deluje brez 
zvišanega tlaka v temperaturnem območju 
40–100 °C. V njej lahko nežno pripravljate 
zelenjavo, ribe, priloge, deserte in številne 
druge jedi.

MultiSteam
Zunanje ustvarjanje pare za 

velike notranjosti pečice

V nasprotju z drugimi sistemi je pri vseh 
parnih pečicah Miele uparjalnik nameščen 
izven notranjosti pečice. To ponuja bistvene 
prednosti za postopek kuhanja: idealna 
količina pare, optimalno merjenje in ohranja-
nje temperature, čas kuhanja, ki ni odvisen 
od količine živil, ter hitro segrevanje in 
kuhanje. Ker se v notranjosti pečice ne 
morejo nabirati obloge vodnega kamna, je 
tudi čiščenje povsem enostavno.

MonoSteam
Zunanje ustvarjanje pare za majhne notran-
josti pečice
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Avtomatsko kuhanje menijev
Popoln meni: temperatura, čas 

priprave in zaporedje živil se s kuhanjem 
menijev avtomatsko določijo.

Notranjost pečice iz plemenitega jekla
Profesionalno in enostavno za vzdrževanje: 
vse parne pečice Miele imajo izključno 
notranjost iz plemenitega jekla.

Enostavno čiščenje
Brez oblog vodnega kamna: hitro in eno-
stavno čiščenje, ki ga omogoča zunanji 
uparjalnik.

Velika notranjost in velika 
površina za vlaganje

Izkoristite celotno globino: istočasno pripra-
vite tudi velike količine živil in tako prihranite 
čas in energijo.

Funkcija ohranjanja toplote
Brez takojšnjega ohlajanja: jedi 

avtomatsko ostanejo tople še 15 minut po 
koncu postopka priprave.

Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?
Prednosti* parnih pečic

* odvisno od modela

MultiSteam
Popolnost po vašem okusu 

– parna pečica Miele je pravi vsestranski 
talent in predstavlja idealno dopolnitev 
pečice in kuhalne plošče. Ker so časi 
kuhanja v pari enaki kot pri klasičnem 
kuhanju, vam ni treba spremeniti svojih 
navad. Pripravite lahko posamezno predjed, 
juho, ribo, meso, zelenjavo, prilogo ali 
sladico ali pa se odločite, da v enem 
postopku kuhanja v pari pripravite celoten 
meni. Tudi zahtevne želje glede rezultata 
kuhanja – čvrsto ali mehko – lahko z Miele-
jevo parno pečico z lahkoto izpolnite.
Za popolne rezultate poskrbi edinstveni 
zunanji uparjalnik v obliki Mielejeve tehnolo-
gije MultiSteam. Osem šob za paro omo-
goča hitro ustvarjanje pare, kratek čas 
segrevanja in odlično porazdelitev pare za 
enakomerne rezultate.
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Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za parne pečice

Na naslednjih straneh so v tabelah 
še enkrat podrobno predstavljeni 
vsi modeli Mielejevih parnih pečic. 
Izdelki Miele imajo v osnovi najra-
zličnejše funkcije in lastnosti.

Najpomembnejše značilnosti so 
navedene neposredno nad izdel-
kom v obliki ikon, da je mogoče 
pregledno razločevanje izdelkov. 
Za hitrejši pregled je na tej strani 
kratka razlaga za vse uporabljene 
ikone v tej skupini izdelkov.

Parne tehnologije
Kaže, s kakšnim sistemom ustvar-
janja pare je opremljen aparat.

 Hitro ustvarjanje pare in enako-
merna porazdelitev pare prek 
osmih šob

Porazdelitev pare skozi eno šobo

Krmiljenje
Kaže, s katero vrsto upravljanja je 
opremljen aparat.

 Izbira načinov delovanja in časov s 
prikazovalnikom na dotik, prikaz 
prek štirivrstičnega besedilnega 
prikazovalnika

 Izbira temperature in časov s 
senzorskimi tipkami, prikaz prek 
sedemsegmentnega 
prikazovalnika

Volumen notranjosti pečice
 Kaže, kakšno kapaciteto ima 
notranjost aparata.

Parne pečice Miele imajo različne 
volumne notranjosti – 24 in 
38 litrov

Kuhanje sous-vide
Kaže, ali aparat nudi ta način 
priprave.

Postopek priprave, v katerem se 
jed nežno skuha v vakuumski 
embalaži

Avtomatski programi
Kaže, ali aparat nudi avtomatske 
programe.

Povsem avtomatska priprava jedi, 
ki bistveno olajša delo
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Parne pečice
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka DG 6200 DG 6401
Izvedba
Prostostoječa parna pečica – –
Vgradna parna pečica • •
Dizajn
PureLine/ContourLine •/– •/–
Prikazovalnik EasySensor DirectSensor
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Elektronsko uravnavanje temperature pri kuhanju v pari v °C 40 – 100 40 – 100
Kuhanje menijev brez prenosa okusov • •
Avtomatski programi z individualno prilagoditvijo rezultata priprave • •
Ohranjanje toplote – •
Načini delovanja
Kuhanje v pari/sous-vide •/– •/•
Avtomatski programi 20 več kot 75
Odtajevanje/Pogrevanje –/– •/•
Udobna uporaba
Kuhanje v pari na do 3 nivojih hkrati • •
Redukcija pare pred koncem kuhanja • •
Prikaz ure/prikaz datuma/nastavljiv zvočni signal –/–/– •/•/•
Nastavitev začetka in konca priprave – •
Prikaz dejanske temperature/predlagana temperatura •/– •/•
Lastni programi/individualne nastavitve –/• 20/•
Vrata aparata
Vrata CleanGlass/prozorna vrata •/– •/•
Tečaj vrat spodaj spodaj
Notranjost pečice
Volumen notranjosti pečice v l 38 38
Število nivojev vstavljanja 4 4
Površina na posameznem nivoju vstavljanja 1/3 GN + 1/2 GN 1/3 GN + 1/2 GN
Modul MultiSteam/modul MultiSteam z LED-osvetlitvijo •/– –/•
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel* • •
Zunanji uparjalnik • •
Grelnik v dnu pečice za manj kondenzata • •
Avtomatsko odstranjevanje vodnega kamna • •
Parna tehnologija in oskrba z vodo
MultiSteam/MonoSteam •/– •/–
Količina vode za pribl. 90 minut kuhanja • •
Posoda za vodo z uparjalnikom/posoda za svežo vodo –/• –/•
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/–
Potrebna dodatna oprema – –
Varnost
Sistem ohlajanja aparata in hladna sprednja stran • •
Varnostni izklop/zapora vklopa •/– •/•
Kontaktno stikalo vrat • •
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G) 560 – 568 x 450 – 452 x 550 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Skupna priključna moč v kWh/napetost v V/zaščita v A/število faz 3,6/230/16/1 3,6/230/16/1
Priložena oprema
Perforirana/neperforirana posoda za kuhanje iz plemenitega jekla 3/– 3/–
Rešetka/prestrezni pladenj •/• •/•
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV
Plemenito jeklo/CleanSteel 1.319,00 2.019,00
Briljantno bela** – 2.019,00
Obsidian črna** – 2.019,00
Havana rjava** – 2.019,00

*velja samo za plemenito jeklo CleanSteel
**dobavni rok 6 tednov
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Prostostoječa parna pečica
Pregled izdelka

Tipska/prodajna oznaka DG 6001 GourmetStar
Izvedba
Prostostoječa parna pečica •
Vgradna parna pečica –
Dizajn
PureLine/ContourLine –/–
Prikazovalnik EasySensor
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Elektronsko uravnavanje temperature pri kuhanju v pari v °C 40 – 100
Kuhanje menijev brez prenosa okusov •
Avtomatski programi z individualno prilagoditvijo rezultata priprave –
Ohranjanje toplote –
Načini delovanja
Odtajevanje –
Avtomatski programi –
Kuhanje v pari •
Pogrevanje –
Udobna uporaba
Kuhanje v pari na do 3 nivojih hkrati •
Redukcija pare pred koncem kuhanja –
Prikaz ure/prikaz datuma/nastavljiv zvočni signal –/–/–
Nastavitev začetka in konca priprave –
Prikaz dejanske temperature/predlagana temperatura •/–
Lastni programi/individualne nastavitve –/•
Vrata aparata
Vrata CleanGlass/prozorna vrata –/–
Tečaj vrat levo
Notranjost pečice
Volumen notranjosti pečice v l 24
Število nivojev vstavljanja 3
Površina na posameznem nivoju vstavljanja 1/2 GN
Modul MultiSteam/modul MultiSteam z LED-osvetlitvijo –/–
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel* –
Zunanji uparjalnik •
Grelnik v dnu pečice za manj kondenzata •
Avtomatsko odstranjevanje vodnega kamna •
Parna tehnologija in oskrba z vodo
MultiSteam/MonoSteam –/•
Količina vode za pribl. 90 minut kuhanja •
Posoda za vodo z uparjalnikom/posoda za svežo vodo •/–
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/prikaz SuperVision –/–
Varnost
Sistem ohlajanja aparata in hladna sprednja stran •
Varnostni izklop/zapora vklopa •/–
Kontaktno stikalo vrat •
Tehnični podatki
Mere aparata v mm (Š x V x G) 495 x 382 x 327
Skupna priključna moč v kWh/napetost v V/zaščita v A/število faz 2,2/230/10/1
Priložena oprema
Perforirana/neperforirana posoda za kuhanje iz plemenitega jekla 2/–
Rešetka/prestrezni pladenj –/•
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV 799,00
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Avtomatski programi
Inteligentni avtomatski programi za pripravo najrazličnejših živil vam 
olajšajo vsakdanje kuhanje. Ročna izbira temperature in trajanja 
postopka ni več potrebna. Pri mnogih živilih lahko dodatno določite 
tudi stopnjo kuhanja – za popolne rezultate z zagotovljenim 
uspehom. Tako na preprost in zanesljiv način ustrežete tudi 
najzahtevnejšim okusom.

Avtomatsko kuhanje menijev
Z avtomatskim kuhanjem menijev lahko kombinirate do tri 
avtomatske programe za pripravo različnih jedi. Temperatura, čas 
priprave in zaporedje živil se avtomatsko določijo. Pečica vas 
obvesti, kdaj morate dodati posamezno sestavino menija, da so vsa 
živila hkrati do konca pripravljena. Tako je lahko celoten meni 
pripravljen brez stresa v optimalnem trenutku.

CleanSteel
Aparati Miele z ohišjem iz plemenitega jekla imajo posebej 
kakovostno površino CleanSteel. Ta plemenita prevleka omogoča 
izjemno enostavno ohranjanje čistoče površin brez posebnih čistilnih 
sredstev. Prstni odtisi se na površini CleanSteel praktično ne vidijo.

Časovne funkcije
Nastavite lahko uro začetka in konca ali trajanje postopka priprave. 
Vaše jedi bodo tako popolno pripravljene točno ob želeni uri. Po 
preteku nastavljenega trajanja priprave se postopek samodejno 
konča. V primeru izpada električnega toka se funkcija ure ohrani do 
pribl. 200 ur. Ko se električno napajanje ponovno vzpostavi, se na 
prikazovalniku pojavi trenutni točen čas – ure vam ni treba na novo 
nastavljati.

Elektronsko uravnavanje temperature
Temperatura kuhanja se elektronsko nadzoruje in zanesljivo 
uravnava. Ker je temperatura ves čas natančno enaka nastavljeni, 
lahko vedno dosežete najboljše rezultate.

Enostavno čiščenje
Ker imajo zunanji uparjalnik in notranjost iz plemenitega jekla, se 
parne pečice Miele odlikujejo z izjemno enostavnim čiščenjem. V 
pečici se ne kopičijo nadležne obloge vodnega kamna in nega 
gladkih sten ter predvsem dna notranjosti pečice je posebej prepro-
sta. Po končanem kuhanju zadostuje le poteg s krpo in vse površine 
so ponovno suhe in sijoče.

Funkcija ohranjanja toplote
Po preteku časa kuhanja se jedi avtomatsko ohranjajo tople še do 15 
minut, ne da bi se izgubljala njihova kakovost. Tako ni nič hudega, če 
vaši gostje zamudijo nekaj minut.

Individualne nastavitve
Veliko Mielejevih modelov omogoča spremembo tovarniških nastavi-
tev po želji, npr. glasnosti senzorskih tipk ipd.

Kuhanje na treh nivojih
V parnih pečicah Miele lahko istočasno kuhate na do treh nivojih 
– celo različne vrste jedi. Med kuhanjem v pari se namreč vonji in 
okusi ne prenašajo na druge jedi. Tako lahko istočasno pripravite 
celoten meni za več oseb. Vsaka jed ohrani svojo lastno, pristno 
aromo.

Kuhanje, neodvisno od količine živila
Ne glede na to, ali gre za le eno porcijo ali celoten družinski obrok, 
ali so živila zamrznjena ali sveža, trajanje kuhanja v parni pečici Miele 
ostane vedno enako. Zamudno tehtanje in preračunavanje različnih 
časov kuhanja ni potrebno.

Kuhanje sous-vide
Kuhanje sous-vide poteka v parni pečici pri nizkih, ves čas enakih 
temperaturah in z dolgimi časi priprave. Videz, oblika, mineralne 
snovi in vitamini živila se ohranijo. S predalom za vakuumiranje lahko 
meso, ribe, zelenjavo ali sadje optimalno pripravite na kuhanje 
sous-vide.

Lahka posoda za vodo
Vse parne pečice Miele s sistemom MultiSteam imajo posodo za 
vodo, ki je lahka in enostavna za uporabo. Uparjalnik je nameščen 
za notranjostjo pečice.

Lastni programi
Pri parnih pečicah Miele lahko ustvarite do 20 lastnih programov: 
določite lahko temperaturo in trajanje postopka in s tem želeno 
stopnjo, do katere se živilo skuha. Tako lahko nastavitve za jedi, ki jih 
pogosto pripravljate, prikličete v enem samem koraku – in vaši 
odlični rezultati kuhanja se avtomatsko natančno ponovijo.

MultiSteam
MultiSteam je kombinacija zmogljivega uparjalnika in optimalne 
porazdelitve pare, ki se dovaja v notranjost pečice skozi 8 šob za 
paro. Zmogljiv uparjalnik skrbi za hitro ustvarjanje pare in s tem za 
kratke čase segrevanja notranjosti pečice. Posebna razporeditev in 
usmerjenost osmih šob za paro zagotavlja hitro porazdelitev pare v 
notranjosti pečice in okrog posod za kuhanje, kar omogoča enako-
merne rezultate kuhanja.

Notranjost pečice iz plemenitega jekla
Veliko prostora za vašo kreativnost: parna pečica Miele vam ponuja 
uporabno prostornino do 38 l. V njej lahko pripravite celoten meni za 
8 do 10 oseb ali pa velike kose živil, kot je perutnina ali cela riba. Vse 
Mielejeve parne pečice so opremljene z notranjostjo iz plemenitega 
jekla. Ta profesionalna površina je absolutno nerjaveča in omogoča 
enostavno čiščenje.

Osvetlitev notranjosti pečice in prozorna vrata
Prozorna vrata v kombinaciji z edinstveno, inovativno osvetlitvijo 
notranjosti pečice omogočajo najboljši pregled nad živili v pečici.

Koristne informacije
Slovarček izrazov o Mielejevih parnih pečicah
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Posebni avtomatski programi
Inteligentni avtomatski programi za pripravo najrazličnejših živil vam 
olajšajo vsakdanje kuhanje. Ročna izbira temperature in trajanja 
postopka ni več potrebna. Pri mnogih živilih lahko dodatno določite 
tudi stopnjo kuhanja – za popolne rezultate z zagotovljenim uspe-
hom. Poleg bogatega izbora receptov so vam zdaj na voljo tudi 
programi za pet najbolj priljubljenih nacionalnih jedi. Tako vam na 
primer angleški rahli puding ali limetin skutni kolač vedno popolno 
uspeta.

Predlagane temperature
Za vsak način delovanja je na prikazovalniku predlagana tempera-
tura, ki jo lahko po želji spremenite. Poseben vnos torej ni potreben. 
Upravljanje parne pečice Miele – vedno preprosto!

Raznovrstna oprema
Parne pečice Miele so serijsko opremljene z različnimi posodami za 
kuhanje. Za posebne vrste uporabe pa Miele ponuja širok izbor 
opreme, ki jo lahko kupite v trgovini z opremo Miele ali v spletni 
prodajalni Miele.

Redukcija pare
Že pred koncem postopka priprave se para postopoma odvede iz 
notranjosti pečice. Tako lahko pripravljene jedi posebej udobno 
vzamete iz pečice.

Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo
Parne pečice Miele se hladijo z vseh strani. Tako ostanejo območja 
upravljanja in prijemanja ter pohištveni element okrog aparata 
razmeroma hladni. Ta sistem preprečuje nabiranje vlage na uprav-
ljalni plošči in skrbi za nizko temperaturo sprednje stranice aparata in 
vrat, s tem pa tudi za varnost in zaščito pred opeklinami.

Udoben program odstranjevanja vodnega kamna
Vse parne pečice Miele omogočajo izjemno udobno odstranjevanje 
vodnega kamna z Mielejevimi tabletami, ki jih lahko kupite v trgovini z 
opremo Miele. Aparat vam sporoči, kdaj morate odstraniti vodni 
kamen, in vas prek prikazovalnika korak za korakom vodi skozi kratki 
postopek.

Varnostne funkcije
Aparat lahko zaklenete s konico prsta in ga tako zaščitite pred 
neželenim vklopom, npr. če so v bližini otroci. Tudi če je prekoračen 
maksimalni čas delovanja, se parna pečica Miele samodejno izklopi. 
Če torej pozabite izklopiti aparat, je za varnost kljub temu 
poskrbljeno.

Velika notranjost z maksimalno površino za vlaganje
Nova notranjost parnih pečic Miele s sistemom MultiSteam vam 
omogoča, da na vsakega izmed treh nivojev eno za drugo vstavite 
posodo GN velikosti 1/2 in posodo GN velikosti 1/3. Tako velika 
površina, kot je nima nihče drug!
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Dobri obeti za načrtovanje vaše kuhinje
Izvedbe in velikosti kombiniranih parnih pečic Miele

V nasprotju z drugimi sistemi je pri vseh 
kombiniranih parnih pečicah Miele uparjalnik 
nameščen izven notranjosti pečice. To 
ponuja bistvene prednosti za postopek 
kuhanja: idealna količina pare, optimalno 
merjenje in ohranjanje temperature, čas 
kuhanja, ki ni odvisen od količine živil, ter 
hitro segrevanje in kuhanje. In ker se v 
notranjosti pečice ne morejo nabirati obloge 
vodnega kamna, je tudi čiščenje povsem 
enostavno.

Zunanje ustvarjanje pareKonstrukcije

Miele vam ponuja kombinirane parne pečice v dveh udobnih različicah. Ne glede na to, za 
kateri model se odločite – uživajte v intenzivnem, zdravem okusu. Kombinirana parna pečica 
Miele je z merami 45 x 60 cm idealna dopolnitev klasične pečice. V kombinaciji z Mielejevim 
grelnim predalom Gourmet višine 14 cm jo lahko vgradite v nišo velikosti 60 x 60 cm. Na ta 
način se vam odprejo neslutene možnosti kuhanja.

Bi radi izvedeli več o predalih? Podrobne informacije o njih boste našli v poglavju "Predali".

MultiSteam
Zunanje ustvarjanje pare za 

velike notranjosti pečice.

Kombinirana parna pečica XL
Mielejeva kombinirana parna pečica XL ima 
vse funkcije parne pečice. Vendar se poleg 
tega odlikuje tudi z vsemi načini delovanja 
klasične pečice vrhunskega razreda in 
termometrom za živila, ki je – odvisno od 
modela pečice – brezvrvični ali opremljen s 
priključno vrvico. Dodatne možnosti kombi-
nacij z vlago in zelo velika notranjost pečice 
zagotavljajo, da je kombinirana parna pečica 
resnično vsestranski talent.

Kombinirana parna pečica XXL
Tudi pri tem aparatu gre za polno opre-
mljene parno pečico, klasično pečico in 
kombinirano parno pečico – in to v klasičnih 
dimenzijah niše 60 x 60 cm. Ta aparat je 
opremljen z vsemi funkcijami aparata XL, 
vključno s termometrom za živila s priključ-
nim kablom. Kombinacija z 29 cm visokim 
predalom pa poleg tega ponuja dodatne 
neslutene možnosti.
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Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?
Prednosti kombiniranih parnih pečic

Parna pečica s popolno 
funkcijo klasične pečice, 

popolna kombinirana parna pečica
Številne funkcije v enem aparatu: 
neskončne kombinacije omogočajo 
popolno kuhanje, pečenje in peko.

MultiSteam
Popolnost po vašem okusu 

– parna pečica Miele je pravi vsestranski 
talent in predstavlja idealno dopolnitev 
pečice in kuhalne plošče. Ker so časi 
kuhanja v pari enaki kot pri klasičnem 
kuhanju, vam ni treba spremeniti svojih 
navad. Pripravite lahko posamezno predjed, 
juho, ribo, meso, zelenjavo, prilogo ali 
sladico ali pa se odločite, da v enem 
postopku kuhanja v pari pripravite celoten 
meni. Tudi zahtevne želje glede rezultata 
kuhanja – čvrsto ali mehko – lahko z Miele-
jevo kombinirano parno pečico z lahkoto 
izpolnite. Za popolne rezultate poskrbi 
edinstveni zunanji uparjalnik v obliki Miele-
jeve tehnologije MultiSteam. Šest šob za 
paro omogoča hitro ustvarjanje pare, kratek 
čas segrevanja in odlično porazdelitev pare 
za enakomerne rezultate.

Notranjost pečice XL in XXL
Brez težav s prostorom: dovolj prostora za 
pripravo menija za do 10 oseb, pa tudi za 
celo ribo ali perutnino.

Dvižna letev z odpiranjem na 
motorni pogon

Udobno: dvižna letev se odpre in zapre zgolj 
s pritiskom, za njo pa sta posoda za vodo in 
termometer za živila.

Kombinirana peka
Hrustljavo od zunaj in sočno od znotraj: 
uporabite lahko na primer kombinacijo vlage 
in vročega zraka za odlične rezultate peke in 
pečenja.

Brezvrvični termometer za 
živila

Nadzor ni več potreben: prikaz preostalega 
časa vam natančno pove, kdaj je meso, riba 
ali perutnina pečena natančno tako, kot 
želite.  
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Parne tehnologije
Kaže, s kakšnim sistemom ustvar-
janja pare je opremljen aparat.

Hitro ustvarjanje pare in enako-
merna porazdelitev pare prek 
šestih šob

PerfectClean
Kaže, ali je aparat opremljen s 
prevleko PerfectClean.

Patentirano oplemenitenje povr-
šine za neprekosljivo udobje pri 
čiščenju

Dvižna letev
Kaže, ali je aparat opremljen z 
dvižno letvijo.

 Odpiranje in zapiranje dvižne letve 
z motornim pogonom: udoben 
dostop do posode za vodo, 
posode za kondenzat in termome-
tra za živila – z dotikom prsta.

Termometer za živila
Kaže, ali je aparat opremljen s 
termometrom za živila.

Do stopinje natančno pečenje

Fiksni vodni priključek
 Kaže, ali aparat nudi možnost 
fiksnega priklopa na vodovodno 
omrežje.

Aparat s fiksnim vodnim 
priključkom

Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za kombinirane parne pečice

Na naslednjih straneh so v tabelah 
še enkrat podrobno predstavljeni 
vsi modeli Mielejevih kombiniranih 
parnih pečic. Izdelki Miele imajo v 
osnovi najrazličnejše funkcije in 
lastnosti.

Najpomembnejše značilnosti so 
navedene neposredno nad izdel-
kom v obliki ikon, da je mogoče 
pregledno razločevanje izdelkov. 
Za hitrejši pregled je na tej strani 
kratka razlaga za vse uporabljene 
ikone v tej skupini izdelkov.

Krmiljenje
Kaže, s katero vrsto upravljanja je 
opremljen aparat.

Intuitivno upravljanje z dotikom 
prsta

Volumen notranjosti pečice
 Kaže, kakšno kapaciteto ima 
notranjost aparata.

 Kombinirane parne pečice Miele 
imajo različne prostornine: 68 in 
48 litrov.

Kuhanje sous-vide
Kaže, ali aparat nudi ta način 
priprave.

Postopek priprave, v katerem se 
jed nežno skuha v vakuumski 
embalaži.

Avtomatski programi
Kaže, ali aparat nudi avtomatske 
programe.

Povsem avtomatska priprava jedi, 
ki bistveno olajša delo
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Kombinirane parne pečice
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka DGC 6800 DGC 6800 X
Izvedba
Kombinirana parna pečica • •
Dizajn
ArtLine/PureLine/ContourLine –/•/– •/–/–
Prikazovalnik/brez ročaja/pogrezljivi gumbi M Touch/–/– M Touch/•/–
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Elektronsko uravnavanje temperature pri pečenju v °C 30 – 225 30 – 225
Elektronsko uravnavanje temperature pri kuhanju v pari v °C 40 – 100 40 – 100
Senzor razmer v pečici/kuhanje menijev brez prenosa okusov •/• •/•
Brezvrvični termometer za živila/termometer za živila •/– •/–
Načini delovanja
Kuhanje v pari/Sous-vide/Kombinirana peka •/•/• •/•/•
Vroč zrak plus/Avtomatski programi •/več kot 200 •/več kot 200
Zgornje/spodnje gretje/Zgornje gretje/Spodnje gretje •/•/• •/•/•
Veliki žar/Mali žar/Žar s kroženjem zraka •/•/• •/•/•
Udobna uporaba
Touch2open/dvižna letev z motornim pogonom –/• •/•
Avtomatsko kuhanje menijev s paro • •
Prikaz ure/prikaz datuma/nastavljiv zvočni signal •/•/• •/•/•
Nastavitev začetka in konca priprave • •
Prikaz dejanske temperature/predlagana temperatura •/• •/•
Lastni programi/individualne nastavitve 20/• 20/•
Vrata aparata
Vrata CleanGlass/prozorna vrata/SoftOpen •/•/– •/•/•
Notranjost pečice
Notranjost pečice XL/notranjost pečice XXL/volumen notranjosti pečice v l •/–/48 •/–/48
Odstranljiva stranska vodila s prevleko PerfectClean • •
Število halogenskih lučk dve dve
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel* • –
Notranjost pečice iz plemenitega jekla s prevleko PerfectClean/
s strukturo platna •/• •/•
Zunanji uparjalnik • •
Vzdrževalni programi Namakanje/Izpiranje/Sušenje •/•/• •/•/•
Parna tehnologija in oskrba z vodo
MultiSteam/MonoSteam •/– •/–
Posoda za vodo z uparjalnikom/posoda za svežo vodo –/• –/•
Posoda za kondenzat za dvižno letvijo z motornim pogonom • •
Priključek na svežo vodo/priključek na odtok –/– –/–
Učinkovitost in trajnostnost
Energetsko varčna nastavitev za osvetlitev/hitro segrevanje •/• •/•
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/WifiConn@ct •/• •/•
Potrebna dodatna oprema XKM 3100 W XKM 3100 W
Varnost
Sistem ohlajanja aparata in hladna sprednja stran • •
Varnostni izklop/zapora vklopa •/• •/•
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G) 560 – 568 x 450 – 452 x 555 560 – 568 x 450 – 452 x 555
Skupna priključna moč v kWh/napetost v V/zaščita v A/število faz 3,4/230/16/1 3,4/230/16/1
Priložena oprema
Izvlečna vodila FlexiClip s prevleko PerfectClean • •
Globoki pekač s prevleko PerfectClean/rešetka s prevleko PerfectClean 1/1 1/1
Perforirana/neperforirana posoda za kuhanje iz plemenitega jekla 2/1 2/1
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV
Grafitno siva** – 3.829,00
Plemenito jeklo/CleanSteel 3.669,00 –
Briljantno bela** 3.669,00 3.829,00
Obsidian črna** 3.669,00 3.829,00
Havana rjava** 3.669,00 –

*velja samo za plemenito jeklo CleanSteel
**dobavni rok 6 tednov
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Kombinirane parne pečice
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka DGC 6860 DGC 6860 X DGC 6865
Izvedba
Kombinirana parna pečica • • •
Dizajn
ArtLine/PureLine/ContourLine –/•/– •/–/– –/•/–
Prikazovalnik/brez ročaja/pogrezljivi gumbi M Touch/–/– M Touch/•/– M Touch/–/–
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Elektronsko uravnavanje temperature pri pečenju v °C 30 – 225 30 – 225 30 – 225
Elektronsko uravnavanje temperature pri kuhanju v pari v °C 40 – 100 40 – 100 40 – 100
Senzor razmer v pečici/kuhanje menijev brez prenosa okusov •/• •/• •/•
Brezvrvični termometer za živila/termometer za živila •/– •/– •/–
Načini delovanja
Kuhanje v pari/Sous-vide/Kombinirana peka •/•/• •/•/• •/•/•
Vroč zrak plus/Avtomatski programi •/več kot 200 •/več kot 200 •/več kot 200
Zgornje/spodnje gretje/Zgornje gretje/Spodnje gretje •/•/• •/•/• •/•/•
Veliki žar/Mali žar/Žar s kroženjem zraka •/•/• •/•/• •/•/•
Udobna uporaba
Touch2open/dvižna letev z motornim pogonom –/• •/• –/•
Avtomatsko kuhanje menijev s paro • • •
Prikaz ure/prikaz datuma/nastavljiv zvočni signal •/•/• •/•/• •/•/•
Nastavitev začetka in konca priprave • • •
Prikaz dejanske temperature/predlagana temperatura •/• •/• •/•
Lastni programi/individualne nastavitve 20/• 20/• 20/•
Vrata aparata
Vrata CleanGlass/prozorna vrata/SoftOpen •/•/– •/•/• •/•/–
Notranjost pečice
Notranjost pečice XL/notranjost pečice XXL/volumen notranjosti pečice v l –/•/68 –/•/68 –/•/68
Odstranljiva stranska vodila s prevleko PerfectClean • • •
Število halogenskih lučk dve dve dve
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel* • – •
Notranjost pečice iz plemenitega jekla s prevleko PerfectClean/
s strukturo platna •/• •/• •/•
Zunanji uparjalnik • • •
Vzdrževalni programi Namakanje/Izpiranje/Sušenje •/•/• •/•/• •/•/•
Parna tehnologija in oskrba z vodo
MultiSteam/MonoSteam •/– •/– •/–
Posoda za vodo z uparjalnikom/posoda za svežo vodo –/• –/• –/–
Posoda za kondenzat za dvižno letvijo z motornim pogonom • • –
Priključek na svežo vodo/priključek na odtok –/– –/– •/•
Učinkovitost in trajnostnost
Energetsko varčna nastavitev za osvetlitev/hitro segrevanje •/• •/• •/•
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/WifiConn@ct •/• •/• •/•
Potrebna dodatna oprema XKM 3100 W XKM 3100 W XKM 3100 W
Varnost
Sistem ohlajanja aparata in hladna sprednja stran • • •
Varnostni izklop/zapora vklopa •/• •/• •/•
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G) 560 – 568 x 593 – 595 x 555 560 – 568 x 593 – 595 x 555 560 – 568 x 593 – 595 x 555
Skupna priključna moč v kWh/napetost v V/zaščita v A/število faz 3,5/230/16/1 3,5/230/16/1 3,5/230/16/1
Priložena oprema
Izvlečna vodila FlexiClip s prevleko PerfectClean • • •
Globoki pekač s prevleko PerfectClean/rešetka s prevleko PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Perforirana/neperforirana posoda za kuhanje iz plemenitega jekla 2/1 2/1 2/1
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV
Grafitno siva** – 4.799,00 –
Plemenito jeklo/CleanSteel 4.699,00 – 4.849,00
Briljantno bela** 4.699,00 4.799,00 4.849,00
Obsidian črna** 4.699,00 4.799,00 4.849,00
Havana rjava** 4.699,00 – 4.849,00

*velja samo za plemenito jeklo CleanSteel
**dobavni rok 6 tednov
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Kombinirana parna pečica
Kombinirana parna pečica XL izpolni vse želje. Kot parna pečica 
ponuja vse prednosti, ki so opisane v poglavju o parnih pečicah. 
Poleg tega pa omogoča tudi različne funkcije klasične pečice, kot so 
načini Vroč zrak plus, Zgornje/spodnje gretje in Žar. Vse njene 
sposobnosti pa najbolje pridejo do izraza pri kombiniranem načinu 
delovanja – kombinaciji vlažne in suhe vročine, ki zlasti pri peki in 
pečenju zagotavlja popolne rezultate.

Kuhanje na treh nivojih
V kombiniranih parnih pečicah Miele lahko istočasno kuhate v pari 
na do treh nivojih – celo različne vrste jedi. Med kuhanjem v pari se 
namreč vonji in okusi ne prenašajo na druge jedi. Tako lahko istoča-
sno pripravite celoten meni za več oseb. Vsaka sestavina ohrani 
svojo lastno, pristno aromo.

Kuhanje, neodvisno od količine živila
Ne glede na to, ali gre za le eno porcijo ali celoten družinski obrok, 
ali so živila zamrznjena ali sveža, trajanje kuhanja v parni pečici Miele 
ostane vedno enako. Zamudno tehtanje in preračunavanje različnih 
časov kuhanja ni potrebno.

Kuhanje sous-vide
Kuhanje sous-vide poteka v parni pečici pri nizkih, ves čas enakih 
temperaturah in z dolgimi časi priprave. Videz, oblika, mineralne 
snovi in vitamini živila se ohranijo. S predalom za vakuumiranje lahko 
meso, ribe, zelenjavo ali sadje optimalno pripravite na kuhanje 
sous-vide.

MultiSteam
MultiSteam je kombinacija zmogljivega uparjalnika in optimalne 
porazdelitve pare, ki se dovaja v notranjost pečice skozi 6 šob za 
paro. Uparjalnik skrbi za hitro in enakomerno porazdelitev pare in s 
tem za kratke čase segrevanja notranjosti pečice. Ker je notranjost 
pečice med postopkom priprave popolnoma zapolnjena s paro, je iz 
nje izpodrinjen ves kisik. Videz živil se zato med kuhanjem v pari ne 
spremeni.

Notranjost pečice iz plemenitega jekla
Veliko prostora za vašo kreativnost: kombinirana parna pečica Miele 
vam ponuja uporabno prostornino do 68 l. V njej lahko pripravite 
celoten meni za 8 do 10 oseb ali pa spečete velike kose živil, kot je 
perutnina ali cela riba. Vse Mielejeve parne pečice so opremljene z 
notranjostjo iz plemenitega jekla. Ta profesionalna površina je abso-
lutno nerjaveča in omogoča enostavno čiščenje.

Notranjost pečice XL
Veliko prostora za vašo kreativnost: Mielejeva kombinirana parna 
pečica XL vam ponuja uporabno prostornino do 48 l. V njej lahko 
pripravite celoten meni za 8 do 10 oseb ali pa spečete velike kose 
živil, kot je perutnina ali cela riba.

Avtomatski programi
Inteligentni avtomatski programi za pripravo najrazličnejših živil vam 
olajšajo vsakdanje kuhanje. Ročna izbira temperature in trajanja 
postopka ni več potrebna. Pri mnogih živilih lahko dodatno določite 
tudi stopnjo kuhanja oz. pri kruhu in mesu stopnjo zapečenosti – za 
popolne rezultate z zagotovljenim uspehom. Tako na preprost in 
zanesljiv način ustrežete tudi najzahtevnejšim okusom.

Avtomatsko kuhanje menijev
Z avtomatskim kuhanjem menijev lahko kombinirate do tri avtomat-
ske programe za pripravo različnih živil. Temperatura, čas priprave in 
zaporedje živil se avtomatsko določijo. Pečica vas obvesti, kdaj 
morate dodati posamezno sestavino menija, da so vsa živila hkrati 
do konca pripravljena. Tako je lahko celoten meni pripravljen brez 
stresa v optimalnem trenutku.

CleanSteel
Mielejevi aparati iz plemenitega jekla imajo posebej kakovostno 
površino CleanSteel, ki omogoča izjemno enostavno čiščenje. Prstni 
odtisi se na površini CleanSteel praktično ne vidijo.

Časovne funkcije
Nastavite lahko uro začetka in konca ali trajanje postopka priprave. 
Vaše jedi bodo tako popolno pripravljene točno ob želeni uri. Po 
preteku nastavljenega trajanja priprave se postopek samodejno 
konča. V primeru izpada električnega toka se funkcija ure ohrani do 
pribl. 200 ur. Ko se električno napajanje ponovno vzpostavi, se na 
prikazovalniku pojavi trenutni točen čas – ure vam ni treba na novo 
nastavljati.

Fiksni vodni priključek
Fiksni vodni priključek kombinirane parne pečice Miele vam nudi 
dodatno udobje. Dotok in odtok vode v tem primeru delujeta pov-
sem avtomatsko, zato polnjenje posode za vodo in praznjenje 
posode za kondenzat ni potrebno. Aparat je tako vedno pripravljen 
za uporabo.

Funkcija ohranjanja toplote
Po preteku časa priprave se jedi avtomatsko ohranjajo tople še do 
15 minut, ne da bi se izgubljala njihova kakovost. Tako ni nič hudega, 
če pride do nekajminutne zamude.

Halogenska osvetlitev
Halogenska osvetlitev skrbi za optimalne svetlobne razmere in dobro 
vidnost živil v pečici. Vgradnja lučke v ravnini površine stene zagota-
vlja enostavno čiščenje.

Kombinirana peka
Kuhanje v pari in drugi načini delovanja v poljubni kombinaciji: 
temperaturo (40 °C do 225 °C) in vsebnost vlage (0 % do 100 %) 
lahko nastavite po svojih željah in ju v hitrem zaporedju do šestkrat 
spremenite. Tako uživate v izjemni fleksibilnosti, s katero dosežete 
najboljše rezultate peke in pečenja.

Koristne informacije
Slovarček izrazov o Mielejevih kombiniranih parnih pečicah
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Notranjost pečice XXL
Trije aparati v enem z uporabno prostornino velike pečice: velikost 
notranjosti pečice 68 litrov vam odpira neslutene možnosti v pripravi 
živil.

Odpiranje in zapiranje dvižne letve z motornim pogonom
Dvižna letev se odpre s pritiskom na tipko; za njo so posoda za 
vodo, posoda za kondenzat in brezvrvični termometer za živila. Med 
odpiranjem letve se posodi za vodo in kondenzat pomakneta naprej, 
da ju z lahkoto odstranite. Tako lahko napolnite posodo za vodo 
oziroma izpraznite posodo za kondenzat, ne da bi odprli vrata 
pečice. Letev sama se rahlo nagne proti vam, da je upravljanje 
enostavnejše in pregled nad prikazovalnikom najboljši.

Posoda za kondenzat
Posoda za kondenzat zbira odvečno kondenzirano paro in tako skrbi 
za prijetno ozračje v kuhinji ter po končanem postopku za lažje 
čiščenje notranjosti pečice.

Patentiran sistem površinske obdelave PerfectClean
Notranjost kombinirane parne pečice je izdelana iz plemenitega jekla 
s posebno strukturo platna; površina je poleg tega oplemenitena s 
prevleko PerfectClean. Zato je manj občutljiva za razenje in bistveno 
enostavnejša za čiščenje kot običajna notranjost pečice iz plemeni-
tega jekla. Površine, oplemenitene s prevleko PerfectClean, vas 
prepričajo s svojim učinkom proti prijemanju: že med pripravo živil se 
na stene pečice prime manj nečistoč.

Raznovrstna oprema s prevleko PerfectClean
Poleg posod za kuhanje v pari iz plemenitega jekla so kombiniranim 
parnim pečicam XL priloženi tudi globoki pekač, vodila FlexiClip in 
rešetka – z najboljšimi lastnostmi proti prijemanju, ki jih zagotavlja 
prevleka PerfectClean. Dodatno opremo, kot so pekači, dodatna 
vodila FlexiClip*, luknjičasti pekač ipd., lahko kupite v trgovini z 
opremo Miele ali v spletni prodajalni Miele.

Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo
Kombinirane parne pečice Miele se hladijo z vseh strani. Tako 
ostanejo območja upravljanja in prijemanja ter pohištveni element 
okrog aparata razmeroma hladni. Ta sistem preprečuje nabiranje 
vlage na upravljalni plošči in skrbi za nizko temperaturo sprednje 
stranice aparata in vrat, s tem pa tudi za varnost in zaščito pred 
opeklinami.

Senzor razmer v pečici
Mielejev senzor meri in uravnava vlažnost v notranjosti pečice. Pri 
tem upošteva tudi lastno vlažnost živil. Razmere v pečici so tako 
vedno optimalno prilagojene posamezni vrsti jedi.

SoftOpen
Pri aparatih s funkcijo SoftOpen so vrata pri odpiranju mehko vzme-
tena v končnem položaju.

Termometer za živila
Meso, ribe in perutnina so pripravljeni natančno po vaših željah: 
termometer za živila meri središčno temperaturo v pečenki in vas 
obvešča o preostalem času priprave. Tako vam ni treba stalno 
nadzorovati postopka pečenja. Odvisno od modela je termometer za 
živila na voljo tudi brez priključne vrvice.

Touch2open
Ne gre za čarovnijo, to je Miele: Touch2Open spremeni kuhanje v 
posebno doživetje in predstavlja tudi popolno rešitev za dizajn kuhinj 
brez ročajev. Z dotikom ustreznega simbola na liniji senzorskih tipk 
se vrata s prefinjenim mehanizmom odpiranja mehko in samodejno 
odprejo do kota 90°. Udobje, ki vas bo navduševalo dan za dnem.

Varnostne funkcije
Aparat lahko zaklenete s konico prsta in ga tako zaščitite pred 
neželenim vklopom, npr. če so v bližini otroci. Tudi če je prekoračen 
maksimalni čas delovanja, se kombinirana parna pečica Miele 
samodejno izklopi. Če torej pozabite izklopiti aparat, je za varnost 
kljub temu poskrbljeno.

* odvisno od modela
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Svetovna novost iz družine Miele:
vgradna parna pečica z mikrovalovi

Kuhanje v pari, kuhanje in segrevanje v 
eni pečici
Si želite, da bi lahko s svojimi kuhinjskimi 
aparati pokrivali čim več načinov priprave 
živil? Poleg osrednjega elementa – pečice 
– pri načrtovanju kuhinje pogosto ostane 
dovolj prostora le še za en aparat.

Največkrat je to potem mikrovalovna pečica. 
Odlikuje se namreč s hitrostjo pri odtajeva-
nju in segrevanju, ponuja pa tudi raznolike 
možnosti v kuhinjskem vsakdanu: na primer 
hitro pogrevanje skodelice kakava ali mleka, 
pripravo vrečke pokovke za filmski večer z 
enim samim pritiskom na gumb ali izjemno 
preprosto in hitro kuhanje slastnih marme-
lad. Resnično nepogrešljiv vsakdanji 
pomočnik!

Že več let pa je vse bolj priljubljena tudi 
uporaba parne pečice. Njena prednost je 
udobna in nežna priprava živil, kot so ribe in 
zelenjava. Naravni okus in barva živil se v 
celoti ohranita. Izjemni rezultati kuhanja pa 
hkrati tudi pomembno prispevajo k zdravi 
prehrani.

Podjetju Miele je zdaj uspelo združiti pred-
nosti obeh aparatov – v vgradni parni pečici 
z mikrovalovi.

S tem inovativnim in edinstvenim vgradnim 
aparatom Miele ponuja optimalno rešitev za 
kuhinje, v katerih sta na voljo samo dve 
vgradni niši. To je popolna dopolnitev vaše 
pečice.

Če je na voljo niša z višino 60 cm, pa je 
idealna dopolnitev vaših vgradnih aparatov 
Miele 
pečica DGM 6000 v kombinaciji z grelnim 
predalom Gourmet višine 14 cm.



72



73

M
ie

le
je

ve
 v

gr
ad

ne
 p

ar
ne

 p
eč

ic
e 

z 
m

ik
ro

va
lo

vi

Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?
Prednosti* vgradnih parnih pečic z mikrovalovi

MultiSteam
Popolnost po vašem okusu 

– parna pečica Miele je pravi vsestranski 
talent in predstavlja idealno dopolnitev 
pečice in kuhalne plošče. Ker so časi 
kuhanja v pari enaki kot pri klasičnem 
kuhanju, vam ni treba spremeniti svojih 
navad. Pripravite lahko posamezno predjed, 
juho, ribo, meso, zelenjavo, prilogo ali 
sladico ali pa se odločite, da v enem 
postopku kuhanja v pari pripravite celoten 
meni. Tudi zahtevne želje glede rezultata 
kuhanja – čvrsto ali mehko – lahko z Miele-
jevo parno pečico z lahkoto izpolnite.

Za popolne rezultate poskrbi edinstveni 
zunanji uparjalnik v obliki Mielejeve tehnolo-
gije MultiSteam. Osem šob za paro omo-
goča pri moči 3,3 kW hitro ustvarjanje pare, 
kratek čas segrevanja in odlično porazdeli-
tev pare za enakomerne rezultate.

Ker je notranjost pečice med postopkom 
priprave popolnoma zapolnjena s paro, je iz 
nje izpodrinjen ves kisik. Videz živil se zato 
med kuhanjem v pari ne spremeni.

Velika notranjost in velika 
površina za vlaganje

Izkoristite celotno globino: istočasno pripra-
vite tudi velike količine živil in tako prihranite 
čas in energijo.

Avtomatsko kuhanje menijev
Popoln meni: temperatura, čas 

priprave in zaporedje živil se s kuhanjem 
menijev avtomatsko določijo.

Tipka za pokovko
Z enim samim pritiskom na 

tipko: zavojček pokovke pripravite hitro in 
preprosto.

Enostavno čiščenje
Brez oblog vodnega kamna: hitro in eno-
stavno čiščenje, ki ga omogoča zunanji 
uparjalnik.

Avtomatski programi parne pečice
Brez truda popolno pripravite več kot 150 
jedi: meso, ribe, zelenjava in številne druge 
jedi bodo zagotovo uspele.

* odvisno od modela
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Krmiljenje
Kaže, s katero vrsto upravljanja je 
opremljen aparat.

Intuitivno upravljanje z dotikom 
prsta

Volumen notranjosti pečice
 Kaže, kakšno kapaciteto ima 
notranjost aparata.

Volumen notranjosti pečice: 
40 litrov

Kuhanje sous-vide
Kaže, ali aparat nudi ta način 
priprave.

Postopek priprave, v katerem se 
jed nežno skuha v vakuumski 
embalaži.

Moč mikrovalov
Kaže, kakšno moč mikrovalov 
nudi pečica.

Povsem avtomatska priprava jedi, 
ki bistveno olajša delo

MultiSteam
Kaže, s kakšnim sistemom ustvar-
janja pare je opremljen aparat.

Hitro ustvarjanje pare in enako-
merna porazdelitev pare prek 
osmih šob

Pokovka
Kaže, ali je aparat opremljen s 
tipko za pokovko.

Za hitro in enostavno pripravo 
sveže pokovke

Avtomatski programi
Kaže, ali aparat nudi avtomatske 
programe.

Povsem avtomatska priprava jedi, 
ki bistveno olajša delo

LED-osvetlitev
Kaže, kako je osvetljena notranjost 
aparata.

Optimalna osvetlitev notranjosti 
pečice in s tem najboljši pregled 
nad živili

Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za parne pečice z mikrovalovi

Na naslednjih straneh so v tabelah 
še enkrat podrobno predstavljeni 
vsi modeli Mielejevih parnih pečic 
z mikrovalovi. Izdelki Miele imajo v 
osnovi najrazličnejše funkcije in 
lastnosti.

Najpomembnejše značilnosti so 
navedene neposredno nad izdel-
kom v obliki ikon, da je mogoče 
pregledno razločevanje izdelkov. 
Za hitrejši pregled je na tej strani 
kratka razlaga za vse uporabljene 
ikone v tej skupini izdelkov.
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Parne pečice z mikrovalovi
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka DGM 6401 DGM 6800
Izvedba
Parna pečica z mikrovalovi • •
Dizajn
PureLine/ContourLine •/– •/–
Prikazovalnik DirectSensor M Touch
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Elektronsko uravnavanje temperature pri kuhanju v pari v °C 40 – 100 40 – 100
Elektronsko krmiljena moč mikrovalov • •
Stopnje moči v W 80/150/300/450/600/850/1000 80/150/300/450/600/850/1000
Kuhanje menijev brez prenosa okusov • •
Avtomatski programi z individualno prilagoditvijo rezultata priprave • •
Ohranjanje toplote • •
Načini delovanja
Kuhanje v pari/Sous-vide/Mikrovalovi •/•/• •/•/•
Avtomatski programi kuhanja v pari nad 75 nad 150
Odtajevanje/Pogrevanje •/• •/•
Udobna uporaba
Kuhanje v pari na do 3 nivojih hkrati • •
Avtomatsko kuhanje menijev s paro – •
Redukcija pare pred koncem kuhanja • •
Prikaz ure/prikaz datuma/nastavljiv zvočni signal •/•/• •/•/•
Nastavitev začetka in konca priprave • •
Prikaz dejanske temperature/predlagana temperatura •/• •/•
Hitri zagon z mikrovalovi/funkcija Pokovka •/• •/•
Lastni programi/individualne nastavitve 20/• 20/•
Vrata aparata
Vrata CleanGlass/prozorna vrata/tečaj vrat •/•/spodaj •/•/spodaj
Notranjost pečice
Volumen notranjosti pečice v l/število nivojev vstavljanja 40/4 40/4
Število LED-lučk tri tri
Modul MultiSteam • •
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel* • •
Zunanji uparjalnik • •
Grelnik v dnu pečice za manj kondenzata • •
Avtomatsko odstranjevanje vodnega kamna • •
Parna tehnologija in oskrba z vodo
MultiSteam • •
Količina vode za pribl. 90 minut kuhanja • •
Posoda za svežo vodo/fiksni vodni priključek •/– •/–
Odstranjevanje posode za svežo vodo z mehanizmom 
»push-to-release« • •
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/WifiConn@ct –/– •/•
Potrebna dodatna oprema – XKM 3100 W
Varnost
Sistem ohlajanja aparata in hladna sprednja stran • •
Varnostni izklop/zapora vklopa •/• •/•
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G) 560 – 568 x 450 x 550 560 – 568 x 450 x 550
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 3,3/230/16 3,3/230/16
Priložena oprema
Perforirana/neperforirana posoda za kuhanje iz plemenitega jekla 2/1 2/2
Rešetka/stekleni pladenj •/• •/•
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV
Plemenito jeklo/CleanSteel 2.149,00 3.679,00
Briljantno bela** 2.149,00 3.679,00
Obsidian črna** 2.149,00 3.679,00
Havana rjava** 2.149,00 3.679,00

*velja samo za plemenito jeklo CleanSteel
**dobavni rok 6 tednov
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Avtomatski programi
Inteligentni avtomatski programi za pripravo najrazličnejših živil vam 
olajšajo vsakdanje kuhanje. Ročna izbira temperature in trajanja 
postopka ni več potrebna. Pri mnogih živilih lahko dodatno določite 
tudi stopnjo kuhanja – za popolne rezultate z zagotovljenim 
uspehom. Tako na preprost in zanesljiv način ustrežete tudi 
najzahtevnejšim okusom.

Avtomatsko kuhanje menijev
Z avtomatskim kuhanjem menijev lahko kombinirate do tri 
avtomatske programe za pripravo različnih jedi. Temperatura, čas 
priprave in zaporedje živil se avtomatsko določijo. Pečica vas 
obvesti, kdaj morate dodati posamezno sestavino menija, da so vsa 
živila hkrati do konca pripravljena. Tako je lahko celoten meni 
pripravljen brez stresa v optimalnem trenutku.

CleanSteel
Aparati Miele z ohišjem iz plemenitega jekla imajo posebej 
kakovostno površino CleanSteel. Ta plemenita prevleka omogoča 
izjemno enostavno ohranjanje čistoče površin brez posebnih čistilnih 
sredstev. Prstni odtisi se na površini CleanSteel praktično ne vidijo.

Časovne funkcije
Nastavite lahko uro začetka in konca ali trajanje postopka priprave. 
Vaše jedi bodo tako popolno pripravljene točno ob želeni uri. Po 
preteku nastavljenega trajanja priprave se postopek samodejno 
konča. V primeru izpada električnega toka se funkcija ure ohrani do 
pribl. 200 ur. Ko se električno napajanje ponovno vzpostavi, se na 
prikazovalniku pojavi trenutni točen čas – ure vam ni treba na novo 
nastavljati.

Elektronsko uravnavanje temperature
Temperatura kuhanja se elektronsko nadzoruje in zanesljivo 
uravnava. Ker je temperatura ves čas natančno enaka nastavljeni, 
lahko vedno dosežete najboljše rezultate.

Enostavno čiščenje
Ker imajo zunanji uparjalnik in notranjost iz plemenitega jekla, se 
parne pečice Miele odlikujejo z izjemno enostavnim čiščenjem. V 
pečici se ne kopičijo nadležne obloge vodnega kamna in nega 
gladkih sten ter predvsem dna notranjosti pečice je posebej prepro-
sta. Po končanem kuhanju zadostuje le poteg s krpo in vse površine 
so ponovno suhe in sijoče.

Funkcija ohranjanja toplote
Po preteku časa priprave se jedi avtomatsko ohranjajo tople še do 
15 minut, ne da bi se izgubljala njihova kakovost. Tako ni nič hudega, 
če vaši gostje zamudijo nekaj minut.

Hitri zagon z mikrovalovi
Polna moč s pritiskom na tipko: funkcija hitrega zagona z mikrovalovi 
nudi hiter dostop do največje moči mikrovalov. S pritiskom na tipko 
"Start" (1-, 2- ali 3-krat) se aparat zažene za 30, 60 ali 120 sekund in 
se nato avtomatsko izklopi. Nastavljene tri časovne vrednosti lahko 
po želji spremenite. Na primer za večerno skodelico kakava ali za 
redno segrevanje otroških stekleničk.

Kuhanje na treh nivojih
V parnih pečicah Miele lahko istočasno kuhate na do treh nivojih 
– celo različne vrste jedi. Med kuhanjem v pari se namreč vonji in 
okusi ne prenašajo na druge jedi. Tako lahko istočasno pripravite 
celoten meni za več oseb. Vsaka jed ohrani svojo lastno, pristno 
aromo.

Kuhanje v pari, neodvisno od količine živila
Ne glede na to, ali gre za le eno porcijo ali celoten družinski obrok, 
ali so živila zamrznjena ali sveža, trajanje kuhanja v parni pečici Miele 
ostane vedno enako. Zamudno tehtanje in preračunavanje različnih 
časov kuhanja ni potrebno.

Kuhanje sous-vide
Kuhanje sous-vide poteka v parni pečici pri nizkih, ves čas enakih 
temperaturah in z dolgimi časi priprave. Videz, oblika, mineralne 
snovi in vitamini živila se ohranijo. S predalom za vakuumiranje lahko 
meso, ribe, zelenjavo ali sadje optimalno pripravite na kuhanje 
sous-vide.

Lahka posoda za vodo
Vse parne pečice Miele s sistemom MultiSteam imajo posodo za 
vodo, ki je lahka in enostavna za uporabo. Uparjalnik je nameščen 
za notranjostjo pečice.

Lastni programi
Pri parnih pečicah Miele lahko ustvarite do 20 lastnih programov: 
določite lahko temperaturo in trajanje postopka in s tem želeno 
stopnjo, do katere se živilo skuha. Tako lahko nastavitve za jedi, ki jih 
pogosto pripravljate, prikličete v enem samem koraku – in vaši 
odlični rezultati kuhanja se avtomatsko natančno ponovijo.

LED-osvetlitev notranjosti pečice in prozorna vrata
Prozorna vrata v kombinaciji z edinstveno, inovativno osvetlitvijo 
notranjosti pečice omogočajo najboljši pregled nad živili v pečici.

MultiSteam
MultiSteam je kombinacija zmogljivega uparjalnika in optimalne 
porazdelitve pare, ki se dovaja v notranjost pečice skozi 8 šob za 
paro. Uparjalnik z močjo 3,3 kW skrbi za hitro in enakomerno poraz-
delitev pare in s tem za kratke čase segrevanja notranjosti pečice. 
Ker je notranjost pečice med postopkom priprave popolnoma 
zapolnjena s paro, je iz nje izpodrinjen ves kisik. Videz živil se zato 
med kuhanjem v pari ne spremeni.

Notranjost pečice iz plemenitega jekla
Veliko prostora za vašo kreativnost: Mielejeva parna pečica z mikro-
valovi vam ponuja uporabno prostornino do 40 l. V njej lahko pripra-
vite celoten meni za 8 do 10 oseb ali pa velike kose živil, kot je 
perutnina ali cela riba. Vse Mielejeve parne pečice so opremljene z 
notranjostjo iz plemenitega jekla. Ta profesionalna površina je abso-
lutno nerjaveča in omogoča enostavno čiščenje.

Koristne informacije
Slovarček izrazov o Mielejevih vgradnih parnih pečicah z mikrovalovi
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Redukcija pare
Že pred koncem postopka priprave se para postopoma odvede iz 
notranjosti pečice. Tako lahko pripravljene jedi posebej udobno 
vzamete iz pečice.

Raznovrstna oprema
Parne pečice Miele so serijsko opremljene z različnimi posodami za 
kuhanje. Za posebne vrste uporabe pa Miele ponuja širok izbor 
opreme, ki jo lahko kupite v trgovini z opremo Miele ali v spletni 
prodajalni Miele.

Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo
Mielejeve parne pečice z mikrovalovi se hladijo z vseh strani. Tako 
ostanejo območja upravljanja in prijemanja ter pohištveni element 
okrog aparata razmeroma hladni. Ta sistem preprečuje nabiranje 
vlage na upravljalni plošči in skrbi za nizko temperaturo sprednje 
stranice aparata in vrat, s tem pa tudi za varnost in zaščito pred 
opeklinami.

Tipka za pokovko
Prijeten filmski večer brez pokovke? Nikoli več. S tipko za pokovko, 
ki je neposredno na upravljalni plošči, lahko zdaj v Mielejevi mikrova-
lovni pečici hitro in preprosto pripravite zavojček pokovke. V ozadju 
tipke za pokovko se skriva inteligenten avtomatski program, ki je 
popolno prilagojen za pripravo običajne velikosti zavojčka pokovke. 
Udobje s pritiskom na tipko!

Udoben program odstranjevanja vodnega kamna
Vse parne pečice Miele omogočajo izjemno udobno odstranjevanje 
vodnega kamna z Mielejevimi tabletami, ki jih lahko kupite v trgovini z 
opremo Miele. Aparat vam sporoči, kdaj morate odstraniti vodni 
kamen, in vas prek prikazovalnika korak za korakom vodi skozi kratki 
postopek.

Velika notranjost z maksimalno površino za vlaganje
Nova 40-litrska notranjost pečice vam omogoča, da pri kuhanju v 
pari na vsakega izmed treh nivojev vstavite eno ali več posebno 
velikih posod za kuhanje. Tako velika površina, kot je nima nihče 
drug!

Varnostne funkcije
Aparat lahko zaklenete s konico prsta in ga tako zaščitite pred 
neželenim vklopom, npr. če so v bližini otroci. Tudi če je prekoračen 
maksimalni čas delovanja, se parna pečica z mikrovalovi samodejno 
izklopi. Če torej pozabite izklopiti aparat, je za varnost kljub temu 
poskrbljeno.
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Vgradni aparati Miele TopControl
Mikrovalovne pečice Miele z upravljalnim 
poljem na zgornjem delu aparata nudijo 
enkratne prednosti. Pri postavitvi kuhinje so 
prilagodljive, saj zagotavljajo popolno 
homogenost dizajna z drugimi vgradnimi 
aparati Miele. Vrata aparata se tako kot pri 
vgradnih pečicah odpirajo na sprednji strani 
navzdol. Ker jih upravljate na zgornji strani 
aparata, je v notranjosti aparata več 
prostora.

Vgradni aparati Miele SideControl
Alternativa aparatom TopControl so mikro-
valovne pečice s klasičnim upravljanjem ob 
strani. Vgradne aparate SideControl lahko 
navpično kombinirate z drugimi vgradnimi 
aparati Miele ali jih namestite posebej. Vrata 
aparata se odpirajo vstran.

TopControl (EasyControl): želeno moč 
oz. temperaturo izbirate na klasičen način z 
vrtenjem levega gumba. Nastavitve znotraj 
7-segmentnega LCD-prikazovalnika lahko 
izbirate prek desnega gumba in vnašate s 
senzorskimi tipkami.

SideControl: želeno moč oz. temperaturo 
nastavljate z zgornjim vrtljivim gumbom, 
težo in čas pa s spodnjim. Druge nastavitve 
lahko izvajate prek tipk v spodnjem delu 
upravljalne plošče.

Koncepti upravljanja

Izvedbe
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Kateri aparat želite?
Raznolikost Mielejevih mikrovalovnih pečic

Raznolikost velikosti Načini delovanjaMere niše

Višina 45 cm, širina 60 cm

Višina 35 cm, širina 50 ali 60 cm

Ne glede na to, ali načrtujete novo kuhinjo 
ali želite zamenjati aparat v obstoječi kuhinji: 
mikrovalovne pečice Miele lahko vgradite v 
vse običajne vgradne niše.

Glede na velikost niše Miele ponuja mikro-
valovne pečice z različno velikostjo notran-
josti. Za veliko in majhno lakoto!

17-litrska notranjost

46-litrska notranjost

Kdor meni, da je mikrovalovna pečica 
primerna predvsem za segrevanje in odtaje-
vanje, bo z aparati Miele odkril kulinarični 
čudež. Dovolite, da vas preseneti raznoli-
kost možnosti, ki jih za vaše vsakdanje 
kuhanje nudijo mikrovalovne pečice Miele.

Mikrovalovne pečice
Segrevanje kozarca mleka, vkuhavanje 
marmelade, topljenje čokolade, kuhanje 
zelenjave, odtajevanje rib, lupljenje mandljev 
– vse to in še veliko več zmore vaša mikro-
valovna pečica Miele že samo z delovanjem 
mikrovalov.

Mikrovalovne pečice z žarom
Z vgrajenim kvarčnim žarom lahko skuhana 
živila še popečete ali pa ga uporabite za 
pečenje in pečenje na žaru. Tako lahko 
toast, zelenjavo ali škampe naredite še 
posebej hrustljave in okusno pečene. Tudi 
zelenjavne narastke lahko dodatno izbolj-
šate s slastno sirovo skorjico.
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Meso
Mojster preobrazbe: svinjina, govedina, 
jagnjetina ali divjačina – mesne jedi v mikro-
valovni pečici zlahka uspejo.

Priloge
Preprosto nenadomestljivo: krompir, riž ali 
testenine so nepogrešljive priloge z visoko 
hranilno vrednostjo.

Zelenjava
Sveže in zdravo: zelenjavo lahko v mikrova-
lovni pečici pripravite raznoliko in zdravo.

Juhe
Presenetljivo vsestranske: juhe najrazličnej-
ših okusov so odlična popestritev jedilnika.

Ribe
Balzam za telo in duha: ribje jedi niso le 
okusne, temveč tudi zdrave, zato so prilju-
bljene po vsem svetu.

Ustrezna nastavitev za vsak recept
Raznolikost uporabe Mielejevih mikrovalovnih pečic

Predjedi
Drobne poslastice: pestre predjedi so v 
mikrovalovni pečici pripravljene v nekaj 
trenutkih.

Omake
Popolna dopolnitev: jedi so okusno zaokro-
žene šele s prefinjenimi omakami.

Narastki
Brezmejne možnosti kombinacij: različice 
prilog ali omak nikoli ne dopustijo, da bi bili 
narastki dolgočasni.

Enolončnice
Klasika na številne načine: s sezonskimi 
sestavinami so tako mesne kot brezmesne 
enolončnice vselej dobrodošle.
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Odtajevanje
Kadar se mudi: občutljiva živila, kot so 
maslo, smetana ali nežni fileji, se zelo hitro 
odtajajo.

Pogrevanje
Kot sveže skuhano: jedi, pijače in otroška 
hrana se nežno segrejejo z močjo 
450–900 W.

Vkuhavanje
Kadar koli na voljo: vkuhavanje majhnih 
porcij sladkih ali pikantnih jedi v kozarcih do 
0,5 l.

Napitki
Segrejte se od znotraj: odvisno od vzdušja 
lahko napitke uživate na klasičen način ali 
pa vsakega posebej izboljšate.

Ohranjanje toplote
Pri majhnih zamudah: po kuhanju se hrana 
avtomatsko ohranja topla še do 15 minut.

Deserti
Sladke skušnjave: za kar najbolj pestre 
oblike zaključka obroka zlahka poskrbi 
mikrovalovna pečica.

Marmelade
Sladki spremljevalci zajtrkov: mikrovalovna 
pečica je odlična za pripravo majhnih količin 
marmelade.

Topljenje čokolade in masla
Nič več prismojene in grudičaste čokolade: 
z močjo 450 W sta stopljena čokolada in 
maslo brezhibna.

Vzhajanje testa
Rahel kruh ali pecivo: pri tem vam lahko 
pomaga mikrovalovna pečica – vzhajanje 
pokritega kvašenega testa pri 80 W.
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Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, so vam pomembne?
Prednosti* Mielejevih mikrovalovnih pečic

Vrtljivi krožnik s premerom 40 cm
Obilo prostora: idealen za namestitev več 
kozarcev, skodelic, krožnikov ali različno 
velikih posod.

LED-osvetlitev
Visokokakovostna in vzdržljiva: svetleče 
diode nudijo sijajen prizor že med pripravo 
jedi v pečici.

Tipka za pokovko
Z enim samim pritiskom na tipko: zavojček 
pokovke pripravite hitro in preprosto.

Kvarčni žar
Hitro in enakomerno: vse jedi se v kratkem 
času optimalno zapečejo.

Avtomatski programi
Pripravite jedi brez truda: preprosto izberite 
program in npr. vnesite težo – vse drugo bo 
naredila pečica.

* odvisno od modela

Notranjost pečice XL
V veliki notranjosti iz plemenitega jekla 
aparatov z upravljanjem TopControl lahko 
popolno pripravite tudi večje količine ali 
kose jedi, npr. piščanca ali narastke. Vrtljivi 
krožnik s premerom 40 cm omogoča 
posebej fleksibilno uporabo različnih posod 
ali več posod, skodelic ali krožnikov hkrati. 
Za pripravo jedi v velikem slogu.
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Filozofija upravljanja
Kaže vrsto upravljanja aparata na 
upravljalni plošči.

 EasyControl: izbira načinov 
delovanja in časov z gumbom, 
prikaz s 7-segmentnim 
prikazovalnikom

Volumen notranjosti pečice
Kaže kapaciteto mikrovalovne 
pečice.

Notranjost mikrovalovne pečice 
ima lahko volumen 17, 26 ali 
46 litrov.

Kvarčni žar
Kaže, ali je aparat opremljen s 
kvarčnim žarom.

Za dodatno popečenje jedi po 
kuhanju

Moč
Kaže moč mikrovalov v vatih (W).

Mielejeve mikrovalovne pečice 
dosegajo moč do 1000 W.

LED-osvetlitev
Kaže, ali je aparat opremljen z 
LED-osvetlitvijo.

Za optimalno osvetlitev celotne 
notranjosti pečice

Pokovka
Kaže, ali je aparat opremljen s 
tipko za pokovko.

Za hitro in enostavno pripravo 
sveže pokovke

Avtomatski programi
 Kaže, ali aparat nudi različne 
avtomatske programe.

Odtajevanje, kuhanje in priprava 
svežih živil brez truda

Vrtljivi krožnik s premerom 
40 cm
 Kaže, ali je aparat opremljen z 
vrtljivim krožnikom premera 
40 cm.

 Na 40-centimetrskem vrtljivem 
krožniku je dovolj prostora za 
različno velike posode ali več 
posod hkrati.

Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za mikrovalovne pečice

Na naslednjih straneh so v tabelah 
še enkrat podrobno predstavljeni 
vsi modeli Mielejevih mikrovalovnih 
pečic. Izdelki Miele imajo v osnovi 
najrazličnejše funkcije in lastnosti.

Najpomembnejše značilnosti so 
navedene neposredno nad izdel-
kom v obliki ikon, da je mogoče 
pregledno razločevanje izdelkov. 
Za hitrejši pregled je na tej strani 
kratka razlaga za vse uporabljene 
ikone v tej skupini izdelkov.
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Mikrovalovne pečice
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka M 6032 SC M 6262 TC
Izvedba
Vgradna mikrovalovna pečica • •
Dizajn
PureLine/ContourLine •/• •/–
TopControl/SideControl –/• •/–
Prikazovalnik EasyControl EasyControl
Pogrezljivi gumbi – •
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Elektronsko krmiljena moč mikrovalov • •
Stopnje moči v W 80/150/300/450/600/800 80/150/300/450/600/750/900
Moč žara v W 800 1.500
Ohranjanje toplote • •
Kvarčni žar • •
Načini delovanja
Avtomatski programi 17 23
Delovanje samo z mikrovalovi – –
Kombinirano delovanje Mikrovalovi/Žar • •
Udobna uporaba
Funkcija Pokovka – •
Prikaz ure • •
Nastavljiv zvočni signal/avtomatski izklop •/• •/•
Hitri zagon z mikrovalovi • •
Funkcija pomnilnika • •
Individualne nastavitve • •
Vrata aparata
Kontaktno stikalo vrat • •
Tipka za odpiranje vrat • –
Tečaj vrat levo spodaj
Notranjost pečice
Volumen notranjosti pečice v l 17 46
Notranjost pečice iz plemenitega jekla • •
LED-osvetlitev pečice • •
Višina notranjosti pečice v cm 20,2 23,2
Premer vrtljivega krožnika v cm 27,2 40,6
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel* • •
Učinkovitost in trajnostnost
Nočni izklop • –
Varnost
Zapora vklopa • •
Varnostno stikalo • •
Varnostna zapora – opozorilo »door« • •
Tehnični podatki
Širina niše v mm 562 – 568 562 – 568
Višina niše v mm 350 – 352 450 – 452
Globina niše v mm 310 550
Prezračevanje, neodvisno od niše • •
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 2,1/220 – 240/10 1,6/220 – 240/10
Priložena oprema
Pokrov • •
Rešetka za žar • •
Plošča Gourmet • •
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV
Plemenito jeklo/CleanSteel 919,00 1.299,00
Briljantno bela** – 1.299,00
Obsidian črna** – 1.299,00
Havana rjava** – 1.299,00

*velja samo za plemenito jeklo CleanSteel
**dobavni rok 6 tednov
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Avtomatski programi
Z avtomatskimi programi Mielejeve mikrovalovne pečice predsta-
vljajo prave kuharske mojstre. Preprosto izberite želeni program in 
vnesite npr. težo živila. Moč mikrovalov in trajanje postopka pečica 
določi povsem avtomatsko. Nadaljnje upravljanje in nadzor nista 
potrebna. Avtomatski programi za odtajevanje, za odtajevanje in 
nadaljnje kuhanje ter za pripravo svežih živil zagotavljajo, da so vse 
jedi pripravljene natančno tako, kot si želite.

Avtomatsko ohranjanje toplote
Avtomatsko ohranjanje toplote se samodejno vklopi, če dve minuti 
po koncu postopka niti ne odprete vrat niti ne pritisnete nobene 
tipke. Ta inteligentna funkcija ohranja pripravljene jedi do 15 minut pri 
temperaturi, ki je najprimernejša za uživanje.

CleanSteel
Aparati Miele z ohišjem iz plemenitega jekla imajo posebej kakovo-
stno površino CleanSteel. Ta plemenita prevleka omogoča izjemno 
enostavno ohranjanje čistoče površin brez posebnih čistilnih 
sredstev. Prstni odtisi se na površini CleanSteel praktično ne vidijo.

Časovne funkcije
Timer lahko uporabljate neodvisno od funkcij mikrovalov, npr. za 
časovni nadzor kuhanja jajc ali podobno. Funkcijo aktivirate z dvema 
potezama in vas ob nastavljenem času opozori z zvočnim signalom.

Funkcija pomnilnika
S funkcijo pomnilnika lahko vnaprej izberete potek programa, ki 
vključuje do tri stopnje, npr. odtajevanje, kuhanje in na koncu zape-
čenje. Aparat nato eno za drugo izvede nastavljene kombinacije 
časa in moči. Tako lahko naenkrat nastavite tudi večstopenjske 
postopke.

Hitri zagon z mikrovalovi
Polna moč s pritiskom na tipko: funkcija hitrega zagona z mikrovalovi 
nudi hiter dostop do največje moči mikrovalov. S pritiskom na tipko 
"Start" (1-, 2- ali 3-krat) se aparat zažene za 30, 60 ali 120 sekund in 
se nato avtomatsko izklopi. Nastavljene tri časovne vrednosti lahko 
po želji spremenite. Na primer za večerno skodelico kakava ali za 
redno segrevanje otroških stekleničk.

Individualne nastavitve
Vse mikrovalovne pečice Miele omogočajo spremembo tovarniških 
nastavitev, npr. opozorilnega zvočnega signala. Tako lahko aparat 
kadar koli prilagodite lastnim navadam.

Kombinirano delovanje
V kombiniranem načinu delovanja se jedi istočasno skuhajo in 
zapečejo. Okusni narastki, pice in hrustljava piščančja bedra so tako 
pripravljeni hitro in enostavno.

Kvarčni žar
Kvarčni žar, ki je vgrajen v strop pečice, je že po nekaj sekundah na 
voljo s svojo polno močjo (1.500 W pri aparatih TopControl). V 
kombinaciji z vrtljivim krožnikom omogoča, da se jedi hitro in enako-
merno zapečejo.

Koristne informacije
Slovarček izrazov o Mielejevih mikrovalovnih pečicah

LED-osvetlitev
S kakovostno LED-osvetlitvijo vam jedi nudijo sijajen prizor že med 
pripravo v pečici. Posebna prednost: svetleče diode se odlikujejo s 
posebej dolgo življenjsko dobo in ne zahtevajo vzdrževanja.

Notranjost pečice XL
Aparati z upravljanjem TopControl imajo veliko notranjost iz plemeni-
tega jekla z volumnom 46 l. Vaša mikrovalovna pečica je tako pravi 
prostorski čudež.

Notranjost pečice iz plemenitega jekla
Notranjost mikrovalovnih pečic Miele je v celoti izdelana iz plemeni-
tega jekla. Tako se mikrovalovi zelo učinkovito porazdelijo, čiščenje 
aparata pa je izjemno enostavno.

Tipka za pokovko
Prijeten filmski večer brez pokovke? Nikoli več. S tipko za pokovko, 
ki je neposredno na upravljalni plošči, lahko zdaj v Mielejevi mikrova-
lovni pečici hitro in preprosto pripravite zavojček pokovke. V ozadju 
tipke za pokovko se skriva inteligenten avtomatski program, ki je 
popolno prilagojen za pripravo običajne velikosti zavojčka pokovke. 
Udobje s pritiskom na tipko!

Varnostno stikalo
Mikrovalovne pečice Miele nudijo trojno zaščito z neodvisnimi 
varnostnimi stikali z medsebojnim nadzorom.

Varnostna zapora – opozorilo "door"
Da je preprečeno delovanje prazne pečice, je ni mogoče zagnati, če 
pred tem niste odprli njenih vrat. Zagon je blokiran, dokler ne 
odprete vrat in jih ponovno zaprete.

Vrtljivi krožnik, 40 cm
Na 40-centimetrskem vrtljivem krožniku je veliko prostora za različno 
velike posode, pa tudi za več kozarcev, skodelic ali krožnikov hkrati. 
Tako ta vrtljivi krožnik omogoča zelo fleksibilno uporabo za najrazlič-
nejše jedi in pijače. Ker se stalno vrti, se jedi zelo enakomerno 
skuhajo.

Zapora vklopa
Zaporo vklopa lahko nastavite z enim samim dotikom prsta. Tako 
zaščitite aparat pred neželenim vklopom, npr. če so v bližini otroci.

Časovne funkcije
Timer lahko uporabljate neodvisno od funkcij mikrovalov, npr. za 
časovni nadzor kuhanja jajc ali podobno. Funkcijo aktivirate z dvema 
potezama in vas ob nastavljenem času opozori z zvočnim signalom.



87

M
ik

ro
va

lo
vn

e 
pe

či
ce

 M
ie

le



88



89

P
re

da
li 

M
ie

le

Dizajn

Miele nudi dva modela vgradnih grelnih 
predalov za različne danosti pri montaži in 
mere niš.

Grelni predal Gourmet – 
višina 14 cm ali 29 cm
Poleg prednosti običajnega grelnega 
predala vam velik grelni predal Gourmet 
nudi tudi možnost, da pripravljene jedi 
ohranjate pri temperaturi, primerni za 
serviranje, s funkcijo pečenja pri nizki 
temperaturi pa lahko nežno in popolno 
pripravite meso ter druge jedi.

Raznolike možnosti kombinacij z grelnim predalom
Popolna dopolnitev pečic, parnih pečic ali kavnih avtomatov

Linija

Klasični grelni predal – 
višina 14 cm, širina 60 cm
Grelni predali Gourmet so na voljo s srednjo 
višino. Omogočajo popolno kombiniranje s 
45 cm visokimi kompaktnimi aparati, kot so 
kavni avtomat, parna pečica, kombinirana 
parna pečica ali kombinirana pečica z 
mikrovalovi, v niši z višino 60 cm. 
Da so lahko usklajeni z različnimi dizajni 
aparatov, so grelni predali na voljo z različ-
nimi sprednjimi stranicami.

Posebej velik grelni predal – 
višina 29 cm, širina 60 cm
Vgradni grelni predal Gourmet je z višino 
29 cm največji Mielejev grelni predal, ki je 
primeren tudi za gretje posode. Skupaj s 
klasično, 60 cm visoko pečico se idealno 
prilega v nišo višine 88 cm. Grelni predal je 
na voljo v dveh dizajnih, ki zagotavljata 
usklajen videz vaše kuhinje.
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Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?
Prednosti Mielejevih predalov

Štirje načini delovanja
Univerzalna uporaba: glede na potrebe 
lahko v predalu grejete skodelice in krož-
nike, ohranjate toploto jedi ali pečete pri 
nizki temperaturi.

Pečenje pri nizki tempraturi 
– nežni program za vse vrste 

mesa
Pečenje pri nizki temperaturi je profesio-
nalna metoda priprave, ki je pri kuharskih 
mojstrih samoumevna. Z njo lahko pripravite 
nežno, aromatično in sočno meso. Arome in 
hranilne snovi se v veliki meri ohranijo. 
Najboljši kuharji že dolgo uporabljajo ta 
način priprave, kadar želijo ustvariti mesne 
poslastice, v zadnjem času pa se vse bolj 
uporablja tudi v zasebnih kuhinjah. Pečenje 
pri nizki temperaturi je zelo sproščen način 
toplotne obdelave mesa, saj procesa ni 
treba nadzorovati in se lahko v miru, brez 
časovnega pritiska posvetite pripravi drugih 
jedi. Meso lahko po končanem postopku 
takoj narežete. Čas mirovanja, ki je sicer 
potreben, odpade, saj je mesni sok enako-
merno porazdeljen.

Upravljanje na dotik
Preprosto in udobno: upravlja-

nje poteka prek ravne plošče na dotik, ki jo 
zlahka očistite.

Timer
Toplota zagotovljena: vsi vgradni grelniki jedi 
so opremljeni s štiriurnim timerjem, ki se 
samodejno izklopi.

Popoln izvlek
Preprosto praktično: predal lahko za eno-
stavno polnjenje in praznjenje povsem 
izvlečete.

Mehanizem Push2open
Lahkotno odpiranje: z rahlim pritiskom na 
predal s katerim koli delom telesa.
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Pečenje pri nizki temperaturi
 Kaže, ali aparat nudi način delova-
nja Pečenje pri nizki temperaturi.

Nizke temperature iz običajnih 
receptov za pečenke ustvarijo 
specialitete.

Push2open
Kaže, ali je aparat opremljen s to 
funkcijo.

Aktivacija avtomatskega odpiranja 
z rahlim pritiskom na predal

Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za predale

Na naslednjih straneh so v tabelah 
še enkrat podrobno predstavljeni 
vsi modeli Mielejevih predalov. 
Izdelki Miele imajo v osnovi najra-
zličnejše funkcije in lastnosti.

Najpomembnejše značilnosti so 
navedene neposredno nad izdel-
kom v obliki ikon, da je mogoče 
pregledno razločevanje izdelkov. 
Za hitrejši pregled je na tej strani 
kratka razlaga za vse uporabljene 
ikone v tej skupini izdelkov.
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Predali 
Pregled izdelkov 

Tipska/prodajna oznaka ESW 6114 ESW 6214 ESW 6229 X
Izvedba
Grelnik posode – – –
Grelni predal Gourmet • • •
Predal za pribor – – –
Dizajn
ArtLine/PureLine/ContourLine –/•/• •/•/• •/•/•
Steklena upravljalna plošča s senzorskimi tipkami • • •
Upravljalna letev z jasnimi napisi/s simboli –/• –/• –/•
Brez ročaja • • •
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Predhodno segrevanje posode • • •
Ohranjanje toplote jedi za sestavljanje menijev • • •
Popolni rezultati priprave z uporabo nizke temperature • • •
Natančno uravnavanje temperature od 30 °C do 50 °C – – –
Brezstopenjska nastavitev temperature – – –
Natančno elektronsko uravnavanje temperature od 40 °C do 85 °C • • •
Načini delovanja
Gretje skodelic • • •
Gretje krožnikov • • •
Ohranjanje toplote jedi • • •
Pečenje pri nizki temperaturi • • •
Udobna uporaba
Popoln izvlek za enostavno polnjenje in praznjenje • • •
Mehanizem »push-to-open« • • •
Samodejno zapiranje z blaženjem – – –
Nastavitev izklopa/funkcija timerja • • •
Zmogljivost Jedilna posoda za 6 oseb Jedilna posoda za 6 oseb Jedilna posoda za 12 oseb
Možnost povezave s kavnim avtomatom • • •
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel* • • •
Prikazovalnik na dotik v ravnini plošče • • •
Varnost
Hladna sprednja stran • • •
Protidrsna podloga • • •
Varnostni izklop • • •
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G) 560 – 568 x 140 x 555 560 – 568 x 140 x 555 560 – 568 x 289 x 570
Uporabna notranja višina v mm 80 80 230
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 0,7/230/10 0,7/230/10 0,7/230/10
Dolžina priključnega kabla v m 2,0 2,0 2,0
Priložena oprema
Protidrsna podloga 1 1 1
Rešetka za povišanje površine za vlaganje – – 1
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV
Grafitno siva** – 899,00 999,00
Plemenito jeklo/CleanSteel 899,00 899,00 999,00
Briljantno bela** – 899,00 999,00
Obsidian črna** – 899,00 999,00
Havana rjava** – 899,00 999,00

*velja samo za plemenito jeklo CleanSteel
**dobavni rok 6 tednov
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Protidrsna podloga
Protidrsna podloga skrbi za stabilen položaj posode. Za čiščenje jo 
zlahka odstranite iz predala.

Rešetka
Grelni predali z višino 29 cm so serijsko opremljeni z rešetko. Tako 
pridobite še drugi nivo in s tem za 30 % večjo površino za vlaganje.

Timer
Vsi grelni predali Gourmet so opremljeni s štiriurnim timerjem. Zato 
lahko brezskrbno uživate v svojih jedeh ali se osredotočite na kaj 
drugega. Predal se po preteku nastavljenega časa samodejno 
izklopi.

Upravljanje na dotik
Vse grelne predale Miele Gourmet upravljate prek plošče na dotik 
pod steklom. Za udobno upravljanje in kar najbolj preprosto 
čiščenje.

Varnostni izklop
Če je preseženo maksimalno trajanje delovanja, ki znaša 12 ur, se 
grelni predal Gourmet avtomatsko izklopi. Če se torej zgodi, da 
pozabite izklopiti aparat, je za varnost kljub temu poskrbljeno.

Zmogljivost
Predali Miele vam ponujajo veliko kapaciteto: odvisno od modela 
lahko hkrati segrevate npr. posodo za serviranje za do 12 oseb 
(odvisno od vrste in izvedbe) in pripadajoče sklede. Tako ste odlično 
pripravljeni tudi za velika omizja.

Štirje načini delovanja
Pri grelnih predalih Miele Gourmet so vam na voljo štirje načini 
delovanja: segrevanje skodelic in krožnikov, ohranjanje toplote jedi in 
pečenje pri nizki temperaturi. Tako lahko grelni predal vedno upora-
bite za svojo trenutno potrebo.

CleanSteel
Vsi Mielejevi aparati iz plemenitega jekla imajo posebej kakovostno 
površino CleanSteel. Ta plemenita prevleka omogoča izjemno 
enostavno ohranjanje čistoče površin brez posebnih čistilnih 
sredstev. Prstni odtisi se na površini CleanSteel praktično ne vidijo.

Hladna sprednja stran
Grelni predali Miele se hladijo z vseh strani. Tako ostanejo območja 
upravljanja in prijemanja ter pohištveni element okrog aparata 
razmeroma hladni. Izvedba sprednje stranice zagotavlja nizko 
temperaturo na zunanji strani in s tem skrbi za varnost in zaščito 
pred opeklinami.

Mehanizem Push2open
Ker predal nima ročaja, poskrbi za popolno skladnost dizajna z 
Mielejevimi vgradnimi aparati. Mehanizem Push2open omogoča 
izjemno lahkotno odpiranje predala, pri čemer sploh ni nujno, da ga 
odprete z roko, ampak to lahko storite tudi z drugim delom telesa, 
npr. če v rokah držite posodo. Ustrezna prednapetost vzmeti poskrbi 
za to, da se predal na široko odpre, kar vam zagotavlja enostavno 
vlaganje in upravljanje.

Možnost povezave s kavnim avtomatom
Če je grelni predal povezan s kavnim avtomatom in za slednjega 
nastavite čas vklopa, se grelni predal avtomatsko vklopi 30 minut 
pred kavnim avtomatom. Tako so vam na voljo predhodno ogrete 
skodelice za popoln okus kave.

Pečenje pri nizki temperaturi
Pečenje pri nizki temperaturi je profesionalna metoda priprave, s 
katero kakovostno meso ohrani svojo nežnost, aromo in sočnost. 
Arome in hranilne snovi se v veliki meri ohranijo. Meso lahko po 
končanem postopku takoj narežete. Čas mirovanja, ki je sicer 
potreben, odpade, saj je mesni sok enakomerno porazdeljen.

Popoln izvlek
Mielejeve vgradne grelne predale lahko za lažje polnjenje in praznje-
nje povsem izvlečete. S stabilnimi teleskopskimi vodili, ki zagotavljajo 
mirno drsenje, je pri 29 cm visokih predalih mogoča obremenitev do 
25 kg.

Prosta izbira temperature
V Mielejevih grelnih predalih lahko temperaturo znotraj območja, ki 
ga določa izbrani način delovanja, izberete sami – glede na zahteve 
in vaš okus.

Koristne informacije
Slovarček izrazov o Mielejevih predalih
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Novo v Mielejevi ponudbi!
Vsestranski vgradni predal za vakuumiranje

Močni argumenti za številne vrste 
uporabe
Novi Mielejev predal za vakuumiranje 
podpira najrazličnejše vrste uporabe v 
kuhinjskem vsakdanu.

1.  Praktičen pri shranjevanju zalog: kratko-
trajno lahko vakuumirana živila hranite v 
predalu PerfectFresh. Za dolgotrajno 
shranjevanje jih vložite v zamrzovalnik.

2.  Vedno kot sveže pripravljeno: porcijo 
lazanje od prejšnjega dne, zapakirano v 
vrečko za vakuumiranje, lahko udobno 
pogrejete v parni pečici.

3.  Za vse potrebe: razdeljevanje začimb, sira 
ali klobas na porcije je z vakuumiranjem v 
Mielejevem predalu optimalno.

4.  Intenzivnejši okus: odsotnost kisika 
preprečuje oksidacijo arom, zato lahko 
npr. začimbe ali zelišča intenzivno učinku-
jejo na marinirano meso.

5.  Popolna priprava živil za kuhanje 
sous-vide

Nakup svežih živil – kaj pa potem?
Čisti užitek in naravni okusi
Sveža živila so osnova zdrave prehrane. 
Sestavine bi najraje prinesli vedno sveže s 
tržnice ali od mesarja. Toda le komu uspe 
vsak dan kupiti sveže sestavine za kuhanje?

Prav nasprotno – številna živila se pogosto 
pokvarijo in pristanejo v smeteh. Samo v 
Nemčiji v povprečju vsak prebivalec letno 
zavrže živila v vrednosti več kot 300 evrov*.

Poleg kakovosti živil je pomembno tudi 
pravilno shranjevanje. To odloča, kako 
sveže, okusno in zdravo je še živilo, ko ga 
pripravljate. Predal za vakuumiranje nudi 
raznolike možnosti za shranjevanje živil in 
druge uporabe.

Najlepše plati užitka
Popolni pogoji za shranjevanje živil ali pripravo za kuhanje sous-vide. Novi predal za vakuumi-
ranje prepriča z veliko raznolikostjo uporabe. Kaj je namreč lepšega, kot brez truda pripraviti 
jedi, ki so popolna podoba slik v kuharski knjigi? Osnovno delovanje predala za vakuumiranje 
je prepričljivo enostavno: živilom, pakiranim v folijo, izsesa zrak (zlasti kisik), nato jih nepro-
dušno zapre. Na ta način se lahko kakovost živil dlje časa ohrani. Poleg tega predal za 
vakuumiranje optimalno pripravi živila na metodo kuhanja sous-vide. Razdelitev na porcije, 
shranjevanje in priprava na kuhanje sous-vide.

*  Vir: http://www.lebensmittelzeitung.net/news/pdfs/190_org.
pdf
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Vrečke za vakuumiranje, primerne za 
živila
Varno zapakirano: Mielejeve vrečke so 
temperaturno odporne, neprepustne za 
zrak in nevtralnega okusa.

Različno trajanje varjenja
Popolno za vsako debelino vrečke: odvisno 
od materiala vrečke lahko izbirate med tremi 
različnimi stopnjami varjenja.

Tri stopnje vakuuma
Vedno ustrezna zaščita: izbirate lahko med 
tremi stopnjami – za meso je idealna stopnja 
3, za sadje pa stopnja 1.

Velika uporabna površina
Primerna za majhne in velike količine. 
Uporabna površina ustreza vrečkam za 
vakuumiranje do velikosti maksimalno 
250 x 350 mm.

Posode za vakuumiranje za večkratno 
uporabo
Zelo trajnostno: v nasprotju z vrečkami 
lahko posode za vakuumiranje vedno znova 
uporabite.

Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?
Prednosti vgradnega predala za vakuumiranje

Vakuumiranje
V Mielejevem predalu za vakuumiranje se iz 
vrečk za vakuumiranje izsesata kisik in zrak. 
Tako se ustvarijo idealni pogoji za daljšo 
obstojnost živil, pa tudi za popolno pripravo 
na kuhanje sous-vide v parni pečici. Glede 
na potrebe so vam na voljo tri stopnje 
vakuumiranja. Za marinirano meso je 
primerna stopnja 3, za občutljiva živila, kot 
je jagodičje, je optimalna stopnja 1.



100

Predali za vakuumiranje
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka EVS 6114 EVS 6214
Izvedba
Grelnik posode – –
Grelni predal Gourmet – –
Predal za pribor – –
Vgradni predal za vakuumiranje • •
Dizajn
ArtLine/PureLine/ContourLine –/•/• •/•/•
Steklena upravljalna plošča s senzorskimi tipkami • •
Upravljalna letev z jasnimi napisi/s simboli –/• –/•
Brez ročaja • •
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Priprava za kuhanje sous-vide • •
Daljša obstojnost živil • •
Mariniranje živil • •
Raznolikost uporabe
Vakuumiranje živil • •
Mariniranje živil • •
Porcioniranje živil • •
Vakuumiranje posode • •
Ponovno zapiranje originalne embalaže • •
Zapiranje kozarcev • •
Vakuumiranje tekočin • •
Udobna uporaba
Popoln izvlek za enostavno polnjenje in praznjenje • •
Mehanizem »push-to-open« • •
Samodejno zapiranje z blaženjem – –
Moč vakuumiranja v stopnjah 1 – 3 1 – 3
Prikaz moči vakuumiranja prek svetlečih diod • •
Trajanje varjenja v stopnjah 1 – 3 1 – 3
Prikaz trajanja varjenja prek svetlečih diod • •
Funkcija prekinitve • •
Maksimalna velikost vrečke v mm 250 – 350 250 – 350
Kapaciteta komore za vakuumiranje v l 8,0 8,0
Tehnika vakuumiranja
Komora za vakuumiranje iz plemenitega jekla • •
Sesalna zmogljivost črpalke v m³/h 4 4
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel* • •
Prikazovalnik na dotik v ravnini plošče • •
Opozorilo sušenje črpalke za podtlak • •
Zamenljiv trak za varjenje • •
Varnost
Protidrsna podloga – –
Varnostni izklop • •
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G) 560 – 568 x 140 x 555 560 – 568 x 140 x 555
Uporabna notranja višina v mm 80 80
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 0,3/230/10 0,3/230/10
Dolžina priključnega kabla v m 1,8 1,8
Priložena oprema
Adapter za vakuumiranje posod 1 1
Priključni kabel z vtičem 1 1
Vrečke za vakuumiranje • •
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV
Grafitno siva** – 2.099,00
Plemenito jeklo/CleanSteel 2.099,00 2.099,00
Briljantno bela** – 2.099,00
Obsidian črna** – 2.099,00
Havana rjava** – 2.099,00

*velja samo za plemenito jeklo CleanSteel
**dobavni rok 6 tednov
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Vrečke za vakuumiranje
V dobavnem kompletu so različne plastične vrečke v več velikostih. 
Primerne so za živila, odporne proti visokim temperaturam, kuhanju 
in trganju ter ne vsebujejo mehčal. Živilo je varno shranjeno. Prenos 
okusov ni mogoč. Dodatne vrečke za vakuumiranje so na voljo kot 
dodatna oprema v Mielejevi spletni prodajalni*.

CleanSteel
Vsi Mielejevi aparati iz plemenitega jekla imajo posebej kakovostno 
površino CleanSteel. Ta plemenita prevleka omogoča izjemno 
enostavno ohranjanje čistoče površin brez posebnih čistilnih 
sredstev. Prstni odtisi se na površini CleanSteel praktično ne vidijo.
  
Enostavno čiščenje notranjosti
Komora za vakuumiranje je opremljena z brezšivnimi ploščami iz 
plemenitega jekla. Zato jo lahko po uporabi posebej enostavno in 
brez truda očistite.

Mehanizem Push2open
Ker je brez ročaja, vendar opremljen z mehanizmom Push2open, se 
predal za vakuumiranje popolno vključi v oblikovno okolje Mielejevih 
vgradnih aparatov. Predal lahko odprete brez rok, z enim samim 
pritiskom – prednost, če imate v rokah npr. vrečko za vakuumiranje, 
napolnjeno z živili. Prednapetost vzmeti poskrbi, da se predal na 
široko odpre in je pripravljen za udobno vlaganje in upravljanje.

Popoln izvlek
Za udobno polnjenje lahko vgradni predal za vakuumiranje v celoti 
izvlečete. Ker ima stabilna teleskopska vodila, ga zlahka izvlečete in 
potisnete nazaj v ohišje. Predal je visok 14 cm.

Stopnje vakuuma
Izbirate lahko med tremi različnimi stopnjami vakuuma. Za optimalno 
zaščito živil morate meso vakuumirati z najvišjo stopnjo. Za jedi z 
visokim deležem tekočine priporočamo stopnjo 2. Pri sadju, ki je 
občutljivo za pritisk, kot so jagode, zadostuje stopnja 1.

Trajanje varjenja
Za popolno shranjevanje ali kuhanje sous-vide je odločilnega 
pomena ustrezno trajanje varjenja: tanjše vrečke in originalne emba-
laže, kot so vrečke za čips, se nežno in zanesljivo zavarijo na stopnji 
1. Tako živila ostanejo zaščitena pred prenosom vonjev ali okusov. 
Za močnejše vrečke, kot so vrečke za uporabo pri kuhanju sous-
-vide, priporočamo stopnjo 3.

Upravljanje na dotik
Mielejev predal za vakuumiranje upravljate prek plošče na dotik pod 
steklom. Upravljanje je zato izjemno udobno in čiščenje posebej 
enostavno.

Vakuumiranje zunanjih posod
V posodah za vakuumiranje ostanejo živila za najrazličnejše vrste 
uporabe posebej dobro zaščitena. V predalu za vakuumiranje 
običajne posode priklopite s pomočjo adapterja.

Velika uporabna površina
Mielejev predal za vakuumiranje je primeren za vrečke in posode 
različnih velikosti. Notranjost aparata nudi dovolj prostora za vse 
vrste živil, ne glede na to, ali gre za majhne porcije ali večje količine 
do velikosti 250 x 350 mm in višine 80 mm.

Koristne informacije
Slovarček izrazov o Mielejevem predalu za vakuumiranje

* Na voljo v spletni prodajalni Miele na www.miele.si
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Popolno prilagojene vašim potrebam
Konstrukcija in izvedbe ter dizajn okvirjev Mielejevih električnih in indukcijskih kuhalnih plošč

Indukcijska – trend Električna – tradicija Plinska – klasika

Izvedbe

Klasična – aparati širine 60 cm s 3–4 kuhal-
nimi polji

Steklokeramične plošče z okvirjem iz 
plemenitega jekla

Udobna – aparati širine  
75 cm s 3–6 kuhalnimi polji

Steklokeramične plošče za plosko 
vgradnjo

Velika – aparati širine 90 cm s 3–5 kuhalnimi 
polji

Steklokeramične plošče s fasetnim 
obrusom

Raznolikost velikosti

Dizajn okvirjev
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Filozofije upravljanja in zasnova kuhalnih plošč za preprosto 
kuhanje
Upravljanje, zasnova kuhalnih polj in hitrost Mielejevih električnih in indukcijskih kuhalnih plošč

Filozofije upravljanja Fleksibilna kuhalna polja

SmartSelect White

EasyControl Plus

Polje za kuhanje in pečenje

SmartSelect

DirectControl

Kuhalno polje TempControl

DirectControl Plus PowerFlex
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Hitrost kuhalnih plošč Miele

ExtraSpeed

WaterBoost

TwinBooster

PowerFlex
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TempControl
Praženje še nikoli ni bilo enostavnejše

Popolni rezultati
Po izbiri ene izmed treh stopenj praženja je 
optimalna temperatura praženja hitro 
dosežena, kar potrdi zvočni signal. Ko je 
enkrat nastavljena, temperatura ostane 
skozi celoten proces priprave enaka. 
Nenehno uravnavanje stopnje moči ni 
potrebno.

Fleksibilna uporaba
TempControl omogoča uporabo poljubne 
ponve, primerne za indukcijo. Nakup nove 
posode zato ni potreben. Okrogla kuhalna 
polja TempControl se lahko po potrebi 
uporabljajo tudi za običajne namene, npr. za 
kuhanje.

Preprosta uporaba
Na voljo so tri stopnje praženja z različnimi 
temperaturnimi območji. Tako je lahko 
praženje vsakega živila optimalno. Mnoge 
jedi potrebujejo dopolnitev v obliki omake, 
npr. bolonjske omake. TempControl po izbiri 
stopnje počasnega vrenja zniža tempera-
turo. Brizganje omake med kuhanjem je 
tako le še preteklost.

Odlična varnost
TempControl zanesljivo preprečuje pregre-
vanje olja ali masla v ponvi. To je po eni 
strani zelo varno, po drugi pa omogoča, da 
je temperatura ves čas optimalna za živilo 
– nič več se ne prismodi.

Ohranjanje toplote plus
Indukcijske kuhalne plošče Miele so nače-
loma opremljene s funkcijo ohranjanja 
toplote, da jedi ohranjajo pri optimalni 
temperaturi za serviranje. 
Funkcija TempControl pa dodatno omogoča 
nežno pogrevanje hladnih jedi, npr. enolonč-
nic, brez prijemanja in prekomernega 
kuhanja.

S kuhalnimi ploščami Miele TempControl se 
je v vašo kuhinjo vselila inteligentna tehnolo-
gija. Ta funkcija zagotavlja stalno optimalne 
rezultate pri različnih postopkih praženja. 
Poleg enostavne uporabe je najpomemb-
nejša varnost.
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TempControl
Optimalno praženje

Stopnja praženja I
Stopnja praženja 1 je primerna za vse jedi, 
ki jih moramo pražiti pri nizki temperaturi. 
Primer: jajce na oko, ribe in večina zamr-
znjenih jedi.

Stopnja praženja II
Pri srednji temperaturi praženja lahko 
pripravljamo živila, kot so kozice ali steaki. 
Poleg tega je primerna npr. za praženje 
semen.

Stopnja praženja III
Najvišja stopnja je popolna za močno 
praženje in npr. kuhanje v voku. Odlična pa 
je tudi za palačinke.

Stopnja počasnega vrenja
Številne jedi so popolne šele, ko jim 
dodamo omako – kot na primer ragu ali 
bolonjsko omako. Kuhalna plošča s 
pomočjo stopnje za počasno vrenje urav-
nava ustrezno temperaturo. Tako omaka 
med kuhanjem ne brizga in vedno popolno 
uspe.

Stopnje praženja in počasnega vrenja
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Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?
Prednosti* Mielejevih kuhalnih plošč

TempControl
Zagotovljeno popolni rezultati: 

temperatura ponve se stalno ohranja, zato 
se ne more nič prismoditi.

SmartSelect White
Hitro, intuitivno in elegantno: 

stopnje moči in praženja lahko nastavite 
neposredno za vsako kuhalno polje.

PowerFlex
Vsestransko in prilagodljivo: tudi 

velike posode se brez težav hitro segrejejo.

ExtraSpeed
Do 35 % prihranka časa**: z 

Mielejevo ekskluzivno tehnologijo imate več 
časa zase.

** odvisno od modela
**  V primerjavi s 15 let staro Mielejevo električno kuhalno 

ploščo

Con@ctivity 2.0
V celoti se lahko osredotočite 

na kuhanje, saj vam to omogoča varna 
avtomatska funkcija Con@ctivity 2.0. Poleg 
vklopa in izklopa nape funkcija Con@ctivity 
2.0 avtomatsko prilagaja tudi njeno sesalno 
moč dejanskim okoliščinam na kuhalni 
plošči in tako poskrbi za prijetno ozračje v 
prostoru. S funkcijo Con@ctivity 2.0 napa in 
kuhalna plošča medsebojno komunicirata 
prek radijskih valov. Namestitev je karseda 
enostavna, saj je vsaki napi s funkcijo 
Con@ctivity 2.0 priložen komunikacijski stik, 
ki ga vstavite v poljubno kuhalno ploščo 
(Miele), ki omogoča funkcijo Con@ctivity 
(Plug & Play).

Pri kuhalnih ploščah s funkcijo TempControl 
Con@ctivity 2.0 deluje brez dodatnega 
komunikacijskega stika.

DirectControl Plus
Hitro in intuitivno: stopnje moči 

in čase lahko izbirate prek številčne lestvice 
za posamezno kuhalno polje.
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TwinBooster
Kaže, ali aparat nudi funkcijo 
Booster.

Dve stopnji moči za ekstremno 
kratke čase začetnega kuhanja

Ohranjanje toplote
Kaže, ali je aparat opremljen s 
funkcijo ohranjanja toplote.

Ohranjanje jedi pri temperaturi za 
serviranje, neodvisno od količine

Stop & Go
Kaže, ali je aparat opremljen s 
funkcijo Stop & Go.

Preprosto zmanjšanje moči z 
dotikom prsta

TempControl
Kaže, ali je aparat opremljen s 
funkcijo TempControl.

Zagotavlja stalno optimalne 
rezultate pri različnih postopkih 
praženja.

Ohranjanje toplote plus
Kaže, ali je aparat opremljen s to 
funkcijo.

 Poleg ohranjanja toplote jedi je 
možno nežno pogrevanje hladnih 
jedi na temperaturo za serviranje.

SmartLine
 Kaže, da lahko kuhalno ploščo 
optimalno kombinirate z elementi 
SmartLine.

 Elementi SmartLine omogočajo 
različne metode kuhanja in jih 
lahko popolno kombinirate med 
seboj.

Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za indukcijske kuhalne plošče

Na naslednjih straneh so v tabelah 
še enkrat podrobno predstavljeni 
vsi modeli Mielejevih indukcijskih 
kuhalnih plošč. Izdelki Miele imajo 
v osnovi najrazličnejše funkcije in 
lastnosti.

Najpomembnejše značilnosti so 
navedene neposredno nad izdel-
kom v obliki ikon, da je mogoče 
pregledno razločevanje izdelkov. 
Za hitrejši pregled je na tej strani 
kratka razlaga za vse uporabljene 
ikone v tej skupini izdelkov.

Krmiljenje
Kaže, s katero vrsto upravljanja je 
opremljen aparat.

 Stopnje moči izbirate posebej hitro 
in intuitivno. Beli kontrastni prikazi.

 Stopnje moči izbirate posebej hitro 
in intuitivno. Rumeno osvetljene 
številčne lestvice.

Intuitivna hitra izbira z osvetljeno 
številčno lestvico za vsako 
kuhalno polje

Intuitivna hitra izbira s centralno 
številčno lestvico za vsa kuhalna 
polja

Intuitivna izbira s centralno tipko 
plus/minus za vsa kuhalna polja

Con@ctivity 2.0
Kaže, ali je kuhalna plošča opre-
mljena s funkcijo Con@ctivity 2.0.

 Avtomatska funkcija na osnovi 
radijskih valov za optimalno 
ozračje v prostoru in kar največje 
udobje

Fleksibilnost
Kaže, katere vrste kuhalnih polj so 
na voljo.

Posebej velika površina za dve 
posodi ali ponvi, en velik pekač ali 
en velik lonec za testenine.
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Kuhalne plošče
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka KM 6115 KM 6304 KM 6323
Vrsta gretja
Vrsta gretja električno z indukcijo električno z indukcijo električno z indukcijo
Izvedba
Kombinacija s podpultno pečico/neodvisna od podpultne pečice –/• –/• –/•
Dizajn
Barva steklokeramike črna črna črna
Okvir iz plemenitega jekla po celotnem obsegu • • –
Fasetni obrus/ploska vgradnja –/– –/– –/•
Oprema kuhalnih polj
Število kuhalnih polj 4 4 4
Kuhalna polja PowerFlex
Število/premer v mm –/– 2/150 x 230 2/150 x 230
Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W –/–/– 2100/3000/3700 2100/3000/3700
Kuhalno polje

Položaj/vrsta/premer v mm
spredaj levo/Vario kuhalno polje/
Ø 160 – 230

spredaj levo/Vario kuhalno polje/
Ø 140 – 200

spredaj levo/Vario kuhalno polje/
Ø 140 – 200

Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W 2300/3000/3700 1850/3000/– 1850/3000/–
Kuhalno polje

Položaj/vrsta/premer
zadaj levo/Vario kuhalno polje/
Ø 100 – 160

zadaj levo/Vario kuhalno polje/
Ø 100 – 160

zadaj levo/Vario kuhalno polje/
Ø 100 – 160

Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W 1400/2200/– 1400/2200/– 1400/2200/–
Kuhalno polje

Položaj/vrsta/premer
zadaj desno/Vario kuhalno polje/
Ø 140 – 200

desno/Most PowerFlex/
230 x 390

desno/Most PowerFlex/
230 x 390

Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W 1850/3000/– 3400/4800/7400 3400/4800/7400
Kuhalno polje

Položaj/vrsta/premer
spredaj desno/
Vario kuhalno polje/Ø 140-200 –/–/– –/–/–

Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W 1850/3000/– –/–/– –/–/–
Kuhalno polje
Položaj/vrsta/premer –/–/– –/–/– –/–/–
Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W –/–/– –/–/– –/–/–
Udobna uporaba
Upravljanje s senzorskimi tipkami/upravljanje z gumbi EasyControl Plus/– neposredna izbira/– neposredna izbira/–
TempControl – – –
Informativni prikazovalnik/barva prikazovalnika –/rdeča –/rdeča –/rdeča
Funkcija Recall – – –
Razširitev kuhalnega polja – – –
Funkcija Stop & Go/nastavljiv zvočni signal –/• •/• •/•
Avtomatski izklop/avtomatsko kuhanje/ohranjanje toplote •/•/• •/•/• •/•/•
Ohranjanje toplote plus – – –
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov) • • •
Prikazi
Digitalni prikaz stopenj moči • • •
Omreženje gospodinjskih aparatov
Avtomatska funkcija Con@ctivity 2.0 – • •
Varnost
Varnosti izklop/funkcija fiksiranja nastavitev/zapora vklopa •/•/• •/•/• •/•/•
Nadzor napak/vgrajen hladilni ventilator/zaščita pred pregretjem •/•/• •/•/• •/•/•
Zaščita posode/prikaz preostale toplote –/• –/• –/•
Tehnični podatki
Mere v mm (Š x V x G) 574 x 16 x 504 614 x 16 x 514 592 x 18 x 492
Maksimalna vgradna višina v mm 48 48 51
Mere izreza v mm (Š x G) 560 x 490 600 x 500 596 x 496
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 7,4/230/3 x 16 7,3/230/3 x 16 7,3/230/3 x 16
Priložena oprema
Strgalo za steklo/priključni kabel –/• –/• –/•
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV 899,00 1.099,00 1.419,00
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Tipska/prodajna oznaka KM 6328-1 KM 6381 KM 6366-1
Vrsta gretja
Vrsta gretja električno z indukcijo električno z indukcijo električno z indukcijo
Izvedba
Kombinacija s podpultno pečico/neodvisna od podpultne pečice –/• –/• –/•
Dizajn
Barva steklokeramike črna črna črna
Okvir iz plemenitega jekla po celotnem obsegu • – •
Fasetni obrus/ploska vgradnja –/– faseta po celotnem obsegu/– –/–
Oprema kuhalnih polj
Število kuhalnih polj 4 4 6
Kuhalna polja PowerFlex
Število/premer v mm 4/150 x 230 4/150 x 230 6/150 x 230
Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W 2100/3000/3650 2100/3000/3650 2100/3000/3650
Kuhalno polje

Položaj/vrsta/premer v mm
levo v sredini/Most PowerFlex/
230 x 390

levo v sredini/Most PowerFlex/
230 x 390

levo v sredini/Most PowerFlex/
230 x 390

Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W 3400/4800/7300 3400/4800/7300 3400/3650/–
Kuhalno polje

Položaj/vrsta/premer
desno/Most PowerFlex/
230 x 390

desno/Most PowerFlex/
230 x 390

v sredini/Most PowerFlex/
230 x 390

Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W 3400/4800/7300 3400/4800/7300 3400/4800/7300
Kuhalno polje

Položaj/vrsta/premer –/–/– –/–/–
desno/Most PowerFlex/
230 x 390

Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W –/–/– –/–/– 3400/4800/7300
Kuhalno polje
Položaj/vrsta/premer –/–/– –/–/– –/–/–
Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W –/–/– –/–/– –/–/–
Kuhalno polje
Položaj/vrsta/premer –/–/– –/–/– –/–/–
Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W –/–/– –/–/– –/–/–
Udobna uporaba
Upravljanje s senzorskimi tipkami/upravljanje z gumbi neposredna izbira/– neposredna izbira/– neposredna izbira/–
TempControl – – –
Informativni prikazovalnik/barva prikazovalnika –/rdeča –/rdeča –/rdeča
Funkcija Recall • • •
Razširitev kuhalnega polja – – –
Funkcija Stop & Go/nastavljiv zvočni signal •/• •/• •/•
Avtomatski izklop/avtomatsko kuhanje/ohranjanje toplote •/•/• •/•/• •/•/•
Ohranjanje toplote plus – – –
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov) – • –
Prikazi
Digitalni prikaz stopenj moči • • •
Omreženje gospodinjskih aparatov
Avtomatska funkcija Con@ctivity 2.0 • • •
Varnost
Varnosti izklop/funkcija fiksiranja nastavitev/zapora vklopa •/•/• •/•/• •/•/•
Nadzor napak/vgrajen hladilni ventilator/zaščita pred pregretjem •/•/• •/•/• •/•/•
Zaščita posode/prikaz preostale toplote –/• –/• –/•
Tehnični podatki
Mere v mm (Š x V x G) 626 x 13 x 526 916 x 16 x 416 806 x 13 x 526
Maksimalna vgradna višina v mm 45 47 45
Mere izreza v mm (Š x G) 560 x 490 886 x 386 780 x 500
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 7,3/230/3 x 16 7,3/230/3 x 16 11,0/230/3 x 16
Priložena oprema
Strgalo za steklo/priključni kabel –/• –/• –/•
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV 1.509,00 2.059,00 2.099,00

Kuhalne plošce
Pregled izdelkov
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Tipska/prodajna oznaka KM 6629 KM 6839
Vrsta gretja
Vrsta gretja električno z indukcijo električno z indukcijo
Izvedba
Kombinacija s podpultno pečico/neodvisna od podpultne pečice –/• –/•
Dizajn
Barva steklokeramike črna črna
Okvir iz plemenitega jekla po celotnem obsegu • –
Fasetni obrus/ploska vgradnja –/– –/•
Oprema kuhalnih polj
Število kuhalnih polj 4 4
Kuhalna polja PowerFlex
Število/premer v mm 2/150 x 230 2/150 x 230
Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W 2100/3000/3650 2100/3000/3650
Kuhalno polje

Položaj/vrsta/premer v mm
spredaj levo/TempControl 
kuhalno polje/Ø 160 – 230

spredaj levo/TempControl 
kuhalno polje/Ø 160 – 230

Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W 2300/3000/3700 2300/3000/3700
Kuhalno polje

Položaj/vrsta/premer
zadaj levo/Vario kuhalno polje/
Ø 100 – 160

zadaj levo/Vario kuhalno polje/
Ø 100 – 160

Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W 1400/1750/2200 1400/1750/2200
Kuhalno polje

Položaj/vrsta/premer
desno/Most PowerFlex/
230 x 390

desno/Most PowerFlex/
230 x 390

Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W 3400/4800/7300 3400/4800/7300
Kuhalno polje
Položaj/vrsta/premer –/–/– –/–/–
Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W –/–/– –/–/–
Kuhalno polje
Položaj/vrsta/premer –/–/– –/–/–
Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W –/–/– –/–/–
Udobna uporaba
Upravljanje s senzorskimi tipkami/upravljanje z gumbi –/– –/–
TempControl • •
Informativni prikazovalnik/barva prikazovalnika –/rumena –/bela
Funkcija Recall • •
Razširitev kuhalnega polja – –
Funkcija Stop & Go/nastavljiv zvočni signal •/• •/•
Avtomatski izklop/avtomatsko kuhanje/ohranjanje toplote •/•/• •/•/•
Ohranjanje toplote plus • •
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov) • •
Prikazi
Digitalni prikaz stopenj moči • •
Omreženje gospodinjskih aparatov
Avtomatska funkcija Con@ctivity 2.0 • •
Varnost
Varnosti izklop/funkcija fiksiranja nastavitev/zapora vklopa •/•/• •/•/•
Nadzor napak/vgrajen hladilni ventilator/zaščita pred pregretjem •/•/• •/•/•
Zaščita posode/prikaz preostale toplote –/• –/•
Tehnični podatki
Mere v mm (Š x V x G) 764 x 16 x 504 752 x 18 x 492
Maksimalna vgradna višina v mm 48 51
Mere izreza v mm (Š x G) 750 x 490 756 x 496
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 7,3/230/3 x 16 7,3/230/3 x 16
Priložena oprema
Strgalo za steklo/priključni kabel –/• –/•
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV 2.099,00 2.399,00
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Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za kuhalne plošče HiLight

Na naslednjih straneh so v tabelah 
še enkrat podrobno predstavljeni 
vsi modeli Mielejevih kuhalnih 
plošč HiLight. Izdelki Miele imajo v 
osnovi najrazličnejše funkcije in 
lastnosti.

Najpomembnejše značilnosti so 
navedene neposredno nad izdel-
kom v obliki ikon, da je mogoče 
pregledno razločevanje izdelkov. 
Za hitrejši pregled je na tej strani 
kratka razlaga za vse uporabljene 
ikone v tej skupini izdelkov.

Krmiljenje
Kaže, s katero vrsto upravljanja je 
opremljen aparat.

Intuitivna hitra izbira s centralno 
številčno lestvico za vsa kuhalna 
polja

Intuitivna izbira s centralno tipko 
plus/minus za vsa kuhalna polja

Con@ctivity 2.0
Kaže, ali je kuhalna plošča opre-
mljena s funkcijo Con@ctivity 2.0.

 Avtomatska funkcija na osnovi 
radijskih valov za optimalno 
ozračje v prostoru in kar največje 
udobje

ExtraSpeed
Kaže, ali je aparat opremljen  
s funkcijo ExtraSpeed.

Grelniki HiLight za kratke čase 
začetnega kuhanja

Stop & Go
Kaže, ali je aparat opremljen s 
funkcijo Stop & Go.

Stop & Go: preprosto zmanjšanje 
moči z dotikom prsta
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Kuhalna plošča za kombinacijo s podpultno pečico
Pregled izdelka

Tipska/prodajna oznaka KM 6012
Vrsta gretja
Vrsta gretja električno
Izvedba
Kombinacija s podpultno pečico/neodvisna od podpultne pečice •/–
Dizajn
Barva steklokeramike črna
Okvir iz plemenitega jekla po celotnem obsegu •
Fasetni obrus/ploska vgradnja –/–
Oprema kuhalnih polj
Število kuhalnih polj 4
Kuhalna polja PowerFlex
Število/premer v mm –/–
Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W –/–/–
Kuhalno polje

Položaj/vrsta/premer v mm
spredaj levo/Vario kuhalno polje/
Ø 120/Ø 210

Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W 750/2200/–/–
Kuhalno polje

Položaj/vrsta/premer
zadaj levo/
enokrožno kuhalno polje/Ø 145

Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W 1200/–/–
Kuhalno polje

Položaj/vrsta/premer
zadaj desno/
enokrožno kuhalno polje/Ø 180

Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W 1800/–/–
Kuhalno polje

Položaj/vrsta/premer
spredaj desno/
enokrožno kuhalno polje/Ø 145

Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W 1200/–/–
Kuhalno polje
Položaj/vrsta/premer –/–/–
Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W –/–/–
Udobna uporaba
Upravljanje s senzorskimi tipkami/upravljanje z gumbi –/•
TempControl –
Informativni prikazovalnik/barva prikazovalnika –/rdeča
Funkcija Recall –
Razširitev kuhalnega polja •
Funkcija Stop & Go/nastavljiv zvočni signal –/–
Avtomatski izklop/avtomatsko kuhanje/ohranjanje toplote –/–/–
Ohranjanje toplote plus –
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov) –
Prikazi
Digitalni prikaz stopenj moči –
Učinkovitost in trajnostnost
Izraba preostale toplote •
Omreženje gospodinjskih aparatov
Avtomatska funkcija Con@ctivity 2.0 –
Varnost
Varnosti izklop/funkcija fiksiranja nastavitev/zapora vklopa –/–/–
Nadzor napak/vgrajen hladilni ventilator/zaščita pred pregretjem –/–/–
Zaščita posode/prikaz preostale toplote –/•
Tehnični podatki
Mere v mm (Š x V x G) 574 x 38 x 504
Maksimalna vgradna višina v mm –
Mere izreza v mm (Š x G) 560 x 490
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 6,4 – 7,0/230 – 240
Priložena oprema
Strgalo za steklo/priključni kabel •/•
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV 399,00
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Kuhalne plošče
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka KM 5600 KM 6203 KM 6204
Vrsta gretja
Vrsta gretja električno električno električno
Izvedba
Kombinacija s podpultno pečico/neodvisna od podpultne pečice –/• –/• –/•
Dizajn
Barva steklokeramike črna črna črna
Okvir iz plemenitega jekla po celotnem obsegu • – •
Fasetni obrus/ploska vgradnja –/– –/• –/–
Oprema kuhalnih polj
Število kuhalnih polj 4 4 4
Kuhalna polja PowerFlex
Število/premer v mm –/– –/– –/–
Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W –/–/– –/–/– –/–/–
Kuhalno polje

Položaj/vrsta/premer v mm
spredaj levo/
enokrožno kuhalno polje/Ø 180

spredaj levo/Vario kuhalno polje/
Ø 100/Ø 180

spredaj levo/ExtraSpeed/
Ø 120/Ø 210

Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W 1800/–/– 600/1800/–/– 1200/2900/–/–
Kuhalno polje

Položaj/vrsta/premer
zadaj levo/
enokrožno kuhalno polje/Ø 145

zadaj levo/
enokrožno kuhalno polje/Ø 145

zadaj levo/
enokrožno kuhalno polje/Ø 145

Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W 1200/–/– 1200/–/– 1200/–/–
Kuhalno polje

Položaj/vrsta/premer
zadaj desno/
enokrožno kuhalno polje/Ø 210

zadaj desno/ExtraSpeed/
Ø 120/Ø 210

zadaj desno/Polje za kuhanje/
pečenje/Ø 170/170 x 265

Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W 2200/–/– 1200/2900/–/– 1500/2400/–/–
Kuhalno polje

Položaj/vrsta/premer
spredaj desno/
enokrožno kuhalno polje/Ø 145

spredaj desno/
enokrožno kuhalno polje/Ø 145

spredaj desno/
enokrožno kuhalno polje/Ø 145

Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W 1200/–/– 1200/–/– 1200/–/–
Kuhalno polje
Položaj/vrsta/premer –/–/– –/–/– –/–/–
Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W –/–/– –/–/– –/–/–
Udobna uporaba
Upravljanje s senzorskimi tipkami/upravljanje z gumbi EasyControl Plus/– neposredna izbira/– neposredna izbira/–
TempControl – – –
Informativni prikazovalnik/barva prikazovalnika –/rdeča –/rdeča –/rdeča
Funkcija Recall – – –
Razširitev kuhalnega polja – • •
Funkcija Stop & Go/nastavljiv zvočni signal –/– •/• •/•
Avtomatski izklop/avtomatsko kuhanje/ohranjanje toplote •/•/– •/•/– •/•/–
Ohranjanje toplote plus – – –
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov) • • •
Prikazi
Digitalni prikaz stopenj moči • • •
Učinkovitost in trajnostnost
Izraba preostale toplote • • •
Omreženje gospodinjskih aparatov
Avtomatska funkcija Con@ctivity 2.0 – • •
Varnost
Varnosti izklop/funkcija fiksiranja nastavitev/zapora vklopa •/•/• •/•/• •/•/•
Nadzor napak/vgrajen hladilni ventilator/zaščita pred pregretjem •/–/• •/–/• •/–/•
Zaščita posode/prikaz preostale toplote –/• •/• •/•
Tehnični podatki
Mere v mm (Š x V x G) 574 x 38 x 504 592 x 40 x 492 614 x 38 x 514
Maksimalna vgradna višina v mm 47 49 47
Mere izreza v mm (Š x G) 560 x 490 596 x 496 600 x 500
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 6,4/230/3 x 16 7,1/230/3 x 16 7,7/230/3 x 16
Priložena oprema
Strgalo za steklo/priključni kabel •/• •/• •/•
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV 779,00 1.049,00 1.099,00



119

E
le

kt
rič

ne
 k

uh
al

ne
 p

lo
šč

e 
M

ie
le

Tipska/prodajna oznaka KM 6212
Vrsta gretja
Vrsta gretja električno
Izvedba
Kombinacija s podpultno pečico/neodvisna od podpultne pečice –/•
Dizajn
Barva steklokeramike črna
Okvir iz plemenitega jekla po celotnem obsegu •
Fasetni obrus/ploska vgradnja –/–
Oprema kuhalnih polj
Število kuhalnih polj 4
Kuhalna polja PowerFlex
Število/premer v mm –/–
Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W –/–/–
Kuhalno polje

Položaj/vrsta/premer v mm
spredaj levo/ExtraSpeed/
Ø 120/Ø 210

Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W 1200/2900/–/–
Kuhalno polje

Položaj/vrsta/premer
zadaj levo/
enokrožno kuhalno polje/Ø 145

Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W 1200/–/–
Kuhalno polje

Položaj/vrsta/premer
zadaj desno/Polje za kuhanje/
pečenje/Ø 170/170 x 290

Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W 1500/2600/–/–
Kuhalno polje

Položaj/vrsta/premer
spredaj desno/
enokrožno kuhalno polje/Ø 180

Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W 1800/–/–
Kuhalno polje
Položaj/vrsta/premer –/–/–
Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W –/–/–
Udobna uporaba
Upravljanje s senzorskimi tipkami/upravljanje z gumbi neposredna izbira/–
TempControl –
Informativni prikazovalnik/barva prikazovalnika –/rdeča
Funkcija Recall –
Razširitev kuhalnega polja •
Funkcija Stop & Go/nastavljiv zvočni signal •/•
Avtomatski izklop/avtomatsko kuhanje/ohranjanje toplote •/•/–
Ohranjanje toplote plus –
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov) •
Prikazi
Digitalni prikaz stopenj moči •
Učinkovitost in trajnostnost
Izraba preostale toplote •
Omreženje gospodinjskih aparatov
Avtomatska funkcija Con@ctivity 2.0 •
Varnost
Varnosti izklop/funkcija fiksiranja nastavitev/zapora vklopa •/•/•
Nadzor napak/vgrajen hladilni ventilator/zaščita pred pregretjem •/–/•
Zaščita posode/prikaz preostale toplote •/•
Tehnični podatki
Mere v mm (Š x V x G) 764 x 38 x 504
Maksimalna vgradna višina v mm 47
Mere izreza v mm (Š x G) 750 x 490
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 8,5/230/3 x 16
Priložena oprema
Strgalo za steklo/priključni kabel •/•
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV 1.199,00
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Funkcija Recall
Pomotoma ste izklopili kuhalno ploščo, a ste to takoj opazili. Če jo v 
10 sekundah ponovno vklopite, se vse stopnje moči in časovne 
nastavitve povrnejo na predhodno nastavljene vrednosti. Svoj 
proces kuhanja lahko nemoteno nadaljujete.

Izklop kuhalnega polja, če na njem ni posode
Če na vklopljenem kuhalnem polju električne kuhalne plošče z 
indukcijo ni posode ali je na njem neprimerna posoda, se dovod 
energije prekine oz. se sploh ne vzpostavi.

Indukcija FlexTouch
Maksimalna prilagodljivost: za kuhanje vam je na voljo celotna 
površina kuhalne plošče. V načinu Multi plošča prepozna do pet 
posod za kuhanje na poljubnem mestu. Upravljanje poteka s 
pomočjo velikega prikazovalnika na dotik. Po želji lahko kuhalno 
ploščo uporabite kot enotno veliko kuhalno polje (način Solo) ali kot 
tridelno kuhalno površino (način Trio). Tri kuhalne plošče v eni – več 
resnično ne gre!

Individualno programiranje
Osnovne nastavitve kuhalne plošče lahko enostavno prilagodite 
svojim individualnim zahtevam. Tako lahko spremenite npr. hitrost 
odziva senzorskih tipk.

Indukcija PowerFlex
Kuhalna polja PowerFlex so posebej vsestranska in prilagodljiva. Naj 
gre za posamezne posode za kuhanje, posebno velike lonce za 
testenine ali pa pekače – vse lahko uporabite brez težav. Edinstvena 
je neprekosljiva hitrost z močjo funkcije Booster do 7,4 kW. Seveda 
so polja PowerFlex opremljena tudi z zanesljivo tehnologijo Miele 
TwinBooster.

Ohranjanje toplote
S to funkcijo lahko jedi ohranjate tople na idealen način – ne glede 
na količino. Inteligentni nadzor temperature dna posode omogoča, 
da imajo jedi ravno pravšnjo temperaturo za uživanje, ne da bi se 
prijele dna posode. Tako se lahko povsem posvetite načrtovanju 
preostalega menija.

Ohranjanje toplote plus
Indukcijske kuhalne plošče Miele so načeloma opremljene s funkcijo 
ohranjanja toplote, da jedi ohranjajo pri optimalni temperaturi za 
serviranje. Aparati s funkcijo TempControl pa dodatno omogočajo 
nežno pogrevanje hladnih jedi, npr. enolončnic, brez prijemanja ali 
prekomernega kuhanja.

Prikaz preostale toplote
Pri kuhalnih ploščah Miele ima vsako kuhalno polje svoj prikaz 
preostale toplote. Ta vas opomni, da se ne smete dotakniti vročega 
kuhalnega polja ali nanj odložiti predmeta, ki je občutljiv za visoke 
temperature. Po drugi strani vam omogoča, da ciljno izkoristite 
preostalo toploto in s tem prihranite energijo.

Avtomatsko kuhanje
Ta Mielejeva avtomatika visoko začetno moč, ki se uporabi za hitro 
začetno kuhanje, avtomatsko preklopi na nižjo stopnjo moči, ki je 
potrebna za nadaljnje kuhanje. Tako ne morete več pozabiti na 
pravočasno zmanjšanje moči in jedi se ne morejo prismoditi. Poleg 
tega prihranite energijo.

Con@ctivity 2.0
V celoti se lahko osredotočite na kuhanje, saj vam to omogoča varna 
avtomatska funkcija Con@ctivity 2.0. Poleg vklopa in izklopa nape 
funkcija Con@ctivity 2.0 avtomatsko prilagaja tudi njeno sesalno 
moč dejanskim okoliščinam na kuhalni plošči in tako poskrbi za 
prijetno ozračje v prostoru. S funkcijo 
Con@ctivity 2.0 napa in kuhalna plošča medsebojno komunicirata 
prek radijskih valov.

DirectControl
S centralno številčno lestvico upravljate vsa kuhalna polja. Stopnje 
moči in čase lahko izbirate neposredno, hitro in intuitivno. Posebej 
udobno: preprosta nastavitev časov timerja.

DirectControl Plus
Stopnje moči in čase lahko izbirate hitro in intuitivno. Za vsako 
posamezno kuhalno polje je na voljo osvetljena številčna lestvica. Ko 
je kuhalna plošča izklopljena, številčne lestvice niso vidne – za čist, 
eleganten videz.

Energijska učinkovitost na vseh področjih
S kuhalnimi ploščami Miele ne prihranite le časa, temveč tudi ener-
gijo. Mielejeva indukcijska kuhalna plošča porabi za kuhanje do 
vrenja do 30 % manj energije kot električna kuhalna plošča, ki greje 
s sevanjem. Toda tudi Mielejeve električne kuhalne plošče znajo 
svojo energijo ciljno uporabiti: hitra funkcija ExtraSpeed kljub 35 % 
krajšemu času kuhanja do vrenja ne porabi nič več energije kot 
običajno kuhalno polje HiLight.

ExtraSpeed
Električne kuhalne plošče Miele s funkcijo ExtraSpeed so najhitrejše 
električne kuhalne plošče na svetu*. Z inovativno tehnologijo, ki jo 
sestavljajo tri komponente in je na voljo samo pri znamki Miele, na 
kuhalnih poljih ExtraSpeed prihranite pri kuhanju do vrenja do 35 % 
časa*. To omogočajo inteligentno preklapljanje, večja moč grelnikov 
in učinkovitejši nadzor temperature.

Enostavno čiščenje steklokeramike
Steklokeramiko lahko zelo enostavno očistite. Ker je njena površina 
gladka, prelito tekočino in drugo umazanijo hitro in zlahka odstranite. 
Še posebej preprosto je to pri indukcijskih kuhalnih ploščah, saj pri 
teh površina ostane razmeroma hladna, zato se na njej komaj kaj 
zažge.

Fleksibilna zasnova kuhalnih polj
Kuhalne plošče Miele imajo kuhalna polja ali plinske gorilnike različ-
nih velikosti in oblik. Tako lahko optimalno uporabljate lonce in ponve 
vseh oblik in velikosti. Številne kuhalne plošče pa vam nudijo tudi 
velika polja za pečenje.

Koristne informacije
Slovarček izrazov o Mielejevih kuhalnih ploščah
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Prepoznavanje velikosti posode
Znotraj oznak kuhalnega polja indukcijska kuhalna plošča zazna 
velikost posode in dovaja energijo samo na to površino. Tako se 
energija uporablja kar najbolj učinkovito.

Stalno prepoznavanje prisotnosti posode
Če je na kuhalnem polju že posoda, se številčna lestvica avtomatsko 
aktivira takoj po vklopu kuhalne plošče. Ročna aktivacija kuhalnega 
polja tako ni potrebna.

SmartSelect
Stopnje moči in čase pri tej različici upravljanja izbirate posebej hitro 
in intuitivno. Za vsako kuhalno polje je na voljo rumeno osvetljena 
številčna lestvica. Tako je zagotovljena odlična čitljivost iz vseh smeri 
gledanja. Z ločeno izbiro nastavljivega zvočnega signala in avtomat-
skega izklopa ter trimestnim prikazom je nastavitev časov za timer 
zelo udobna.

SmartSelect White
To upravljanje je popolno usklajeno z dizajnom filozofije upravljanja 
generacije 6000. Beli prikazi so zelo kontrastni in še udobneje 
berljivi. Kuhalne plošče z upravljanjem SmartSelect White poleg tega 
nudijo enake udobne značilnosti kot tiste z upravljanjem SmartSelect 
– npr. enostavno izbiro časa.

Stop & Go
Je pozvonilo pri vratih? S funkcijo Stop & Go lahko stopnjo moči 
vseh kuhalnih polj z enim samim pritiskom na tipko zmanjšate na 
stopnjo 1. Tako lahko kuhalno ploščo za kratek čas pustite brez 
nadzora, ne da bi vam kar koli prekipelo ali se prismodilo. Ko se 
vrnete, s ponovnim pritiskom na tipko znova aktivirate predhodno 
nastavljene stopnje moči.

TempControl
Praženje še nikoli ni bilo enostavnejše! TempControl zagotavlja 
stalno optimalne rezultate pri različnih postopkih praženja. Pri tem so 
vam na voljo stopnja za počasno vrenje in tri stopnje praženja z 
idealnimi temperaturami. Ker je temperatura konstantna, uravnavanje 
stopnje moči ni potrebno. Poleg enostavne uporabe je najpomemb-
nejša varnost – nič več se ne more prismoditi!

Timer
Timer kuhalne plošče vam pomaga, da svoj kuhinjski vsakdan 
načrtujete nekoliko bolj sproščeno. Odvisno od modela lahko 
denimo nastavite avtomatski izklop določenega kuhalnega polja ali 
pa opozorilni zvočni signal, neodvisen od funkcij kuhalnega polja.

Učinkovitost in varnost
Pri kuhanju z indukcijo toplota nastaja samo tam, kjer je potrebna: v 
dnu posode. Kuhanje z indukcijo je izjemno učinkovito, saj se toplota 
nikjer ne izgublja. Je tudi posebej varno, ker steklokeramika ostane 
razmeroma hladna.

Varnostni izklop
Za vsako stopnjo moči je določeno maksimalno trajanje delovanja. 
Če se določeno kuhalno polje segreva neobičajno dolgo z isto 
stopnjo moči, se avtomatsko izklopi.

Zaščita med brisanjem
Z enim samim dotikom lahko upravljanje kuhalne plošče zaklenete 
za 20 sekund. Vse nastavitve ostanejo nespremenjene. Čas se 
dobro vidno odšteva na prikazu timerja.

* V primerjavi s 15 let staro Mielejevo električno kuhalno ploščo
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"TwoInOne" – močna dvojica
Preizkušena Mielejeva tehnologija indukcije 
s fleksibilnimi kuhalnimi polji PowerFlex v 
kombinaciji z učinkovitim odsesavanjem 
sopare. To je novi Miele "TwoInOne". Svo-
boda načrtovanja je zagotovljena – ponudba 
vključuje tako elemente v ravnini pulta kot 
tudi različice z okvirji iz plemenitega jekla.

Za vsako situacijo vgradnje ustrezen 
aparat
"TwoInOne" je brez dvoma vrhunec med 
kuhinjskimi napami. Prepriča vas z inteligen-
tno premišljeno tehnologijo, udobjem, ki ga 
prinaša, in z možnostjo neproblematične 
vgradnje v vsako kuhinjo. Z vgradnjo ele-
menta "TwoInOne" različne višine prostora 
ali druge ovire v vidnem območju niso več 
nobena težava.

Integrirana napa je fleksibilna v vsakem 
pogledu: notranji ventilator je enako prime-
ren za visoko učinkovito odzračevanje kot 
za delovanje s kroženjem zraka, npr. v 
pasivnih hišah. Poleg številnih tehničnih 
prednosti pa pultna napa zaradi svoje 
kompaktne konstrukcije zavzame le malo 
prostora, zato ga ostane dovolj tudi za 
predale.

Odkrijte novo svobodo pri kuhanju
Mielejeve kuhalne plošče "TwoInOne" z integrirano napo
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Con@ctivity 2.0
S funkcijo Con@ctivity 2.0 se 

lahko v celoti posvetite kuharskim užitkom. 
Napa in kuhalna plošča komunicirata med 
seboj. Kuhalna plošča posreduje nastavitve 
elektroniki nape, slednja pa avtomatsko 
uravnava stopnje moči ventilatorja. Ni vam 
treba misliti na to, da morate po končanem 
kuhanju izklopiti napo. Vse kuhalne plošče 
Miele "TwoInOne" so standardno opre-
mljene s funkcijo Con@ctivity 2.0.

Indukcija PowerFlex
Neprekosljivo hitra in fleksibilna: 

edinstvena moč stopnje Booster, ki znaša 
do 7,3 kW.

Ekskluzivna oprema za popoln užitek!
Prednosti* Mielejevih kuhalnih plošč "TwoInOne"

SmartSelect
Hitro in intuitivno: stopnje moči 

in praženja lahko nastavite neposredno za 
vsako kuhalno polje.

TwinBooster
Edinstvena fleksibilnost: moč 

indukcije se lahko individualno razporedi oz. 
združi v enem samem polju.

* odvisno od modela

Ohranjanje toplote
Primerna za serviranje: temperatura dna 
posode se med ohranjanjem toplote urav-
nava tako, da se ga nič ne prime.

Stop & Go
Tako se nič ne prismodi: s to funkcijo lahko 
stopnje moči vseh kuhalnih polj naenkrat 
znižate na 1.
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Stop & Go
Kaže, ali je aparat opremljen s 
funkcijo Stop & Go.

Preprosto zmanjšanje moči z 
dotikom prsta

10 x filter
 Kaže, ali je aparat opremljen z 
10-slojnim kovinskim maščobnim 
filtrom.

10-slojni kovinski maščobni filter, 
primeren za pomivanje v pomival-
nem stroju

Motor Eco
 Kaže, ali je aparat opremljen z 
motorjem ECO.

Enosmerni motor prihrani do 70 % 
energije v primerjavi z običajnimi 
motorji.

Energijska učinkovitost
Kaže razred energijske 
učinkovitosti.

Energijska nalepka daje informa-
cijo o gospodarnosti in zmogljivo-
sti aparata.

Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za Mielejeve kuhalne plošče "TwoInOne"

Na naslednjih straneh so v tabelah 
še enkrat podrobno predstavljeni 
vsi modeli Mielejevih indukcijskih 
kuhalnih plošč z integrirano napo. 
Izdelki Miele imajo v osnovi najra-
zličnejše funkcije in lastnosti.

Najpomembnejše značilnosti so 
navedene neposredno nad izdel-
kom v obliki ikon, da je mogoče 
pregledno razločevanje izdelkov. 
Za hitrejši pregled je na tej strani 
kratka razlaga za vse uporabljene 
ikone v tej skupini izdelkov.

Krmiljenje
Kaže, s katero vrsto upravljanja je 
opremljen aparat.

 Stopnje moči izbirate posebej hitro 
in intuitivno. Rumeno osvetljene 
številčne lestvice.

Con@ctivity 2.0
Kaže, ali je kuhalna plošča opre-
mljena s funkcijo Con@ctivity 2.0.

Avtomatska funkcija za optimalno 
ozračje v prostoru in kar največje 
udobje.

Fleksibilnost
Kaže, katere vrste kuhalnih polj so 
na voljo.

Posebej velika površina za dve 
posodi ali ponvi, en velik pekač ali 
en velik lonec za testenine

TwinBooster
Kaže, ali aparat nudi funkcijo 
Booster.

Dve stopnji moči za ekstremno 
kratke čase začetnega kuhanja

Ohranjanje toplote
Kaže, ali je aparat opremljen s 
funkcijo ohranjanja toplote.

Ohranjanje jedi pri temperaturi za 
serviranje, neodvisno od količine
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TwoInOne
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka KMDA 7774 FL
Izvedba in dizajn
Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo •
Okvir iz plemenitega jekla po celotnem obsegu/ploska vgradnja/
brez okvirja, nalega na pult –/•/•
Načini delovanja
Delovanje z odvodom/kroženjem zraka •/•
Oprema kuhalnih polj
Število kuhalnih polj 4
Kuhalna polja PowerFlex
Število/premer v mm 4/150 – 230
Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W 2.100/3.000/3.650
Kuhalno polje
Položaj/vrsta/premer v mm levo/most PowerFlex/230 x 390
Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W 3.400/4.800/7.300
Kuhalno polje
Položaj/vrsta/premer v mm desno/most PowerFlex/230 x 390
Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W 3.400/4.800/7.300
Udobna uporaba
Upravljanje s senzorskimi tipkami/barva prikazovalnika SmartSelect/rumena
Stalno prepoznavanje prisotnosti posode/ohranjanje toplote •/•
Funkcija Stop&Go/Funkcija Recall •/•
Avtomatski izklop/avtomatsko kuhanje/nastavljiv zvočni signal •/•/•
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov) •
Čas delovanja po izklopu 5 ali 15 min. •
Prikaz nasičenosti maščobnega filtra/filtra z aktivnim ogljem •/•
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/avtomatska funkcija Con@ctivity 2.0 •/•
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti/razred učinkovitosti filtriranja maščob A+/A A+/A
Letna poraba energije v kWh/leto/motor ECO 31,2/•
Enostavno čiščenje
Steklokeramika, enostavna za čiščenje/zaščita med brisanjem •/•
Notranjost nape CleanCover, enostavna za čiščenje •
Filtrski sistem
Število kovinskih maščobnih filtrov iz plemenitega jekla (10-slojnih), 
primernih za pomivalni stroj 1
Zmogljivost pretoka zraka pri maksimalnem prerezu odvodne cevi**
Odzračevanje
Pri stopnji delovanja 3: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 490
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) 71,0/56,0
Pri intenzivni stopnji: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 570
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) 75,0/60,0
Kroženje zraka
Pri stopnji delovanja 3: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 420
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) 73,0/58,0
Pri intenzivni stopnji: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 510
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) 77,0/63,0
Varnost
Varnostni izklop/funkcija fiksiranja nastavitev/zapora vklopa •/•/•
Nadzor napak/vgrajen hladilni ventilator/zaščita pred pregretjem •/•/•
Prikaz preostale toplote •
Tehnični podatki
Mere v mm (Š x G) 800 x 520
Vgradna višina s priključno omarico v mm 200
Mere izreza v mm pri ploski vgradnji (Š x G) 804 x 524
Mere izreza v mm, če plošča nalega na pult (Š x G) 780 x 500
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 7,47/230/16
Priložena oprema
Priključni kabel •
Dodatna oprema
Komplet za predelavo na kroženje zraka DUU 1000-1
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV 3.099,00

**  Predpisi za zmogljivost pretoka zraka: EN 61591 
zvočno moč: EN 60704-3 
zvočni tlak:  EN 60704-2-13
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Miele CleanCover
Za maščobnimi filtri je pokrov Miele CleanCover: namesto ostrih 
kovinskih robov in električnih sestavnih delov je tu samo zaprta, 
gladka površina. Ta je posebej enostavna za čiščenje in ščiti pred 
stikom s kabli in deli motorja. Mielejeva skrbnost do najmanjših 
podrobnosti – za več udobja in varnosti.

Ohranjanje toplote
S to funkcijo lahko jedi ohranjate tople na idealen način – ne glede 
na količino. Inteligentni nadzor temperature dna posode omogoča, 
da imajo jedi ravno pravšnjo temperaturo za uživanje, ne da bi se 
prijele dna posode. Tako se lahko povsem posvetite načrtovanju 
preostalega menija.

Stalno prepoznavanje prisotnosti posode
Če je na kuhalnem polju že posoda, se številčna lestvica avtomatsko 
aktivira takoj po vklopu kuhalne plošče. Ročna aktivacija kuhalnega 
polja tako ni potrebna.

SmartSelect
Stopnje moči in čase pri tej različici upravljanja izbirate posebej hitro 
in intuitivno. Za vsako kuhalno polje je na voljo rumeno osvetljena 
številčna lestvica. Tako je zagotovljena odlična čitljivost iz vseh smeri 
gledanja. Z ločeno izbiro nastavljivega zvočnega signala in avtomat-
skega izklopa ter trimestnim prikazom je nastavitev časov za timer 
še udobnejša.

Stop & Go
Je pozvonilo pri vratih? S funkcijo Stop & Go lahko stopnjo moči 
vseh kuhalnih polj z enim samim pritiskom na tipko zmanjšate na 
stopnjo 1. Tako lahko kuhalno ploščo za kratek čas pustite brez 
nadzora, ne da bi vam kar koli prekipelo ali se prismodilo. Ko se 
vrnete, s ponovnim pritiskom na tipko znova aktivirate predhodno 
nastavljene stopnje moči.

Timer
Timer kuhalne plošče vam pomaga, da svoj kuhinjski vsakdan 
načrtujete nekoliko bolj sproščeno. Odvisno od modela lahko 
denimo nastavite avtomatski izklop določenega kuhalnega polja ali 
pa opozorilni zvočni signal, neodvisen od funkcij kuhalnega polja.

TwinBooster
Koncentrirana moč za hitrejše začetno kuhanje! Funkcija TwinBoos-
ter, ki je na voljo samo pri aparatih Miele, omogoča bolj fleksibilno 
kuhanje, saj lahko individualno razporedite moč indukcije. Po potrebi 
lahko moč dveh kuhalnih polj v celoti usmerite v eno samo polje.

Varnostni izklop
Za vsako stopnjo moči je določeno maksimalno trajanje delovanja. 
Če se določeno kuhalno polje segreva neobičajno dolgo z isto 
stopnjo moči, se avtomatsko izklopi.

Con@ctivity 2.0
V celoti se lahko osredotočite na kuhanje, saj vam to omogoča varna 
avtomatska funkcija Con@ctivity 2.0. Poleg vklopa in izklopa nape 
funkcija Con@ctivity 2.0 avtomatsko prilagaja tudi njeno sesalno 
moč dejanskim okoliščinam na kuhalni plošči in tako poskrbi za 
prijetno ozračje v prostoru.

Energijska učinkovitost na vseh področjih
S kuhalnimi ploščami Miele ne prihranite le časa, temveč tudi ener-
gijo. Mielejeva indukcijska kuhalna plošča porabi za kuhanje do 
vrenja do 30 % manj energije kot električna kuhalna plošča, ki greje 
s sevanjem.

Filter AirClean z dolgo življenjsko dobo
Satasti filter z aktivnim ogljem učinkovito veže neprijetne vonje. 
Odlikuje se z dolgo življenjsko dobo in možnostjo regeneracije v 
pečici.

Funkcija Recall
Pomotoma ste izklopili kuhalno ploščo, a ste to takoj opazili. Če jo v 
10 sekundah ponovno vklopite, se vse stopnje moči in časovne 
nastavitve povrnejo na predhodno nastavljene vrednosti. Svoj 
proces kuhanja lahko nemoteno nadaljujete.

Fiksiranje nastavitev in zapora vklopa
Funkcija fiksiranja nastavitev preprečuje neželeno spreminjanje 
izbranih stopenj moči med kuhanjem. Zapora vklopa pa ščiti pred 
nenamernim ali nepooblaščenim vklopom kuhalne plošče, npr. če so 
v bližini otroci. Slednjo lahko aktivirate pri izklopljeni kuhalni plošči.

Individualno programiranje
Osnovne nastavitve kuhalne plošče lahko enostavno prilagodite 
svojim individualnim zahtevam. Tako lahko spremenite npr. hitrost 
odziva senzorskih tipk.

Indukcija PowerFlex
Kuhalna polja PowerFlex so posebej vsestranska in prilagodljiva. Naj 
gre za posamezne posode za kuhanje, posebno velike lonce za 
testenine ali pa pekače – vse lahko uporabite brez težav. Edinstvena 
je neprekosljiva hitrost z močjo funkcije Booster do 7,3 kW. Seveda 
so polja PowerFlex opremljena tudi z zanesljivo tehnologijo Miele 
TwinBooster.

Motor Eco
Motor ECO deluje z enosmernim tokom in prihrani do 70 % energije 
v primerjavi z običajnimi motorji. S to tehnologijo ima izjemno miren 
tek in je prav tako zmogljiv kot vsi drugi, uporabljeni v aparatih Miele.

Maščobni filter iz plemenitega jekla
Kuhinjske nape Miele so opremljene z 10-slojnimi kovinskimi 
maščobnimi filtri iz plemenitega jekla. Vrhnji sloj in okvir filtra sta 
izdelana iz visokokakovostnega plemenitega jekla. Pri udobnem 
čiščenju maščobnih filtrov v pomivalnem stroju ne pride do vidne 
spremembe barve. Zato Mielejevi maščobni filtri dolgo časa ohranijo 
svoj vrhunski videz.

Koristne informacije
Slovarček izrazov o Mielejevih kuhalnih ploščah TwoInOne



129

S
am

os
to

jn
e 

ku
ha

ln
e 

pl
oš

če
 M

ie
le

Zaščita pred pregretjem in nadzor napak
Vsako kuhalno polje je opremljeno z zaščito pred pregretjem. Ta ob 
ekstremni obremenitvi avtomatsko izklopi gretje kuhalnega polja, 
preden bi se lahko steklokeramika ali drugi sestavni deli pregreli. Če 
je na upravljalni površini predmet ali tekočina, se kuhalna plošča prav 
tako avtomatsko izklopi. Tako ste vedno zaščiteni pred neželenimi 
nastavitvami.

Zaščita med brisanjem
Z enim samim dotikom lahko upravljanje kuhalne plošče zaklenete 
za 20 sekund. Vse nastavitve se ohranijo. Čas se dobro vidno 
odšteva na prikazu timerja. Neovirano lahko premikate posodo in 
očistite kuhalno ploščo, ne da bi spremenili nastavitve.
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Plin
Plin je primarna energija. To pomeni, da gre 
za obliko energije, ki prihaja iz narave, in za 
to, da jo uporabimo, ne potrebuje nobenega 
postopka pretvorbe več. Zato je kuhanje s 
plinom posebej prijazno do okolja.

Indukcija
Hitro in energetsko učinkovito: pri kuhanju z 
indukcijo nastaja toplota neposredno v dnu 
posode, pri čemer aparat avtomatsko 
prepozna velikost posode. Izgub energije 
praktično ni. Kuhanje z indukcijo je posebej 
varno, saj območje poleg kuhalnega polja 
ostane razmeroma hladno. Poleg fleksibil-
nosti je edinstvena tudi hitrost kuhalnih polj 
PowerFlex. Indukcijske plošče so zaradi 
številnih prednosti že dolgo uveljavljene v 
kuhinjah profesionalnih kuharskih mojstrov.

Elementi Miele SmartLine – fleksibilni in elegantni
Brezmejne možnosti kombinacij
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Teppan Yaki
Sodobna japonska kuhinja: uporaba plošče 
Teppan ponuja kulinarična doživetja 
moderne kuhinje. Živila se pri tem priprav-
ljajo neposredno na vroči plošči iz plemeni-
tega jekla. Miele Tepan Yaki z indukcijskim 
gretjem ima dve grelni območji, ki ju lahko 
uporabljate ločeno: tako lahko hkrati prip-
ravljate oz. grejete več živil pri različnih 
temperaturah.

Pultna napa
Nova pultna napa Miele omogoča kuhanje 
brez moteče sopare in neprijetnih vonjev. 
Ker ima sredinski položaj med dvema 
elementoma SmartLine, odstrani soparo 
natanko tam, kjer nastaja. Pultno napo 
lahko uporabite tudi poleg plinskih elemen-
tov. V tem primeru pokrov služi kot magne-
tna zaščita plamena.
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Eleganten dizajn in optimalne možnosti kombinacij
Prednosti* Mielejevih elementov SmartLine

PowerFlex
Vsestransko in prilagodljivo: tudi 

velike posode se brez težav hitro segrejejo.

SmartSelect
Stopnje moči in čase pri tej 

različici upravljanja izbirate posebej hitro in 
intuitivno. Za vsako kuhalno polje je na voljo 
rumeno osvetljena številčna lestvica. Tako je 
zagotovljena odlična čitljivost iz vseh smeri 
gledanja. Z ločeno izbiro nastavljivega 
zvočnega signala in avtomatskega izklopa 
ter trimestnim prikazom je nastavitev časov 
za timer še udobnejša.

TwinBooster
Edinstvena fleksibilnost: moč 

indukcije se lahko individualno razporedi oz. 
združi v enem samem polju.

Funkcija Recall
S funkcijo pomnilnika: ob nenamernem 
izklopu so nastavitve shranjene za 
10 sekund.

Stalno prepoznavanje prisotnosti 
posode
Avtomatsko aktiviranje številčne lestvice: 
kuhalna plošča ob vklopu takoj zazna, če je 
na njej že posoda.

Stop & Go
Tako se nič ne prismodi: s to funkcijo lahko 
stopnje moči vseh kuhalnih polj hkrati 
znižate na 1.

* odvisno od modela
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SmartLine
Kaže oblikovno linijo.

Možnost poljubnih kombinacij 
vseh elementov SmartLine.

Filozofije upravljanja
Kaže vrsto upravljanja aparata.

 Stopnje moči izbirate posebej hitro 
in intuitivno. Rumeno osvetljene 
številčne lestvice.

Hitra in enostavna izbira vsakega 
kuhalnega polja z ločenim 
gumbom.

Fleksibilnost
Kaže, katere vrste kuhalnih polj so 
na voljo.

Posebej velika površina za dve 
posodi ali ponvi, en velik pekač ali 
en velik lonec za testenine.

 Živila se pripravljajo neposredno 
na vroči plošči iz plemenitega 
jekla. Dva grelna kroga z ločenim 
uravnavanjem.

TwinBooster
Kaže, ali je aparat opremljen s 
funkcijo TwinBooster.

Dve stopnji moči za ekstremno 
kratke čase začetnega kuhanja.

Ohranjanje toplote
Kaže, ali je aparat opremljen s 
funkcijo ohranjanja toplote.

Ohranjanje jedi pri temperaturi za 
serviranje, neodvisno od količine

GasStop
Kaže, ali je aparat opremljen s 
funkcijo GasStop.

Odlična varnost: če plamen 
ugasne, se dovod plina takoj 
prekine.

10 x filter
 Kaže, ali je aparat opremljen z 
10-slojnim kovinskim maščobnim 
filtrom.

10-slojni kovinski maščobni filter, 
primeren za pomivanje v pomival-
nem stroju

Motor ECO
 Kaže, ali je aparat opremljen z 
energijsko učinkovitim ventilator-
jem na enosmerni tok.

Posebej učinkovita pultna napa

Energijska učinkovitost
Kaže razred energijske 
učinkovitosti.

Prikazan je razred energijske 
učinkovitosti A.

Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za elemente SmartLine

Na naslednjih straneh so v tabelah 
še enkrat podrobno predstavljeni 
vsi modeli Mielejevih elementov 
SmartLine. Izdelki Miele imajo v 
osnovi najrazličnejše funkcije in 
lastnosti.

Najpomembnejše značilnosti so 
navedene neposredno nad izdel-
kom v obliki ikon, da je mogoče 
pregledno razločevanje izdelkov. 
Za hitrejši pregled je na tej strani 
kratka razlaga za vse uporabljene 
ikone v tej skupini izdelkov.
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SmartLine
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka KM 6329
Vrsta gretja
Vrsta gretja indukcijsko
Izvedba in dizajn
SmartLine •
Elegantna steklokeramična površina •
Barva steklokeramike črna
Ploska vgradnja •
Brez okvirja, nalega na pult •
Nosilec za posodo iz litine(mat črn, emajliran) –
Površina iz plemenitega jekla –
Število kuhalnih polj 4
Kuhalna polja PowerFlex
Število/premer v mm 4/150 x 230
Moč/funkcija Booster/funkcija TwinBooster v W 2100/3000/3650
Kuhalno polje
Položaj/vrsta/premer v mm levo/most PowerFlex/230 x 390
Moč/funkcija Booster/funkcija TwinBooster v W 3400/4800/7300
Kuhalno polje
Položaj/vrsta/premer v mm desno/most PowerFlex/230 x 390
Moč/funkcija Booster/funkcija TwinBooster v W 3400/4800/7300
Udobna uporaba
Upravljanje s senzorskimi tipkami SmartSelect
Barva prikazovalnika rumena
Digitalni prikaz stopnje moči •
Stalno prepoznavanje prisotnosti posode •
Funkcija Recall •
Funkcija Stop&Go •
Nastavljiv zvočni signal •
Avtomatski izklop •
Avtomatsko kuhanje •
Ohranjanje toplote •
Individualne možnosti nastavitve(npr. zvočnih signalov) •
Enostavno čiščenje
Steklokeramika, enostavna za čiščenje •
Zaščita med brisanjem •
Varnost
Varnostni izklop/funkcija fiksiranja nastavitev/zapora vklopa •/•/•
Nadzor napak/vgrajen hladilni ventilator/zaščita pred pregretjem •/•/•
Prikaz preostale toplote •
Tehnični podatki
Mere v mm (Š x G) 620 x 520
Maksimalna vgradna višina v mm 61
Mere izreza v mm, če element nalega na pult (Š x G) 600 x 500
Notranje mere izreza v mm pri ploski vgradnji (Š x G) 600 x 500
Zunanje mere izreza v mm pri ploski vgradnji (Š x G) 624 x 524
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 7,3/230/16
Priložena oprema
Priključni kabel •
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV 1.499,00
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SmartLine
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka CS 7102 FL CS 7632 FL
Vrsta gretja
Vrsta gretja plinsko električno z indukcijo
Izvedba in dizajn
SmartLine • •
Elegantna steklokeramična površina • •
Barva steklokeramike črna črna
Ploska vgradnja • •
Brez okvirja, nalega na pult • •
Nosilec za posodo iz litine(mat črn, emajliran) • –
Površina iz plemenitega jekla – •
Število kuhalnih polj 2 2
Kuhalno polje

Položaj/vrsta/premer v mm
spredaj/normalni gorilnik/
100 – 200

spredaj/plošča Teppan Yaki/
305 x 175

Moč /funkcija Booster/funkcija TwinBooster v W 1.700/-/- 1.400/–/–
Kuhalno polje

Položaj/vrsta/premer v mm zadaj/močni gorilnik/140 – 220
zadaj/plošča Teppan Yaki/
305 x 175

Moč /funkcija Booster/funkcija TwinBooster v W 2.700/–/– 1.400/–/–
Udobna uporaba
Upravljanje z gumbi • –
Električni vžig z upravljanjem z eno roko • –
Upravljanje s senzorskimi tipkami – SmartSelect
Barva prikazovalnika – rumena
Digitalni prikaz stopnje moči – •
Funkcija Recall – •
Funkcija Stop&Go – •
Nastavljiv zvočni signal – •
Avtomatski izklop – •
Ohranjanje toplote – •
Individualne možnosti nastavitve(npr. zvočnih signalov) – •
Enostavno čiščenje
Steklokeramika, enostavna za čiščenje • •
Zaščita med brisanjem – •
Nosilec za posodo, primeren za strojno pomivanje • –
Varnost
Varnostni izklop/funkcija fiksiranja nastavitev/zapora vklopa –/–/– •/•/•
Nadzor napak/vgrajen hladilni ventilator/zaščita pred pregretjem –/–/– •/•/•
Prikaz preostale toplote – •
GasStop • –
Tehnični podatki
Mere v mm (Š x G) 378 x 520 378 x 520
Maksimalna vgradna višina v mm 92 60
Mere izreza v mm, če element nalega na pult (Š x G) 358 x 500 358 x 500
Notranje mere izreza v mm pri ploski vgradnji (Š x G) 358 x 500 358 x 500
Zunanje mere izreza v mm pri ploski vgradnji (Š x G) 382 x 524 382 x 524
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 0,025/230/10 2,8/230/16 
Priložena oprema
Priključni kabel • •
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV 1.029,00 2.049,00
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Tipska/prodajna oznaka CSDA 7000 FL
Izvedba 
Pultna napa •
Dizajn
SmartLine •
Ploska vgradnja/brez okvirja, nalega na pult •/•
Načini delovanja
Odzračevanje/kroženje zraka •/• 
Udobna uporaba
Upravljanje s senzorskimi tipkami Smart Select
Digitalni prikaz stopnje moči/barva prikazovalnika •/rumena
Število maščobnih filtrov iz plemenitega jekla(10-slojnih) 1
Notranjost nape CleanCover, ki je enostavna za čiščenje •
Steklokeramika enostavna za čiščenje •
Čas delovanja po izklopu 5 ali 15 min. •/•
Tehnični podatki
Mere v mm (V x Š x G) 120 x 165 x 520
Vgradna višina skupaj s priključno omarico v mm 165
Mere izreza v mm, če plošča nalega na pult (Š x G)* 100 x 500
Mere izreza v mm pri ploski vgradnji (Š x G)* 100/124 x 500/524
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 0,17/230/16
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti/razred učinkovitosti filtriranja maščob A+/A
Letna poraba energije v kWh/leto 28
Motor ECO • 
Zmogljivost pretoka zraka pri maksimalnem prerezu odvodne cevi**
Odzračevanje 
Pri stopnji delovanja 3: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) Vrednosti na zahtevo
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) Vrednosti na zahtevo
Pri intenzivni stopnji: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) Vrednosti na zahtevo
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) Vrednosti na zahtevo
Kroženje zraka
Pri stopnji delovanja 3: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) Vrednosti na zahtevo
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) Vrednosti na zahtevo
Pri intenzivni stopnji: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) Vrednosti na zahtevo
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) Vrednosti na zahtevo
Navodila za montažo
Priključek za obvod zraka zadaj in ob straneh •
Mere odzračevalnega nastavka v mm (Š x V) 222 x 89
Priložena oprema
Priključni kabel •
Dodatna oprema
Komplet za predelavo na kroženje zraka/
regenerativni filter z aktivnim ogljem DUU 1000-1/DKF 1000 R
Dušilnik zvoka DASD 150/zidni zračnik DMK 150 •/•
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV 1.299,00

*   Skupno mero izreza za kombinacijo aparatov SmartLine lahko odčitate v 
posebni skici mer izreza.

**  Predpisi za zmogljivost pretoka zraka: EN 61591 
zvočno moč: EN 60704-3 
zvočni tlak:  EN 60704-2-13
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Kovinski gumbi
Kakovostni gumbi niso le prijetni na otip, omogočajo tudi intuitivno 
upravljanje plinskih elementov.

Nosilec za posodo ComfortClean
Plinske kuhalne plošče Miele imajo nosilce za posodo, ki jih lahko 
pomivate v pomivalnem stroju. Temeljito čiščenje in ohranjanje 
vrednosti plinske kuhalne plošče je zato posebej enostavno in 
zahteva le malo časa.

Ohranjanje toplote
S to funkcijo lahko jedi ohranjate tople na idealen način – ne glede 
na količino. Inteligentni nadzor temperature dna posode omogoča, 
da imajo jedi ravno pravšnjo temperaturo za uživanje, ne da bi se 
prijele dna posode. Tako se lahko povsem posvetite načrtovanju 
preostalega menija.

Prikaz preostale toplote
Pri kuhalnih ploščah Miele ima vsako kuhalno polje svoj prikaz 
preostale toplote. Ta vas opomni, da se ne smete dotakniti vročega 
kuhalnega polja ali nanj odložiti predmeta, ki je občutljiv za visoke 
temperature. Poleg tega vam omogoča, da ciljno izkoristite preostalo 
toploto in s tem prihranite energijo.

Prepoznavanje velikosti posode
Znotraj oznak kuhalnega polja indukcijska kuhalna plošča zazna 
velikost posode in dovaja energijo samo na to površino. Tako se 
energija uporablja kar najbolj učinkovito.

Stalno prepoznavanje prisotnosti posode
Če je na kuhalnem polju že posoda, se številčna lestvica avtomatsko 
aktivira takoj po vklopu kuhalne plošče. Ročna aktivacija kuhalnega 
polja tako ni potrebna.

SmartSelect
Stopnje moči in čase pri tej različici upravljanja izbirate posebej hitro 
in intuitivno. Za vsako kuhalno polje je na voljo rumeno osvetljena 
številčna lestvica. Tako je zagotovljena odlična čitljivost iz vseh smeri 
gledanja. Z ločeno izbiro nastavljivega zvočnega signala in avtomat-
skega izklopa ter trimestnim prikazom je nastavitev časov za timer 
še udobnejša.

Stop & Go
Je pozvonilo pri vratih? S funkcijo Stop & Go lahko stopnjo moči 
vseh kuhalnih polj z enim samim pritiskom na tipko zmanjšate na 
stopnjo 1. Tako lahko kuhalno ploščo za kratek čas pustite brez 
nadzora, ne da bi vam kar koli prekipelo ali se prismodilo. Ko se 
vrnete, s ponovnim pritiskom na tipko znova aktivirate predhodno 
nastavljene stopnje moči.

Timer
Timer kuhalne plošče vam pomaga, da svoj kuhinjski vsakdan 
načrtujete nekoliko bolj sproščeno. Odvisno od modela lahko 
denimo nastavite avtomatski izklop določenega kuhalnega polja ali 
pa opozorilni zvočni signal, neodvisen od funkcij kuhalnega polja.

Avtomatsko kuhanje
Ta avtomatika visoko začetno moč, ki se uporabi za hitro začetno 
kuhanje, avtomatsko preklopi na nižjo stopnjo moči, ki je potrebna 
za nadaljnje kuhanje. Tako ne morete več pozabiti na pravočasno 
zmanjšanje moči in jedi se ne morejo prismoditi. Poleg tega prihra-
nite energijo.

Električni vžig z upravljanjem z eno roko
Dovršena tehnika omogoča avtomatsko prižiganje gorilnikov. Uprav-
ljalni gumb lahko preprosto in udobno zavrtite z eno roko in ga med 
postopkom vžiga zadržite.

Enostavno čiščenje steklokeramike
Steklokeramiko lahko zelo enostavno očistite. Ker je njena površina 
gladka, prelito tekočino in drugo umazanijo hitro in zlahka odstranite. 
Še posebej preprosto je to pri indukcijskih kuhalnih ploščah, saj pri 
teh površina ostane razmeroma hladna, zato se na njej komaj kaj 
zažge.

FlameGuard
Novo pultno napo lahko namestite poleg vseh elementov SmartLine. 
Če jo kombinirate s plinskimi elementi, je obvezna uporaba fleksi-
bilne zaščite FlameGuard. To sestavlja pokrov pultne nape, ki se 
med uporabo avtomatsko uravna, fiksira se z magnetom in se lahko 
uporablja na obeh straneh pultne nape. Tako preprečite nevarno 
vsesavanje plamenov.

Funkcija Recall
Ste pomotoma izklopili kuhalno ploščo, pa tega niste takoj opazili? 
Če jo v 10 sekundah ponovno vklopite, se vse stopnje moči in 
časovne nastavitve po želji povrnejo na predhodno nastavljene 
vrednosti. Svoj proces kuhanja lahko nemoteno nadaljujete.

GasStop
Vse plinske kuhalne plošče Miele so opremljene s termoelektričnim 
varovalom vžiga. Če plamen ugasne, npr. zaradi prekipele jedi ali 
prepiha, varovalo vžiga prepreči nadaljnji dovod plina.

Izklop kuhalnega polja, če na njem ni posode
Če na indukcijski kuhalni plošči ni posode ali je na njej neprimerna 
posoda, se dovod energije prekine oz. se sploh ne vzpostavi.

Individualno programiranje
Osnovne nastavitve kuhalne plošče lahko enostavno prilagodite 
svojim individualnim zahtevam. Tako lahko spremenite npr. hitrost 
odziva senzorskih tipk.

Indukcija PowerFlex
Kuhalna polja PowerFlex so posebej vsestranska in prilagodljiva. Naj 
gre za posamezne posode za kuhanje, posebno velike lonce za 
testenine ali pa pekače – vse lahko uporabite brez težav. Edinstvena 
je neprekosljiva hitrost z močjo funkcije Booster do 7,3 kW. Seveda 
so polja PowerFlex opremljena tudi z zanesljivo tehnologijo Miele 
TwinBooster.

Koristne informacije
Slovarček izrazov o Mielejevih elementih SmartLine
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TwinBooster
Koncentrirana moč za hitrejše začetno kuhanje! Funkcija TwinBoos-
ter, ki je na voljo samo pri aparatih Miele, omogoča bolj fleksibilno 
kuhanje, saj lahko individualno razporedite moč indukcije. Po potrebi 
lahko moč dveh kuhalnih polj v celoti usmerite v eno samo polje.

Varnostni izklop
Za vsako stopnjo moči je določeno maksimalno trajanje delovanja. 
Če se določeno kuhalno polje segreva neobičajno dolgo z isto 
stopnjo moči, se avtomatsko izklopi.

Zaščita med brisanjem
Z enim samim dotikom lahko upravljanje kuhalne plošče zaklenete 
za 20 sekund. Vse nastavitve se ohranijo. Čas se dobro vidno 
odšteva na prikazu timerja. Neovirano lahko premikate posodo in 
očistite kuhalno ploščo, ne da bi spremenili nastavitve.
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Popolno prilagojene vašim potrebam
Konstrukcija, izvedbe in različne velikosti Mielejevih elementov 
ProLine

Konstrukcija Izvedbe

Elemente ProLine lahko vgradite v kuhinjski 
niz neodvisno od pečice. Prostor pod njimi 
vam je potem pri nekaterih modelih na voljo 
za predale ali omarice. Tako ste pri načrto-
vanju svoje kuhinje povsem fleksibilni.

Indukcija
Pri kuhanju z indukcijo nastaja toplota 
neposredno v dnu posode. Velikost posode 
kuhalna plošča avtomatsko zazna. Pred-
nost: izgub energije praktično ni. Kuhanje je 
posebej varno, saj območje poleg kuhal-
nega polja ostane razmeroma hladno. Miele 
pa z dodatnimi posebnimi značilnostmi 
opreme ponuja še izjemno udobje.

Plin
Intenzivno ali nežno kuhanje: vse je mogoče 
s klasičnimi plinskimi kuhalnimi ploščami 
Miele. Na voljo so v več širinah in različicah 
opreme. Elektronsko krmiljeni gorilniki 
elementov ProLine se odlikujejo z inovativ-
nimi varnostnimi funkcijami in značilnostmi, 
ki vam omogočajo udobno uporabo.
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Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?
Prednosti* Mielejevih elementov ProLine

Okvirji iz plemenitega jekla
Enak dizajn okvirjev: ne glede na kombina-
cijo elementov ProLine je končni videz 
vedno popoln.

Gumbi
Prilegajoče se udobje: kovinski gumbi 
dopolnjujejo harmonični dizajn elementov 
ProLine.

Nagnjena upravljalna plošča
Popoln videz: ergonomično razporejeni 
upravljalni elementi olajšajo upravljanje.

TwinBooster
Edinstvena fleksibilnost: moč indukcije se 
lahko individualno razporedi oz. združi v 
enem samem polju.

* odvisno od modela

Elementi Miele ProLine navdušujejo s 
svojimi posebnimi značilnostmi dizajna in 
udobja. Kljub samostojni funkcionalnosti 
vsakega posameznega aparata so vsi 
modeli oblikovani povsem enotno. Pri 
kombinirani vgradnji zagotavljajo homogeno, 
žlahtno celoto. Pridih izjemnega dizajna v 
vsaki kuhinji!
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Filozofija upravljanja:
Kaže vrsto upravljanja aparata.

Izbira načinov delovanja in časov z 
gumbom

GasStop & ReStart
Kaže, ali je aparat opremljen s 
funkcijo GasStop & ReStart.

Več udobja: če plamen ugasne, 
ga avtomatski ponovni vžig takoj 
spet prižge

QuickStart
Kaže, ali aparat nudi funkcijo 
QuickStart.

Več udobja s pospešenim vžigom 
plinskega plamena

TwinBooster
Kaže, ali je aparat opremljen s 
funkcijo TwinBooster. 

Dve stopnji moči za ekstremno 
kratke čase začetnega kuhanja

Ohranjanje toplote
Kaže, ali je aparat opremljen s 
funkcijo ohranjanja toplote.

Ohranjanje jedi pri temperaturi za 
serviranje, neodvisno od količine

Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za aparate ProLine

Na naslednjih straneh so v tabelah 
še enkrat podrobno predstavljeni 
vsi modeli Mielejevih elementov 
ProLine. Izdelki Miele imajo v 
osnovi najrazličnejše funkcije in 
lastnosti.

Najpomembnejše značilnosti so 
navedene neposredno nad izdel-
kom v obliki ikon, da je mogoče 
pregledno razločevanje izdelkov. 
Za hitrejši pregled je na tej strani 
kratka razlaga za vse uporabljene 
ikone v tej skupini izdelkov.
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ProLine
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka CS 1212-1 I CS 1012-1 G
Vrsta gretja
Vrsta gretja električno z indukcijo plinsko
Izvedba
Element ProLine • •
Dizajn
Površina iz plemenitega jekla – •
Nosilec za posodo iz litine (mat črn, emajliran) – •
Rešetka iz litine – –
Kuhalno polje

Položaj/vrsta/premer v mm
spredaj v sredini/
Vario kuhalno polje/Ø 100 – 160 spredaj v sredini/normalni gorilnik/–

Moč v W/Booster/TwinBooster 1400/2200/– 1800/–/–
Kuhalno polje

Položaj/vrsta/premer v mm
zadaj v sredini/
Vario kuhalno polje/Ø 160 – 230 zadaj v sredini/močni gorilnik/–

Moč v W/Booster/TwinBooster 2300/3000/3700 3000/–/–
Kuhalno polje
Položaj/vrsta/premer v mm –/–/– –/–/–
Moč v W – –
Kuhalno polje
Položaj/vrsta/premer v mm –/–/– –/–/–
Moč v W – –
Udobna uporaba
Upravljanje z gumbi • •
Funkcija QuickStart – •
Prikazi
Digitalni prikaz stopenj moči • –
Prikaz dosežene temperature – –
Varnost
Prikaz preostale toplote/prikaz vročih površin/prikaz delovanja •/–/– •/–/–
GasStop/GasStop & ReStart –/– –/•
Tehnični podatki
Mere v mm (Š x V x G) 288 x 57 x 520 288 x 57 x 520
Maksimalna vgradna višina v mm 73 106
Mere izreza v mm (Š x G) 272 x 500 272 x 500
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 3,7/230/16 4,8/230/10
Priložena oprema
Strgalo za steklo/priključni kabel –/• –/•
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV 1.199,00 999,00
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Funkcija ohranjanja toplote
S to funkcijo lahko jedi ohranjate tople na idealen način – ne glede 
na količino. Inteligentni nadzor temperature dna posode omogoča, 
da imajo jedi ravno pravšnjo temperaturo za uživanje, ne da bi se 
prijele dna posode. Tako se lahko povsem posvetite pripravi preos-
talega menija.

GasStop & ReStart
Zaradi prepiha ali prekipele jedi lahko plamen ugasne. Elektronika 
aparata to prepozna in avtomatsko izvede ponovni vžig. Če ponovni 
vžig gorilnika ne uspe, se dovod plina takoj zapre – enostavno in 
varno.

Gumbi
Kakovostni kovinski gumbi poudarjajo profesionalni značaj aparatov.

Kontrolne lučke
Vsak element ProLine ima prikazovalnik z do tremi načini prikaza 
(npr. preostala toplota). Za varno in učinkovito pripravo jedi.

Nagnjena upravljalna plošča
Še ena značilnost enotnega videza elementov ProLine: ergonomsko 
nagnjen upravljalni del, ki vam olajša upravljanje in skrbi za popoln 
videz.

Okvirji iz plemenitega jekla
Vsi elementi Miele ProLine so obdani z masivnim plemenitim jeklom. 
Dizajn okvirja je enoten v celotnem programu aparatov. To vam 
omogoča popolno združevanje elementov ProLine v harmonično 
celoto.

Polje za pečenje
Na polje za pečenje elementa Miele ProLine lahko postavite ne samo 
okrogle, ampak tudi pravokotne posode za kuhanje ali pečenje. S 
poljem za pečenje so opremljene električne kuhalne plošče in 
električne kuhalne plošče z indukcijo.

QuickStart
Brez pritiskanja in zadrževanja gumbov: vse plinske aparate ProLine 
lahko vklopite posebej enostavno in udobno.

TwinBooster
Koncentrirana moč za hitrejše začetno kuhanje! Funkcija TwinBoos-
ter je na voljo izključno pri aparatih Miele. Omogoča bolj fleksibilno 
kuhanje, saj lahko individualno razporedite moč indukcije. Moč dveh 
kuhalnih polj lahko po potrebi usmerite v eno samo kuhalno polje.

Varnostni izklop
Če gorilnik deluje nenavadno dolgo, se dovod plina avtomatsko 
prekine. To zagotavlja varnost – in vedno dober občutek.

Koristne informacije
Slovarček izrazov o Mielejevih elementih ProLine
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Konstrukcija

Izvedbe

Plinske kuhalne plošče
Mielejeve plinske kuhalne plošče so vedno 
nameščene neodvisno od pečice. Prostor 
pod kuhalno ploščo je tako na voljo za 
predale ali omarico. Tako ste pri načrtovanju 
svoje kuhinje povsem fleksibilni.

Plin
Plin je primarna energija. To pomeni, da gre 
za obliko energije, ki prihaja iz narave, in za 
to, da jo uporabimo, ne potrebuje nobenega 
postopka pretvorbe več. Zato je kuhanje s 
plinom posebej prijazno do okolja. Plin pa 
ima že tudi dolgo tradicijo. Prvi plinski 
štedilniki so se pojavili že v 19. stoletju, 
dolgo pred električnimi kuhalnimi ploščami.

Popolno prilagojene vašim potrebam
Konstrukcija, izvedbe in različne velikosti Mielejevih plinskih kuhalnih plošč

Klasična
Širina 60 cm – kuhalne plošče s 3 do 
4 gorilniki

Velika
Širina 90 cm – posebej široka različica 
kuhalne plošče s 5 gorilniki

Raznolikost velikosti

Filozofije upravljanja

Oblikovne različice

Elegantne – plinske kuhalne plošče na 
steklokeramični podlagi

Plinske kuhalne plošče z elektroniko
Funkcija QuickStart poskrbi za hitrejši vžig, 
funkcija GasStop & ReStart pa za avtomat-
ski ponovni vžig v primeru, da plamen 
ugasne. Nekatere različice poleg tega nudijo 
še nastavljiv zvočni signal ter prikaz visoke 
temperature in preostale toplote.
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Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?
Prednosti* Mielejevih plinskih kuhalnih plošč

Nosilec za posodo ComfortClean
Hitro čiščenje: nosilec preprosto snamete in 
ga vložite v pomivalni stroj. Tako kuhalna 
plošča dolgo ostane lepa.

Individualni dizajn
Privlačne oblikovne različice za vsak okus: 
puristični videz plemenitega jekla ali elegan-
tna steklokeramika.

Emajlirani nosilci za posodo in deli 
gorilnikov
Vzdržljivost in enostavno čiščenje: emajlirani 
nosilci iz litine in glave gorilnikov s prevleko 
PerfectClean.

QuickStart
Brez pritiskanja in zadrževanja gumba: 
enostaven in udoben elektronski vžig s 
funkcijo vrtenja.

GasStop & ReStart
Varno kuhanje: če plamen ugasne, se znova 
prižge. Če to ne uspe, se prekine dovod 
plina.

Plinske kuhalne plošče z elektroniko
Plinske kuhalne plošče Miele, ki so opre-
mljene z elektroniko, imajo lastnosti, ki vam 
zagotavljajo še večjo varnost in udobje: 
funkcija QuickStart poskrbi za hitrejši vžig, 
funkcija GasStop & ReStart pa za avtomat-
ski ponovni vžig v primeru, da plamen 
ugasne. Nekateri modeli poleg tega nudijo 
še nastavljiv zvočni signal ter prikaz visoke 
temperature in preostale toplote.

* odvisno od modela
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Filozofija upravljanja
Kaže vrsto upravljanja aparata.

Izbira načinov delovanja in časov z 
gumbom

Varnost
Kaže, kakšno varnostno opremo 
ima aparat.

Več udobja: če plamen ugasne, 
ga avtomatski ponovni vžig takoj 
spet prižge

Odlična varnost: če plamen 
ugasne, se dovod plina takoj 
prekine

QuickStart
Kaže, ali aparat nudi funkcijo 
QuickStart.

Več udobja s pospešenim vžigom 
plinskega plamena

Nosilci za posodo
 Kaže, ali je aparat opremljen z 
nosilci, ki so primerni za strojno 
pomivanje.

Pomivanje nosilcev za posodo v 
pomivalnem stroju zagotavlja 
popolno čistočo

Gorilnik PerfectClean
Kaže, ali je aparat opremljen z 
gorilniki s prevleko PerfectClean.

Patentirano oplemenitenje povr-
šine za neprekosljivo udobje pri 
čiščenju

Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za plinske kuhalne plošče

Na naslednjih straneh so v tabelah 
še enkrat podrobno predstavljeni 
vsi modeli Mielejevih plinskih 
kuhalnih plošč. Izdelki Miele imajo 
v osnovi najrazličnejše funkcije in 
lastnosti.

Najpomembnejše značilnosti so 
navedene neposredno nad izdel-
kom v obliki ikon, da je mogoče 
pregledno razločevanje izdelkov. 
Za hitrejši pregled je na tej strani 
kratka razlaga za vse uporabljene 
ikone v tej skupini izdelkov.
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Plinski kuhalni plošči
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka KM 3010 KM 3034
Vrsta gretja
Vrsta gretja plinsko plinsko
Izvedba
Neodvisna od podpultne pečice • •
Dizajn
Okvir iz plemenitega jekla po celotnem obsegu – •
Gladka površina iz plemenitega jekla/
gladka površina iz plemenitega jekla v ravnini plošče –/– –/–
Nosilec za posodo iz litine (mat črn, emajliran) • •
Oprema kuhalnih polj
Število kuhalnih polj 4 5
Kuhalno polje
Položaj/vrsta spredaj levo/močni gorilnik spredaj levo/močni gorilnik
Moč v W 2700 2700
Kuhalno polje
Položaj/vrsta zadaj levo/varčni gorilnik zadaj levo/varčni gorilnik
Moč v W 1000 1000
Kuhalno polje
Položaj/vrsta zadaj desno/normalni gorilnik v sredini/dvojni gorilnik za vok
Moč v W 1700 4700
Kuhalno polje
Položaj/vrsta spredaj desno/normalni gorilnik zadaj desno/normalni gorilnik
Moč v W 1700 1700
Kuhalno polje
Položaj/vrsta –/– spredaj desno/normalni gorilnik
Moč v W – 1700
Udobna uporaba
Upravljanje z gumbi • •
Nastavljiv zvočni signal – –
Električni vžig z upravljanjem z eno roko/QuickStart •/– •/•
Enostavno čiščenje
Steklokeramika, enostavna za čiščenje • •
Nosilec za posodo, primeren za strojno pomivanje • •
Varnost
Varnostni izklop/zapora vklopa •/– •/–
Prikaz vročih površin/prikaz delovanja –/– •/•
Hitri izklop – •
GasStop/GasStop & ReStart •/– –/•
Tehnični podatki
Mere v mm (Š x V x G) 626 x 46 x 526 806 x 46 x 526
Mere izreza v mm (Š x G) 600 x 500 780 x 500
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A –/230/10 –/230/10
Priložena oprema
Priključni kabel • •
Komplet šob za utekočinjeni plin/komplet šob za zemeljski plin •/• •/•
Obroč za vok/obroč za majhne posode –/– •/•
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV 929,00 1.429,00
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QuickStart
Brez pritiskanja in zadrževanja gumbov: vse plinske kuhalne plošče z 
elektroniko lahko vklopite posebej enostavno in udobno.

Upravljanje z gumbi na sprednji strani
Plinske kuhalne plošče Miele imajo priročne gumbe iz plastike ali 
kovine. Z njimi je uravnavanje moči posebej enostavno in varno.

Varnostni izklop
Če gorilnik deluje nenavadno dolgo, se dovod plina avtomatsko 
prekine. To zagotavlja varnost – in vedno dober občutek.

Električni vžig z upravljanjem z eno roko
Dovršena tehnika omogoča avtomatsko prižiganje gorilnikov. Uprav-
ljalni gumb lahko preprosto in udobno zavrtite z eno roko in ga med 
postopkom vžiga zadržite.

Emajlirani nosilci za posodo in deli gorilnikov
Plinske kuhalne plošče Miele so opremljene z emajliranimi nosilci za 
posodo, ki so izdelani iz litine. Robustni in vzdržljivi so viden znak 
prvovrstne kakovosti. Nekatere plinske kuhalne plošče so poleg tega 
opremljene z glavami gorilnikov s prevleko PerfectClean, ki s svojimi 
lastnostmi proti prijemanju izjemno olajša čiščenje.

Gorilnik za vok
Plinska kuhalna plošča in kuhanje z vokom – to preprosto spada 
skupaj. Miele ponuja gorilnik za vok v dveh različicah: enojni gorilnik 
za vok z enotnim uravnavanjem moči za oba kroga plamena. in 
dvojni gorilnik za vok, pri katerem lahko kroga plamena uravnavate 
ločeno.

Individualni dizajn
Profesionalni videz plemenitega jekla ali elegantna steklokeramika 
– Miele ponuja privlačne različice dizajna za vsako kuhinjsko okolje.

Nosilec za posodo ComfortClean
Plinske kuhalne plošče Miele imajo nosilce za posodo, ki jih lahko 
pomivate v pomivalnem stroju. Temeljito čiščenje in ohranjanje 
vrednosti plinske kuhalne plošče je zato posebej enostavno in 
zahteva le malo časa.

Nastavljiv zvočni signal
Nastavljiv zvočni signal vaše plinske kuhalne plošče vam pomaga, 
da svoj kuhinjski vsakdan načrtujete bolj sproščeno. Za vsak posa-
mezni gorilnik lahko nastavite svoj čas. Ko je dosežen nastavljeni 
čas, vas zvočni signal opozori, da je vaša jed pripravljena. Tako je 
uspešna priprava vašega menija še bolj enostavna!

Plin – učinkovit in okolju prijazen
Plin je primarna energija. Za razliko od proizvodnje električne ener-
gije med njegovo pretvorbo ne nastajajo nobene škodljive snovi.

Plinske kuhalne plošče z elektroniko
Z inteligentnimi Mielejevimi značilnostmi opreme imajo kupci na voljo 
še več varnosti in udobja: funkcija QuickStart poskrbi za hitrejši vžig, 
funkcija GasStop & ReStart pa za avtomatski ponovni vžig v primeru, 
da plamen ugasne. Nekatere različice poleg tega nudijo še nastavljiv 
zvočni signal ter prikaz visoke temperature in preostale toplote.

Raznolika opremljenost z gorilniki
Plinske kuhalne plošče Miele nudijo najrazličnejše velikosti gorilnikov. 
Od majhnih varčnih gorilnikov za počasno in nežno kuhanje do 
izjemno močnih gorilnikov za vok za velike količine in hitro začetno 
kuhanje. Za vsako vrsto uporabe prava moč!

Koristne informacije
Slovarček izrazov o Mielejevih plinskih kuhalnih ploščah



155

P
lin

sk
e 

ku
ha

ln
e 

pl
oš

če
 M

ie
le



156



157

K
uh

in
js

ke
 n

ap
e 

M
ie

le

Dobri obeti za načrtovanje vaše kuhinje
Izvedbe Mielejevih kuhinjskih nap

Stenske in otočne nape
Prava paša za oči v vaši kuhinji

Stropna napa
Integrirano zračenje za nemoten pogled

Otočna napa

Stenska napa

Izvedbe

Potopna napa
Elegantna rešitev, nameščena za kuhalno 
ploščo

Vgradne nape
Za vsako situacijo vgradnje ustrezna rešitev

Napa za vgradnjo v stropIzvlečna napa Pultna napa
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Za kuhinje majhne in srednje velikosti
Kuhinjske nape
• širine 50 cm • širine 55 cm
• širine 60 cm • širine 70 cm
• širine 75 cm

Za velike in odprte kuhinje
Kuhinjske nape
• širine 90 cm • širine 100 cm
• širine 110 cm • širine 120 cm

Iskanje optimalne širine nape za vašo kuhalno ploščo
Širine Mielejevih kuhinjskih nap
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Med kuhanjem in še posebej med peče-
njem nastaja sopara, mešanica vodne pare, 
sestavin maščobe in neprijetnih vonjev. Če 
zraka ne odvajamo iz kuhinje ali filtriramo, 
ostaja sopara v prostoru in obremeni 
njegovo ozračje. Sčasoma posledice posta-
jajo vidne na kuhinjski opremi, tapetah, 
stenah itd., saj se na teh površinah odlagajo 
maščobe in sopara. Obstajajo tri možnosti 
učinkovitega čiščenja zraka: odvod zraka, 
odvod zraka z zunanjim ventilatorjem in 
kroženje zraka.

Odvod zraka – izjemna učinkovitost in 
razvlaževanje

Odvod zraka z zunanjim ventilatorjem 
– učinkovitost in posebno tiho delovanje

Kroženje zraka – enostavno in energetsko 
ugodno

Za vsako bivalno okolje ustrezno ozračje
Načini delovanja Mielejevih kuhinjskih nap
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Razred energijske učinkovitosti
Hiter pregled: energijska nalepka daje 
informacijo o gospodarnosti in zmogljivosti 
aparata.

Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?
Prednosti* Mielejevih kuhinjskih nap

Maščobni filter iz plemenitega jekla 
(10-slojni)
Udobno čiščenje: kakovostni kovinski 
maščobni filtri z dolgo življenjsko dobo so 
primerni za strojno pomivanje.

Silence
Učinkovit in zelo tih: ventilator je učinkovito 
izoliran s posebnimi zvočnoizolacijskimi 
blazinami.

Miele CleanCover
Zaščita in preprosto čiščenje: zaprta, gladka 
površina preprečuje stik z električnimi deli in 
motorjem.

* odvisno od modela

Con@ctivity 2.0 – avtomatska 
funkcija kuhinjskih nap Miele

V vsakem trenutku optimalno odsesavanje 
pare in vonjav ter obenem prihranek ener-
gije: to opravi Mielejeva kuhinjska napa 
povsem samodejno, če je opremljena s 
funkcijo Con@ctivity 2.0. Funkcija Miele 
Con@ctivity 2.0 namreč omogoča, da vaša 
napa komunicira s kuhalno ploščo. Con@
ctivity 2.0 zajema informacije o tem, kaj se 
dogaja na kuhalni plošči, in jih posreduje v 
krmiljenje ventilatorja nape. Napa nato 
avtomatsko izbere ustrezno stopnjo delova-
nja in tako poskrbi, da je v prostoru vedno 
optimalno ozračje. Tako se lahko povsem 
posvetite procesu kuhanja, saj vam ni treba 
več misliti na izklop. Ko se delovanje po 
končanem kuhanju konča, se napa avto-
matsko izklopi in tako prepreči nepotrebno 
porabo energije. Seveda pa je še vedno 
mogoče tudi ročno upravljanje.

Komunikacija med kuhalno ploščo in napo 
se krmili z radijsko tehnologijo. Napa je 
tovarniško opremljena z radijskim modulom, 
v dobavnem kompletu nape pa je priložen 
tudi potrebni komunikacijski stik za Miele-
jevo kuhalno ploščo.

Miele INDIVIDUAL
Vse je mogoče: vaše želje določijo konstruk-
cijo nape, mi pa poskrbimo za izvedbo.
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Indikator filtra
Kaže, ali ima aparat prikaz zasiče-
nosti filtra.

Optični prikaz zasičenosti 
maščobnega filtra in filtra z aktiv-
nim ogljem

Motor Eco
 Kaže, ali je aparat opremljen z 
energijsko učinkovitim ventilator-
jem na enosmerni tok.

Posebej učinkovita kuhinjska napa

LED-osvetlitev
Kaže, ali je aparat opremljen z 
LED-osvetlitvijo.

Za optimalno osvetlitev celotne 
kuhalne plošče

INDIVIDUAL
Kaže, ali je aparat primeren za 
posebne izvedbe.

Individualno prilagojena napa 
– možna je rešitev po meri 
naročnika

Hood in motion
Kaže, ali gre za napo z motornim 
pomikom.

Ustrezen položaj nape za vsako 
delovno situacijo

Energijska učinkovitost
Kaže razred energijske 
učinkovitosti.

Prikazani so razredi energijske 
učinkovitosti od A+ do B.

Con@ctivity 2.0
Kaže, ali je aparat opremljen s 
funkcijo Con@ctivity 2.0.

 Avtomatska funkcija na osnovi 
radijskih valov za optimalno 
ozračje v prostoru in kar največje 
udobje

Silence
Kaže, ali je delovanje aparata 
posebej tiho.

Izjemno nizka glasnost aparata v 
kuhinji

10 x filter
 Kaže, ali je aparat opremljen z 
10-slojnim kovinskim maščobnim 
filtrom.

10-slojni kovinski maščobni filter, 
primeren za pomivanje v pomival-
nem stroju

Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za kuhinjske nape

Na naslednjih straneh so v tabelah 
še enkrat podrobno predstavljeni 
vsi modeli Mielejevih kuhinjskih 
nap. Izdelki Miele imajo v osnovi 
najrazličnejše funkcije in lastnosti.

Najpomembnejše značilnosti so 
navedene neposredno nad izdel-
kom v obliki ikon, da je mogoče 
pregledno razločevanje izdelkov. 
Za hitrejši pregled je na tej strani 
kratka razlaga za vse uporabljene 
ikone v tej skupini izdelkov.
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Izvlečni napi
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka DA 3466 DA 3496
Izvedba
Izvlečna napa • •
Načini delovanja
Delovanje z odvodom zraka/s kroženjem zraka/z zunanjim 
ventilatorjem •/•/– •/•/–
Udobna uporaba
Drsnik/tipke s svetlečimi diodami –/• –/•
Število kovinskih maščobnih filtrov iz plemenitega jekla (10-sloj-
nih),primernih za pomivalni stroj 1 2
Notranjost nape CleanCover, ki je enostavna za čiščenje • •
Varnostni izklop/čas delovanja po izklopu 5 ali 15 minut •/– •/–
Nastavljiv prikaz nasičenosti maščobnega filtra/filtra z aktivnim ogljem –/– –/–
Omreženje gospodinjskih aparatov
Avtomatska funkcija Con@ctivity 2.0/Miele@home –/– –/–
Učinkovitost in trajnostnost***
Razred energijske učinkovitosti/razred za stopnjo zadrževanja maščobe B/B B/B
Letna poraba energije v kWh/leto 69,5 69,5
Motor ECO (enosmerni motor) – –
Osvetlitev
Halogenska/LED –/• –/•
Število x W 2 x 3 W 2 x 3 W
Zmogljivost pretoka zraka pri maksimalnem prerezu odvodne cevi*
Odzračevanje (ne velja za različico z zunanjim ventilatorjem)
Pri stopnji delovanja 3: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 400 400
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) 56/44 56/44
Pri intenzivni stopnji: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 550 550
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) 64/52 64/52
Kroženje zraka
Pri stopnji delovanja 3: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 280 280
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) 67/54 67/54
Pri intenzivni stopnji: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 350 350
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) 72/60 72/60
Tehnični podatki
Mere ohišja nape v mm (Š x V x G) 595 x 34 x 275 895 x 34 x 275
Minimalni odmik nad električno/plinsko kuhalno ploščo** v mm 450/650 450/650
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 0,19/230/10 0,19/230/10
Navodila za montažo
Priključek za odvod zraka zgoraj/zadaj/ob strani •/–/– •/–/–
Premer odzračevalnega nastavka v mm 150 150
Priložena oprema
Zaporna loputa za zunanji zrak • •
Daljinsko upravljanje/komunikacijski stik Con@ctivity 2.0 za kuhalno ploščo –/– –/–
Dodatna oprema
Komplet za predelavo na kroženje zraka DUU 151 DUU 151
Filter z aktivnim ogljem DKF 13-1 DKF 13-1
Daljinski upravljalnik DARC 6 – –
Krmilni modul DSM 400/DSM 406 •/– •/–
Dušilnik zvoka DASD 150/zidni zračnik DMK 150 •/• •/•
Montažni komplet za originalno pohištveno letev DML 400 • •
Okvir za spušcanje vgradne nape DAR 3000 • •
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV 619,00 849,00

*    Predpisi za zmogljivost pretoka zraka: EN 61591 zvočno moč:EN 60704-3 
zvočni tlak: EN 60704-2-13

**   Plinska kuhalna plošča z več plameni z maksimalno skupno močjo 12,6 kW, 
pri čemer ni noben gorilnik močnejši od 4,5 kW.

***  Podatki, ki so vključeni v energijsko nalepko, so za kombinacijo kuhinjskih 
nap z različnimi zunanjimi ventilatorji na voljo na zahtevo.
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Napa za vgradnjo v omarico
Pregled izdelka

Tipska/prodajna oznaka DA 2690
Izvedba
Vgradna napa •
Načini delovanja
Delovanje z odvodom zraka/s kroženjem zraka/z zunanjim ventilatorjem •/•/–
Udobna uporaba
Tipke s svetlečimi diodami/upravljanje na dotik na steklu •/–
Število kovinskih maščobnih filtrov iz plemenitega jekla (10-sloj-
nih),primernih za pomivalni stroj 2
Notranjost nape CleanCover, ki je enostavna za čiščenje •
Paket Silence/varnostni izklop/čas delovanja po izklopu 5 ali 15 minut –/•/–
Nastavljiv prikaz nasičenosti maščobnega filtra/filtra z aktivnim ogljem •/•
Omreženje gospodinjskih aparatov
Avtomatska funkcija Con@ctivity 2.0/Miele@home •/–
Učinkovitost in trajnostnost***
Razred energijske učinkovitosti/razred za stopnjo zadrževanja maščobe A/A
Letna poraba energije v kWh/leto 36,2
Motor ECO (enosmerni motor) •
Osvetlitev
Halogenska/LED/ambientalna osvetlitev –/•/–
Število x W 4 x 3 W
Zmogljivost pretoka zraka pri maksimalnem prerezu odvodne cevi*
Odzračevanje (ne velja za različico z zunanjim ventilatorjem)
Pri stopnji delovanja 3: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 400
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) 52/38
Pri intenzivni stopnji: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 640
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) 63/48
Kroženje zraka
Pri stopnji delovanja 3: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 340
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) 64/50
Pri intenzivni stopnji: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 500
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) 73/59
Tehnični podatki
Mere ohišja nape v mm (Š x V x G) 880 x 342 x 293
Minimalni odmik nad električno/plinsko kuhalno ploščo** v mm 450/650
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 0,10/230/10
Navodila za montažo
Priključek za odvod zraka zgoraj/zadaj/ob strani •/•/–
Premer odzračevalnega nastavka v mm 150
Priložena oprema
Zaporna loputa za zunanji zrak •
Daljinsko upravljanje/komunikacijski stik Con@ctivity 2.0 za kuhalno ploščo –/XKS 3000 Z
Dodatna oprema
Komplet za predelavo na kroženje zraka/filter z aktivnim ogljem DUU 151/DKF 19-1
Reducirni nastavek za zmanjšanje Ø s 150 na 125 mm/kamin DADC 6000 –/–
Daljinski upravljalnik DARC 6 •
Krmilni modul DSM 400/DSM 406 –/•
Dušilnik zvoka DASD 150/zidni zračnik DMK 150 •/•
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV 1.749,00

*    Predpisi za zmogljivost pretoka zraka: EN 61591 zvočno moč:EN 60704-3 
zvočni tlak: EN 60704-2-13

**   Plinska kuhalna plošča z več plameni z maksimalno skupno močjo 12,6 kW, 
pri čemer ni noben gorilnik močnejši od 4,5 kW.

***  Podatki, ki so vključeni v energijsko nalepko, so za kombinacijo kuhinjskih 
nap z različnimi zunanjimi ventilatorji na voljo na zahtevo.
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Stenske nape
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka  PUR 98 W DA 6096 W Wing DA 5796 W NextStep
Izvedba
Stenska/otočna/stropna napa •/–/– •/–/– •/–/–
Možna individualna prilagoditev željam stranke • – •
Načini delovanja
Delovanje z odvodom zraka/s kroženjem zraka/z zunanjim ventilatorjem •/•/– •/•/– •/•/–
Udobna uporaba
Tipke s svetlečimi diodami/upravljanje na dotik na steklu •/– •/– •/–
Število kovinskih maščobnih filtrov iz plemenitega jekla (10-sloj-
nih),primernih za pomivalni stroj 3 1 2
Notranjost nape CleanCover, ki je enostavna za čiščenje • • •
Paket Silence/varnostni izklop/čas delovanja po izklopu 5 ali 15 minut –/•/– –/•/– •/•/•
Nastavljiv prikaz nasičenosti maščobnega filtra/filtra z aktivnim ogljem –/– –/– •/•
Omreženje gospodinjskih aparatov
Avtomatska funkcija Con@ctivity 2.0/Miele@home –/– –/– •/–
Učinkovitost in trajnostnost***
Razred energijske učinkovitosti/razred za stopnjo zadrževanja maščobe A/A B/B A+/A
Letna poraba energije v kWh/leto 49,7 70,4 29,9
Motor ECO (enosmerni motor) – – •
Osvetlitev
Halogenska/LED/ambientalna osvetlitev –/•/– –/•/– –/•/–
Število x W 3 x 3 W 2 x 4,5 W 2 x 4,5 W
Zmogljivost pretoka zraka pri maksimalnem prerezu odvodne cevi*
Odzračevanje (ne velja za različico z zunanjim ventilatorjem)
Pri stopnji delovanja 3: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 395 400 400
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) 56/41 54/39 55/39
Pri intenzivni stopnji: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 650 650 620
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) 67/52 66/51 64/49
Kroženje zraka
Pri stopnji delovanja 3: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 330 320 320
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) 64/48 62/47 66/50
Pri intenzivni stopnji: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 460 520 430
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) 71/56 71/56 73/58
Tehnični podatki
Skupna višina nape pri odzracevanju in zunanjem ventilatorju v mm/
pri kroženju zraka v mm 685 – 1.005/815 – 1.135 547/547 660 – 980/790 – 1.110
Mere ohišja nape v mm (Š x V x G) 898 x 62 x 500 898 x 547 x 523 893 x 34 x 520
Minimalni odmik nad električno/plinsko kuhalno ploščo** v mm 450/650 450/650 450/650
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 0,23/230/10 0,21/230/10 0,10/230/10
Navodila za montažo
Priključek za odvod zraka zgoraj/zadaj/ob strani •/•/– •/•/– •/•/–
Premer odzračevalnega nastavka v mm 150 150 150
Teleskopsko nastavljiv kamin/teleskopsko nastavljivo stensko držalo •/– –/– •/–
Priložena oprema
Daljinsko upravljanje/komunikacijski stik Con@ctivity 2.0 za kuhalno ploščo –/– –/– –/XKS 3000 Z
Zaporna loputa za zunanji zrak/kretnica za preusmeritev za kroženje 
zraka/filter z aktivnim ogljem •/–/– •/•/– •/–/–
Dodatna oprema
Komplet za predelavo na kroženje zraka/filter z aktivnim ogljem DUW 20/DKF 12-1 –/DKF 25-1 DUW 20/DKF 12-1
Reducirni nastavek za zmanjšanje Ø s 150 na 125 mm/kamin DADC 6000 •/– •/• •/–
Daljinski upravljalnik DARC 6 – – •
Krmilni modul DSM 400/DSM 406 •/– •/– –/•
Dušilnik zvoka DASD 150/zidni zračnik DMK 150 •/• •/• •/•
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV
Plemenito jeklo/CleanSteel 949,00 – 1.369,00
Briljantno bela – 1.099,00 –
Obsidian črna – 1.099,00 –

*    Predpisi za zmogljivost pretoka zraka: EN 61591 zvočno moč:EN 60704-3 
zvočni tlak: EN 60704-2-13

**   Plinska kuhalna plošča z več plameni z maksimalno skupno močjo 12,6 kW, 
pri čemer ni noben gorilnik močnejši od 4,5 kW.

***  Podatki, ki so vključeni v energijsko nalepko, so za kombinacijo kuhinjskih 
nap z različnimi zunanjimi ventilatorji na voljo na zahtevo.
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Stenske nape
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka DA 6296 W Lumen DA 6690 W Puristic Edition 6000 DA 6996 W Pearl
Izvedba
Stenska/otočna/stropna napa •/–/– •/–/– •/–/–
Možna individualna prilagoditev željam stranke • • •
Načini delovanja
Delovanje z odvodom zraka/s kroženjem zraka/z zunanjim ventilatorjem •/•/– •/•/– •/•/–
Udobna uporaba
Tipke s svetlečimi diodami/upravljanje na dotik na steklu •/– –/• •/–
Število kovinskih maščobnih filtrov iz plemenitega jekla (10-sloj-
nih),primernih za pomivalni stroj 3 3 1
Notranjost nape CleanCover, ki je enostavna za čiščenje • • •
Paket Silence/varnostni izklop/čas delovanja po izklopu 5 ali 15 minut •/•/• •/•/• –/•/•
Nastavljiv prikaz nasičenosti maščobnega filtra/filtra z aktivnim ogljem •/• •/• •/•
Omreženje gospodinjskih aparatov
Avtomatska funkcija Con@ctivity 2.0/Miele@home •/– •/– •/–
Učinkovitost in trajnostnost***
Razred energijske učinkovitosti/razred za stopnjo zadrževanja maščobe B/A A+/A A+/B
Letna poraba energije v kWh/leto 72,1 30,8 32,8
Motor ECO (enosmerni motor) – • •
Osvetlitev
Halogenska/LED/ambientalna osvetlitev –/•/– –/•/– –/•/•
Število x W 3 x 3 W ; 1 x 10 W 3 x 3 W 1 x 9,7 W; 1 x 12,8 W
Zmogljivost pretoka zraka pri maksimalnem prerezu odvodne cevi*
Odzračevanje (ne velja za različico z zunanjim ventilatorjem)
Pri stopnji delovanja 3: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 400 400 400
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) 53/40 51/36 55/40
Pri intenzivni stopnji: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 640 640 640
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) 65/52 63/48 65/50
Kroženje zraka
Pri stopnji delovanja 3: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 330 330 360
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) 64/49 61/46 61/46
Pri intenzivni stopnji: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 490 490 460
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) 71/56 71/56 70/56
Tehnični podatki
Skupna višina nape pri odzracevanju in zunanjem ventilatorju v mm/
pri kroženju zraka v mm 680 – 1.000/810 – 1.130 710 – 1.030/840 – 1.160 583/583
Mere ohišja nape v mm (Š x V x G) 898 x 52 x 520 898 x 85 x 500 900 x 583 x 537
Minimalni odmik nad električno/plinsko kuhalno ploščo** v mm 450/650 450/650 450/650
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 0,22/230/10 0,10/230/10 0,11/230/10
Navodila za montažo
Priključek za odvod zraka zgoraj/zadaj/ob strani •/•/– •/•/– •/•/–
Premer odzračevalnega nastavka v mm 150 150 150
Teleskopsko nastavljiv kamin/teleskopsko nastavljivo stensko držalo •/• •/• –/–
Priložena oprema
Daljinsko upravljanje/komunikacijski stik Con@ctivity 2.0 za kuhalno ploščo –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Zaporna loputa za zunanji zrak/kretnica za preusmeritev za kroženje 
zraka/filter z aktivnim ogljem •/–/– •/–/– •/•/–
Dodatna oprema
Komplet za predelavo na kroženje zraka/filter z aktivnim ogljem DUW 20/DKF 12-1 DUW 20/DKF 12-1 –/DKF 25-1
Reducirni nastavek za zmanjšanje Ø s 150 na 125 mm/kamin DADC 6000 •/– •/– –/•
Daljinski upravljalnik DARC 6 • • •
Krmilni modul DSM 400/DSM 406 –/• –/• –/•
Dušilnik zvoka DASD 150/zidni zračnik DMK 150 •/• •/• •/•
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV
Plemenito jeklo/Briljantno bela 1.849,00/– 2.149,00/2.149,00 –/2.599,00
Obsidian črna/Havana rjava – 2.149,00/2.149,00 –/–

*    Predpisi za zmogljivost pretoka zraka: EN 61591 zvočno moč:EN 60704-3 
zvočni tlak: EN 60704-2-13

**   Plinska kuhalna plošča z več plameni z maksimalno skupno močjo 12,6 kW, 
pri čemer ni noben gorilnik močnejši od 4,5 kW.

***  Podatki, ki so vključeni v energijsko nalepko, so za kombinacijo kuhinjskih 
nap z različnimi zunanjimi ventilatorji na voljo na zahtevo.



167

K
uh

in
js

ke
 n

ap
e 

M
ie

le

Otočne nape
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka  PUR 98 D DA 6296 D Lumen DA 6690 D Puristic Edition 6000
Izvedba
Stenska/otočna/stropna napa –/•/– –/•/– –/•/–
Možna individualna prilagoditev željam stranke • • •
Načini delovanja
Delovanje z odvodom zraka/s kroženjem zraka/z zunanjim ventilatorjem •/•/– •/•/– •/•/–
Udobna uporaba
Tipke s svetlečimi diodami/upravljanje na dotik na steklu •/– •/– –/•
Število kovinskih maščobnih filtrov iz plemenitega jekla (10-sloj-
nih),primernih za pomivalni stroj 3 3 3
Notranjost nape CleanCover, ki je enostavna za čiščenje • • •
Paket Silence/varnostni izklop/čas delovanja po izklopu 5 ali 15 minut –/•/– •/•/• •/•/•
Nastavljiv prikaz nasičenosti maščobnega filtra/filtra z aktivnim ogljem –/– •/• •/•
Omreženje gospodinjskih aparatov
Avtomatska funkcija Con@ctivity 2.0/Miele@home –/– •/– •/–
Učinkovitost in trajnostnost***
Razred energijske učinkovitosti/razred za stopnjo zadrževanja maščobe A/A C/A A+/A
Letna poraba energije v kWh/leto 51,8 91 33,3
Motor ECO (enosmerni motor) – – •
Osvetlitev
Halogenska/LED/ambientalna osvetlitev –/•/– –/•/– –/•/–
Število x W 4 x 3 W 4 x 3 W ; 2 x 10 W 4 x 3 W 
Zmogljivost pretoka zraka pri maksimalnem prerezu odvodne cevi*
Odzračevanje (ne velja za različico z zunanjim ventilatorjem)
Pri stopnji delovanja 3: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 400 480 500
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) 57/39 57/39 55/40
Pri intenzivni stopnji: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 650 700 750
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) 69/51 65/48 65/50
Kroženje zraka
Pri stopnji delovanja 3: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 330 400 400
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) 66/49 65/47 66/51
Pri intenzivni stopnji: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 460 500 500
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) 73/56 71/53 72/57
Tehnični podatki
Skupna višina nape pri odzracevanju in zunanjem ventilatorju v mm/
pri kroženju zraka v mm 690 – 990/750 – 1.060 670 – 970/730 – 1.040 705 – 1.005/765 – 1.075
Mere ohišja nape v mm (Š x V x G) 898 x 70 x 598 898 x 52 x 600 898 x 85 x 598
Minimalni odmik nad električno/plinsko kuhalno ploščo** v mm 450/650 450/650 450/650
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 0,23/230/10 0,22/230/10 0,14/230/10
Navodila za montažo
Priključek za odvod zraka zgoraj/zadaj/ob strani •/–/– •/–/– •/–/–
Premer odzračevalnega nastavka v mm 150 150 150
Teleskopsko nastavljiv kamin/teleskopsko nastavljivo stensko držalo •/– •/– •/–
Priložena oprema
Daljinsko upravljanje/komunikacijski stik Con@ctivity 2.0 za kuhalno ploščo –/– –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Zaporna loputa za zunanji zrak/kretnica za preusmeritev za kroženje 
zraka/filter z aktivnim ogljem •/–/– •/–/– •/–/–
Dodatna oprema
Komplet za predelavo na kroženje zraka/filter z aktivnim ogljem DUI 32/DKF 12-1 DUI 32/DKF 12-1 DUI 32/DKF 12-1
Reducirni nastavek za zmanjšanje Ø s 150 na 125 mm/kamin DADC 6000 –/– –/– –/–
Daljinski upravljalnik DARC 6 – • •
Krmilni modul DSM 400/DSM 406 •/– –/• –/•
Dušilnik zvoka DASD 150/zidni zračnik DMK 150 •/• •/• •/•
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV
Plemenito jeklo/Briljantno bela 1.399,00/– 2.899,00/– 2.959,00/2.959,00
Obsidian črna/Havana rjava –/– –/– 2.959,00/2.959,00

*    Predpisi za zmogljivost pretoka zraka: EN 61591 zvočno moč:EN 60704-3 
zvočni tlak: EN 60704-2-13

**   Plinska kuhalna plošča z več plameni z maksimalno skupno močjo 12,6 kW, 
pri čemer ni noben gorilnik močnejši od 4,5 kW.

***  Podatki, ki so vključeni v energijsko nalepko, so za kombinacijo kuhinjskih 
nap z različnimi zunanjimi ventilatorji na voljo na zahtevo.
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Otočne nape
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka DA 7006 D Aura DA 6700 D Aura Edition 6000
Izvedba
Stenska/otočna/stropna napa –/•/– –/•/–
Možna individualna prilagoditev željam stranke • •
Načini delovanja
Delovanje z odvodom zraka/s kroženjem zraka/z zunanjim 
ventilatorjem –/•/– –/•/–
Udobna uporaba
Tipke s svetlečimi diodami/upravljanje na dotik na steklu –/• –/•
Število kovinskih maščobnih filtrov iz plemenitega jekla (10-sloj-
nih),primernih za pomivalni stroj 4 2
Notranjost nape CleanCover, ki je enostavna za čiščenje • •
Paket Silence/varnostni izklop/čas delovanja po izklopu 5 ali 15 minut –/•/• –/•/•
Nastavljiv prikaz nasičenosti maščobnega filtra/filtra z aktivnim ogljem •/• •/•
Omreženje gospodinjskih aparatov
Avtomatska funkcija Con@ctivity 2.0/Miele@home •/– •/–
Učinkovitost in trajnostnost***
Razred energijske učinkovitosti/razred za stopnjo zadrževanja maščobe D/A C/B
Letna poraba energije v kWh/leto 83,2 80,6
Motor ECO (enosmerni motor) – –
Osvetlitev
Halogenska/LED/ambientalna osvetlitev –/•/– –/•/–
Število x W 3 x 3 W 4 x 3 W 
Zmogljivost pretoka zraka pri maksimalnem prerezu odvodne cevi*
Odzračevanje (ne velja za različico z zunanjim ventilatorjem)
Pri stopnji delovanja 3: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) – –
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) –/– –/–
Pri intenzivni stopnji: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) – –
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) –/– –/–
Kroženje zraka
Pri stopnji delovanja 3: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 500 450
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) 67/53 67/53
Pri intenzivni stopnji: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 600 600
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) 70/56 74/59
Tehnični podatki
Skupna višina nape pri odzracevanju in zunanjem ventilatorju v mm/
pri kroženju zraka v mm –/500 – 1.500 –/500 – 1.500
Mere ohišja nape v mm (Š x V x G) 1.000 x 160 x 700 1.000 x 112 x 700
Minimalni odmik nad električno/plinsko kuhalno ploščo** v mm 550/650 450/650
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 0,13/230/10 0,16/230/10
Navodila za montažo
Priključek za odvod zraka zgoraj/zadaj/ob strani –/–/– –/–/–
Premer odzračevalnega nastavka v mm – –
Teleskopsko nastavljiv kamin/teleskopsko nastavljivo stensko držalo –/– –/–
Priložena oprema
Daljinsko upravljanje/komunikacijski stik Con@ctivity 2.0 za kuhalno ploščo –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Zaporna loputa za zunanji zrak/kretnica za preusmeritev za kroženje 
zraka/filter z aktivnim ogljem –/–/• –/–/•
Dodatna oprema
Komplet za predelavo na kroženje zraka/filter z aktivnim ogljem –/DKF 16-1 –/DKF 21-1
Reducirni nastavek za zmanjšanje Ø s 150 na 125 mm/kamin DADC 6000 –/– –/–
Daljinski upravljalnik DARC 6 • •
Krmilni modul DSM 400/DSM 406 –/– –/–
Dušilnik zvoka DASD 150/zidni zračnik DMK 150 –/– –/–
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV 2.959,00 3.099,00

*    Predpisi za zmogljivost pretoka zraka: EN 61591 zvočno moč:EN 60704-3 
zvočni tlak: EN 60704-2-13

**   Plinska kuhalna plošča z več plameni z maksimalno skupno močjo 12,6 kW, 
pri čemer ni noben gorilnik močnejši od 4,5 kW.

***  Podatki, ki so vključeni v energijsko nalepko, so za kombinacijo kuhinjskih 
nap z različnimi zunanjimi ventilatorji na voljo na zahtevo.
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Stropna napa
Pregled izdelka

Tipska/prodajna oznaka DA 2906
Izvedba
Stenska/otočna/stropna napa –/–/•
Možna individualna prilagoditev željam stranke –
Načini delovanja
Delovanje z odvodom zraka/s kroženjem zraka/z zunanjim ventilatorjem •/•/•
Udobna uporaba
Tipke s svetlečimi diodami/upravljanje na dotik na steklu –/•
Število kovinskih maščobnih filtrov iz plemenitega jekla (10-sloj-
nih),primernih za pomivalni stroj 2
Notranjost nape CleanCover, ki je enostavna za čiščenje –
Paket Silence/varnostni izklop/čas delovanja po izklopu 5 ali 15 minut –/•/•
Nastavljiv prikaz nasičenosti maščobnega filtra/filtra z aktivnim ogljem •/•
Omreženje gospodinjskih aparatov
Avtomatska funkcija Con@ctivity 2.0/Miele@home •/–
Učinkovitost in trajnostnost***
Razred energijske učinkovitosti/razred za stopnjo zadrževanja maščobe A+/E
Letna poraba energije v kWh/leto 36,1
Motor ECO (enosmerni motor) •
Osvetlitev
Halogenska/LED/ambientalna osvetlitev –/•/–
Število x W 4 x 3 W 
Zmogljivost pretoka zraka pri maksimalnem prerezu odvodne cevi*
Odzračevanje (ne velja za različico z zunanjim ventilatorjem)
Pri stopnji delovanja 3: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 450
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) 57/40
Pri intenzivni stopnji: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 740
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) 69/52
Kroženje zraka
Pri stopnji delovanja 3: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 330
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) 66/49
Pri intenzivni stopnji: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 480
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) 73/56
Tehnični podatki
Skupna višina nape pri odzračevanju in zunanjem ventilatorju v mm/
pri kroženju zraka v mm 310/310
Mere ohišja nape v mm (Š x V x G) 1.100 x 322 x 700
Minimalni odmik nad električno/plinsko kuhalno ploščo** v mm 450/650
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 0,14/230/10
Navodila za montažo
Priključek za odvod zraka zgoraj/zadaj/ob strani –/–/–
Premer odzračevalnega nastavka v mm 150
Teleskopsko nastavljiv kamin/teleskopsko nastavljivo stensko držalo –/–
Priložena oprema
Daljinsko upravljanje/komunikacijski stik Con@ctivity 2.0 za kuhalno ploščo •/XKS 3000 Z
Zaporna loputa za zunanji zrak/kretnica za preusmeritev za kroženje 
zraka/filter z aktivnim ogljem •/–/–
Dodatna oprema
Komplet za predelavo na kroženje zraka/filter z aktivnim ogljem DUU 2900/DKF 20-1
Reducirni nastavek za zmanjšanje Ø s 150 na 125 mm/kamin DADC 6000 •/–
Daljinski upravljalnik DARC 6 •
Krmilni modul DSM 400/DSM 406 –/•
Dušilnik zvoka DASD 150/zidni zračnik DMK 150 •/•
Plošce za robno odsesavanje v plemenitem jeklu DRP 2900
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV 2.749,00

*    Predpisi za zmogljivost pretoka zraka: EN 61591 zvočno moč:EN 60704-3 
zvočni tlak: EN 60704-2-13

**   Plinska kuhalna plošča z več plameni z maksimalno skupno močjo 12,6 kW, 
pri čemer ni noben gorilnik močnejši od 4,5 kW.

***  Podatki, ki so vključeni v energijsko nalepko, so za kombinacijo kuhinjskih 
nap z različnimi zunanjimi ventilatorji na voljo na zahtevo.
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Potopna napa
Pregled izdelka

Tipska/prodajna oznaka DA 6890 Levantar
Izvedba
Potopna napa •
Načini delovanja
Delovanje z odvodom zraka/s kroženjem zraka/z zunanjim 
ventilatorjem •/•/•
Udobna uporaba
Tipke s svetlečimi diodami/upravljanje na dotik na steklu •/–
Število kovinskih maščobnih filtrov iz plemenitega jekla (10-sloj-
nih),primernih za pomivalni stroj 4
Notranjost nape CleanCover, ki je enostavna za čiščenje •
Paket Silence/varnostni izklop/čas delovanja po izklopu 15 minut •/•/•
Nastavljiv prikaz nasičenosti maščobnega filtra •
Nape z motornim pomikom •
Omreženje gospodinjskih aparatov
Avtomatska funkcija Con@ctivity 2.0/Miele@home –/–
Učinkovitost in trajnostnost***
Razred energijske učinkovitosti/razred za stopnjo zadrževanja maščobe C/D
Letna poraba energije v kWh/leto 109,9
Motor ECO (enosmerni motor) –
Osvetlitev
Halogenska/LED/ambientalna osvetlitev –/•/–
Število x W 48 x 0,15 W 
Funkcija dušenja svetlobe •
Zmogljivost pretoka zraka pri maksimalnem prerezu odvodne cevi*
Odzračevanje (ne velja za različico z zunanjim ventilatorjem)
Pri stopnji delovanja 3: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 450
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) 60/47
Pri intenzivni stopnji: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 710
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) 69/56
Kroženje zraka
Pri stopnji delovanja 3: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 435
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) 64/51
Pri intenzivni stopnji: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 640
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20μPa) 74/61
Tehnični podatki
Skupna višina nape pri odzračevanju in zunanjem ventilatorju v mm/
pri kroženju zraka v mm 1.051/1.051
Mere ohišja nape v mm (Š x V x G) 916 x 646 x 361
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 0,28/230/10
Navodila za montažo
Priključek za odvod zraka zgoraj/zadaj/ob strani/spodaj –/–/–/–
Premer odzračevalnega nastavka v mm 150
Optimalna kombinacija s kuhalno plošco KM 6381
Priložena oprema
Zaporna loputa za zunanji zrak/kretnica za preusmeritev za kroženje 
zraka/filter z aktivnim ogljem –/–/–
Dodatna oprema
Komplet za predelavo na kroženje zraka/filter z aktivnim ogljem DUU 151/DKF 22-1
Komplet za predelavo na zunanji ventilator DEXT 6890 •
Krmilni modul DSM 400/DSM 406 –/–
Dušilnik zvoka DASD 150/zidni zračnik DMK 150 •/•
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV 2.099,00

*    Predpisi za zmogljivost pretoka zraka: EN 61591 zvočno moč:EN 60704-3 
zvočni tlak: EN 60704-2-13

***  Podatki, ki so vključeni v energijsko nalepko, so za kombinacijo kuhinjskih 
nap z različnimi zunanjimi ventilatorji na voljo na zahtevo.
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Koristne informacije
Slovarček izrazov o Mielejevih kuhinjskih napah

Indikator filtra
Če je maščobni filter ali filter z aktivnim ogljem v vaši napi zasičen, 
vas na to opozori rdeča svetleča dioda. Takrat morate filter čim prej 
očistiti oz. zamenjati. Tovarniško nastavljen čas uporabe filtra lahko 
po želji spremenite: prikaz za potrebno čiščenje maščobnega filtra 
lahko nastavite na 20, 30, 40 ali 50 ur, prikaz za potrebno zamenjavo 
filtra z aktivnim ogljem pa na 120, 180 ali 240 ur.

Kakovosten in zmogljiv ventilator
Kuhinjske nape Miele so opremljene z visokokakovostnimi radialnimi 
ventilatorji, ki sesajo z obeh strani. Ti močni agregati v vsakem 
trenutku zagotavljajo visoko zmogljivost pretoka zraka in optimizirano 
odsesavanje. Kljub visoki zmogljivosti pa ventilatorji delujejo prijetno 
tiho.

Krmiljenje delovanja po končanem kuhanju
Avtomatsko delovanje ventilatorja po končanem kuhanju skrbi za 
temeljito odsesavanje pare in vonjev, ki so po kuhanju še prisotni v 
zraku. Napa se lahko avtomatsko izklopi po 5 ali 15 minutah.

LED-reflektor
LED-reflektorji so prijetni tako za oči kot za okolje. Mielejev LED-re-
flektor porablja samo 3 oz. 4,5 W in tako prihrani veliko električne 
energije. Mielejeve svetleče diode enakomerno osvetlijo kuhalno 
ploščo s toplo, naravno barvo svetlobe.

Motor ECO
Srce vsake kuhinjske nape je motor. Pri nekaterih Mielejevih napah je 
vgrajen motor ECO, ki v primerjavi z običajnimi motorji deluje do 70 
% bolj varčno. Poleg tega je zelo tih, vendar prav tako močan kot 
motorji v drugih Mielejevih napah.

Maščobni filter iz plemenitega jekla (10-slojni)
Kuhinjske nape Miele so opremljene z 10-slojnimi kovinskimi 
maščobnimi filtri iz plemenitega jekla. Vrhnji sloj in okvir filtra sta 
izdelana iz visokokakovostnega plemenitega jekla. Pri udobnem 
čiščenju maščobnih filtrov v pomivalnem stroju ne pride do vidne 
spremembe barve. Zato Mielejevi maščobni filtri dolgo časa ohranijo 
svoj vrhunski videz.

Miele CleanCover
Za maščobnimi filtri je pokrov Miele CleanCover: namesto ostrih 
kovinskih robov in električnih sestavnih delov je tu samo zaprta, 
gladka površina. Ta je posebej enostavna za čiščenje in ščiti pred 
stikom s kabli in deli motorja. Mielejeva skrbnost do najmanjših 
podrobnosti – za več udobja in varnosti.

Miele INDIVIDUAL
Želja stranke ima pri Mieleju najvišjo prioriteto. Poseben dizajn, 
dolžina odvoda zraka, položaj v prostoru, navade pri kuhanju, 
telesna višina ali posebne potrebe – pri namestitvi nape obstajajo 
številne spremenljivke. Po želji Miele prilagodi dolžino kamina ter 
širino in globino ohišja nape glede na vaše potrebe. Poleg tega vam 
Miele omogoča izdelavo nape v barvi RAL po vaši izbiri.

Ambientalna osvetlitev
Ambientalna osvetlitev, katere jakost lahko po želji spreminjate, se 
optimalno poda v kuhinjsko okolje in poskrbi za nevsiljivo, vendar 
elegantno vzdušje.

Con@ctivity 2.0
Z avtomatsko funkcijo Con@ctivity 2.0 lahko vaša napa komunicira s 
kuhalno ploščo: vrednosti, nastavljene na kuhalni plošči, se prene-
sejo v krmiljenje kuhinjske nape. Slednja nato avtomatsko izbere 
ustrezno moč ventilatorja in tako poskrbi, da je v prostoru vedno 
optimalno ozračje.

Daljinski upravljalnik
Mielejev daljinski upravljalnik omogoča posebej udobno upravljanje 
vaše kuhinjske nape. Poleg nastavljanja moči ventilatorja in osvetlitve 
lahko tudi zatemnite osvetlitev ali aktivirate delovanje po končanem 
kuhanju. Stropna napa DA 2906 in izvlečne nape DA 36x0 so 
serijsko opremljene z daljinskim upravljalnikom.

Enoslojno varnostno steklo (ESG)
Kuhinjske nape Miele v kombinaciji materialov iz stekla in plemeni-
tega jekla so opremljene z enoslojnim varnostnim steklom. To 
posebno steklo v primeru, da se razbije, razpade v številne drobne 
kosce brez ostrih robov. Miele torej poskrbi za najboljšo varnost tudi 
takrat, ko se zgodi kaj nepredvidenega.

Filter Active AirClean
V kuhinjskih napah Miele, ki delujejo s kroženjem zraka, se poleg 
maščobnih filtrov vedno uporablja tudi filter Active AirClean. Ta 
Mielejev filter učinkovito in dolgotrajno veže nase neprijetne vonje.

Filter AirClean z dolgo življenjsko dobo
Satasti filter z aktivnim ogljem učinkovito veže neprijetne vonje. 
Odlikuje se z dolgo življenjsko dobo in možnostjo regeneracije v 
pečici. Te filtre z aktivnim ogljem lahko pri številnih stenskih in otoč-
nih napah kupite kot dodatno opremo.

Hood in motion
Imate posebne zahteve? Potem boste navdušeni nad našimi premič-
nimi napami. Pri naših ekskluzivnih izvlečnih in potopnih napah se 
ohišje nape pomakne v idealen delovni položaj, ob izklopu pa se 
ponovno vrne v izhodiščni položaj. Otočna različica z motornim 
pogonom se lahko premakne na različne delovne višine. Najboljša 
ergonomija, visoko učinkovito odsesavanje in popolna integracija v 
zasnovo kuhinje.

Izklop stopnje Booster
Intenzivna stopnja nudi zelo veliko zmogljivost pretoka zraka in je 
namenjena kratkotrajni uporabi, če se npr. jed prismodi in se pri tem 
razvije močnejši dim ali neprijeten vonj. Intenzivno stopnjo lahko 
programirate tako, da se ventilator po petih minutah avtomatsko 
preklopi na stopnjo 3. Tako se izognete nepotrebni porabi energije. 
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Prostor za glavo
Najbolj ergonomična med stenskimi napami. Ker je ohišje nape 
poševno, je pri kuhanju na voljo bistveno več prostora. Poleg tega se 
nihče več ne udari v glavo, napa pa deluje manj masivno.

Popolna obdelava
Mielejeve nape imajo visokokakovostno zavarjeno in brušeno ohišje 
in kamin iz plemenitega jekla. Kakovost Mielejevih nap se odraža že 
v njihovi zunanjosti: zanje so značilni natančne konture, zaprte reže 
in prilegajoči se spoji. Veselite se popolnosti izdelave!

Robno odsesavanje
Pri kuhinjskih napah z robnim odsesavanjem so tehnično premišljeni 
kovinski maščobni filtri skriti za dekorativnimi ploščami. Sopara, ki 
nastaja med kuhanjem, se vsesava na zunanjih robovih, pri napah z 
robnim odsesavanjem z več območji pa tudi v osrednjem delu nape.

Raznolikost dizajna
Miele ponuja nape v najrazličnejših izvedbah in z raznoliko funkcio-
nalno opremo – vrhunska tehnika za vse vrste zahtev. Mielejeve 
kuhinjske nape dajejo pridih individualnosti, a nikoli ne delujejo 
vsiljivo. Jasne v obliki, premišljene v funkcionalnosti in brezčasne v 
dizajnu.

Razred energijske učinkovitosti
Energijska nalepka vam daje pregledno informacijo o gospodarnosti 
in zmogljivosti vaše kuhinjske nape. Kuhinjske nape Miele združujejo 
najboljšo učinkovitost ventilatorja, maščobnih filtrov in osvetlitve ter 
so pri tem tudi zelo tihe.

Ročno delo na vseh področjih – izdelano v Nemčiji
Vse kuhinjske nape iz družine Miele so razvite v Arnsbergu, kjer so 
tudi izdelane, v veliki meri z ročnim delom. Vsaka napa je unikat. V 
vseh stopnjah izdelave je prisotno vestno ročno delo: ukrivljanje, 
varjenje in brušenje. Trud zaposlenih, njihovo strokovno znanje, 
njihova kreativnost in velika pripravljenost za učinkovito delo imajo 
veliko vlogo pri položaju znamke Miele na trgu.

Silence
Učinkovito in zelo tiho delovanje. Ventilator, kamin in ohišje nape so 
opremljeni s posebno izolacijo, zato so učinkovito zvočno izolirani. 
Tako se lahko tudi pri visoki zmogljivosti pretoka zraka še naprej 
normalno pogovarjate.

Varnostni izklop
Po 10 urah se napa avtomatsko izklopi. Tako je tudi v primeru 
napake pri upravljanju zagotovljena največja varnost.
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Kakšne vrste aparat si želite?
Izvedbe kavnih avtomatov Miele

Prostostoječi aparati s 
sistemom kave v zrnju
Prostostoječe kavne avtomate Miele lahko 
postavite na poljubno mesto v kuhinji – ali 
pa v dnevni sobi ali zimskem vrtu, kjer koli 
želite s pritiskom na gumb uživati v skodelici 
dišeče kave.

Izberite med puristično serijo CM7 z 
upravljanjem C Touch in kompaktnimi 
aparati CM6 z upravljanjem DirectSensor.

Vgradni aparati s sistemom kave v zrnju
Kavni avtomat lahko popolno vgradite v 
45 cm visoko nišo v visoki omari. V kombi-
naciji z drugimi vgradnimi aparati Miele – v 
navpični ali vodoravni postavitvi – nastane 
homogena podoba. Ta vgradni aparat je po 
želji na voljo tudi s fiksnim vodnim 
priključkom.

Če je kavni avtomat opremljen s fiksnim 
vodnim priključkom, je vedno pripravljen za 
uporabo. Neposredno je povezan z vodovo-
dnim omrežjem, zato ročno polnjenje 
posode za vodo ni potrebno.

Miele vam ponuja izbiro različnih izvedb in velikosti ohišja. Tu najdete popoln kavni avtomat 
za svojo kuhinjo – vedno najboljše kakovosti Miele.
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Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?
Prednosti* Mielejevih vgradnih kavnih avtomatov s sistemom kave v zrnju

AromaticSystem
Inteligentna tehnologija: optimalno mešanje 
kave in vode v kuhalni komori.

CupSensor1)

Idealna razdalja: CupSensor 
prepozna višino skodelice in pomakne 
centralni izliv v ustrezen položaj.

Mlečni sistem EasyClick2)

Inovacija, na voljo samo pri 
aparatih Miele: mlečni sistem lahko 
preprosto namestite oz. odstranite s spre-
dnje strani.

Avtomatsko izpiranje  
cevi za mleko

Izjemno udobje: po pripravi kavnih speciali-
tet z mlekom se aparat avtomatsko očisti.

ComfortDoor – sistem vrat z odpiranjem 
cele stranice
Lahek dostop: udoben dostop do posod za 
kavo v zrnju, vodo in kavno usedlino ter 
prestreznega pladnja.

* odvisno od modela 
1) EP 2 454 977 B1
2) EP 2 594 172 B1

Funkciji OneTouch in OneTouch for Two
Povsem avtomatska dovršenost: priprava 
enega ali dveh kavnih napitkov z enim 
samim dotikom tipke. Funkcija OneTouch for 
Two vam omogoča, da istočasno pripravite 
dva kozarca latte macchiata ali dve skodelici 
kapučina, kave ali ekspresa.
Če uporabite funkcijo OneTouch in dvakrat 
pritisnete tipko, pa lahko v enem postopku 
pripravite dva vroča napitka zaporedoma. 
Vroči napitki pritečejo skozi centralni izliv, 
kar zagotavlja dodatno udobje. Kozarcev in 
skodelic tako ni treba prestavljati.
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Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?
Prednosti* Mielejevih prostostoječih kavnih avtomatov s sistemom kave v zrnju

AutoDescale1)

Nič dela z odstranjevanjem 
vodnega kamna: 
CM7500 s patentirano1) funkcijo AutoDes-
cale poskrbi za avtomatsko odstranitev 
vodnega kamna.

C Touch
Dotiki za pripravo najljubših napitkov: CM7 
upravljate enostavno, z nekaj dotiki jasnega 
prikazovalnika C Touch.

Avtomatsko izpiranje cevi za mleko
Izjemno udobje: po pripravi kavnih speciali-
tet z mlekom se aparat avtomatsko očisti.

Kava in čaj
Raznolikost za sladokusce: CM7 pripravi 
20 popolnih čajnih in kavnih specialitet. 
Povsem avtomatsko.

CupSensor2)

Idealna razdalja: CupSensor 
prepozna višino skodelice in pomakne 
centralni izliv v ustrezen položaj.

* odvisno od modela 
1) Patent: EP2705783B1, US201400060338A1
2) Patent: EP2454976B1

Funkciji OneTouch in OneTouch for Two
Povsem avtomatska dovršenost: priprava 
enega ali dveh kavnih napitkov z enim 
samim dotikom tipke. S funkcijo OneTouch 
vsi vroči napitki pritečejo skozi centralni izliv, 
kar zagotavlja dodatno udobje. Kozarcev in 
skodelic tako ni več treba prestavljati, kar 
velja tudi za pripravo kavnih specialitet z 
mlekom. Funkcija OneTouch for Two vam 
omogoča, da istočasno pripravite celo dva 
kozarca latte macchiata ali dve skodelici 
kapučina, kave ali ekspresa.
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Na naslednjih straneh so v tabelah 
še enkrat podrobno predstavljeni 
vsi modeli Mielejevih vgradnih 
kavnih avtomatov. Izdelki Miele 
imajo v osnovi najrazličnejše funk-
cije in lastnosti.

Najpomembnejše značilnosti so 
navedene neposredno nad izdel-
kom v obliki ikon, da je mogoče 
pregledno razločevanje izdelkov. 
Za hitrejši pregled je na tej strani 
kratka razlaga za vse uporabljene 
simbole.

Filozofija upravljanja
Kaže vrsto upravljanja aparata na 
upravljalni plošči.

Intuitivno upravljanje z dotikom 
prsta, prikaz na večbarvnem 
zaslonu

 Neposredna izbira napitkov s 
senzorskimi tipkami, prikaz na 
štirivrstičnem besedilnem 
prikazovalniku

Sistem priprave
Kaže, ali aparat deluje s kavo v 
zrnju ali s kapsulami.

 Kava in voda se posebej inten-
zivno zmešata in aroma kave se 
lahko še bolje razvije.

Kavni avtomati s sistemom kapsul 
Nespresso

OneTouch for Two
Kaže, ali aparat nudi funkcijo 
OneTouch for Two.

Istočasna priprava dveh okusnih 
kavnih specialitet z enim samim 
pritiskom na gumb

ComfortDoor
 Kaže, ali je aparat opremljen s 
sistemom vrat, pri katerem je 
mogoče odpreti celotno sprednjo 
stranico.

 Udoben dostop npr. do odstran-
ljive posode za vodo ali prestre-
znega pladnja in posode za kavno 
usedlino.

  

EasyClick
 Kaže, ali je aparat opremljen z 
mlečnim sistemom EasyClick.

 Preprosto vstavljanje oz. odstra-
njevanje mlečnega sistema s 
sprednje strani v oz. iz vrat  

 aparata

Cupsensor
Kaže, ali aparat avtomatsko 
prepozna rob skodelice.

Zazna višino skodelice in 
pomakne centralni izliv v pravi 
položaj.

Programi čiščenja
Kaže, ali aparat nudi različne 
programe čiščenja.

 Udobni programi čiščenja za 
optimalno higieno in za zagotovi-
tev dolge življenjske dobe aparata.

Vodni priključek
 Kaže, ali je aparat priključen na 
fiksni dovod sveže vode.

Aparat je mogoče preklopiti na 
fiksni vodni priključek.

WarmCup Connection
 Kaže, ali aparat omogoča priklop 
grelnika posode.

 Priključek za grelnik posode, 
nameščen pod CVA 6000, za 
ogrete skodelice in popolno 
kremasto peno

Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za vgradne kavne avtomate
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Kavni avtomati
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka CVA 6401 CVA 6805
Izvedba
Vgradni kavni avtomat s sistemom kave v zrnju • •
Dizajn
PureLine/ContourLine •/• •/–
Prikazovalnik DirectSensor M Touch
Posebni napitki
Ekspreso/kava/dolga kava/ristretto/long black •/•/•/–/– •/•/•/–/–
Kapučino/caffè latte/cappuccino italiano/café au lait •/•/–/– •/•/–/–
Latte macchiato/espresso macchiato/flat white/caffè americano •/–/–/– •/–/–/–
Vroča voda/vroče mleko/spenjeno mleko •/•/• •/•/•
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Priprava napitkov s funkcijo OneTouch/OneTouch for Two •/• •/•
Konični mlin, ki ohranja aromo kave • •
Možna uporaba druge vrste kave v obliki zmlete kave • •
Možnost nastavitve profilov uporabnikov 10 11
Nastavljiva stopnja mletja/nastavljiva količina mletja •/• •/•
Možnost nastavitve količine/temperature vode •/• •/•
Možnost nastavitve predhodnega poparjenja/količine mleka/
količine spenjenega mleka •/•/• •/•/•
Funkcija kavnika/čajnika •/– •/–
Udobna uporaba
Individualna izbira jezika/prikaz ure/prikaz datuma •/•/• •/•/•
CupSensor – •
Brezstopenjsko nastavljiva višina izliva v cm 8,3 – 16,5 8,3 – 16,5
BrilliantLight/ComfortDoor/skrit ročaj vrat •/•/• •/•/•
Odstranljiva posoda za kavo v zrnju/magazin za kapsule Nespresso •/– •/–
Kapaciteta posode za kavo v zrnju v g 500 500
Kapaciteta magazina za kapsule v kosih – –
Kapaciteta posode za ostanke v kosih 15 15
Kapaciteta posode za vodo v l 2,3 2,3
Nastavljiv čas vklopa/nastavljiv čas izklopa •/• •/•
Možnost nastavitve časa stanja pripravljenosti/pomnilnik ure v h •/200 •/200
Opcijski priključek za vgradni grelnik posode – •
Način za strokovnjake/DoubleShot/fiksni vodni priključek –/–/– –/–/•
Enostavno čiščenje
Udobni programi čiščenja/ComfortClean •/• •/•
Funkcija AutoDescale – –
Avtomatsko izpiranje cevi za mleko iz posode za vodo • •
Odstranljiva cev za mleko/enota za kuhanje •/• •/•
Učinkovitost in trajnostnost
Možnost vklopa energetsko varčnega eko načina • •
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/WifiConn@ct –/– •/•
Potrebna dodatna oprema – XKM 3100 W
Varnost
Zapora vklopa • •
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G) 560 – 568 x 450 – 452 x 500 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Globina pri odprtih vratih v cm 106,0 106,0
Skupna priključna moč v kW 2,8 3,5
Napetost v V/zaščita v A 220 – 240/16 220 – 240/16
Dolžina dovodne cevi/električnega kabla v m –/2,0 1,5/2,0
Priložena oprema
Posoda za mleko – steklo/termo posoda iz plemenitega jekla •/– •/–
Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna/čistilne tablete •/• •/•
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV
Grafitno siva** – 3.499,00
Plemenito jeklo/CleanSteel 2.699,00 3.499,00
Briljantno bela** 2.699,00 3.499,00
Obsidian črna** 2.699,00 3.499,00
Havana rjava** 2.699,00 3.499,00

**dobavni rok 6 tednov



183

K
av

ni
 a

vt
om

at
i M

ie
le



184

EasyClean
Kaže, ali je čiščenje enote za 
kuhanje enostavno.

Odstranljiva enota za kuhanje za 
optimalno higieno

Kava in čaj
Kaže, ali z aparatom lahko pripra-
vite kavne in 

 čajne specialitete.

 Italijanske kavne specialitete in 
prilagojena priprava različnih vrst 
čaja z optimalno temperaturo

BrilliantLight
Kaže, ali je aparat opremljen z 
LED-osvetlitvijo.

 Mehka svetloba svetlečih diod 
osvetli skodelico in poskrbi za 
prijetno vzdušje v vaši kuhinji.

CupSensor
 Kaže, ali aparat avtomatsko 
prepozna rob skodelice.

Zazna višino skodelice in 
pomakne centralni izliv v ustrezni 
položaj.

AutoDescale
Kaže, ali aparat avtomatsko 
odstranjuje vodni kamen.

Avtomatsko odstranjevanje 
vodnega kamna za več udobja

Na naslednjih straneh so v tabelah 
še enkrat podrobno predstavljeni 
vsi modeli Mielejevih prostostoje-
čih kavnih avtomatov. Izdelki Miele 
imajo v osnovi najrazličnejše funk-
cije in lastnosti.

Najpomembnejše značilnosti so 
navedene neposredno nad izdel-
kom v obliki ikon, da je mogoče 
pregledno razločevanje izdelkov. 
Za hitrejši pregled je na tej strani 
kratka razlaga za vse uporabljene 
simbole.

Filozofija upravljanja
Kaže način izbire kavnih specialitet 
itn.

C Touch: intuitivno upravljanje z 
dotikom prsta neposredno na 
barvnem TFT-prikazovalniku

 DirectSensor: izbira napitkov s 
senzorskimi tipkami, prikaz na 
štirivrstičnem besedilnem 
prikazovalniku

AromaticSystem
Kaže, ali je aparat opremljen s 
sistemom AromaticSystem.

 Kava in voda se posebej inten-
zivno zmešata in aroma kave se 
lahko še bolje razvije.

OneTouch for Two
Kaže, ali aparat nudi funkcijo 
OneTouch for Two.

Istočasna priprava dveh okusnih 
kavnih specialitet z enim samim 
pritiskom na gumb

Programi čiščenja
Kaže, ali aparat nudi različne 
programe čiščenja.

 Udobni programi čiščenja za 
optimalno higieno in za zagotovi-
tev dolge življenjske dobe aparata.

Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za prostostoječe kavne avtomate
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CM 6
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka CM 6150
Izvedba
Prostostoječi kavni avtomat s sistemom kave v zrnju •
Dizajn
Prikazovalnik DirectSensor
Posebni napitki
Ekspreso/kava/dolga kava/ristretto/long black •/•/•/•/–
Kapučino/caffè latte/cappuccino italiano/café au lait •/•/–/–
Latte macchiato/espresso macchiato/flat white/caffè americano •/–/–/–
Vroča voda/vroče mleko/spenjeno mleko –/•/•
Zeleni/črni/zeliščni/sadni čaj –/–/–/–
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Priprava napitkov s funkcijo OneTouch/OneTouch for Two •/•
Konični mlin, ki ohranja aromo kave •
Možna uporaba druge vrste kave v obliki zmlete kave •
Možnost nastavitve profilov uporabnikov 4
Nastavljiva stopnja mletja/nastavljiva količina mletja •/•
Možnost nastavitve količine/temperature vode •/•
Možnost nastavitve predhodnega poparjenja/količine mleka/
količine spenjenega mleka •/•/•
Funkcija kavnika/čajnika •/–
Udobna uporaba
Individualna izbira jezika/prikaz ure/prikaz datuma •/–/–
CupSensor –
Brezstopenjsko nastavljiva višina izliva v cm 8,0 – 14,0
BrilliantLight/ComfortDoor/skrit ročaj vrat –/–/–
Kapaciteta posode za kavo v zrnju v g 300
Kapaciteta posode za ostanke v kosih 12 – 14
Kapaciteta posode za vodo v l 1,8
Nastavljiv čas vklopa/nastavljiv čas izklopa •/•
Možnost nastavitve časa stanja pripravljenosti/pomnilnik ure v h •/–
Način za strokovnjake/DoubleShot/fiksni vodni priključek –/–/–
Enostavno čiščenje
Udobni programi čiščenja/ComfortClean •/•
Funkcija AutoDescale –
Avtomatsko izpiranje cevi za mleko iz posode za vodo •
Odstranljiva cev za mleko/enota za kuhanje •/•
Učinkovitost in trajnostnost
Možnost vklopa energetsko varčnega eko načina •
Varnost
Zapora vklopa •
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G) 450 x 508 x 555
Skupna priključna moč v kW 1,5
Napetost v V/zaščita v A 220 – 240/10
Dolžina dovodne cevi/električnega kabla v m –/1,4
Priložena oprema
Posoda za mleko – steklo/termo posoda iz plemenitega jekla –/–
Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna/čistilne tablete •/•
Kartuša za odstranjevanje vodnega kamna –
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV
Grafitno siva 999,00
Briljantno bela 999,00
Obsidian črna 999,00
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CM 7
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka CM 7500
Izvedba
Prostostoječi kavni avtomat s sistemom kave v zrnju •
Dizajn
Prikazovalnik C Touch
Posebni napitki
Ekspreso/kava/dolga kava/ristretto/long black •/•/•/•/•
Kapučino/caffè latte/cappuccino italiano/café au lait •/•/•/•
Latte macchiato/espresso macchiato/flat white/caffè americano •/•/•/•
Vroča voda/vroče mleko/spenjeno mleko •/•/•
Zeleni/črni/zeliščni/sadni čaj •/•/•/•
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Priprava napitkov s funkcijo OneTouch/OneTouch for Two •/•
Konični mlin, ki ohranja aromo kave •
Možna uporaba druge vrste kave v obliki zmlete kave •
Možnost nastavitve profilov uporabnikov 10
Nastavljiva stopnja mletja/nastavljiva količina mletja •/•
Možnost nastavitve količine/temperature vode •/•
Možnost nastavitve predhodnega poparjenja/količine mleka/
količine spenjenega mleka •/•/•
Funkcija kavnika/čajnika •/•
Udobna uporaba
Individualna izbira jezika/prikaz ure/prikaz datuma •/•/•
CupSensor •
Brezstopenjsko nastavljiva višina izliva v cm 8,0 – 16,0
BrilliantLight/ComfortDoor/skrit ročaj vrat •/–/–
Kapaciteta posode za kavo v zrnju v g 500
Kapaciteta posode za ostanke v kosih 14 – 16
Kapaciteta posode za vodo v l 2,2
Nastavljiv čas vklopa/nastavljiv čas izklopa •/•
Možnost nastavitve časa stanja pripravljenosti/pomnilnik ure v h •/200
Način za strokovnjake/DoubleShot/fiksni vodni priključek •/•/–
Enostavno čiščenje
Udobni programi čiščenja/ComfortClean •/•
Funkcija AutoDescale •
Avtomatsko izpiranje cevi za mleko iz posode za vodo •
Odstranljiva cev za mleko/enota za kuhanje •/•
Učinkovitost in trajnostnost
Možnost vklopa energetsko varčnega eko načina •
Varnost
Zapora vklopa •
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G) 510 x 550 x 575
Skupna priključna moč v kW 1,5
Napetost v V/zaščita v A 220 – 240/10
Dolžina dovodne cevi/električnega kabla v m –/1,2
Priložena oprema
Posoda za mleko – steklo/termo posoda iz plemenitega jekla –/•
Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna/čistilne tablete –/•
Kartuša za odstranjevanje vodnega kamna •
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV
Briljantno bela 2.199,00
Obsidian črna 2.199,00
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ComfortDoor2)

Patentirana vrata ComfortDoor2): samo pri kavnih avtomatih Miele 
lahko odprete celotno sprednjo stranico, da imate udoben dostop 
npr. do odstranljive posode za vodo ali prestreznega pladnja in 
posode za kavno usedlino.

C Touch
Pri vseh možnostih, ki vam jih ponuja, ima CM7 enostavno in intui-
tivno upravljanje. Za to skrbi predvsem udobni prikazovalnik C Touch 
z jasnimi besedilnimi prikazi. Z nekaj dotiki izberete svoj najljubši 
napitek in po potrebi dopolnite nastavitve. Za nekatere funkcije 
zadostuje celo en sam dotik. Prikazovalnik je z jasnimi, belimi napisi 
na črnem ozadju zelo dobro čitljiv, pa vendar nevsiljiv.

CupSensor3)

Edinstvena funkcija CupSensor vam olajša rokovanje z aparatom 
generacije 6000. Ta inovacija zazna višino skodelice in pomakne 
centralni izliv v pravi položaj. Zaradi idealne razdalje ni le preprečeno 
brizganje napitka, temveč sta zagotovljeni tudi popolna temperatura 
kave in optimalna kremasta pena. Po pripravi mleka se centralni izliv 
premakne za 1 cm navzgor, da se ne umaže.

Časovne funkcije
Vklop in izklop kavnega avtomata lahko individualno nastavite po 
svojih željah. Prvo kavo si lahko pripravite npr. takoj zjutraj, ko se 
aparat avtomatsko vklopi. Zvečer se aparat prav tako samodejno 
izklopi. Da varčuje z energijo, se lahko kavni avtomat povsem izklopi 
tudi po daljšem času neuporabe.

Eko način
Da poraba energije ostane čim nižja, se kavni avtomat v eko načinu 
segreje šele tik pred pripravo prvega napitka. Eko način lahko 
izberete kot opcijsko funkcijo in ga lahko po želji vklopite ali izklopite 
prek osnovnih nastavitev.

Enota za kuhanje, ki jo zlahka odstranite
Enota za kuhanje je "srce" avtomatske priprave kave. Zlahka jo 
odstranite iz aparata in očistite. To vam dolgoročno zagotavlja 
brezhibno higieno enote za kuhanje, vedno enako visoko kakovost 
kave in dolgo življenjsko dobo kavnega avtomata.

Funkcija DoubleShot
Za vse, ki ljubijo močan okus kave: nova funkcija DoubleShot apa-
rata CM7. Pri tem se pripravi napitek z dvojno količino* kave/ 
ekspresa, vendar s skrajšanim časom ekstrakcije. Tako se iz kave 
sprosti bistveno manj grenčičnih snovi. Rezultat je izjemno polna in 
mehka aroma kave brez grenkega priokusa. Idealno npr. kot 
ekspreso, kapučino ali flat white.

Funkcija kavnika in čajnika
Imate obisk? S pritiskom na gumb vam lahko vaš kavni avtomat 
pripravi do osem skodelic kave ali vode za čaj zaporedoma v vrček 
za kavo ali čajnik.

AromaticSystem
Več prostora za več okusa: dinamična komora za kuhanje v kavnih 
avtomatih Miele se razširi, ko vanjo priteče voda. Tako se kava in 
voda posebej intenzivno zmešata in aroma kave se lahko še bolje 
razvije. Veselite se čudovito aromatične kave z občutno boljšim 
okusom.

AutoDescale1)

Zamudno odstranjevanje vodnega kamna iz kavnega avtomata 
CM 7500 ni potrebno, ker to opravi sam. Patentirano odkritje stro-
kovnjakov Miele: v kartuši na hrbtni strani aparata je sredstvo, s 
katerim CM 7500 samodejno odstrani vodni kamen. Vsak dan ob uri, 
ki jo izberete sami. Tako trdovratne obloge vodnega kamna sploh ne 
morejo nastati. Kartuša zadostuje za približno eno leto, njena zame-
njava pa je povsem enostavna.

Avtomatsko izpiranje in programi čiščenja
Tehnična inovacija, ki vam bo zagotovo v korist. Udobni programi 
čiščenja skupaj s funkcijo avtomatskega izpiranja vam zagotavljajo 
najboljše rezultate glede uporabe in higiene. Umazanija se odstrani, 
še preden bi se utegnila začeti kopičiti. To zagotavlja dolgo življenj-
sko dobo aparata in bistveno pripomore k ohranjanju njegove 
vrednosti.

Avtomatsko izpiranje cevi za mleko
Po pripravi kavnih specialitet z mlekom se zažene avtomatsko 
izpiranje vseh sestavnih delov aparata, po katerih teče mleko, z vodo 
iz posode za vodo. To zagotavlja največje udobje pri skrbi za 
higieno.

BrilliantLight
Vedno najlepši pogled na vašo kavo – to zmore samo lučka Brilliant-
Light. Mehka svetloba svetlečih diod osvetli skodelico in tako poskrbi 
za prijetno vzdušje v vaši kuhinji. Kot popolna dopolnitev usklajenega 
dizajna vseh kavnih avtomatov je lučka BrilliantLight dodatna optična 
značilnost, zaradi katere je uživanje kave še lepše.

Brezstopenjsko nastavljiv centralni izliv
Višino centralnega izliva lahko nastavite med 8,5 in 16,5 cm (pri CVA 
6000) oz. med 8,0 in 14,0 cm (pri CM 6) in jo tako enostavno prilago-
dite višini skodelice ali kozarca. Od malega ekspresa do latte 
macchiata v visokem kozarcu: vse kavne specialitete se pripravijo 
udobno in brez izgube toplote.

CleanSteel
Vsi aparati iz plemenitega jekla so opremljeni s posebej oplemeni-
teno površino CleanSteel. Prednost: manj vidnih prstnih odtisov. 
Površine aparata zato zlahka očistite brez posebnih čistilnih 
sredstev.

ComfortClean
Sistem ComfortClean naredi skrb za higieno še posebej enostavno. 
Številne sestavne dele kavnega avtomata, kot sta posoda za vodo in 
posoda za kavno usedlino, lahko preprosto vložite v pomivalni stroj. 
To bistveno pripomore k ohranjanju vrednosti vašega aparata.

Koristne informacije
Slovarček izrazov o Mielejevih kavnih avtomatih
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Možnost fiksnega vodnega priključka
Poleg kavnih avtomatov s posodo za vodo so na voljo tudi aparati s 
fiksnim dovodom sveže vode. Prednost teh aparatov je seveda na 
dlani – redno polnjenje posode za vodo ni potrebno. To vam prihrani 
čas in zagotovi posebno udobje. Aparate s fiksnim vodnim priključ-
kom lahko po želji preklopite tudi na delovanje s posodo za vodo.

Način za strokovnjake
Odvisno od okusa lahko spontano prilagodite parametre priprave: 
stopnjo mletja in količino vode lahko v načinu za strokovnjake nasta-
vite še med samim postopkom priprave. Tako lahko tudi svojim 
gostom ponudite vedno popoln kavni napitek glede na njihove želje.

Nizke vrednosti hrupa
Kavni avtomati Miele zmeljejo kavo izjemno tiho, pri tem pa vedno 
zagotovijo popolne rezultate.

Priprava dvojne količine kavnih specialitet
Za dvojni užitek: kdor želi občasno spiti nekaj več kave ali ekspresa, 
lahko s preprostim pritiskom na gumb pripravi dvojno količino 
napitka v enem koraku. To prednost lahko izkoristite na različne 
načine, npr. za dvojni ekspreso ali dvojno kavo v večjem vrčku. In če 
pridejo gostje, lahko brez težav hitro skuhate tudi dve skodelici 
ekspresa hkrati.

Profili uporabnikov
Svoje najljubše napitke lahko shranite v osebni profil uporabnika – in 
pustite, da vam vaš kavni avtomat Miele zaželi prav posebno dobro 
jutro. Ustvarite lahko do 10 profilov uporabnikov. V njih so shranjeni 
vsi parametri vaših najljubših napitkov: količina zmlete kave, tempe-
ratura in količina vode ter po potrebi priprava mleka. Za prilagojen 
užitek ob skodelici kave.

Segrevanje skodelic
Integrirana ogrevana površina za skodelice vseh prostostoječih 
kavnih avtomatov Miele ponuja posebno dodatno udobje: ogrete 
skodelice za kavo so vedno pri roki. Dejstvo je namreč, da samo 
ustrezna temperatura zagotavlja optimalen okus kave. Šele takrat se 
lahko razvije njena polna aroma in ustvari čudovita kremasta pena. 
Kakovostna kromirana površina za skodelice pa ni le lepa na pogled, 
temveč je tudi enostavna za čiščenje.

WarmCup Connection
Na vgradni kavni avtomat lahko priklopite Mielejev grelnik posode, ki 
se krmili prek kavnega avtomata in avtomatsko segreje vaše skode-
lice pol ure pred nastavljeno uro njegovega vklopa. Ta patentirani5) 
postopek vam omogoča, da kadar koli uživate v optimalnem okusu 
kave iz ogrete skodelice.

Zapora vklopa
Zaporo vklopa lahko nastavite z enim samim dotikom prsta. Tako 
zaščitite aparat pred neželenim vklopom, npr. če so v bližini otroci.

Funkciji OneTouch in OneTouch for Two
Vsi kavni avtomati s sistemom kave v zrnju nudijo poleg že znane 
priprave OneTouch tudi novo funkcijo OneTouch for Two. Ta omo-
goča istočasno pripravo dveh okusnih kavnih specialitet z enim 
samim pritiskom na gumb. Ustrezni program se zažene povsem 
avtomatsko. Ker je priprava napitkov hitrejša, ostane več časa za 
užitek v dvoje.

Individualne nastavitve
Glede na vrsto kave in intenzivnost okusa lahko individualno nasta-
vite parametre priprave: stopnjo mletja, količino zmlete kave, tempe-
raturo kuhanja, predhodno poparjenje in količino vode. Tako iz vsake 
vrste kave in vsakega načina praženja dobite popolno aromo za 
vašo kavno specialiteto. Vedno najboljša aroma vseh kavnih 
napitkov.

Jašek/predal za zmleto kavo
Poleg posode za kavo v zrnju imajo Mielejevi kavni avtomati s siste-
mom kave v zrnju tudi predal oz. jašek za zmleto kavo. Ta vam 
omogoča, da uporabite drugo vrsto kave v obliki zmlete kave.

Kava in čaj
Novi CM7 nudi povsem novo raznolikost: avtomatsko lahko pripravi 
20 različnih vročih napitkov. In najboljše: CM7 ne obvlada samo 
širokega spektra italijanskih kavnih specialitet, temveč tudi pripravo 
različnih vrst čaja. Naj bo zeleni ali črni, zeliščni ali sadni: čaj se 
vedno pripravi z vodo, ki ima optimalno temperaturo – za najboljšo 
aromo čaja.

Konični mlin
Za kar najboljšo aromo kave so v Mielejevih kavnih avtomatih vgra-
jeni le najboljši mlini. Konični mlin iz visokokakovostnega jekla, 
odpornega proti obrabi, melje kavna zrna tako, da se odlično ohrani 
njihova aroma. Tako dobite enakomerno in natančno zmleto kavo.

Kakovost
Kakovost je v podjetju Miele najpomembnejša. Od zasnove vse do 
izdelanega aparata. Da zadosti najvišjim zahtevam po kakovosti, 
Miele svoje aparate med procesom razvoja preizkusi v zahtevnih 
testih vzdržljivosti. Nenazadnje prav s to skrbnostjo v podjetju Miele 
dosegamo izjemno kakovost in dolgo življenjsko dobo naših 
izdelkov.

Mlečni sistem EasyClick4)

Udobni sistem EasyClick vam omogoča preprosto vstavljanje oz. 
odstranjevanje mlečnega sistema s sprednje strani v oz. iz vrat 
aparata. Kavni avtomati generacije 6000 imajo poleg poenostavlje-
nega vstavljanja posode za mleko še dodatno novost: posoda je 
izdelana iz kakovostnega stekla. Poleg lažjega čiščenja ima steklo to 
prednost, da imate stalen nadzor nad količino mleka v posodi.

Miele@home
Nekateri Mielejevi gospodinjski aparati so pripravljeni za povezavo v 
podatkovno omrežje. Prepoznate jih po simbolu Miele@home. 
Podrobnejše informacije lahko poiščete na spletni strani 
www. miele.si

1) Patent: EP2705783B1, US201400060338A1
2) Patent: DE 19701033C2, EP 0783859B1
3) Patent: EP2454976B1, EP2454977B1
4) Patent: EP 2594172B1; 5) Patent: DE 102005041776B3 (D)
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Kateri aparat si želite?
Raznolikost hladilnih aparatov Miele

Hladilniki
Za učinkovito, prvovrstno organizirano 
ohranjanje svežine vaših živil. Resnično 
mojstrsko ohranjanje svežine vam zagota-
vljajo inteligentni predali PerfectFresh. 
Izberite svoj aparat Miele iz široke ponudbe 
aparatov, ki vključuje vgradne aparate višine 
od 72 do 178 cm in prostostoječe aparate 
višine od 85 do 200 cm.

Kombinirani hladilniki
Ti aparati imajo tako prostoren hladilni del 
kot tudi zamrzovalni del, ki se odpirata z 
ločenimi vrati. Mielejevi kombinirani hladilniki 
združujejo udobno, nežno shranjevanje 
svežih in zamrznjenih živil v enem aparatu.

Zamrzovalne omare in skrinje
Močno, učinkovito zamrzovanje z zgledno 
organizacijo in funkcionalnostjo. Mielejeve 
zamrzovalne aparate lahko uporabljate 
posebej, zelo primerni pa so tudi za kombi-
nacije z ustreznimi hladilniki Miele. Njihov 
dizajn pritegne pogled s svojim purističnim, 
brezčasnim slogom. Prepričajo pa tudi 
njihove notranje odlike, npr. prvovrstna 
zmogljivost zamrzovanja do temperature 
–26 °C.

Prostostoječi aparati
Paša za oči v vaši kuhinji

Vgradni aparati
Popolna vključitev v dizajn vaše kuhinje

Aparati za vgradnjo pod pult
Tudi v majhnih kuhinjah nudijo veliko 
prostora

IzvedbeRaznolikost modelov
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Ročni regulator temperature
Ročni regulator temperature omogoča zelo enostavno in zanesljivo nastavitev temperature.

Upravljanje PicTronic
Tudi upravljanje PicTronic se odlikuje z udobnim upravljanjem s tipkami. Temperatura je 
prikazana na črnem prikazovalniku.

Upravljanje TouchControl
Mielejevo upravljanje TouchControl za vgradne aparate je oblikovno dovršeno. Vse bistvene 
značilnosti dizajna so enake, da je dosežena popolna homogenost z drugimi vgradnimi 
aparati Miele. Pri upravljanju TouchControl lahko hitro izberete glavne funkcije, vse druge 
funkcije pa upravljate prek prikazovalnika.

Upravljanje FreshTouch
Upravljanje FreshTouch temelji na barvnem TFT-prikazovalniku na dotik in nima nobenih 
dodatnih tipk. Vse prikaze in funkcije zlahka izbirate prek centralnega prikazovalnika in jih 
nastavljate z dotikom prsta.

Koncepti upravljanja
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Kateri sistem svežine si želite?
Čisti užitek in naravni okusi

DailyFresh
Prostoren predal v hladilnem delu nudi 
dovolj prostora za veliko svežih živil. 
Z nastavljivo odprtino na predalu se lahko 
vlaga v njem bolje ohranja. Sadje in zele-
njava tako ostaneta občutno dlje sveža in 
hrustljava.

MasterFresh
V prostornih predalih MasterCool z nasta-
vljivo vlažnostjo lahko živila hranite v pose-
bej prilagojenem okolju: temperatura je med 
0 °C in +3 °C, zračna vlažnost pa je nasta-
vljiva glede na živila, ki so shranjena v 
predalu. Tako sadje, zelenjava, meso, ribe in 
številni mlečni izdelki ostanejo sveži do 
trikrat dlje.

PerfectFresh
V območju PerfectFresh ostanejo živila 
sveža do trikrat dlje. Temperaturno območje 
med 0 °C in +3 °C nudi idealne pogoje za 
bistveno daljšo obstojnost mesa, rib in 
številnih mlečnih izdelkov. Sadje in zelenjava 
imata lahko v vlažnem predalu zaradi 
dodatne visoke zračne vlažnosti optimalne 
pogoje za shranjevanje. Vitalne snovi, okus 
in konsistenca se dolgo ohranijo – za 
bistveno boljšo kakovost.

PerfectFresh Pro
Živila ostanejo sveža do petkrat 

dlje. V temperaturnem območju med 0 °C in 
+3 °C, v katerem aparat avtomatsko urav-
nava temperaturo, ostanejo meso, ribe in 
številni mlečni izdelki sveži do trikrat dlje. 
Sadje in zelenjava ostaneta sveža celo do 
petkrat dlje – z optimizirano nastavitvijo 
vlažnosti na predalu. Za popoln pregled nad 
živili je vgrajena tudi svetla LED-osvetlitev. 
PerfectFresh Pro je tako najboljši sistem 
ohranjanja svežine iz družine Miele.

Sveža živila so osnova zdrave prehrane. 
Najbolje je, da živila zaužijete tako hrustljava 
in okusna, kot sta sadje in zelenjava, ki ju je 
mogoče kupiti na tržnici. Toda le komu uspe 
vsak dan kupiti sveže sestavine za kuhanje?

Poleg kakovosti živil ob nakupu je torej 
pomembno tudi pravilno shranjevanje. To 
odloča, kako sveže, okusno in zdravo je še 
živilo, ko ga pripravljate. Rešitev: DailyFresh, 
MasterFresh, PerfectFresh in PerfectFresh 
Pro.



193

H
la

di
ln

i a
pa

ra
ti 

in
 v

in
sk

e 
vi

tr
in

e 
M

ie
le

Kateri sistem zamrzovanja si želite?
Dolgi časi shranjevanja z izjemnim udobjem

ComfortFrost
Sistem ComfortFrost vam omogoča, da 
zamrzovalni del aparata veliko bolj poredko 
odtajate. Ker ima uparjalnik z vseh strani, se 
v notranjosti led nabira občutno počasneje 
kot pri običajni tehnologiji. Tako vam je 
prihranjenega veliko truda, ki je sicer potre-
ben za pogosto odtajevanje aparata.

NoFrost
Hladilnega aparata Miele s sistemom 
NoFrost vam nikoli ni treba odtajati. Hlajenje 
s kroženjem zraka enakomerno porazdeli 
hladen, suh zrak, zato se v notranjosti 
aparata ne kopičijo ledene obloge. Poleg 
tega površina zamrznjenih živil ne zaledeni 
in predale lahko vedno zlahka odprete in 
zaprete, ne da bi vas pri tem oviral sloj ledu. 
Sistem NoFrost tako nudi kar največje 
udobje pri zamrzovanju in vam prihrani 
nadležno odtajevanje – za vedno.

Za dolgotrajno shranjevanje in ohranjanje 
zalog živil je metoda zamrzovanja najboljša 
izbira. Tako se vitalne snovi in okusi dlje 
časa ohranijo, po potrebi pa so živila vedno 
hitro pri roki.
In s sodobno zamrzovalno tehniko imate v 
hladilnih aparatih Miele nizke temperature 
zanesljivo in udobno pod nadzorom – za 
optimalne rezultate in največje zadovoljstvo.

DuplexCool
Dva hladilna krogotoka za hladilni in zamr-
zovalni del, ki se ločeno uravnavata, skrbita 
za vedno optimalno hlajenje. Med obema 
območjema tudi ni nobene izmenjave zraka, 
zato se živila v hladilnem delu ne izsušijo, 
različni vonji, npr. po ribah, čebuli ali siru, pa 
se ne prenašajo na živila v zamrzovalnem 
delu. DuplexCool skrbi za zanesljive pogoje 
shranjevanja vaših živil v kombiniranem 
hladilniku.



Novo! Več prostora  
v notranjosti XL
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Katero velikost si želite?
Različne velikosti prostostoječih aparatov Miele

Prostostoječi hladilni aparati Miele so na voljo v različnih višinah in širinah. Zato ponujajo 
vedno optimalno rešitev za vašo kuhinjo!

Mielejevi hladilni aparati z notranjostjo XL ponujajo bistveno več prostora in udobja za shra-
njevanje vaših živil.

Širina 55 cm
S širino samo 55 cm se ti prostostoječi 
hladilni aparati popolno prilegajo tudi v 
okolje, kjer je prostor omejen.

Širina 60 cm
Hladilniki, zamrzovalne omare in kombinirani 
hladilniki širine 60 cm so prostostoječi 
aparati klasične velikosti. Nudijo veliko 
prostora in številne možnosti opreme, zato 
ponujajo najširšo izbiro za optimalno shra-
njevanje živil.

Širina 70/75 cm
Najširši hladilni aparati nudijo maksimalen 
prostor za shranjevanje. Zamrzovalne omare 
širine 70 cm in kombinirani hladilniki širine 
75 cm imajo občutno več uporabne prostor-
nine, poleg tega pa zagotavljajo najboljše 
pogoje za shranjevanje živil.

Več prostora za velike predmete
Večja uporabna globina v hladilnem delu 
omogoča, da posebno velike in nerodne 
predmete, npr. cel pekač živil za peko, 
veliko lažje spravite v hladilnik.

Več volumna za velike kose živil
Bistveno več volumna, in to na vseh nivojih, 
pa nudi notranjost XL tudi pri zamrzovalnih 
predalih. Tako dobite veliko prostora in 
odlično fleksibilnost za shranjevanje svojih 
živil.

Še več prostora za sveža živila
Predali za svežino PerfectFresh in Perfect-
Fresh Pro nudijo izjemno veliko prostora: z 
bistveno večjo uporabno prostornino za 
sveža živila so veliki nakupi odslej še enkrat 
bolj zabavni.

Notranjost XL



196

Kateri dizajn zunanjosti si želite?
Popolna vključitev prostostoječih aparatov v vaše kuhinjsko okolje

Serija Blackboard edition
Kombinirani hladilniki serije Blackboard so 
vrhunec vsake kuhinje. Pustite svoji ustvar-
jalnosti prosto pot in pišite, rišite in barvajte 
na vrata aparata z običajno kredo ali s pisali 
s tekočo kredo. Osrednje komunikacijsko 
sredstvo v vaši kuhinji, ki ga lahko oblikujete 
po svoje.

Plemenito jeklo CleanSteel
Sprednje stranice aparatov iz plemenitega 
jekla CleanSteel se odlikujejo z izjemno 
kakovostnim videzom in zelo enostavnim 
vzdrževanjem. Ker imajo posebno opleme-
niteno površino, so prstni odtisi na jeklu 
CleanSteel praktično nevidni, zato posebna 
čistila niso potrebna.

Videz plemenitega jekla
Prostostoječi hladilni aparati Miele z vide-
zom plemenitega jekla vnašajo eleganten 
poudarek v vašo kuhinjo. Lakirana površina 
se odlično vključi v kuhinjsko okolje z mat 
kovinskimi detajli.

Obsidian črna
Prostostoječi hladilni aparati Miele so na 
voljo z visokokakovostno stekleno sprednjo 
stranico tudi v črni barvi. To popolno uskla-
jenost z vgradnimi aparati generacije 6000 
nudi samo Miele!

Briljantno bela
Za svetle kuhinje z najvišjimi zahtevami Miele 
nudi prostostoječe hladilne aparate s 
stekleno sprednjo stranico v briljantno beli 
barvi – seveda povsem usklajeno z vgra-
dnimi aparati generacije 6000.

Bela
Belo lakirani hladilni aparati so klasika tako 
za moderne kot tudi za tradicionalne kuhi-
nje. Posebej dobro se ujemajo s svetlim 
okoljem.



Najboljša učinkovitost 
A+++
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Odgovornost do našega okolja ima v podjetju Miele tradicijo – že več kot 115 let. 
Narava je namreč osnova našega življenja, ki jo želimo zaščititi. Začne se pri izbiri 
materialov, nadaljuje v učinkoviti proizvodnji in zaključi – po dolgi življenjski dobi 
aparatov – v okolju prijaznem recikliranju.

Varčno in okolju prijazno hlajenje in zamrzovanje.
Mielejevi hladilniki in zamrzovalne omare dosegajo najboljše vrednosti energijske učinkovito-
sti. S svojim programom hladilnih aparatov Miele dokazuje, da se dandanes moč in energet-
ska varčnost lahko dopolnjujeta. Podjetje Miele vlaga v nenehno razvijanje najsodobnejših 
tehnologij, kot je optimizacija hladilnega krogotoka in izolacije. In to uspešno, saj skoraj vsi 
hladilniki in zamrzovalne omare Miele dosegajo najboljša razreda energijske učinkovitosti A++ 
ali A+++. Tako naši aparati porabljajo od 23 do 60 % manj električne energije, kot je predpi-
sana mejna vrednost za razred energijske učinkovitosti A (55). Pri aparatu, ki leto za letom 
deluje 24 ur na dan, z nizko porabo energije prihranite denar in varujete naravne vire.

Mielejevi hladilniki in zamrzovalne omare so vedno dobra izbira – za lasten dom in za okolje.

Katere ekološke lastnosti mora imeti vaš aparat?
Okolju prijazno varčevanje
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Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?
Prednosti* Mielejevih hladilnih aparatov

PerfectFresh
Do trikrat daljša svežina: optimalna tempe-
ratura shranjevanja za sadje, zelenjavo, ribe, 
meso in mlečne izdelke.

Najboljša energijska učinkovitost
Najboljša učinkovitost A+++: izjemna 
varčnost pri najboljši svežini in raznolikih 
možnostih uporabe.

Serija Blackboard edition
Individualno oblikovanje: na sprednjo 
stranico aparata brez ročaja lahko pišete in 
rišete s kredo.

* odvisno od modela

Notranjost XL
Več prostora in udobja: večja uporabna 
globina zagotavlja več prostora in fleksibil-
nosti tudi za velike predmete.

PerfectFresh Pro
Živila ostanejo sveža do petkrat 

dlje. V temperaturnem območju med 0 °C in 
+3 °C, v katerem aparat avtomatsko urav-
nava temperaturo, ostanejo meso, ribe in 
številni mlečni izdelki sveži do trikrat dlje. 
Sadje in zelenjava ostaneta sveža celo do 
petkrat dlje – z optimizirano nastavitvijo 
vlažnosti na predalu. Za popoln pregled nad 
živili je vgrajena tudi svetla LED-osvetlitev. 
PerfectFresh Pro je tako najboljši sistem 
ohranjanja svežine iz družine Miele. FlexiLight

Nova LED-osvetlitev polic 
FlexiLight z neslepečo svetlobo in edinstve-
nim sijajem osvetli notranjost Mielejevih 
hladilnih aparatov.
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Sistem svežine
Kaže, s katerim sistemom svežine 
je opremljen aparat.

PerfectFresh Pro: profesionalno 
shranjevanje – do petkrat daljša 
svežina

PerfectFresh: živila ostanejo sveža 
do trikrat dlje.

Do trikrat daljša svežina živil v 
velikem formatu

 DailyFresh: veliko prostora za 
sveža živila – daljša svežina sadja 
in zelenjave po zaslugi uravnava-
nja vlažnosti

Sistem zamrzovanja
 Kaže s katerim sistemom zamrzo-
vanja je opremljen aparat.

NoFrost: hlajenje s kroženjem 
zraka, da vam nikoli več ne bo 
treba odtajati aparata.

ComfortFrost: manj pogosto 
odtajevanje po zaslugi uparjalnika 
v zadnji in stranskih oblogah

IceMaker
Kaže, ali je aparat opremljen z 
ledomatom.

 IceMaker: ledomat s fiksnim 
vodnim priključkom, za hitro in 
enostavno pripravo ledenih kock. 
Ustvari do 100 ledenih kock na 
dan.

 MyIce: avtomatski ledomat z 
vgrajeno posodo za vodo za 
pripravo do 100 ledenih kock na 
dan.

Energijska učinkovitost
Kaže razred energijske 
učinkovitosti.

Prikazani so razredi energijske 
učinkovitosti od A+++ minus 20 % 
do A+.

Vrednost hrupa
Kaže glasnost.

Kaže natančno glasnost v decibe-
lih (dB).

Velikost notranjosti
Pojasnjuje, kako veliko notranjost 
ima aparat.

 Notranjost XL: večja uporabna 
globina zagotavlja več prostora in 
fleksibilnosti tudi za velike 
predmete.

Na naslednjih straneh so v tabelah 
še enkrat podrobno predstavljeni 
vsi modeli Mielejevih hladilnih 
aparatov. Izdelki Miele imajo v 
osnovi najrazličnejše funkcije in 
lastnosti.

Najpomembnejše značilnosti so 
navedene neposredno nad izdel-
kom v obliki ikon, da je mogoče 
pregledno razločevanje izdelkov. 
Za hitrejši pregled je na tej strani 
kratka razlaga za vse uporabljene 
simbole.

Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za hladilne aparate
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Osvetlitev
Kaže, s kakšno osvetlitvijo je 
opremljen aparat.

 FlexiLight: osvetli notranjost z 
neslepečo svetlobo in omogoča 
fleksibilno in individualno namesti-
tev na kateri koli nivo vstavljanja.

 BrilliantLight: halogenske lučke 
popolno osvetlijo vsako posame-
zno območje hladilnika s prijetno 
svetlobo.

PlentyLight: moderna LED-osvetli-
tev, vgrajena ob straneh v držala 
steklenih polic

 LED: varčne svetleče diode, ki ne 
zahtevajo vzdrževanja, optimalno 
osvetlijo notranjost aparata.

Odpiralo vrat
Kaže, ali je aparat opremljen z 
odpiralom vrat.

Click2open: tudi pri aparatih brez 
ročajev lahko vrata brez težav 
odprete.

EasyOpen: lahkotno odpiranje vrat 
aparata

Blaženje zapiranja vrat
Kaže, ali je aparat opremljen s 
sistemom mehkega zapiranja vrat.

SoftClose: mehko zapiranje vrat 
brez tresenja steklenic, ki so 
shranjene v vratih
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Prostostoječi hladilniki z zamrzovalniki
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka KD 26052 ws KD 28052 ws KFN 28132 ws
Kategorija aparata
Hladilnik z zamrzovalnikom • • •
Izvedba
Prostostoječi aparat • • •
Tečaji vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat/
možnost namestitve »side-by-side « desno/•/– desno/•/– desno/•/–
Notranjost XL – – –
Dizajn
Barva ohišja bela bela bela
Barva sprednje stranice bela bela bela
Osvetlitev hladilnega/zamrzovalnega dela LED/- LED/- LED/-
Udobna uporaba
Sistem svežine – – –
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost –/–/–/– –/–/–/– •/•/–/•
IceMaker s fiksnim vodnim priključkom/MyIce s posodo za vodo –/– –/– –/–
ComfortClean/filter Active AirClean •/– •/– •/–
Sistem Silence/SoftClose/SelfClose –/–/– –/–/– –/–/–
Odpiralo vrat – – –
Krmiljenje
Elektronska prikaz in uravnavanje temperature vrtljivi regulator vrtljivi regulator PicTronic
Pospešeno hlajenje/pospešeno zamrzovanje/
možnost izklopa hladilnega dela –/–/– –/–/– •/•/•
Število temperaturnih območij 2 2 2
Način Sabbat/način za zabave/počitniški način –/–/– –/–/– –/–/–
Hladilnik/hladilni del
Število polic/od tega osvetljenih 3/- 3/- 4/-
Držalo za steklenice iz kromirane kovine – – –
Število predalov za zelenjavo/od tega na kolescih 2/- 2/- 1/-
Število predalov PerfectFresh/CompactCase –/– –/– –/–
Police po celotni širini/polovične/Polica v vratih za steklenice 2/–/1 2/–/1 2/–/1
Zamrzovalnik/zamrzovalni del
Število zamrzovalnih predalov/od tega na kolescih 2/- 3/- 3/-
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti A++ A++ A++
Poraba energije na leto/v 24 urah v kWh 191/0,523 210/0,575 232/0,635
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/– predhodno opremljen/–
Potrebna dodatna oprema – – –
Varnost
Funkcija fiksiranja nastavitev/
prikaz izpada električnega toka za zamrzovalni del –/– –/– •/–
Zvočni alarm ob odprtih vratih/zvočni temperaturni alarm –/– –/– •/•
Optični alarm ob odprtih vratih/optični temperaturni alarm –/– –/– •/•
Tehnični podatki
Mere aparata v mm (Š x V x G) 550 x 1.620 x 630 550 x 1.812 x 630 600 x 1.861 x 655
Klimatski razred SN-ST SN-ST SN-T
Hladilni del v l/območje PerfectFresh v l/
zamrzovalno območje s 4 zvezdicami v l 210/0/53 210/0/84 209/0/95
Območje za temperiranje vina/skupna uporabna prostornina v l –/263 –/294 –/304
Čas shranjevanja v primeru motenj/zmogljivost zamrzovanja v kg/24 h 25/4,0 27/4,0 26/9,0
Glasnost delovanja v dB(A) re1pW 39 39 43
Napetost v V/zaščita v A/odjem električnega toka v mA 220 – 240/10/1.000 220 – 240/10/1.000 220 – 240/10/1.000
Priložena oprema
Posoda za maslo/podstavek za jajca –/– –/– –/•
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV 649,00 699,00 799,00
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Tipska/prodajna oznaka KFN 28132 edt/cs KFN 29132 edt/cs KFN 29283 D BB (Blackboard)
Kategorija aparata
Hladilnik z zamrzovalnikom • • •
Izvedba
Prostostoječi aparat • • •
Tečaji vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat/
možnost namestitve »side-by-side « desno/•/– desno/•/– desno/•/–
Notranjost XL – – •
Dizajn
Barva ohišja videz plemenitega jekla videz plemenitega jekla videz plemenitega jekla
Barva sprednje stranice plemenito jeklo CleanSteel plemenito jeklo CleanSteel satinirano steklo Blackboard
Osvetlitev hladilnega/zamrzovalnega dela LED/- LED/- LED/-
Udobna uporaba
Sistem svežine – – PerfectFesh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost •/•/–/• •/•/–/• •/•/–/•
IceMaker s fiksnim vodnim priključkom/MyIce s posodo za vodo –/– –/– –/–
ComfortClean/filter Active AirClean •/– •/– •/–
Sistem Silence/SoftClose/SelfClose –/–/– –/–/– •/–/–
Odpiralo vrat – – Click2Open
Krmiljenje
Elektronska prikaz in uravnavanje temperature PicTronic PicTronic FreshTouch
Pospešeno hlajenje/pospešeno zamrzovanje/
možnost izklopa hladilnega dela •/•/• •/•/• •/•/•
Število temperaturnih območij 2 2 3
Način Sabbat/način za zabave/počitniški način –/–/– –/–/– •/•/•
Hladilnik/hladilni del
Število polic/od tega osvetljenih 4/- 5/- 3/-
Držalo za steklenice iz kromirane kovine – – •
Število predalov za zelenjavo/od tega na kolescih 1/– 1/– –/–
Število predalov PerfectFresh/CompactCase –/– –/– 2/–
Police po celotni širini/polovične/Polica v vratih za steklenice 2/–/1 3/–/1 3/–/1
Zamrzovalnik/zamrzovalni del
Število zamrzovalnih predalov/od tega na kolescih 3/- 3/- 3/-
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti A++ A++ A++
Poraba energije na leto/v 24 urah v kWh 232/0,635 242/0,663 186/0,507
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/WifiConn@ct predhodno opremljen/– predhodno opremljen/– –/–
Potrebna dodatna oprema – – –
Varnost
Funkcija fiksiranja nastavitev/
prikaz izpada električnega toka za zamrzovalni del •/– •/– •/•
Zvočni alarm ob odprtih vratih/zvočni temperaturni alarm •/• •/• •/•
Optični alarm ob odprtih vratih/optični temperaturni alarm •/• •/• •/•
Tehnični podatki
Mere aparata v mm (Š x V x G) 600 x 1.861 x 655 600 x 2.011 x 655 600 x 2.010 x 685
Klimatski razred SN-T SN-T SN-T
Hladilni del v l/območje PerfectFresh v l/
zamrzovalno območje s 4 zvezdicami v l 209/0/95 209/0/95 242/97/101
Območje za temperiranje vina/skupna uporabna prostornina v l –/304 –/338 –/343
Čas shranjevanja v primeru motenj/zmogljivost zamrzovanja v kg/24 h 26/9,0 26/9,0 24/16,0
Glasnost delovanja v dB(A) re1pW 43 43 38
Napetost v V/zaščita v A/odjem električnega toka v mA 220 – 240/10/1.000 220 – 240/10/1.000 220 – 240/10/1.000
Priložena oprema
Posoda za maslo/podstavek za jajca –/• –/• –/•
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV 899,00 959,00 1.749,00

Prostostoječi hladilniki z zamrzovalniki
Pregled izdelkov
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Tipska/prodajna oznaka
KFN 29683 D obsw
KFN 29683 D brws

Kategorija aparata
Hladilnik z zamrzovalnikom •
Izvedba
Prostostoječi aparat •
Tečaji vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat/
možnost namestitve »side-by-side « desno/•/–
Notranjost XL •
Dizajn
Barva ohišja videz plemenitega jekla
Barva sprednje stranice steklo črno/belo
Osvetlitev hladilnega/zamrzovalnega dela LED/-
Udobna uporaba
Sistem svežine PerfectFesh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost •/•/–/•
IceMaker s fiksnim vodnim priključkom/MyIce s posodo za vodo –/–
ComfortClean/filter Active AirClean •/–
Sistem Silence/SoftClose/SelfClose •/–/–
Odpiralo vrat Click2Open
Krmiljenje
Elektronska prikaz in uravnavanje temperature FreshTouch
Pospešeno hlajenje/pospešeno zamrzovanje/
možnost izklopa hladilnega dela •/•/•
Število temperaturnih območij 3
Način Sabbat/način za zabave/počitniški način •/•/•
Hladilnik/hladilni del
Število polic/od tega osvetljenih 3/-
Držalo za steklenice iz kromirane kovine •
Število predalov za zelenjavo/od tega na kolescih –/–
Število predalov PerfectFresh/CompactCase 2/–
Police po celotni širini/polovične/Polica v vratih za steklenice 3/–/1
Zamrzovalnik/zamrzovalni del
Število zamrzovalnih predalov/od tega na kolescih 3/-
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti A++
Poraba energije na leto/v 24 urah v kWh 186/0,507
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/WifiConn@ct –/–
Potrebna dodatna oprema –
Varnost
Funkcija fiksiranja nastavitev/
prikaz izpada električnega toka za zamrzovalni del •/•
Zvočni alarm ob odprtih vratih/zvočni temperaturni alarm •/•
Optični alarm ob odprtih vratih/optični temperaturni alarm •/•
Tehnični podatki
Mere aparata v mm (Š x V x G) 600 x 2.010 x 685
Klimatski razred SN-T
Hladilni del v l/območje PerfectFresh v l/
zamrzovalno območje s 4 zvezdicami v l 242/97/101
Območje za temperiranje vina/skupna uporabna prostornina v l –/343
Čas shranjevanja v primeru motenj/zmogljivost zamrzovanja v kg/24 h 24/16,0
Glasnost delovanja v dB(A) re1pW 37
Napetost v V/zaščita v A/odjem električnega toka v mA 220 – 240/10/1.000
Priložena oprema
Posoda za maslo/podstavek za jajca –/•
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV 2.499,00

Prostostoječi hladilniki z zamrzovalniki
Pregled izdelkov
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Tipska/prodajna oznaka K 32242 iF K 35273 iD K 9726 iF-1
Kategorija aparata
Hladilnik • • •
Izvedba
Vgradni aparat integriran/vgrajen pod pult/
z možnostjo namestitve okrasnih elementov •/–/– •/–/– •/–/–
Tečaji vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat/
možnost namestitve »side-by-side « desno/•/– desno/•/• desno/•/–
Dizajn
Vrsta osvetlitve LED LED LED
LED-osvetlitev območja PerfectFresh Pro – – –
Udobna uporaba
Sistem svežine – PerfectFresh –
ComfortClean/DynaCool •/– •/• •/–
SelfClose – – –
SoftClose/Drop and Lock –/– –/– –/–
Krmiljenje
Elektronska prikaz in uravnavanje temperature PicTronic PicTronic ComfortControl
Možnost izklopa hladilnega dela – – •
Pospešeno hlajenje • • •
Število temperaturnih območij 2 2 3
Način Sabbat – – –
Hladilnik/hladilni del
Število polic/od tega osvetljenih 2/– 5/– 3/–
Držalo za steklenice iz kromirane kovine – – –
Število predalov za zelenjavo/od tega na kolescih 2/– –/– 2/–
Število predalov PerfectFresh – 2 –
Odstranljivo držalo za steklenice na udobnih vodilih – – –
Police po celotni širini/Polica v vratih za steklenice 2/1 3/1 2/1
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti A++ A+++ A++
Poraba energije na leto/v 24 urah v kWh 151/0,413 83/0,226 194/0,530
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/– –/–
Potrebna dodatna oprema – – –
Varnost
Funkcija fiksiranja nastavitev • • –
Zvočni alarm ob odprtih vratih/zvočni temperaturni alarm –/– •/– –/–
Optični alarm ob odprtih vratih/optični temperaturni alarm –/– –/– –/–
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G) 560 – 570 x 874 – 890 x 550 560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Tehnika pritrjevanja fiksna vrata fiksna vrata fiksna vrata
Maks. teža sprednje stranice vrat za hladilni/zamrzovalni del v kg 17/– 21/– 12/12
Klimatski razred ST SN-T SN-ST
Hladilni del v l/območje PerfectFresh v l/
zamrzovalno območje s 4 zvezdicami v l 118/0/16 230/59/0 252/0/27
Skupna uporabna prostornina v l 134 230 279
Glasnost delovanja v dB(A) re1pW 36 33 39
Čas shranjevanja v primeru motenj/zmogljivost zamrzovanja v kg/24 h 15/2,0 –/– 16/2,0
Napetost v V/zaščita v A/odjem električnega toka v mA 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.000
Priložena oprema
Posoda za maslo/podstavek za jajca –/• –/• –/•
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV 583,00 1.459,00 1.359,00

Vgradni hladilniki
Pregled izdelkov
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Tipska/prodajna oznaka K 37272 iD K 37273 iD
Kategorija aparata
Hladilnik • •
Izvedba
Vgradni aparat integriran/vgrajen pod pult/
z možnostjo namestitve okrasnih elementov •/–/– •/–/–
Tečaji vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat/
možnost namestitve »side-by-side « desno/•/• desno/•/•
Dizajn
Vrsta osvetlitve LED LED
LED-osvetlitev območja PerfectFresh Pro – –
Udobna uporaba
Sistem svežine PerfectFresh PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool •/• •/•
SelfClose – –
SoftClose/Drop and Lock –/– –/–
Krmiljenje
Elektronska prikaz in uravnavanje temperature PicTronic PicTronic
Možnost izklopa hladilnega dela – –
Pospešeno hlajenje • •
Število temperaturnih območij 2 2
Način Sabbat – –
Hladilnik/hladilni del
Število polic/od tega osvetljenih 6/– 6/–
Držalo za steklenice iz kromirane kovine – –
Število predalov za zelenjavo/od tega na kolescih –/– –/–
Število predalov PerfectFresh 3 3
Odstranljivo držalo za steklenice na udobnih vodilih – –
Police po celotni širini/Polica v vratih za steklenice 3/2 3/2
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti A++ A+++
Poraba energije na leto/v 24 urah v kWh 133/0,363 89/0,242
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/–
Potrebna dodatna oprema – –
Varnost
Funkcija fiksiranja nastavitev • •
Zvočni alarm ob odprtih vratih/zvočni temperaturni alarm •/– •/–
Optični alarm ob odprtih vratih/optični temperaturni alarm –/– –/–
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G) 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Tehnika pritrjevanja fiksna vrata fiksna vrata
Maks. teža sprednje stranice vrat za hladilni/zamrzovalni del v kg 26/– 26/–
Klimatski razred SN-T SN-T
Hladilni del v l/območje PerfectFresh v l/
zamrzovalno območje s 4 zvezdicami v l 301/90/0 301/90/0
Skupna uporabna prostornina v l 301 301
Glasnost delovanja v dB(A) re1pW 37 35
Čas shranjevanja v primeru motenj/zmogljivost zamrzovanja v kg/24 h –/– –/–
Napetost v V/zaščita v A/odjem električnega toka v mA 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200
Priložena oprema
Posoda za maslo/podstavek za jajca –/• –/•
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV 1.499,00 1.659,00

Vgradni hladilniki
Pregled izdelkov
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Tipska/prodajna oznaka KF 37122 iD KFNS 37432 iD KFN 37682 iD
Kategorija aparata
Hladilnik z zamrzovalnikom • • •
Izvedba
Vgradni aparat integriran/vgrajen pod pult/
z možnostjo namestitve okrasnih elementov •/–/– •/–/– •/–/–
Tečaji vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat/
možnost namestitve »side-by-side « desno/•/– desno/•/• desno/•/•
Dizajn
Vrsta osvetlitve LED FlexiLight FlexiLight
LED-osvetlitev območja PerfectFresh Pro – – •
Udobna uporaba
Sistem svežine – – PerfectFresh Pro
ComfortClean • • •
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom •/•/–/• •/•/•/• •/•/•/•
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock –/–/– •/–/– •/•/–
Krmiljenje
Elektronska prikaz in uravnavanje temperature PicTronic TouchControl TouchControl
Možnost izklopa hladilnega dela • • •
Pospešeno hlajenje/pospešeno zamrzovanje •/• •/• •/•
Število temperaturnih območij 2 2 3
Način Sabbat – • •
Hladilnik/hladilni del
Število polic/od tega osvetljenih/od tega deljivih 5/–/– 3/2/– 3/2/–
Držalo za steklenice iz kromirane kovine – • –
Število predalov za zelenjavo/od tega na kolescih 1/1 1/– –/–
Število predalov PerfectFresh – – 2
Police po celotni širini/Polica v vratih za steklenice 3/1 2/1 1/1
Zamrzovalnik/zamrzovalni del
Število zamrzovalnih predalov/od tega na kolescih 2/- 3/- 3/-
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti A++ A++ A++
Poraba energije na leto/v 24 urah v kWh 228/0,622 230/0,628 236/0,644
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/WifiConn@ct –/– pripravljen/– pripravljen/–
Potrebna dodatna oprema – XKV 3000 KF + XKS 3000 Z XKV 3000 KF + XKS 3000 Z
Varnost
Funkcija fiksiranja nastavitev/
prikaz izpada električnega toka za zamrzovalni del •/• •/• •/•
Zvočni alarm ob odprtih vratih/zvočni temperaturni alarm –/• •/• •/•
Optični alarm ob odprtih vratih/optični temperaturni alarm –/• •/• •/•
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G) 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
Tehnika pritrjevanja vrata z vlečnim šarnirjem fiksna vrata fiksna vrata
Maks. teža sprednje stranice vrat za hladilni/zamrzovalni del v kg 20/12 17/12 17/12
Klimatski razred SN-T SN-T SN-ST
Hladilni del v l/območje PerfectFresh v l/
zamrzovalno območje s 4 zvezdicami v l 224/0/57 193/0/62 176/67/62
Glasnost delovanja v dB(A) re1pW 34 38 39
Skupna uporabna prostornina v l 281 255 238
Čas shranjevanja v primeru motenj/zmogljivost zamrzovanja v kg/24 h 22/10,0 15/10,0 15/10,0
Napetost v V/zaščita v A/odjem električnega toka v mA 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400
Priložena oprema
Posoda za maslo/podstavek za jajca –/• •/• •/•
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV 1.359,00 1.999,00 2.059,00

Vgradni hladilniki z zamrzovalniki
Pregled izdelkov
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Tipska/prodajna oznaka KF 37673 iD
Kategorija aparata
Hladilnik z zamrzovalnikom •
Izvedba
Vgradni aparat integriran/vgrajen pod pult/
z možnostjo namestitve okrasnih elementov •/–/–
Tečaji vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat/
možnost namestitve »side-by-side « desno/•/•
Dizajn
Vrsta osvetlitve FlexiLight
LED-osvetlitev območja PerfectFresh Pro •
Udobna uporaba
Sistem svežine PerfectFresh Pro
ComfortClean •
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom •/•/–/•
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock •/•/–
Krmiljenje
Elektronska prikaz in uravnavanje temperature TouchControl
Možnost izklopa hladilnega dela •
Pospešeno hlajenje/pospešeno zamrzovanje •/•
Število temperaturnih območij 3
Način Sabbat •
Hladilnik/hladilni del
Število polic/od tega osvetljenih/od tega deljivih 4/2/–
Držalo za steklenice iz kromirane kovine –
Število predalov za zelenjavo/od tega na kolescih –/–
Število predalov PerfectFresh 2
Police po celotni širini/Polica v vratih za steklenice 2/1
Zamrzovalnik/zamrzovalni del
Število zamrzovalnih predalov/od tega na kolescih 2/-
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti A+++
Poraba energije na leto/v 24 urah v kWh 162/0,442
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/WifiConn@ct –/–
Potrebna dodatna oprema XKV 3000 KF + XKS 3000 Z
Varnost
Funkcija fiksiranja nastavitev/
prikaz izpada električnega toka za zamrzovalni del •/•
Zvočni alarm ob odprtih vratih/zvočni temperaturni alarm •/•
Optični alarm ob odprtih vratih/optični temperaturni alarm •/•
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G) 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Tehnika pritrjevanja fiksna vrata
Maks. teža sprednje stranice vrat za hladilni/zamrzovalni del v kg 17/12
Klimatski razred SN-T
Hladilni del v l/območje PerfectFresh v l/
zamrzovalno območje s 4 zvezdicami v l 204/67/57
Glasnost delovanja v dB(A) re1pW 35
Skupna uporabna prostornina v l 261
Čas shranjevanja v primeru motenj/zmogljivost zamrzovanja v kg/24 h 27/10,0
Napetost v V/zaščita v A/odjem električnega toka v mA 220 – 240/10/1.400
Priložena oprema
Posoda za maslo/podstavek za jajca •/•
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV 2.099,00

Vgradni hladilniki z zamrzovalniki
Pregled izdelkov



209

H
la

di
ln

i a
pa

ra
ti 

in
 v

in
sk

e 
vi

tr
in

e 
M

ie
le

Tipska/prodajna oznaka FN 28263 ws FNS 37402 i
Kategorija aparata
Zamrzovalna omara • •
Izvedba
Prostostoječi aparat • –
Vgradni aparat integriran/vgrajen pod pult
/z možnostjo namestitve okrasnih elementov –/–/– •/–/–
Tečaji vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat/
možnost namestitve »side-by-side « desno/•/– levo/•/•
Dizajn
Barva ohišja/barva sprednje stranice bela/bela –/–
Osvetlitev zamrzovalnega dela LED LED
Udobna uporaba
NoFrost/VarioRoom •/• •/•
Blaženje zapiranja vrat SoftClose/Drop and Lock –/– •/–
Krmiljenje
Elektronska prikaz in uravnavanje temperature FreshTouch TouchControl
Pospešeno zamrzovanje • •
Zamrzovalnik/zamrzovalni del
Število zamrzovalnih predalov/od tega na kolescih 8/- 8/-
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti A+++ A++
Poraba energije na leto/v 24 urah v kWh 168/0,460 244/0,668
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/WifiConn@ct –/– pripravljen/–
Potrebna dodatna oprema – XKV 3000 KF + XKS 3000 Z
Varnost
Funkcija fiksiranja nastavitev/
prikaz izpada električnega toka za zamrzovalni del •/• •/•
Zvočni alarm ob odprtih vratih/zvočni temperaturni alarm •/• •/•
Optični alarm ob odprtih vratih/optični temperaturni alarm •/• •/•
Tehnični podatki
Mere aparata v mm (Š x V x G) 600 x 1.850 x 675 –
Mere niše v mm (Š x V x G) – 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Tehnika pritrjevanja – fiksna vrata
Maks. teža sprednje stranice vrat za hladilni/zamrzovalni del v kg – 26/–
Klimatski razred SN-T SN-T
Zamrzovalno območje s 4 zvezdicami v l 270 213
Glasnost delovanja v dB(A) re1pW 38 36
Čas shranjevanja v primeru motenj/zmogljivost zamrzovanja v kg/24 h 20/18,0 14/18,0
Napetost v V/zaščita v A/odjem električnega toka v mA 220 – 240/10/1.300 220 – 240/10/1.300
Priložena oprema
Hladilni vložki/posoda za ledene kocke •/• •/•
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV 1.199,00 1.999,00

Zamrzovalni omari
Pregled izdelkov
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Aplikacija Miele@mobile*
Z aplikacijo Miele@mobile se brez težav povežete s svojim hladilni-
kom ali vinsko vitrino. S sistemom Plug & Play registrirate aparat v 
aplikaciji in že lahko prejemate informacije o njegovem statusu, ne 
glede na to, kje ste. Poleg tega lahko z aplikacijo upravljate posame-
zne funkcije aparata in ste zanesljivo obveščeni o napakah in opozo-
rilnih signalih.

Avtomatsko pospešeno hlajenje/zamrzovanje
Hladilni aparati Miele vam nudijo številne funkcije, ki zagotavljajo 
udobno uporabo. Avtomatsko pospešeno hlajenje za 6 ur uravna 
temperaturo v hladilniku na najnižjo vrednost. Popolno, kadar želite 
hitro ohladiti večje količine živil. Z avtomatskim pospešenim zamrzo-
vanjem deluje zamrzovalnik z največjo intenzivnostjo. Hitro zamrzo-
vanje ohranja hranilne snovi in konsistenco živil, saj preprečuje 
nastajanje kristalov ledu.

BrilliantLight
Številne halogenske sijalke popolno osvetlijo vsa področja hladilnika 
in predstavijo živila v prijetno mehki barvi svetlobe. Aluminijasti profili 
z žametnim odsevom pa poskrbijo za pridih elegance.

CleanSteel
Vsi aparati iz plemenitega jekla so opremljeni s posebej oplemeni-
teno površino CleanSteel. Prednost: manj vidnih prstnih odtisov. 
Površine aparata zato zlahka očistite brez posebnih čistilnih 
sredstev.

Click2open
Prostostoječi hladilni aparati Miele s funkcijo Click2open se odpirajo 
posebej lahkotno in elegantno. Z odpiralom vrat lažje premagate 
podtlak in tako enostavno odprete aparat. Click2open neopazno 
izgine v stranski površini vrat, zato pušča več prostora za novi dizajn 
zunanjosti aparata.

ComfortClean
Police v vratih Miele ComfortClean so izdelane iz visokokakovostne 
prosojne plastike (SAN) in so posebej odporne proti razenju, kemika-
lijam in visokim temperaturam. Vse police v vratih serije aparatov 
K 10.000, K 20.000 in K 30.000 lahko enostavno in higienično 
pomivate v pomivalnem stroju (do temperature 55 °C). Ročno 
čiščenje polic tako ni več potrebno.

ComfortFrost
Sistem ComfortFrost vam omogoča, da zamrzovalni del aparata 
veliko bolj poredko odtajate. Ker ima uparjalnik z vseh strani, se v 
notranjosti led nabira občutno počasneje kot pri običajni tehnologiji. 
Tako vam je prihranjenega veliko truda, ki je sicer potreben za 
pogosto odtajevanje aparata.

CompactCase
Drobni predmeti, kot so tube, majhne pločevinke, kozarčki, čokolada 
in podobno, so v predalu CompactCase, ki je poljubno nameščen, 
lahko lepo zloženi in vedno pri roki. Tako je hladilnik vedno lepo 
pospravljen.

DailyFresh
Prostoren predal v hladilnem delu nudi dovolj prostora za veliko 
svežih živil. Z nastavljivimi odprtinami na predalu se lahko vlaga v 
njem bolje ohranja. Sadje in zelenjava tako ostaneta občutno dlje 
sveža in hrustljava.

DuplexCool
DuplexCool skrbi za zanesljive pogoje shranjevanja vaših živil v 
kombiniranem hladilniku. Dva hladilna krogotoka za hladilni in zamr-
zovalni del, ki se ločeno uravnavata, skrbita za vedno optimalno 
hlajenje. Med obema območjema tudi ni nobene izmenjave zraka, 
zato se živila v hladilnem delu ne izsušijo, različni vonji, npr. po ribah, 
čebuli ali siru, pa se ne prenašajo na živila v zamrzovalnem delu.

DynaCool
Funkcija DynaCool poskrbi za enakomerno temperaturo v celotnem 
hladilniku. Tako ni več pomembno, na katero polico boste shranili 
posamezno živilo, saj so na vseh enaki pogoji. Različna tempera-
turna območja "zgoraj topleje, spodaj hladneje", ki so značilna za 
običajne hladilnike, so s funkcijo DynaCool dokončno preteklost.

FlexiLight
Nova LED-osvetlitev na policah FlexiLight osvetli notranjost Mieleje-
vih hladilnikov z edinstveno briljantno, a neslepečo svetlobo, obenem 
pa jo lahko fleksibilno in individualno namestite na kateri koli nivo 
vstavljanja. Tako se ne more zgoditi, da bi bil vir svetlobe prekrit in 
osvetlitev ovirana zaradi velike količine živil.

Filter Active AirClean
Okolje, v katerem hranimo živila, mora biti ne samo hladno, ampak 
tudi brez neprijetnih vonjev. To velja tudi za shranjevanje vina. Reši-
tev: filter Miele Active AirClean. Inovativna kombinacija učinkovin 
- aktivnega oglja in naravnega hitosana - ne dopušča, da bi se v 
hladilniku razvili neprijetni vonji. Filter lahko enostavno in hitro vstavite 
v aparat in je takoj pripravljen za uporabo.

LED-osvetlitev na stropu
Posredna osvetlitev ustvari prijetno vzdušje in poudari žlahtnost 
materialov. Svetleče diode ne zahtevajo vzdrževanja in poskrbijo za 
optimalno osvetlitev notranjosti aparata. V primerjavi z običajnimi 
žarnicami so svetleče diode posebej varčne in imajo bistveno daljšo 
življenjsko dobo.

Miele@home
Nekateri Mielejevi gospodinjski aparati so pripravljeni za povezavo v 
podatkovno omrežje. Prepoznate jih po simbolu Miele@home. 
Podrobnejše informacije lahko poiščete na spletni strani 
www. miele.si

Koristne informacije
Slovarček izrazov o Mielejevih hladilnih aparatih
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NoFrost
Hladilnega aparata Miele s sistemom NoFrost vam nikoli ni treba 
odtajati. Hlajenje s kroženjem zraka enakomerno porazdeli hladen, 
suh zrak v notranjosti aparata, zato se v njem ne kopičijo ledene 
obloge. Tako tudi površina zamrznjenih živil ne zaledeni in predale 
lahko vedno zlahka odprete in zaprete, ne da bi vas pri tem oviral sloj 
ledu. Sistem NoFrost tako nudi kar največje udobje pri zamrzovanju 
in vam prihrani nadležno odtajevanje – za vedno.

Notranjost XL
Mielejevi hladilni aparati z notranjostjo XL ponujajo bistveno več 
prostora in udobja za shranjevanje vaših živil. V hladilnem delu večja 
globina zadostuje tudi za velike in nerodne predmete, kot so pekači. 
Bistveno več volumna pa notranjost XL nudi tudi v zamrzovalnem 
delu in območju PerfectFresh – in to na vseh nivojih predalov. Veliki 
nakupi tako postanejo resnično zabavni.

Osvetlitev zamrzovalnega dela
Svetle svetleče diode iz zgornjih vrat aparata popolno osvetljujejo 
zamrzovalni del in nudijo optimalen pregled nad zamrznjenimi živili, 
ne glede na to, ali so predali zaprti ali odprti. Tako ne izgubljate več 
časa za iskanje zamrznjenega živila.

PerfectFresh
V območju PerfectFresh ostanejo živila sveža do trikrat dlje. Tempe-
raturno območje med 0 °C in +3 °C nudi idealne pogoje za bistveno 
daljšo obstojnost mesa, rib in številnih mlečnih izdelkov. Sadje in 
zelenjava imata v polnem vlažnem predalu optimalne pogoje za 
shranjevanje z idealno temperaturo in visoko zračno vlažnostjo. 
Vitalne snovi, okus in konsistenca se dolgo ohranijo – za bistveno 
boljšo kakovost.

PerfectFresh Pro
Živila ostanejo sveža do petkrat dlje. V temperaturnem območju med 
0 °C in +3 °C, v katerem aparat avtomatsko uravnava temperaturo, 
ostanejo meso, ribe in številni mlečni izdelki sveži do trikrat dlje. 
Sadje in zelenjava ostaneta sveža celo do petkrat dlje – z optimizi-
rano nastavitvijo vlažnosti na predalu. Za popoln pregled nad živili je 
vgrajena tudi svetla LED-osvetlitev.

PlentyLight
Hladilnik osvetljuje več LED-sijalk, ki so pametno vgrajene v stranska 
držala za steklene police. Tako lahko zelo dobro vidite svoja živila. 
PerfectFresh Pro je tako najboljši sistem ohranjanja svežine iz dru-
žine Miele.

SelfClose
Z zapiranjem SelfClose predali za svežino v Mielejevih hladilnikih 
nudijo še več udobja. Predale lahko v celoti izvlečete, njihov tek pa je 
izjemno lahkoten. Tako povsem brez truda pridete do vseh shranje-
nih živil. In ko želite predal zapreti, vam pri tem pomaga funkcija 
SelfClose, ki omogoča samodejno zapiranje z blaženjem – zadostuje 
že rahel dotik in predali mehko zdrsnejo nazaj v aparat.

SilenceSystem
Hladilnik ali zamrzovalnik je vedno v pogonu, zato je še posebej 
pomembno, da je njuno delovanje čim bolj tiho. Mielejevi hladilni 
aparati s sistemom Silence imajo posebej optimiziran hladilni krogo-
tok, da je zelo tih. Na kritičnih mestih so opremljeni tudi z namensko 
zvočno izolacijo, tako da se lahko v celoti posvetite zgolj uživanju.

SoftClose
Vrata hladilnikov in zamrzovalnih omar se zaprejo tiho in lahkotno: z 
Mielejevim inovativnim sistemom zapiranja SoftClose. Vrata se pri 
kotu pod 30° avtomatsko zaprejo. Poleg tega sistem SoftClose 
ublaži zapiranje – nikoli več ne boste slišali žvenketanja steklenic v 
vratih.

Serija Blackboard edition
Kombinirani hladilniki serije Blackboard so opremljeni s stekleno 
sprednjo stranico, ki ima funkcijo table. Nanjo lahko pišete, rišete, 
barvate ipd. tako z običajno kredo kot tudi s pisali s tekočo kredo. 
Hladilni aparat tako postane osrednja točka komunikacije v vsaki 
kuhinji.

VarioRoom
S spremenljivo prostorsko zasnovo VarioRoom lahko fleksibilno 
povečate zamrzovalni predel. To je na primer zelo uporabno, če 
želite zamrzniti živilo z zelo velikim volumnom. Predale in steklene 
police lahko preprosto odstranite – in tako v hipu dobite toliko 
prostora, kolikor ga potrebujete.

*  Na voljo za mobilno končno napravo (minimalno Android 4.2+ in iOS 9+), 
za vse hladilne aparate so dodatno potrebne komponente Miele@home.
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Kateri deli opreme so vam še posebej pomembni?
Prednosti* Mielejevih vinskih vitrin

Temperaturna območja
Individualno uravnavanje: hkrati lahko 
hranite do tri različne vrste vina, vsako pri 
optimalni temperaturi.

Stojalo za predstavitev steklenice 
"Selector"
Ubrana predstavitev: steklenice se zdijo v 
pridušeni svetlobi vinske vitrine rahlo 
povečane.

* odvisno od modela

FlexiFrame Plus
Popolnoma prilagojeno: ker lahko prečke 
vzdolžno in prečno prestavljate, lahko 
shranjujete celo steklenice magnum.

FlexiFrame
Z eno samo potezo: posamezne prečke 
prestavite glede na obliko steklenic.

SommelierSet
Razglasite svojo vinsko vitrino 

za osebno območje užitka: z edinstvenim 
kompletom SommelierSet. Zdaj nov in na 
voljo samo pri znamki Miele. Profesionalno 
pripravite žlahtna vina na dekantiranje. 
Penine in bela vina okušajte iz ohlajenih 
kozarcev. Vinske steklenice vedno popolno 
temperirajte, tudi ko so že odprte. In imejte 
vse svoje pripomočke vedno pri roki.

NoteBoard
Za napise po želji: odstranljive magnetne 
letve so na sprednji strani rešetk za 
steklenice.
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Energijska učinkovitost
Kaže razred energijske 
učinkovitosti.

Prikazani so razredi energijske 
učinkovitosti od A+++ do C.

Vrednost hrupa
Kaže glasnost.

Kaže natančno glasnost v decibe-
lih (dB).

Temperaturno območje
Kaže število različnih temperatur-
nih območij.

 Na voljo so aparati z enim, dvema 
ali tremi temperaturnimi območji, v 
katerih lahko temperaturo indivi-
dualno nastavljate.

Rešetke za steklenice
Kaže, s kakšnimi rešetkami za 
steklenice je opremljen aparat.

Prečke lahko vzdolžno in prečno 
prestavljate in tako shranjujete 
celo steklenice magnum.

FlexiFrame: posamezne presta-
vljive prečke omogočajo stabilen 
položaj za vsako steklenico.

Filter z aktivnim ogljem
Kaže, ali je aparat opremljen s 
filtrom ActiveAirClean.

Ne dopušča pojava neprijetnih 
vonjev v hladilnem predelu.

SommelierSet
 Kaže, ali je vinska vitrina opre-
mljena s kompletom 
SommelierSet.

Omogoča profesionalno dekanti-
ranje, ohlajanje kozarcev in tem-
periranje vinskih steklenic tudi po 
odprtju.

Osvetlitev
Kaže, s kakšno obliko osvetlitve je 
opremljen aparat.

 BrilliantLight: halogenske lučke 
popolno osvetlijo vsako posame-
zno območje hladilnika s prijetno 
svetlobo.

LED: varčne svetleče diode, ki ne 
zahtevajo vzdrževanja, optimalno 
osvetlijo notranjost aparata.

Odpiralo vrat
Kaže mehanizem odpiranja vrat 
aparata.

 Push2Open: avtomatsko odpira-
nje se aktivira z rahlim pritiskom 
na steklena vrata.

Blaženje zapiranja vrat
Kaže, ali je aparat opremljen s 
sistemom mehkega zapiranja vrat.

 SoftClose: mehko zapiranje vrat 
brez tresenja steklenic, ki so 
shranjene v aparatu

1
2
3

1
2
3

Na naslednjih straneh so v tabelah 
še enkrat podrobno predstavljeni 
vsi modeli Mielejevih vinskih vitrin. 
Izdelki Miele imajo v osnovi najra-
zličnejše funkcije in lastnosti.

Najpomembnejše značilnosti so 
navedene neposredno nad izdel-
kom v obliki ikon, da je mogoče 
pregledno razločevanje izdelkov. 
Za hitrejši pregled je na tej strani 
kratka razlaga za vse uporabljene 
simbole.

Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za vinske vitrine
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Vgradni vinski vitrini
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka KWT 6321 UG KWT 6112 iG
Kategorija aparata
Vinska vitrina • •
Izvedba
Vgradni aparat integriran/vgrajen pod pult/
z možnostjo namestitve okrasnih elementov •/•/– •/–/–
Tečaji vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat/
možnost namestitve »side-by-side « desno/•/– spodaj/–/–
Dizajn
Vrsta osvetlitve LED LED
Udobna uporaba
DynaCool/Blaženje zapiranja vrat SoftClose •/– •/•
Filter Active AirClean in prikaz potrebne zamenjave • •
Število lesenih rešetk 3 3
Število lesenih rešetk FlexiFrame Plus – 2
SommelierSet – –
Stojalo za prikaz steklenice – –
Odpiralo vrat – Push2Open
Krmiljenje
Elektronska prikaz in uravnavanje temperature ComfortControl TouchControl
Število temperaturnih območij 2 1
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti B A+
Poraba energije na leto/v 24 urah v kWh 195/0,532 106/0,290
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/WifiConn@ct –/– pripravljen/–
Potrebna dodatna oprema – XKS 3000 Z
Varnost
Funkcija fiksiranja nastavitev • •
Zvočni alarm ob odprtih vratih/zvočni temperaturni alarm •/• •/•
Optični alarm ob odprtih vratih/optični temperaturni alarm –/– •/•
Tehnični podatki
Mere aparata v mm (Š x V x G) 600 x 820 – 870 x 580 560 – 568 x 450 – 452 x 555
Mere niše v mm (Š x V x G) 597 x 818 x 575 560 x 450 x 550
Klimatski razred N SN-ST
Območje za temperiranje vina v l 94 46
Prostor za število 0,75-litrskih bordojskih steklenic 34 18
Glasnost delovanja v dB(A) re1pW 38 34
Napetost v V/zaščita v A/odjem električnega toka v mA 220 – 240/10/800 220 – 240/10/500
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV
Plemenito jeklo/CleanSteel 2.169,00 2.299,00
Obsidian črna** – 2.299,00
Grafitno siva** – 2.299,00

2
1 1

**dobavni rok 6 tednov
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Prostostoječa vinska vitrina
Pregled izdelka

Tipska/prodajna oznaka KWT 6834 SGS
Kategorija aparata
Vinska vitrina •
Izvedba
Prostostoječi aparat •
Tečaji vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat/
možnost namestitve »side-by-side « desno/•/–
Dizajn
Barva ohišja plemenito jeklo
Barva sprednje stranice tonirana steklena vrata
Vrsta osvetlitve LED
Udobna uporaba
DynaCool/Blaženje zapiranja vrat SoftClose •/•
Filter Active AirClean in prikaz potrebne zamenjave •
Število lesenih rešetk 13
Fleksibilne lesene rešetke FlexiFrame 10
Število lesenih rešetk FlexiFrame Plus –
SommelierSet •
Stojalo za prikaz steklenice •
Odpiralo vrat Push2Open
Krmiljenje
Elektronska prikaz in uravnavanje temperature TouchControl
Število temperaturnih območij 3
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti A
Poraba energije na leto/v 24 urah v kWh 180/0,493
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/WifiConn@ct predhodno opremljen/–
Potrebna dodatna oprema XKM 3000 Z
Varnost
Funkcija fiksiranja nastavitev •
Zvočni alarm ob odprtih vratih/zvočni temperaturni alarm •/•
Optični alarm ob odprtih vratih/optični temperaturni alarm •/•
Tehnični podatki
Mere aparata v mm (Š x V x G) 700 x 1.920 x 746
Klimatski razred SN-ST
Območje za temperiranje vina v l 502
Prostor za število 0,75-litrskih bordojskih steklenic 178
Glasnost delovanja v dB(A) re1pW 37
Napetost v V/zaščita v A/odjem električnega toka v mA 220 – 240/10/1.000
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV 4.899,00

1
2
3
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Koristne informacije
Slovarček izrazov o Mielejevih vinskih vitrinah

Aplikacija Miele@mobile*
Z aplikacijo Miele@mobile se brez težav povežete s svojim hladilni-
kom ali vinsko vitrino. S sistemom Plug & Play registrirate aparat v 
aplikaciji in že lahko prejemate informacije o njegovem statusu, ne 
glede na to, kje ste. Poleg tega lahko z aplikacijo upravljate posame-
zne funkcije aparata in ste zanesljivo obveščeni o napakah in opozo-
rilnih signalih.

BrilliantLight
Številne halogenske sijalke popolno osvetlijo vsa področja hladilnika 
in predstavijo živila v prijetno mehki barvi svetlobe. Aluminijasti profili 
z žametnim odsevom pa poskrbijo za pridih elegance.

DynaCool
Ventilator poskrbi za kroženje hladnega zraka – za enakomerno 
temperaturo in zračno vlažnost v celotnem hladilnem predelu. To 
pomeni konstantne pogoje shranjevanja za vaše vino, zračna vla-
žnost pribl. 70 % pa poleg tega preprečuje izsušitev zamaškov.
  
FlexiFrame
Prilagodljive rešetke za steklenice nudijo popoln položaj za vsako 
steklenico. Posamezne prečke lahko z eno potezo prestavite in tako 
prilagodite rešetko vsaki obliki steklenice. Vaše vino je tako shra-
njeno v optimalnem položaju.

FlexiFrame Plus
Popolno temperirano vino tudi v velikih steklenicah: posamezne 
prečke lahko prvič prestavljate tako vzdolžno kot tudi prečno, zato 
lahko varno shranjujete tudi steklenice z večjim premerom, npr. 
steklenice magnum.

LED-osvetlitev
LED-osvetlitev v ravnini ploskve predstavi vaša dragocena vina v 
pravi luči. Tehnika svetlečih diod ne zahteva vzdrževanja in poskrbi 
za optimalno osvetlitev notranjosti aparata. Poleg tega se notranjost 
aparata zaradi svetlečih diod skoraj ne segreva, zato je vino shra-
njeno brez motenj.

Miele@home
Nekateri Mielejevi gospodinjski aparati so pripravljeni za povezavo v 
podatkovno omrežje. Prepoznate jih po simbolu Miele@home. 
Podrobnejše informacije lahko poiščete na spletni strani www.
miele-at-home.de.

NoteBoard
Na vsaki rešetki za steklenice je pritrjena letev, na katero lahko pišete 
s kredo: zapišete lahko npr. poreklo, sorto ali letnik. Magnetne letve 
NoteBoard lahko za udobnejše pisanje snamete z rešetk.

Push2open
Mielejeve vinske vitrine s funkcijo Push2open se odprejo skorajda 
same od sebe. Z rahlim pritiskom na steklo v vratih se aktivira 
avtomatika odpiranja in vrata se mehko odprejo, tako da jih lahko 
udobno primete od zadaj in do konca odprete. Mielejeve vinske 
vitrine s funkcijo Push2open so povsem brez ročajev, zato jih lahko 
optimalno vključite v vsako kuhinjsko ali bivalno okolje.

Stojalo za predstavitev steklenice "Selector"
S stojalom Selector lahko vrhunce svoje vinske zbirke predstavite na 
prav poseben način. Steklenice se zdijo v pridušeni svetlobi vinske 
vitrine rahlo povečane. Učinkovita predstavitev posebnih vin.

SilenceSystem
Vinska vitrina je ves čas v pogonu, zato je zelo pomembno, da deluje 
čim bolj tiho. Mielejeve vinske vitrine s sistemom Silence imajo 
posebej optimiziran hladilni krogotok, da je zelo tih. Na kritičnih 
mestih so opremljene tudi z namensko zvočno izolacijo, tako da se 
lahko v celoti posvetite zgolj uživanju.

SoftClose
S funkcijo SoftClose se vrata vaše vinske vitrine Miele zaprejo 
popolnoma tiho, mehko in kot samodejno: integrirano blaženje 
obvaruje vaše vino pred tresljaji zaradi sunkovitega zapiranja vrat. 
Poleg tega SoftClose zapre vrata pri kotu, manjšem od 30°, celo 
avtomatsko. Tako je lahko vaše vino še naprej shranjeno v mirnem in 
varnem okolju.

SommelierSet
Z edinstvenim Mielejevim kompletom SommelierSet boste naredili 
vtis na svoje goste s profesionalnim dekantiranjem žlahtnih vin. Ves 
pribor za to imate z novim kompletom SommelierSet zdaj vedno pri 
roki. Vinska vitrina pa vam ponuja še eno prednost: penino ali belo 
vino lahko okušate iz ohlajenih kozarcev, steklenice vina pa lahko 
vedno optimalno hranite tudi po tem, ko ste jih odprli. Proslavite 
pristni užitek ob kozarcu vina.

Shranjevanje brez vibracij
Za čim bolj nežno shranjevanje vin so v Mielejevih vinskih vitrinah 
uporabljeni posebej optimizirani sestavni deli: kompresor z izjemno 
mirnim tekom je dodatno še mehansko ločen od ohišja. Tako je vaše 
vino shranjeno v mirnih pogojih.

Temperaturna območja
Mielejeve vinske vitrine so opremljene z do tremi temperaturnimi 
območji, ki jih individualno uravnavate. Tako lahko hranite do tri 
različne vrste vina, na primer rdeče, belo in penino, vsako pri opti-
malni temperaturi.

UV-zaščita
UV-žarki lahko pri vinu povzročijo kemijske reakcije. Mielejeva ste-
klena vrata so izdelana iz toniranega varnostnega stekla z vgrajenim 
UV-filtrom. Vaše vino je tako optimalno zaščiteno pred UV-sevanjem.

*  Na voljo za mobilno končno napravo (minimalno Android 4.2+ in iOS 9+), 
za vse hladilne aparate so dodatno potrebne komponente Miele@home.
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Test košar
Da se ustvarijo realni testni pogoji, se košare 
obremeni z utežmi: 3 kg v 3D-predalu za 
jedilni pribor+, 10 kg v zgornji košari in 20 kg 
v spodnji košari. Močno obremenjene 
košare se nato 100.000-krat avtomatsko 
izvlečejo in potisnejo nazaj v stroj.

Test vzdržljivosti vrat
V dolgi življenjski dobi aparata so vrata 
pomivalnega stroja posebno obremenjena. 
Test vzdržljivosti simulira prav to obremeni-
tev: posebna naprava 100.000-krat avto-
matsko odpre in zapre vrata pomivalnega 
stroja.

Test udarcev za košaro za pribor
S testom udarcev Miele zagotovi, da košara 
za pribor zdrži tudi vsakdanje obremenitve: 
košara, napolnjena s preizkusnim priborom 
(14 kompletov štiridelnega pribora), udari z 
1 metra višine ob trdo podlago.

Testi kakovosti pomivalnih strojev Miele

Kakovost je pri Mieleju zelo pomembna. Zato postavlja posebne zahteve glede izdelave in 
uporabljenih materialov.

Test učinkovitosti
V testu učinkovitosti se z visokimi kakovostnimi zahtevami, ki jih postavlja podjetje Miele, 
poleg rezultata pomivanja in sušenja primerjajo tudi akustične vrednosti in vrednosti porabe 
za vsak program pomivanja.
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Odgovornost do našega okolja ima v 
podjetju Miele tradicijo – že več kot 110 let. 
Narava je namreč osnova našega življenja, 
ki jo želimo zaščititi. Da bomo imeli tako mi 
kot tudi naslednje generacije lepo priho-
dnost. Zvesti svojemu motu "Immer Besser 
– vedno boljši" razvijamo aparate, ki so 
prijazni do našega okolja in naravnih virov. 
Začne se pri izbiri materialov, nadaljuje v 
učinkoviti proizvodnji in zaključi – po dolgi 
življenjski dobi aparatov – v okolju prijaznem 
recikliranju.

Naše okoljsko prizadevanje: visoka učinko-
vitost Mielejevih gospodinjskih aparatov 
skrbi za njihovo odlično zmogljivost in 
obenem zgledno nizko porabo električne 
energije in vode.

Priključek na toplo vodo
Vsi pomivalni stroji Miele so opremljeni tudi s 
priključkom za toplo vodo do temperature 
60 °C. Tako se lahko poraba električne 
energije v programu Nežni zmanjša za do 
50 %, trajanje programa pa za do 10 %. V 
programu ECO se poraba energije zniža vse 
do 0,45 kWh.

Okoljska odgovornost
Osnova naše filozofije podjetja



222



223

P
om

iv
al

ni
 s

tr
oj

i M
ie

le

Kateri aparat želite?
Raznolikost pomivalnih strojev Miele

Prostostoječi pomivalni stroji
Samostojni aparati za prosto postavitev z 
robustnim pokrovom.

Izvedbe

Vgradni pomivalni stroji
Na sprednjo stranico lahko namestite 
okrasne elemente svoje vgradne kuhinje ali 
pa ploščo iz plemenitega jekla CleanSteel.

Pomivalni stroji za skrito vgradnjo
Celotna sprednja stran stroja je prekrita s 
čelno stranico vaše kuhinje ali z Mielejevo 
sprednjo stranico iz plemenitega jekla 
CleanSteel.

Pomivalni stroji brez ročaja
Pomivalni stroji s funkcijo Knock2open za 
načrtovanje kuhinje povsem brez ročajev.

Posebej visoki pomivalni stroji
(višina 85 cm, širina 60 cm)
V svoji notranjosti nudijo 4 cm dodatne 
višine, ki jo lahko izkoristite v zgornji košari: 
višja košara omogoča še več fleksibilnosti in 
boljše možnosti vlaganja posode.

Standardni pomivalni stroji
(višina 81 cm, širina 60 cm)
Za standardne niše v večini starejših gospo-
dinjstev, od višine vgradnje pod pult 81 cm.

Posebej ozki pomivalni stroji
(višina 81 cm, širina 45 cm)
Idealni za gospodinjstva z manj oseb in 
malo prostora, ki se ne želijo odpovedati 
udobju, ki ga nudijo pomivalni stroji Miele.

Raznolikost velikosti
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Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?
Prednosti pomivalnih strojev Miele*

Patentiran2) 3D-predal za 
jedilni pribor+

Plus za izjemno prilagodljivost: srednji del 
predala z zložljivimi zatiči lahko spustite, da 
nudi dovolj prostora za velike kose pribora.

QuickPowerWash
Neprekosljivo skupno delovanje: novi 
program pomivanja QuickPowerWash in 
tablete UltraTabs Multi, ki so natančno 
prilagojene nanj, s skupnim delovanjem v 
58 minutah dosežejo najboljše možne 
rezultate pomivanja in sušenja za normalno 
umazano posodo. Posebej razvite tablete 
imajo krajši čas raztapljanja, ki znaša samo 
2–3 minute. Tako je moč čiščenja na voljo 
že takoj po začetku programa pomivanja. 
Rezultat: razred učinkovitosti pomivanja A 
kljub kratkemu času trajanja programa1).

Nova zasnova Mielejevih košar
Največja fleksibilnost in udobje: za opti-
malno uporabo, odlične možnosti name-
stitve in popolne rezultate.

Knock2open3)

Edinstveno: stroj lahko popolno 
integrirate v kuhinjo brez ročajev – vrata se 
avtomatsko odprejo, ko dvakrat potrkate.

A+++ –20 %
Za 20 % varčnejši od mejne vrednosti 
razreda energijske učinkovitosti A+++: 
najboljše pomivanje in sušenje pri največji 
gospodarnosti po zaslugi hranilnika toplote 
EcoTech.

Pomivalni stroji s sistemom pomivanja s 
svežo vodo s porabo od 6,5 l
Minimalna poraba: v programu Avtomatski z 
najboljšimi rezultati pomivanja pri minimalni 
porabi vode.

* Značilnosti opreme so odvisne od modela.
1)  Najboljša učinkovitost pomivanja A v manj kot eni uri s 

tabletami Miele UltraTabs Multi. Potrditev organizacije TÜV 
Porenje: "Izmerjeni indeks učinkovitosti pomivanja 
programa QuickPowerWash v povezavi s tabletami Miele 
UltraTabs Multi, ki znaša 1,14, ustreza najboljšemu 
možnemu razredu učinkovitosti pomivanja A (referenčni 
stroj testiran s pomivalnim sredstvom IEC tipa B)."

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

3) Patent: EP2428153B1, US8758524B2
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Energijska učinkovitost
Kaže razred energijske 
učinkovitosti.

Prikazani so razredi energijske 
učinkovitosti od A+++ –20 % do 
A+.

Poraba vode
Kaže porabo vode v litrih.

Najvarčnejši pomivalni stroji v 
programu Avtomatski porabijo 
zgolj od 6,5 l vode. Najvišja  

 vrednost porabe je 13,5 l.

Vrednost hrupa
Kaže glasnost v decibelih (dB).

Najtišji pomivalni stroji imajo 
glasnost od 38 dB. Najvišja 
vrednost je 46 dB.

Pomivanje pribora
 Kaže, kam je mogoče namestiti 
pribor.

Patentirani 3D-predal za jedilni 
pribor+1) lahko prilagodite v višino, 
širino in globino.

 Ker je vsak kos pribora nameščen 
posebej, se umazanija odstrani 
brez sledov in pribor se popolno 
posuši.

Poljubno jo lahko namestite na 
sprednjo vrsto zatičev v spodnji 
košari.

Na naslednjih straneh so v tabelah 
še enkrat podrobno predstavljeni 
vsi modeli Mielejevih prostostoje-
čih in vgradnih pomivalnih strojev. 
Izdelki Miele imajo v osnovi najra-
zličnejše funkcije in lastnosti.

Najpomembnejše značilnosti so 
navedene neposredno nad izdel-
kom v obliki ikon, da je mogoče 
pregledno razločevanje izdelkov. 
Za hitrejši pregled je na tej strani 
kratka razlaga za vse uporabljene 
simbole.

QuickPowerWash
 Kaže, ali aparat nudi program 
pomivanja QuickPowerWash.

 Najboljša učinkovitost pomivanja A 
v manj kot eni uri s tabletami Miele 
UltraTabs Multi.2)

Perfect GlassCare3)

Kaže, ali je aparat opremljen s 
funkcijo Perfect GlassCare.

Ta patentirana3) tehnologija zago-
tavlja, da je ravnanje z vašimi 
kozarci izjemno nežno.

Sušenje AutoOpen4)

Kaže, ali aparat nudi sušenje 
AutoOpen.

Ob koncu programa pomivanja se 
vrata stroja avtomatsko odprejo.

Posoda za sol v vratih5)

Kaže, ali je posoda za sol nameš-
čena v vrata aparata.

Udobno dodajanje soli pri napol 
odprtih vratih.

BrilliantLight6)

Kaže, ali je aparat opremljen z 
LED-osvetlitvijo.

Štiri močne svetleče diode skrbijo 
za popolno osvetlitev notranjosti 
stroja

Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za prostostoječe in vgradne pomivalne stroje

*  Za 20 % varčnejši od mejne vrednosti za razred energijske 
učinkovitosti A+++

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

2)  Potrditev organizacije TÜV Porenje: "Izmerjeni indeks 
učinkovitosti pomivanja programa QuickPowerWash v 
povezavi s tabletami Miele UltraTabs Multi, ki znaša 1,14, 
ustreza najboljšemu možnemu razredu učinkovitosti 
pomivanja A (referenčni stroj testiran s pomivalnim 
sredstvom IEC tipa B)."

3) Patent: EP1080681B1
4) Patent: EP 2120671B1, DE 102007008950B4
5) Patent: EP 1457153B1
6) PatentEP 2233061B1
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Prostostoječi pomivalni stroji
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka standardna različica (60 x 81 cm)
Tipska prodajna oznaka, XXL-različica (60 x 85 cm)

G 4203 Active
–

G 4203 SC Active
–

G 4940 Jubilee
–

Dizajn

Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja
ravna upravljalna plošča/
tipka za izbiro programov

ravna upravljalna plošča/
tipka za izbiro programov

ravna upravljalna plošča/
tipka za izbiro programov

Prikazovalnik 3-mestni 7-segmentni prikaz 3-mestni 7-segmentni prikaz 3-mestni 7-segmentni prikaz
Udobje
Knock2open – – –
Pomoč pri zapiranju vrat ComfortClose ComfortClose ComfortClose
BrilliantLight/posoda za sol v vratih –/– –/– –/–
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW 46 46 45
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur/TimeControl •/•/– •/•/– •/•/–
Kontrola delovanja kontrolna lučka kontrolna lučka kontrolna lučka
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti/razred sušenja A+/A A+/A A++/A
Poraba vode v programu Avtomatski v l od 13,5 13,5 6,5
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu ECO 13,5/1,04 13,5/1,05 9,9/0,94
Letna poraba vode v l/električne energije v kWh v programu ECO 3.780/295 3.780/299 2.772/266
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh 0,58 0,59 0,59
FlexiTimer s funkcijo EcoStart/EcoFeedback/priklop na toplo vodo –/– –/– –/–/•
Hranilnik toplote EcoTech – – –
Tehnologija izmeničnega pršenja/polovično polnjenje –/– –/– •/•
Kakovost rezultatov
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode • • •
Sušenje AutoOpen – – –
SensorDry/Sušenje Turbothermic s kroženjem zraka –/• –/• –/•
Perfect GlassCare – – –
Programi pomivanja
ECO/Avtomatski/Intenzivni 75°C/QuickPowerWash •/•/•/– •/•/•/– •/•/•/–
Normalni 55°C/Nežni/Hitri 40°C •/•/– •/•/– •/•/–
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja –/–/– –/–/– –/–/–
Tihi 38 dB(A)/Tihi 40 dB(A) –/– –/– –/–
Programi za posebne zahteve (npr. testenine/rižota) – – –
Dodatne možnosti pri pomivanju
Kratko/Spodaj intenzivno/Posebej varčno/Posebej suho •/–/–/– •/–/–/– •/–/–/–
Namakanje/Predizpiranje –/– –/– –/–
Zasnova košar
Namestitev jedilnega pribora košara za jedilni pribor predal za jedilni pribor košara za jedilni pribor
Zasnova košar/držalo za kozarce FlexCare Comfort/– Comfort/– Comfort/–
Število pogrinjkov 13 14 13
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/Miele@mobile App/WifiConn@ct –/–/– –/–/– –/–/–
Varnost
Sistem Waterproof • • •
Kontrolna lučka za sita – – –
Varovalo za otroke/zapora vklopa •/– •/– •/–
Tehnični podatki
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 2,2/230/10 2,2/230/10 2,1/230/10
Dolžina dovodne-/odtočne cevi/priključnega kabla v m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV
Briljantno bela 599,00 649,00 699,00
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Prostostoječi pomivalni stroji
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka standardna različica (60 x 81 cm)
Tipska prodajna oznaka, XXL-različica (60 x 85 cm)

G 4940 SC Jubilee
–

G 6200 SC 
–

G 6620 SC EcoFlex
–

Dizajn

Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja
ravna upravljalna plošča/
tipka za izbiro programov

ravna upravljalna plošča/
tipka za izbiro programov

ravna upravljalna plošča/
ipka za izbiro programov

Prikazovalnik 3-mestni 7-segmentni prikaz 3-mestni 7-segmentni prikaz 3-mestni 7-segmentni prikaz
Udobje
Knock2open – – –
Pomoč pri zapiranju vrat ComfortClose ComfortClose ComfortClose
BrilliantLight/posoda za sol v vratih –/– –/– –/–
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW 45 44 44
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur/TimeControl •/•/– •/•/– •/•/–
Kontrola delovanja kontrolna lučka kontrolna lučka kontrolna lučka
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti/razred sušenja A++/A A+++/A A+++/A
Poraba vode v programu Avtomatski v l od 6,5 6,5 6,5
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu ECO 9,9/0,94 9,7/0,84 9,7/0,75
Letna poraba vode v l/električne energije v kWh v programu ECO 2.772/266 2.716/237 2.716/213
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh 0,59 0,49 0,45
FlexiTimer s funkcijo EcoStart/EcoFeedback/priklop na toplo vodo –/–/• –/–/• –/–/•
Hranilnik toplote EcoTech – – –
Tehnologija izmeničnega pršenja/polovično polnjenje •/• •/• •/•
Kakovost rezultatov
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode • • •
Sušenje AutoOpen – • •
SensorDry/Sušenje Turbothermic s kroženjem zraka –/• •/• •/•
Perfect GlassCare – • •
Programi pomivanja
ECO/Avtomatski/Intenzivni 75°C/QuickPowerWash •/•/•/– •/•/•/– •/•/•
Normalni 55°C/Nežni/Hitri 40°C •/•/– •/•/• •/•/•
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja –/–/– –/–/– –/–/–
Tihi 38 dB(A)/Tihi 40 dB(A) –/– –/– –/–
Programi za posebne zahteve (npr. testenine/rižota) – – –
Dodatne možnosti pri pomivanju
Kratko/Spodaj intenzivno/Posebej varčno/Posebej suho •/–/–/– •/–/–/– •/–/–/–
Namakanje/Predizpiranje –/– –/– –/–
Zasnova košar
Namestitev jedilnega pribora 3D predal za jedilni pribor 3D predal za jedilni pribor 3D+ predal za jedilni pribor
Zasnova košar/držalo za kozarce FlexCare Comfort/– ExtraComfort/- ExtraComfort/2
Število pogrinjkov 14 14 14
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/Miele@mobile App/WifiConn@ct –/–/– –/–/– –/–/–
Varnost
Sistem Waterproof • • •
Kontrolna lučka za sita – – –
Varovalo za otroke/zapora vklopa •/– •/– •/–
Tehnični podatki
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 2,1/230/10 2,2/230/10 2,2/230/10
Dolžina dovodne-/odtočne cevi/priključnega kabla v m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV
Briljantno bela 749,00 899,00 999,00
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Vgradni pomivalni stroji
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka standardna različica (60 x 81 cm)
Tipska prodajna oznaka, XXL-različica (60 x 85 cm)

G 4203 i Active
–

G 4203 SCi Active
–

G 4940 i Jubilee
–

Dizajn

Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja
ravna upravljalna plošča/
tipka za izbiro programov

ravna upravljalna plošča/
tipka za izbiro programov

ravna upravljalna plošča/
tipka za izbiro programov

Prikazovalnik 3-mestni 7-segmentni prikaz 3-mestni 7-segmentni prikaz 3-mestni 7-segmentni prikaz
Udobje
Knock2open – – –
Pomoč pri zapiranju vrat ComfortClose ComfortClose ComfortClose
BrilliantLight/posoda za sol v vratih –/– –/– –/–
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW 46 46 45
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur/TimeControl •/•/– •/•/– •/•/–
Kontrola delovanja kontrolna lučka kontrolna lučka kontrolna lučka
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti/razred sušenja A+/A A+/A A++/A
Poraba vode v programu Avtomatski v l od 13,5 13,5 6,5
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu ECO 13,5/1,04 13,5/1,05 9,9/0,93
Letna poraba vode v l/električne energije v kWh v programu ECO 3.780/295 3.780/299 2.772/262
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh 0,58 0,59 0,58
FlexiTimer s funkcijo EcoStart/EcoFeedback/priklop na toplo vodo –/–/• –/–/• –/–/•
Hranilnik toplote EcoTech – – –
Tehnologija izmeničnega pršenja/polovično polnjenje –/– –/– •/•
Kakovost rezultatov
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode • • •
Sušenje AutoOpen – – –
SensorDry/Sušenje Turbothermic s kroženjem zraka –/• –/• –/•
Perfect GlassCare – – –
Programi pomivanja
ECO/Avtomatski/Intenzivni 75°C/QuickPowerWash •/•/•/– •/•/•/– •/•/•/–
Normalni 55°C/Nežni/Hitri 40°C •/•/– •/•/– •/•/–
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja –/–/– –/–/– –/–/–
Tihi 38 dB(A)/Tihi 40 dB(A) –/– –/– –/–
Programi za posebne zahteve (npr. testenine/rižota) – – –
Dodatne možnosti pri pomivanju
Kratko/Spodaj intenzivno/Posebej varčno/Posebej suho •/–/–/– •/–/–/– •/–/–/–
Namakanje/Predizpiranje –/– –/– –/–
Zasnova košar
Namestitev jedilnega pribora košara za jedilni pribor predal za jedilni pribor košara za jedilni pribor
Zasnova košar/držalo za kozarce FlexCare Comfort/– Comfort/– Comfort/–
Število pogrinjkov 13 14 13
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/Miele@mobile App/WifiConn@ct –/–/– –/–/– –/–/–
Varnost
Sistem Waterproof • • •
Kontrolna lučka za sita – – –
Varovalo za otroke/zapora vklopa •/– •/– •/–
Tehnični podatki
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 2,2/230/10 2,2/230/10 2,1/230/10
Dolžina dovodne-/odtočne cevi/priključnega kabla v m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV
Plemenito jeklo/CleanSteel 849,00 899,00 949,00
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Vgradni pomivalni stroji
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka standardna različica (60 x 81 cm)
Tipska prodajna oznaka, XXL-različica (60 x 85 cm)

G 4940 SCi Jubilee
–

G 6200 SCi 
–

G 6620 SCi Ecoflex
–

Dizajn

Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja
ravna upravljalna plošča/
tipka za izbiro programov

ravna upravljalna plošča/
tipka za izbiro programov

ravna upravljalna plošča/
tipka za izbiro programov

Prikazovalnik 3-mestni 7-segmentni prikaz 3-mestni 7-segmentni prikaz 3-mestni 7-segmentni prikaz
Udobje
Knock2open – – –
Pomoč pri zapiranju vrat ComfortClose ComfortClose ComfortClose
BrilliantLight/posoda za sol v vratih –/– –/– –/–
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW 45 44 44
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur/TimeControl •/•/– •/•/– •/•/–
Kontrola delovanja kontrolna lučka kontrolna lučka kontrolna lučka
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti/razred sušenja A++/A A+++/A A+++/A
Poraba vode v programu Avtomatski v l od 6,5 6,5 6,5
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu ECO 9,9/0,94 9,7/0,84 9,7/0,75
Letna poraba vode v l/električne energije v kWh v programu ECO 2.772/266 2.716/237 2.716/213
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh 0,59 0,49 0,45
FlexiTimer s funkcijo EcoStart/EcoFeedback/priklop na toplo vodo –/–/• –/–/• –/–/•
Hranilnik toplote EcoTech – – –
Tehnologija izmeničnega pršenja/polovično polnjenje •/• •/• •/•
Kakovost rezultatov
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode • • •
Sušenje AutoOpen – • •
SensorDry/Sušenje Turbothermic s kroženjem zraka –/• •/• •/•
Perfect GlassCare – • •
Programi pomivanja
ECO/Avtomatski/Intenzivni 75°C/QuickPowerWash •/•/•/– •/•/•/– •/•/•/•
Normalni 55°C/Nežni/Hitri 40°C •/•/– •/•/• •/•/–
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja –/–/– –/–/– –/–/–
Tihi 38 dB(A)/Tihi 40 dB(A) –/– –/– –/–
Programi za posebne zahteve (npr. testenine/rižota) – – –
Dodatne možnosti pri pomivanju
Kratko/Spodaj intenzivno/Posebej varčno/Posebej suho •/–/–/– •/–/–/– •/–/–/–
Namakanje/Predizpiranje –/– –/– –/–
Zasnova košar
Namestitev jedilnega pribora 3D predal za jedilni pribor 3D predal za jedilni pribor 3D+ predal za jedilni pribor
Zasnova košar/držalo za kozarce FlexCare Comfort/– ExtraComfort/- ExtraComfort/2
Število pogrinjkov 14 14 14
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/Miele@mobile App/WifiConn@ct –/–/– –/–/– –/–/–
Varnost
Sistem Waterproof • • •
Kontrolna lučka za sita – – –
Varovalo za otroke/zapora vklopa •/– •/– •/–
Tehnični podatki
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 2,1/230/10 2,1/230/10 2,1/230/10
Dolžina dovodne-/odtočne cevi/priključnega kabla v m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV
Plemenito jeklo/CleanSteel 999,00 1.169,00 1.269,00
Briljantno bela – – 1.169,00
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Tipska/prodajna oznaka standardna različica (60 x 81 cm)
Tipska prodajna oznaka, XXL-različica (60 x 85 cm)

G 6730 SCi EcoFlex
–

–
G 6925 SCi XXL EcoFlex

Dizajn

Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja
ravna upravljalna plošča/
tipka za izbiro programov

nagnjena upravljalna plošča/
mehke tipke

Prikazovalnik
1-vrstični prikazovalnik z jasnimi 
napisi prikazovalnik SensorTronic

Udobje
Knock2open – –
Pomoč pri zapiranju vrat ComfortClose AutoClose
BrilliantLight/posoda za sol v vratih –/• •/•
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW 44 41
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur/TimeControl •/•/– •/•/–
Kontrola delovanja prikazovalnik prikazovalnik
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti/razred sušenja A+++/A A+++/A
Poraba vode v programu Avtomatski v l od 6,5 6,5
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu ECO 9,7/0,75 9,9/0,67
Letna poraba vode v l/električne energije v kWh v programu ECO 2.716/213 2.772/189
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh 0,45 0,49
FlexiTimer s funkcijo EcoStart/EcoFeedback/priklop na toplo vodo •/•/• •/•/•
Hranilnik toplote EcoTech – •
Tehnologija izmeničnega pršenja/polovično polnjenje •/• •/•
Kakovost rezultatov
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode • •
Sušenje AutoOpen • •
SensorDry/Sušenje Turbothermic s kroženjem zraka •/• •/•
Perfect GlassCare • •
Programi pomivanja
ECO/Avtomatski/Intenzivni 75°C/QuickPowerWash •/•/•/• •/•/•/•
Normalni 55°C/Nežni/Hitri 40°C •/•/– •/•/–
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja –/•/• •/•/•
Tihi 38 dB(A)/Tihi 40 dB(A) –/• •/–
Programi za posebne zahteve (npr. testenine/rižota) – •
Dodatne možnosti pri pomivanju
Kratko/Spodaj intenzivno/Posebej varčno/Posebej suho •/–/•/– •/•/•/•
Namakanje/Predizpiranje –/– •/•
Zasnova košar
Namestitev jedilnega pribora 3D+ predal za jedilni pribor 3D+ predal za jedilni pribor
Zasnova košar/držalo za kozarce FlexCare ExtraComfort/2 PremiumComfort/4
Število pogrinjkov 14 14
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/Miele@mobile App/WifiConn@ct –/–/– opremljen/•/•
Varnost
Sistem Waterproof • •
Kontrolna lučka za sita • •
Varovalo za otroke/zapora vklopa •/– •/•
Tehnični podatki
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 2,1/230/10 2,1/230/10
Dolžina dovodne-/odtočne cevi/priključnega kabla v m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV
Plemenito jeklo/CleanSteel 1.399,00 2.599,00
Briljantno bela – –



232

Energijska učinkovitost
Kaže razred energijske 
učinkovitosti.

Prikazani so razredi energijske 
učinkovitosti od A+++ –20 % do 
A+.

Poraba vode
Kaže porabo vode v litrih.

 Najvarčnejši pomivalni stroji v 
programu Avtomatski porabijo 
zgolj od 6,5 l vode. Najvišja 
vrednost porabe je 13,5 l.

Vrednost hrupa
Kaže glasnost v decibelih (dB).

 Najtišji pomivalni stroji imajo 
glasnost od 38 dB. Najvišja 
vrednost je 46 dB.

Pomivanje pribora
 Kaže, kam je mogoče namestiti 
pribor.

Patentirani 3D-predal za jedilni 
pribor+1) lahko prilagodite v višino, 
širino in globino.

 Ker je vsak kos pribora nameščen 
posebej, se umazanija odstrani 
brez sledov in pribor se popolno 
posuši.

Poljubno jo lahko namestite na 
sprednjo vrsto zatičev v spodnji 
košari.

Na naslednjih straneh so v tabelah 
še enkrat podrobno predstavljeni 
vsi modeli Mielejevih pomivalnih 
strojev za skrito vgradnjo. Izdelki 
Miele imajo v osnovi najrazličnejše 
funkcije in lastnosti.

Najpomembnejše značilnosti so 
navedene neposredno nad izdel-
kom v obliki ikon, da je mogoče 
pregledno razločevanje izdelkov. 
Za hitrejši pregled je na tej strani 
kratka razlaga za vse uporabljene 
simbole.

QuickPowerWash
 Kaže, ali aparat nudi program 
pomivanja QuickPowerWash.

 Najboljša učinkovitost pomivanja A 
v manj kot eni uri s tabletami Miele 
UltraTabs Multi.2)

Sušenje AutoOpen3)

Kaže, ali aparat nudi sušenje 
AutoOpen.

Ob koncu programa pomivanja se 
vrata stroja avtomatsko odprejo.

Posoda za sol v vratih4)

Kaže, ali je posoda za sol nameš-
čena v vrata aparata.

Udobno dodajanje soli pri napol 
odprtih vratih.

BrilliantLight5)

Kaže, ali je aparat opremljen z 
LED-osvetlitvijo.

Štiri močne svetleče diode skrbijo 
za popolno osvetlitev notranjosti 
stroja

Knock2open6)

Kaže mehanizem odpiranja vrat 
pomivalnega stroja.

 Z dvakratnim trkom se vrata 
pomivalnega stroja avtomatsko 
odprejo, ročaj zato ni potreben.

Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za pomivalne stroje za skrito vgradnjo

*  Za 20 % varčnejši od mejne vrednosti za razred energijske 
učinkovitosti A+++

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

2)  Potrditev organizacije TÜV Porenje: "Izmerjeni indeks 
učinkovitosti pomivanja programa QuickPowerWash v 
povezavi s tabletami Miele UltraTabs Multi, ki znaša 1,14, 
ustreza najboljšemu možnemu razredu učinkovitosti 
pomivanja A (referenčni stroj testiran s pomivalnim 
sredstvom IEC tipa B)."

3) Patent: EP 2120671B1, DE 102007008950B4
4) Patent: EP 1457153B1
5) Patent: EP 2233061B1
6) Patent: EP 2428153B1
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Tipska/prodajna oznaka različica (45 x 81 cm) G 4780 SCVi EcoFlex
Dizajn

Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja
skrita upravljalna plošča/
tipka za izbiro programov

Prikazovalnik 3-mestni 7-segmentni prikaz
Udobje
Knock2open –
Pomoč pri zapiranju vrat ComfortClose
BrilliantLight/posoda za sol v vratih –/–
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW 46
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur/TimeControl •/•/–
Kontrola delovanja optična in akustična
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti/razred sušenja A+/A
Poraba vode v programu Avtomatski v l od 6
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu ECO 8,7/0,78
Letna poraba vode v l/električne energije v kWh v programu ECO 2.436/221
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh 0,52
FlexiTimer s funkcijo EcoStart/EcoFeedback/priklop na toplo vodo –/–/•
Hranilnik toplote EcoTech –
Tehnologija izmeničnega pršenja/polovično polnjenje •/•
Kakovost rezultatov
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode •
Sušenje AutoOpen –
SensorDry/Sušenje Turbothermic s kroženjem zraka •/•
Perfect GlassCare •
Programi pomivanja
ECO/Avtomatski/Intenzivni 75°C •/•/•
Normalni 55°C/Nežni/QuickPowerWash •/•/–
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja –/–/–
Tihi 38 dB(A)/Tihi 40 dB(A) –/–
Programi za posebne zahteve (npr. testenine/rižota) –
Dodatne možnosti pri pomivanju
Kratko/Spodaj intenzivno/Posebej varčno/Posebej suho •/–/–/–
Namakanje/Predizpiranje –/–
Zasnova košar
Namestitev jedilnega pribora predal za jedilni pribor
Zasnova košar/držalo za kozarce FlexCare –/–
Število pogrinjkov 9
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/Miele@mobile App/WifiConn@ct –/–/–
Varnost
Sistem Waterproof •
Kontrolna lučka za sita –
Varovalo za otroke/zapora vklopa –/–
Tehnični podatki
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 2,2/230/10
Dolžina dovodne-/odtočne cevi/priključnega kabla v m 1,50/1,50/1,70
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV
Plemenito jeklo 1.319,00

Skrito vgradni pomivalni stroji
Pregled izdelkov
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Tipska/prodajna oznaka standardna različica (60 x 81 cm)
Tipska prodajna oznaka, XXL-različica (60 x 85 cm)

G 4263 Vi Active
–

G 4263 SCVi Active
G 4268 SCVi XXL Active

G 4990 Vi Jubilee
–

Dizajn

Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja
skrita upravljalna plošča/
tipka za izbiro programov

skrita upravljalna plošča/
tipka za izbiro programov

skrita upravljalna plošča/
tipka za izbiro programov

Prikazovalnik 3-mestni 7-segmentni prikaz 3-mestni 7-segmentni prikaz 3-mestni 7-segmentni prikaz
Udobje
Knock2open – – –
Pomoč pri zapiranju vrat ComfortClose ComfortClose ComfortClose
BrilliantLight/posoda za sol v vratih –/– –/– –/–
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW 46 46 45
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur/TimeControl •/•/– •/•/– •/•/–
Kontrola delovanja zvočna zvočna zvočna
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti/razred sušenja A+/A A+/A A++/A
Poraba vode v programu Avtomatski v l od 13,5 13,5 6,5
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu ECO 13,5/1,04 13,5/1,05 9,9/0,93
Letna poraba vode v l/električne energije v kWh v programu ECO 3.780/295 3.780/299 2.772/262
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh 0,58 0,59 0,58
FlexiTimer s funkcijo EcoStart/EcoFeedback/priklop na toplo vodo –/–/• –/–/• –/–/•
Hranilnik toplote EcoTech – – –
Tehnologija izmeničnega pršenja/polovično polnjenje –/– –/– •/•
Kakovost rezultatov
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode • • •
Sušenje AutoOpen – – –
SensorDry/Sušenje Turbothermic s kroženjem zraka –/• –/• –/•
Perfect GlassCare – – –
Programi pomivanja
ECO/Avtomatski/Intenzivni 75°C/QuickPowerWash •/•/•/– •/•/•/– •/•/•/–
Normalni 55°C/Nežni/Hitri 40°C •/•/– •/•/– •/•/–
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja –/–/– –/–/– –/–/–
Tihi 38 dB(A)/Tihi 40 dB(A) –/– –/– –/–
Programi za posebne zahteve (npr. testenine/rižota) – – –
Dodatne možnosti pri pomivanju
Kratko/Spodaj intenzivno/Posebej varčno/Posebej suho •/–/–/– •/–/–/– •/–/–/–
Namakanje/Predizpiranje –/– –/– –/–
Zasnova košar
Namestitev jedilnega pribora košara za jedilni pribor predal za jedilni pribor košara za jedilni pribor
Zasnova košar/držalo za kozarce FlexCare Comfort/– Comfort/– Comfort/–
Število pogrinjkov 13 14 13
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/Miele@mobile App/WifiConn@ct –/–/– –/–/– –/–/–
Varnost
Sistem Waterproof • • •
Kontrolna lučka za sita – – –
Varovalo za otroke/zapora vklopa –/– –/– –/–
Tehnični podatki
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 2,2/230/10 2,2/230/10 2,1/230/10
Dolžina dovodne-/odtočne cevi/priključnega kabla v m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV
Plemenito jeklo 849,00 899,00/XXL: 949,00 999,00

Skrito vgradni pomivalni stroji
Pregled izdelkov
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Tipska/prodajna oznaka standardna različica (60 x 81 cm)
Tipska prodajna oznaka, XXL-različica (60 x 85 cm)

G 4990 SCVi Jubilee
–

G 6260 SCVi 
G 6265 SCVi XXL

G 6660 SCVi EcoFlex
–

Dizajn

Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja
skrita upravljalna plošča/
tipka za izbiro programov

skrita upravljalna plošča/
tipka za izbiro programov

skrita upravljalna plošča/
tipka za izbiro programov

Prikazovalnik 3-mestni 7-segmentni prikaz 3-mestni 7-segmentni prikaz 3-mestni 7-segmentni prikaz
Udobje
Knock2open – – –
Pomoč pri zapiranju vrat ComfortClose ComfortClose ComfortClose
BrilliantLight/posoda za sol v vratih –/– –/– –/–
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW 45 44 44
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur/TimeControl •/•/– •/•/– •/•/–
Kontrola delovanja zvočna optična in zvočna optična in zvočna
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti/razred sušenja A++/A A+++/A A+++/A
Poraba vode v programu Avtomatski v l od 6,5 6,5 6,5
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu ECO 9,9/0,94 9,7/0,75 9,7/0,75
Letna poraba vode v l/električne energije v kWh v programu ECO 2.772/266 2.716/213 2.716/213
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh 0,59 0,45 0,45
FlexiTimer s funkcijo EcoStart/EcoFeedback/priklop na toplo vodo –/–/• –/–/• –/–/•
Hranilnik toplote EcoTech – – –
Tehnologija izmeničnega pršenja/polovično polnjenje •/• •/• •/•
Kakovost rezultatov
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode • • •
Sušenje AutoOpen – • •
SensorDry/Sušenje Turbothermic s kroženjem zraka –/• •/• •/•
Perfect GlassCare – • •
Programi pomivanja
ECO/Avtomatski/Intenzivni 75°C/QuickPowerWash •/•/•/– •/•/•/– •/•/•/•
Normalni 55°C/Nežni/Hitri 40°C •/•/– •/•/– •/•/–
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja –/–/– –/–/– –/–/–
Tihi 38 dB(A)/Tihi 40 dB(A) –/– –/– –/–
Programi za posebne zahteve (npr. testenine/rižota) – – –
Dodatne možnosti pri pomivanju
Kratko/Spodaj intenzivno/Posebej varčno/Posebej suho •/–/–/– •/–/–/– •/–/–/–
Namakanje/Predizpiranje –/– –/– –/–
Zasnova košar
Namestitev jedilnega pribora predal za jedilni pribor 3D+ predal za jedilni pribor 3D+ predal za jedilni pribor
Zasnova košar/držalo za kozarce FlexCare Comfort/– ExtraComfort/2 ExtraComfort/2
Število pogrinjkov 14 14 14
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/Miele@mobile App/WifiConn@ct –/–/– –/–/– –/–/–
Varnost
Sistem Waterproof • • •
Kontrolna lučka za sita – – –
Varovalo za otroke/zapora vklopa –/– •/– •/–
Tehnični podatki
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 2,1/230/10 2,1/230/10 2,1/230/10
Dolžina dovodne-/odtočne cevi/priključnega kabla v m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV
Plemenito jeklo 1.049,00 1.199,00/XXL: 1.249,00 1.299,00
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Skrito vgradni pomivalni stroji
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka standardna različica (60 x 81 cm)
Tipska prodajna oznaka, XXL-različica (60 x 85 cm)

G 6770 SCVi EcoFlex
G 6775 SCVi XXL EcoFlex

–
G 6997 SCVi XXL K2O EcoFlex

Dizajn

Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja
skrita upravljalna plošča/
tipka za izbiro programov

skrita upravljalna plošča/
Touch on metal

Prikazovalnik
1-vrstični prikazovalnik z jasnimi 
napisi

2-vrstični prikazovalnik z jasnimi 
napisi

Udobje
Knock2open – •
Pomoč pri zapiranju vrat ComfortClose AutoClose
BrilliantLight/posoda za sol v vratih –/• •/•
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW 44 41
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur/TimeControl •/•/– •/•/•
Kontrola delovanja optična in zvočna optična in zvočna
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti/razred sušenja A+++/A A+++/A
Poraba vode v programu Avtomatski v l od 6,5 6,5
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu ECO 9,7/0,75 9,9/0,67
Letna poraba vode v l/električne energije v kWh v programu ECO 2.716/213 2.772/189
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh 0,45 0,49
FlexiTimer s funkcijo EcoStart/EcoFeedback/priklop na toplo vodo •/•/• •/•/•
Hranilnik toplote EcoTech – •
Tehnologija izmeničnega pršenja/polovično polnjenje •/• •/•
Kakovost rezultatov
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode • •
Sušenje AutoOpen • •
SensorDry/Sušenje Turbothermic s kroženjem zraka •/• •/•
Perfect GlassCare • •
Programi pomivanja
ECO/Avtomatski/Intenzivni 75°C/QuickPowerWash •/•/•/• •/•/•/•
Normalni 55°C/Nežni/Hitri 40°C •/•/– •/•/–
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja –/•/• •/•/•
Tihi 38 dB(A)/Tihi 40 dB(A) –/• •/–
Programi za posebne zahteve (npr. testenine/rižota) – •
Dodatne možnosti pri pomivanju
Kratko/Spodaj intenzivno/Posebej varčno/Posebej suho •/–/•/– •/•/•/•
Namakanje/Predizpiranje –/– •/•
Zasnova košar
Namestitev jedilnega pribora 3D+ predal za jedilni pribor 3D+ predal za jedilni pribor
Zasnova košar/držalo za kozarce FlexCare ExtraComfort/2 PremiumComfort/4
Število pogrinjkov 14 14
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/Miele@mobile App/WifiConn@ct –/–/– opremljen/•/•
Varnost
Sistem Waterproof • •
Kontrolna lučka za sita • •
Varovalo za otroke/zapora vklopa •/– •/•
Tehnični podatki
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A 2,1/230/10 2,1/230/10
Dolžina dovodne-/odtočne cevi/priključnega kabla v m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
Prodajna cena v EUR, vključno z DDV
Plemenito jeklo 1.549,00/XXL: 1.599,00 2.619,00
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FlexiTimer s funkcijo EcoStart
Pomivalni stroji Miele s funkcijo EcoStart pomivajo še bolj inteligen-
tno. S to funkcijo lahko namreč izkoristite okolju prijaznejše tarife 
električne energije in mirne vesti prepustite svojemu stroju, da izbere 
najugodnejšo tarifo za vsak posamezen potek pomivanja. Nastavite 
lahko tri različne tarife, določiti pa morate samo najpoznejšo uro 
konca programa. Pomivalni stroj nato znotraj danega časovnega 
obdobja izbere cenovno najugodnejšo uro zagona programa.

Garancija za zaščito pred izlivom vode10)

Za zaščito pred škodo zaradi izliva vode so pomivalni stroji Miele 
opremljeni z Mielejevim sistemom Waterproof. Za vse sisteme za 
zaščito pred izlivom vode vam Miele jamči zaščito vašega doma – in 
to za obdobje 20 let10). Če se torej zgodi, da zaradi okvare sistema 
za zaščito pred izlivom vode pride do materialne škode, ste zajam-
čeno zaščiteni10). Miele v okviru garancijskih pogojev, ki veljajo za 
njegove zaščitne sisteme, poravna stroške, ki izhajajo iz tako nastale 
škode. Pogoj je strokovna inštalacija stroja.

Knock2open4)

Ne gre za čarovnijo, to je Miele: funkcija Knock2open spremeni 
pomivanje posode v čarobno doživetje in pri tem ponuja popolno 
rešitev za dizajn kuhinjskega pohištva brez ročajev. Ko dvakrat 
potrkate na sprednjo stranico skrito vgrajenega pomivalnega stroja 
Miele, se vrata s prefinjenim mehanizmom odpiranja povsem samo-
dejno odprejo za približno 10 cm. Udobje, ki vas bo navduševalo dan 
za dnem.

Nova zasnova Mielejevih košar
Nova zasnova košar je popolno premišljena do najmanjše podrob-
nosti in nudi edinstvene rešitve. Vsak kos posode ima svoje mesto 
za optimalno pomivanje. Barvne oznake FlexAssist označujejo 
gibljive elemente in so opremljene z drobnimi simboli. Z njimi lahko 
udobno izkoristite fleksibilnost košar z eno potezo. Integrirane 
silikonske blazinice v držalih za kozarce FlexCare skrbijo za nežno 
namestitev občutljivih kozarcev.

Pomivalni stroji s sistemom pomivanja s svežo vodo s porabo 
od 6,5 l
Pomivalni stroji Miele pomivajo izključno s svežo vodo. V programu 
Avtomatski porabijo le od 6,5 litra vode, kar je bistveno manj kot eno 
polnjenje pomivalnega korita. S tem je Miele porabo vode v zadnjih 
30 letih zmanjšal za 85 %. Tudi poraba električne energije se je 
znižala na novo najboljšo vrednost: v programu ECO pomivalni stroji 
Miele dosegajo vrednost zgolj 0,67 kWh.

Polovično polnjenje
Z avtomatskim prepoznavanjem napolnjenosti pomivalni stroji Miele 
samodejno določijo količino posode v pomivalni komori in ustrezno 
prilagodijo porabo vode in električne energije. S to avtomatsko 
funkcijo vam torej ni treba vedno znova čakati, da do konca napol-
nite stroj.

3D-predal za jedilni pribor+1)

3D-predal za jedilni pribor+ je sinonim za prilagodljivost. Širina, višina 
in globina so spremenljive in se prilagodijo vsaki situaciji vlaganja. 
Zložljive vrste zatičev v srednjem delu vam omogočajo več prostora 
za velike kose pribora, kot so žlice za solato ali kuhinjski noži. Stran-
ska dela predala lahko prestavite, da v zgornjo košaro namestite tudi 
dolgopecljate kozarce. Dodatna fleksibilnost za popolne rezultate 
pomivanja.

AutoClose
Z Mielejevim sistemom AutoClose se vrata pomivalnega stroja 
avtomatsko in mehko zaprejo. To ne prinaša samo udobja, ampak 
tudi eleganco – skorajda čarobni trenutek v vaš vsakdan. Zadostuje 
že rahel stik med vrati in strojem – in pomivalni stroj se z motornim 
pogonom samodejno zapre.

Aplikacija Miele@mobile5)

WiFiConn@ct omogoča enostavno povezavo z vašim pomivalnim 
strojem. Z aplikacijo Miele@mobile imate pregled nad statusom 
programa ne glede na to, kje ste. To je še posebej priročno pri strojih 
za skrito vgradnjo. Poleg tega lahko z aplikacijo stroj tudi upravljate, 
tj. izberete program in ga zaženete. Aplikacija nudi trgovino, v kateri 
lahko neposredno naročate sredstva za vzdrževanje in tablete za 
pomivanje.

BrilliantLight3)

S patentiranim3) krmiljenjem vrat se štiri močne svetleče diode med 
odpiranjem pomivalnega stroja avtomatsko postopoma prižgejo do 
polne svetlosti. Štiri močne svetleče diode tako preplavijo notranjost 
stroja s sijočo svetlobo. Ker je delovno območje pomivalnega stroja 
popolno osvetljeno, je polnjenje in praznjenje košar občutno lažje.

ComfortClose
Uživajte v posebej lahkotnem odpiranju in zapiranju vrat aparatov 
Miele. Vrata ostanejo v katerem koli želenem položaju.

EcoFeedback
Pomivalni stroji Miele vam vsak dan omogočajo, da pomivate okolju 
prijazno. Funkcija EcoFeedback vam ob izbiri programa na prikazo-
valniku izpiše predvideno porabo vode in električne energije. Tako se 
lahko odločite za ekološko optimalno možnost. Ob koncu programa 
lahko prikličete dejanske vrednosti porabe.

Energijska učinkovitost
Energijska nalepka vam daje pregledno informacijo o gospodarnosti 
in zmogljivosti pomivalnega stroja. Mielejevi aparati združujejo 
najboljše rezultate pomivanja in sušenja z izjemno majhno porabo 
električne energije in vode:
• Razred energijske učinkovitosti A+++ –20 %**
• Letna poraba energije: 189 kWh
• Letna poraba vode: 2.772 litrov
• Razred sušenja: A
Najboljši rezultati pri majhni porabi.

Koristne informacije
Slovarček izrazov o Mielejevih pomivalnih strojih*

*  Značilnosti opreme so odvisne od modela. 
** Za 20 % varčnejši od mejne vrednosti za razred energijske učinkovitosti A+++
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TimeControl
Nadzor z enim samim pogledom: praktični prikaz poteka programa s 
svetlečimi diodami pri pomivalnem stroju za skrito vgradnjo vam 
kaže, kdaj bo program končan. Eno uro pred koncem programa 
svetleče diode v intervalih po 20 minut ugašajo od leve proti desni. 
Ko je program končan, sušenje AutoOpen avtomatsko odpre vrata 
stroja za režo. TimeControl je odličen za vse situacije vgradnje, tudi 
za visoko vgradnjo in pri neprekinjeni letvi podnožja.

Touch on metal
Nova filozofija upravljanja Miele ponuja vrhunsko udobje. Združuje 
visokokakovosten dizajn v enotni ravnini plošče z inovativnim, upo-
rabniku prijaznim upravljanjem od leve proti desni. Vtisnjena uprav-
ljalna polja v plošči iz plemenitega jekla zlahka pritiskate, izvedene 
nastavitve pa lahko takoj odčitate prek besedilnega prikazovalnika. 
Gladka površina elegantne upravljalne plošče je izjemno enostavna 
za čiščenje.

Vrednosti hrupa
Pomivalni stroji Miele pomivajo izjemno tiho – z vrednostmi hrupa od 
41 dB(A) – in zagotavljajo vedno popolne rezultate. To je občutno 
tišje celo od normalnega pogovora.

Visoka vgradnja
Na ta način vam je vaš pomivalni stroj še bližje: vsi Mielejevi vgradni 
pomivalni stroji ter stroji za skrito vgradnjo in vgradnjo pod pult so 
primerni za visoko vgradnjo, kar pomeni, da jih lahko integrirate v 
svoj kuhinjski niz v udobni delovni višini. Prednost: pomivalni stroj 
lahko polnite in praznite v ergonomskem in udobnem stoječem 
položaju. Prijazno do hrbta, povsem brez sklanjanja.

Perfect GlassCare6)

Mehka voda pripomore k temeljitemu pomivanju posode, vendar je 
agresivna do stekla. Zato so pomivalni stroji Miele opremljeni s 
tehnologijo Perfect GlassCare. Ta zagotavlja, da je pomivanje nežno 
do vaših kozarcev – da jih boste dolgo z veseljem uporabljali.

Posoda za sol v vratih8)

Patentirana posoda za sol je v vratih pomivalnega stroja; pri napol 
odprtih vratih jo lahko udobno napolnite stoje. Sklanjanje, odstranje-
vanje spodnje košare in delo globoko v notranjosti pomivalne 
komore so le še preteklost.

Priključek na toplo vodo
Vsi pomivalni stroji Miele omogočajo priklop na dovod tople vode s 
temperaturo do 60 °C. Tako se lahko poraba električne energije v 
programu Nežni zmanjša za do 50 %, trajanje programa pa za do 10 
%. V programu ECO se poraba energije zniža vse do 0,45 kWh.

QuickPowerWash
Neprekosljivo skupno delovanje: novi program pomivanja Quic-
kPowerWash in tablete UltraTabs Multi, ki so natančno prilagojene 
nanj, s skupnim delovanjem v 58 minutah dosežejo najboljše možne 
rezultate pomivanja in sušenja za normalno umazano posodo. 
Posebej razvite tablete imajo krajši čas raztapljanja, ki znaša samo 
2–3 minute. Tako je moč čiščenja na voljo že takoj po začetku 
programa pomivanja. Rezultat: razred učinkovitosti pomivanja A7).

Sušenje AutoOpen2)

Ob koncu programa pomivanja se vrata pomivalnega stroja avtomat-
sko odprejo za režo. Tako lahko svež, suh zrak priteka v stroj in celo 
najzahtevnejša posoda, npr. iz plastike, se popolnoma posuši. Ker je 
tok zraka speljan na poseben način, je vaš delovni pult zaščiten pred 
vlago.

SensorDry9)

Temperatura v kuhinji in količina posode v pomivalnem stroju lahko 
vplivata na proces sušenja. V programu Avtomatski funkcija Sen-
sorDry zagotavlja optimalen rezultat sušenja, tudi če pogoji niso 
idealni.

SolarSpar
Miele – preprosto neprekosljiv glede trajnostnosti. Program pomiva-
nja SolarSpar je optimalen za gospodinjstva, ki so opremljena s 
solarnim termalnim sistemom, toplotno črpalko ali gretjem na plin/
olje, saj uporablja izključno temperaturo že ogrete vode, ki priteka v 
stroj. Z inteligentno izvedbo programa tako dosežete skrajno nizko 
porabo električne energije, ki znaša le 0,06 kWh na postopek 
pomivanja.

Tihi
Mielejev program Tihi pomiva z glasnostjo samo 38 dB(A) in je tako 
tih, da ga komaj zaznate. Idealno za odprte bivalne kuhinje in za 
pomivanje v nočnem času.

1) Patent: 102008062761B3, EP2201887B1 
   Patent: EP 3025628A1, DE 102014117225A1
2) Patent: DE102007008950B4, EP2120671B1, US 8671587B2
3) Patent: EP2233061B1, US8297768B2
4) Patent: EP2428153B1, US8758524B2
5)  Za vse pomivalne stroje, razen za stroje G 6000 EcoFlex, so potrebne dodatne komponente 

Miele@home. Minimalne zahteve glede mobilne končne naprave: Android 4.2+ in iOS 9+.
6) Patent: EP1080681B1
7)  Najboljša učinkovitost pomivanja A v manj kot eni uri s tabletami Miele UltraTabs Multi. 

Potrditev organizacije TÜV Porenje: "Izmerjeni indeks učinkovitosti pomivanja programa 
QuickPowerWash v povezavi s tabletami Miele UltraTabs Multi, ki znaša 1,14, ustreza 
najboljšemu možnemu razredu učinkovitosti pomivanja A (referenčni stroj testiran s pomival-
nim sredstvom IEC tipa B)."

8) Patent: EP1457153B1, US7124765B2
9) Patent: EP1902659B1
10) Podrobnosti so navedene pri pogojih garancije za sistem zaščite pred izlivom vode.
Zakonsko predpisana obvezna garancija ostane nespremenjena.
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Vgradne skice

Pečice

H 2000 B, H 6000 B, 76 l

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo

H 2000 B, H 6000 B, 76 l

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo

H 2000 BP, H 6000 BP, 76 l

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo

H 2000 BP, H 6000 BP, 76 l

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo

Vgradna pečica  
90cm

H 6000 BP, 90 l

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo

H 6000 BP, 90 l

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo

Vgradna pečica  
z mikrovalovi
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H 6000 BM, 43 l

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo

H 6000 BM, 43 l

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo

Parne pečice

DG 6000, 38 l

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo

Kombinirana  
parna pečica

DGC 6000 XL, 48 l

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo

DG 6000, 38 l

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo

DGC 6000 XL, 48 l

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo

DGC 6865 XXL

1) Zaporni ventil (priključek za hladno vodo) 
2) Dovodna cev, L = 2000 mm 
3) Odtočna cev, L = 3000 mm 
4) Del odtočne cevi, ki se dviguje do vstopa v sifon, ne 
sme biti višji od 500 mm.
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Vgradne skice

Parna pečica z mikrovalovi

DGC 6000 XXL, 68 l

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo

DGM 6000

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo

DGM 6000

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo

DGC 6000 XXL, 68 l

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo

Mikrovalovne pečice

M 6032, 17 l M 6000, 46 l

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo

DGC 6865 XXL

1) Zaporni ventil (priključek za hladno vodo) 
2) Dovodna cev, L = 2000 mm 
3) Odtočna cev, L = 3000 mm 
4) Del odtočne cevi, ki se dviguje do vstopa v sifon, ne 
sme biti višji od 500 mm.
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Grelni predali

Kuhalne plošče z grelniki 
HiLight

ESW 6114, ESW 6214

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo

ESW 6229

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo

KM 5600

1) Sprednja stran 
2) Vgradna višina 
3) Vgradna višina s priključno omarico, L= 2000 mm

Predal za vakuumiranje

EVS 6114, EVS 6214

* Barvno steklo 
* CleanSteel/plemenito jeklo 
 

KM 6204

1) Sprednja stran 
2) Vgradna višina 
3) Vgradna višina priključne omarice z omrežnim 
priključnim kablom, L = 1440 mm 
4) Priključek Miele@home
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Vgradne skice

KM 6304

1) Spredaj 2) Vgradna višina 
3) Priključek Miele@home 
4) Vgradna višina priključne omarice z omrežnim 
priključnim kablom, L = 1440 mm, priložen posebej 

KM 6323

1) Sprednja stran 2) Vgradna višina 
3) Priključek Miele@home 
4) Stopničasti izrez 
5) Vgradna višina priključne omarice z omrežnim 
priključnim kablom, L = 1440 mm, priložen posebej 

KM 6328-1

1) Sprednja stran 2) Vgradna višina 
3) Priključna omarica, omrežni priključni kabel, 
L = 1440 mm, priložen posebej

KM 6329 FR

1) Sprednja stran 
2) Vgradna višina s priključno omarico, L = 1440 mm

Indukcijske kuhalne plošče

KM 6115

1) Sprednja stran 
2) Vradna višina 
3) Vgradna višina s priključno omarico, L = 1440 mm, 
priložen posebej

KM 6212

1) Sprednja stran 
2) Vgradna višina 
3) Vgradna višina priključne omarice z omrežnim 
priključnim kablom, L = 1440 mm 
4) Priključek Miele@home

KM 6203

1) Sprednja stran 
2) Vgradna višina 
3) Vgradna višina priključne omarice z omrežnim priključ-
nim kablom, L = 1440 mm 
4) Stopničasti izrez za granitne ali marmorne delovne pulte  
5) Priključek Miele@home 
Opozorilo za vgradnjo: 
Ta kuhalna plošča je primerna samo za namestitev v 
granitne ali marmorne plošče ali pulte iz masivnega lesa 
oziroma pulte, obložene s ploščicami. Pri drugih materialih 
se glede možnosti vgradnje te kuhalne plošče posvetujte s 
proizvajalcem delovnega pulta. Ker imata steklokeramična 
plošča in izrez v delovnem pultu določeno toleranco 
dimenzij, je reža lahko različna (min. 1 mm).
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KM 6366-1

1) Sprednja stran 
2) Vgradna višina 
3) Vgradna višina s priključno omarico, L = 1440 mm

KM 6381

1) Sprednja stran 2) Vgradna višina 
3) Priključek Miele@home 
4) Priključna omarica, omrežni priključni kabel, L = 1440 
mm, priložen posebej

KM 6629

1) Sprednja stran 
2) Vgradna višina 
3) Priključna omarica, omrežni priključni kabel, L = 1440 
mm, priložen posebej

KM 6839

1) Sprednja stran 
2) Vgradna višina 
3) Vgradna višina priključne omarice z omrežnim 
priključnim kablom, L = 1440 mm, priložen posebej  
4) Stopničasti izrez

KM 6329 FL

1) Sprednja stran 
2) Vgradna višina s priključno omarico, L = 1440 mm 
3) Stopničasti izrez za kamnite delovne pulte 
4) Leseni okvir 12 mm (priložen posebej)
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Vgradne skice

TwoInOne

KMDA 7774 FL

1) Spredaj 
2) Snemljiv prestrezni pladenj mora biti po vgradnji 
aparata dostopen. 
3) Omrežna priključna omarica s priključnim kablom, L = 
1440 mm 
4) Priključek za odvod na zadnji strani>220-222 x 89-90 / 
R1-R19 (stanje ob dobavi) 
5) Priključek za odvod na desni strani >220-222 x 89-90 
/ R1-R19 (potrebna predelava) 
6) Priključek za odvod na levi strani >220-222 x 89-90 / 
R1-R19 (potrebna predelava)

KMDA 7774 FL

1) Spredaj 
2) Snemljiv prestrezni pladenj mora biti po vgradnji aparata 
dostopen. 
3) Omrežna priključna omarica s priključnim kablom, 
L = 1440 mm 
4) Stopničasti izrez 5) Leseni nosilni okvir (ni priložen) 
6) Priključek za odvod zraka na zadnji strani>220-222 x 
89-90 / R1-R19 (stanje ob dobavi) 
7) Priključek za odvod zraka na desni strani >220-222 x 
89-90 / R1-R19 (potrebna predelava) 
8) Priključek za odvod zraka na levi strani>220-222 x 
89-90 / R1-R19 (potrebna predelava)
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SmartLine

CSDA 7000 FL

1) Spredaj 
2) Motor (v podstavku na tleh) 
3) Stopničasti izrez 
4) Leseni okvir, 12 mm (ni del opreme) 
5) Priključek za odvod zraka 
6) E-box

CS 7102 FL

1) Spredaj 
2) Omrežna priključna omarica s priključnim kablom, L = 
2000 mm 
3) Stopničasti izrez 
4) Leseni okvir 12 mm (priložen posebej) 
5) Plinski priključek 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

CS 7632 FL

1) Spredaj 
2) Omrežna priključna omarica s priključnim kablom, L = 
2000 mm 
3) Stopničasti izrez 
4) Leseni okvir12 mm (priložen posebej)

CS 1012-1 G

1) Sprednja stran  
2) Vgradna višina  
3) Vgradna višina s priključno omarico, L = 2000 mm 
4) Plinski priključek R 1/2-ISO 7-1 (DIN EN 10226)

ProLine elementi

CS 1212-1 I

1) Sprednja stran  
2) Vgradna višina 
3) Vgradna višina s priključno omarico, L = 2000 mm

KM 3010

1) Sprednja stran 2) Vgradna višina 
3) Priključna omarica z omrežnim priključnim kablom, L = 
2000 mm 
4) Priključek na plin R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

Plinski kuhalni plošči
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Vgradne skice

PUR 98 D

1) Področje montaže 
2) Višina pri odvodu zraka 
3) Višina pri kroženju zraka 
4) Alternativna montaža z distančnim okvirjem 
5) Odprtine za zrak pri del.na kroženje, mont. navzgor 
6) Predhodno pripravljen omrežni kabel od priključka v 
stropu do priključka v napo, pri delovanju z odvodom 
zraka pa tudi fleksibilna odvodna cev

Kuhinjske nape

PUR 98 W

1) Višina pri odvodu zraka 
2) Višina pri kroženju zraka 
3) Izhodne odprtine za zrak, montirane navzgor za 
kroženje zraka v prostoru 
4+5) Področje za montažo (pri kroženju zraka samo 
področje pod 4)

KM 3034

1) Sprednja stran 2) Vgradna višina 
3) Priključna omarica z omrežnim priključnim kablom, L = 
2000 mm 
4) Priključek na plin R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

DA 6296 D LUMEN

1) Področje montaže 
2) Višina pri odvodu zraka 
3) Višina pri kroženju zraka 
4) Alternativna montaža z distančnim okvirjem 
5) Odprtine za zrak pri del.na kroženje, mont. navzgor 
6) Predhodno pripravljen omrežni kabel od priključka v 
stropu do priključka v napo, pri delovanju z odvodom 
zraka pa tudi fleksibilna odvodna cev

DA 6296 W LUMEN

1) Višina pri odvodu zraka 
2) Višina pri kroženju zraka 
3) Izhodne odprtine za zrak pri delovanju s kroženjem 
zraka, montirane navzgor  
4+5) Območje namestitve (za kroženje zraka območje 5 
ni potrebno)

DA 6096 W Black Wing /White Wing

1) Odprtina za električni priključek 
2) Odprtina pri odvodu zraka nazaj. Alternativno se 
odvod zraka lahko priključi navzgor. 
3) Izhodne odprtine za zrak pri delovanju s kroženjem 
zraka. Razdalja do stropa ali do pohištva nad aparatom 
mora biti najmanj 200 mm. 

DA 5796 W STEP

1) Višina pri odvodu zraka 2) Višina pri kroženju zraka 
3) Izhodne odprtine za zrak, montirane navzgor za 
kroženje zraka v prostoru 
4+5) Področje za montažo (pri kroženju zraka samo 
področje pod 4)

DA 6690 D

1. Področje za montažo 
2. Višina pri odvodu zraka 
3. Višina pri kroženju zraka 
4. Alternativna montaža z distančnim okvirjem 
5. Izhodne odprtine za zrak pri delovanju s kroženjem 
zraka, montirane navzgor 
6. Predhodno mora biti pripravljen omrežni kabel od 
priključka v stropu do priključka v napo, pri delovanju z 
odvodom zraka pa tudi fleksibilna odvodna cev
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DA 6700 D AURA

1) Omrežni priključni kabel 
Razdalja med napo in stropom ali napo in omarico nad 
njo mora biti najmanj 300 mm.

DA 7006 D AURA

1) Omrežni priključni kabel 
Razdalja med napo in stropom ali napo in omarico nad 
njo mora biti najmanj 300 mm.

DA 6690 W PURISTIC EDITION 6000

1) Višina pri odvodu zraka 
2) Višina pri kroženju zraka 
3) Izhodne odprtine za zrak, montirane navzgor za 
kroženje zraka v prostoru 
4+5) Področje za montažo (pri kroženju zraka samo 
področje pod 4)

DA 6996 W

1) Odprtina, če se izvede fiksni električni priključek in ne 
priključek z omrežnim vtičem. 
2) Odprtina pri speljavi odvoda zraka proti zadnji strani 
3) Izhodne odprtine za zrak pri kroženju zraka. Razdalja 
do stropa ali pohištva, nameščenega nad aparatom, 
mora znašati vsaj 300 mm.

DA 3466

1) Zgornja omarica mora imeti spredaj dno vse do vmesne 
stene. 
Če je aparat nameščen bolj nazaj, npr. pri montaži sprednje 
letve, mora biti tudi dno ustrezno bolj globoko. 
2) Vmesna stena zgornje omarice mora biti snemljiva. 
3) Odvod zraka: pri merah za višino omarice in izrez je treba 
upoštevati nameščeno opremo (npr. dušilec zvoka, krmilni 
modul DSM). 
4) Kroženje zraka: s kompletom za predelavo DUU 151 
5) Dodatna oprema DSM 400 
6) Pri montaži z okvirjem DAR 3000: upoštevajte odstopa-
nje višine omarice (glejte skico z merami pri okvirju DAR 
3000)

DA 3496 

glej opombe pri napi DA 3460 
 * Montaža je mogoča tudi v omarico širine 600 mm.

DA 2690

1) Odvod zraka lahko speljete proti zadnji strani

DA 2906

1. Stran, kjer se vsesava zrak 
2. Vrtljiv ventilator, namestitev priključka za odvod zraka 
je mogoča zgoraj ali ob strani v vseh smereh  
3. Položaj enote z ventilatorjem je poljuben. Z aparatom 
je povezana z odvodno cevjo in povezovalnim kablom. 
4. Pri namestitvi nape blizu stene je potreben minimalni 
odmik 50 mm.
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Vgradne skice

DA 6890 LEVANTAR 

1. Ventilator lahko montirate obrnjeno. Odvod zraka je 
mogoč navzgor, levo, desno ali navzdol. Ventilator lahko v 
enakem položaju montirate na aparat tudi od zadaj. Če bo 
ventilator montiran na aparat od zadaj, morate v območju 
montaže izrezati odprtino v hrbtno steno omare in 
upoštevati, da je za omaro potreben ustrezen prostor za 
vgradnjo. 
2. Električni del je lahko po potrebi nameščen levo poleg 
ventilatorja na ohišju nape ali prosto v omari. 
3. Mera je odvisna od materiala. Montaža v kombinaciji s 
plinsko kuhalno ploščo ni mogoča. Če je pred aparatom 
predvidena pečica, morate upoštevati pripadajoča navodila 
za vgradnjo in podatke glede dovoda hladnega zraka.

Kavni avtomati

K 32242 IF

Hladilniki,  
zamrzovalniki  

in vinska vitrina

CM 6110

CM 7500

CVA 6401 CVA 6805
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K 35273 iD FNS 37402 i K 9726 iF-1

KFN 29683 obsw, KFN 29283 bb

*Če želite, da bo dosežena deklarirana poraba energije 
morate uporabiti stenska distančnika. S tem se globina 
aparata poveča za pribl. 15 mm. Če distančnikov ne 
uporabite, to nima nobenega vpliva na delovanje 
aparata. Vendar pa se v primeru manjšega odmika od 
stene nekoliko poveča poraba energije.

KFN 29132

*Če želite, da bo dosežena deklarirana poraba energije 
morate uporabiti stenska distančnika. S tem se globina 
aparata poveča za pribl. 35 mm. Če distančnikov ne 
uporabite, to nima nobenega vpliva na delovanje 
aparata. Vendar pa se v primeru manjšega odmika od 
stene nekoliko poveča poraba energije.

KFNS 37432 iD, KFN 37682 iD

KF 37122 iD KF 37673 iDK 37272 iD, K 37273 iD
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Vgradne skice

KD 28052

* Mere brez nameščenih distančnikov. Če uporabite 
priložena distančnika, se skupna globina aparata poveča 
za pribl. 3,5 cm.

KFN 28132

*Če želite, da bo dosežena deklarirana poraba energije 
morate uporabiti stenska distančnika. S tem se globina 
aparata poveča za pribl. 35 mm. Če distančnikov ne 
uporabite, to nima nobenega vpliva na delovanje 
aparata. Vendar pa se v primeru manjšega odmika od 
stene nekoliko poveča poraba energije.

KD 26052

* Mere brez nameščenih distančnikov. Če uporabite 
priložena distančnika, se skupna globina aparata poveča 
za pribl. 3,5 cm.

Pomivalni stroji

Vgradni pomivalni stroji, širine 60 cm

1) Višina podnožja 35–155 mm 
2) Višina podnožja 100–220 mm 
3) Višina aparata maks. 930 mm s kompletom za 
prilagoditev višine podnožja (št. mat. 6.394.761)

Vgradni pomivalni stroji XXL,  
širine 60 cm

1) Višina podnožja 35–155 mm 
2) Višina podnožja 100–220 mm 
3) Višina aparata maks. 970 mm s kompletom za 
prilagoditev višine podnožja (št. mat. 6.394.760)

KWT 6321 UG KWT 6834 SGS KWT 6112 iG
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Skrito vgradni pomivalni stroji XXL,  
širine 60 cm

1) Višina podnožja 35–155 mm 
2) Višina podnožja 100–220 mm 
3) Višina aparata maks. 970 mm s kompletom za 
prilagoditev višine podnožja (št. mat. 6.394.760)

Skrito vgradni pomivalni stroji,  
širine 60 cm

1) Višina podnožja 35–155 mm 
2) Višina podnožja 100–220 mm 
3) Višina aparata maks. 930 mm s kompletom za 
prilagoditev višine podnožja (št. mat. 6.394.760)

Skrito vgradni pomivalni stroji,  
širine 45 cm

1) Višina podnožja 35–155 mm 
2) Višina podnožja 100–220 mm 
3) Višina aparata maks. 930 mm s kompletom za 
prilagoditev višine podnožja (št. mat. 6.394.760)
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Trajnostnost – prevzemanje 
odgovornosti
Osnova naše filozofije podjetja

Odgovornost za generacije – to je najboljši opis načina Mielejevega 
razumevanja trajnostnega razvoja. Že več kot 115 let razvijamo in 
proizvajamo učinkovite in priročne gospodinjske aparate, ki se 
odlikujejo z vrhunsko zanesljivostjo in vzdržljivostjo, so energetsko 
varčni in prijazni do naravnih virov. Izdelujejo jih predani zaposleni, ki 
jih nadrejeni spoštujejo in cenijo. V naši dobavni verigi pazimo na 
skladnost z družbenimi in okoljskimi standardi. Ohranjamo partner-
ski dialog z ljudmi in ustanovami, ki sodelujejo v dejavnostih podjetja 
Miele.

Ta položaj dodatno utrjujejo članstvo v pobudi Združenih narodov za 
globalni dogovor (UN Global Compact), certifikat, ki temelji na 
mednarodnem družbenem standardu SA8000, in podpis listine za 
raznolikost "Diversity Charter" za enake možnosti na delovnem 
mestu. Certifikati po standardih ISO za kakovost, okoljsko in ener-
getsko upravljanje ter standardih za poklicno zdravje zagotavljajo 
sistematični okvir za nadaljnjo optimizacijo: pri zaščiti okolja v proi-
zvodnji in pri izdelkih ter zaščiti naših zaposlenih. To se ujema z 
vodilom podjetja "Immer besser" – sloganom, natisnjenim na prvih 
aparatih, ki sta jih razvila ustanovitelja.

Za Miele je trajnostnost sinonim za integriteto, spoštljivost do narav-
nih danosti, občutek odgovornosti do ljudi in okolja, kontinuiteto in 
zavest o kakovosti. Miele je bil za to nagrajen z nemško nagrado za 
trajnostni razvoj 2014 in okoljsko nagrado B.A.U.M. 2014.

Podrobno poročilo o naših trajnostnih prizadevanjih je dostopno na 
www.miele-nachhaltigkeit.de.
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Kakovost Miele
Immer besser

Miele je sinonim za kakovost, inovacije in mednarodno priznan razvoj 
aparatov. Kot vrhunsko blagovno znamko ga poznajo in visoko 
cenijo po vsem svetu. Temelje za ta uspeh sta položila ustanovitelja 
Carl Miele in Reinhard Zinkann. Z glavnim motom "Immer besser 
(vedno boljši)", ki velja še danes, sta korporativno filozofijo podjetja 
strnila takole: "Dolgoročen uspeh je mogoč samo v primeru, da si 
povsem in v celoti prepričan v kakovost svojih izdelkov." Družinsko 
podjetje Miele je v svoji več kot 110-letni zgodovini vedno držalo to 
obljubo, kar mu je po vsem svetu pomagalo doseči edinstven 
položaj v panogi gospodinjskih aparatov.

Kakovost
Vrhunska tehnologija, najboljša funkcionalnost in odlična vzdržljivost 
– zaradi teh vrednot so aparati Miele resnično prvovrstni. Miele vse 
od ustanovitve dokazuje, da obvlada izdelavo popolnih gospodinj-
skih aparatov in higieno. Aparati Miele so zelo zanesljivi. To dokazu-
jejo testi v našem laboratoriju in dolgoletno delovanje v vašem domu.
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Z nakupom aparata Miele se odločite za 
dolgo življenjsko dobo in najboljšo kakovost. 
Če se kljub temu zgodi, da potrebujete 
pomoč, vam naša servisna služba Miele 
hitro in zanesljivo pomaga do rešitve.

Kakovost naših storitev preverjamo z 
rednimi Mielejevimi anketami in dodatno 
potrjujemo z raziskavami neodvisnih 
inštitutov.

Popolna servisna storitev za nas ne pomeni 
zgolj strokovne pomoči v primeru popravila. 
Miele poskrbi za veliko več, od dostave in 
namestitve aparatov do prvega zagona.

Vedno v vaši bližini
Mielejevi serviserji in naši izbrani servisni 
partnerji so prisotni po vsej državi in so 
lahko v najkrajšem možnem času pri vas.

Kompetenca
Naši serviserji so specializirani za popravila 
gospodinjskih aparatov Miele. Tako vam 
lahko zagotovijo hitro in strokovno popravilo.

Hitro in učinkovito
Z računalniškim programom za odkrivanje 
napak, ki je bil razvit posebej za Mielejeve 
aparate, lahko hitro prepoznamo napako. 
Veliko servisnih primerov rešimo že ob 
prvem posegu.

Zanesljiva oskrba z nadomestnimi deli
Od originalnih Mielejeveih nadomestnih 
delov lahko upravičeno pričakujete prego-
vorno kakovost Miele. Še več, zanesete se 
lahko tudi na hitro razpoložljivost – tudi vrsto 
let po nakupu aparata Miele.

Enostavna dostopnost
Popravilo lahko naročite na 
elektronskem naslovu servis@miele.si, 
po spletu na www.miele.si ali 
po telefonu na št. +386 1 292 63 33. 

Servisna služba 
Miele

Vaš partner za vse servisne primere
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Svetovanje in informacije 
o produktih
00 386 1 292 63 33 
info@miele.si
PON-PET od 9.00 do 19.00 
SOB         od 8.00 do 13.00

Spletna prodajalna
www.shop.miele.si

Servis
servis@miele.si

 © Miele & Cie. KG, Gütersloh / Mat. št. x xxx xxx / MMS xx-xxxx / Pridržujemo si pravico do sprememb. (xx) / xx/xx

Doživite svet znamke Miele – obiščite Miele Experience Center

Miele d.o.o.
Trgovina in servis
Brnčičeva 41g 
1231 Ljubljana – Črnuče

Miele Experience Center 
Brnčičeva 41g  
1231 Ljubljana – Črnuče

Odpiralni čas:
PON–PET  od 9.00 do 19.00 
SOB           od 8.00 do 13.00 

Telefon: 00 386 1 292 63 33
e-pošta: info@miele.si
www.miele.si

Navedene so prodajne cene v evrih, ki vključujejo DDV. 
Pridružujemo si pravico, da jih kadar koli spremenimo, zlasti 
zaradi tiskarskih napak, zmot in sprememb stroškov. 
Pridružujemo si pravico do sprememb. Napake niso izvzete. 
Slike so simbolične.
Varujemo okolje: ta brošura je natisnjena na papirju, ki je bil 
beljen brez uporabe klora.




