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GENERACIJA 7000

GOING BEYOND
		 T H E O R D I N A R Y

KYLE CONNAUGHTON

HELENA RIZZO

GAGGAN ANAND

Miele je že 120 let pionir v razvoju gospodinjskih apara-

Svetovno znani japonski cvetlični umetnik Azuma Makoto

tov, ki nenehno postavljajo nova merila za zmogljivost.

s priznanimi vrhunskimi kuharji Heleno Rizzo, Gagganom

Generacija vgradnih kuhinjskih aparatov 7000 je bolj

Anandom in Kylom Connaughtonom tvori edinstven tim.

intuitivna kot kar koli doslej. Gre za največjo in najbolj

Zadali so si nalogo, da odkrijejo, kako lahko novi vgradni

revolucionarno predstavitev na trgu v zgodovini našega

kuhinjski aparati Miele njihovo umetnost kuhanja poma-

podjetja – sinonim za novo definicijo popolnosti.

gajo dvigniti na novo raven – po navdihu Azumove
umetniške genialnosti. Mojstri so tako ustvarili kreacije, s

Odkrijte naše najbolj revolucionarne inovacije. Svetovna

katerimi so dosegli povsem novo dimenzijo kulinarične

novost, ki lahko kuha brez toplote. Vgradni kuhinjski

umetnosti. Prepustite se svoji kreativnosti tudi vi z intui-

aparati, ki vas zaznavajo in lahko sodelujejo z vami.

tivnimi aparati Miele.

Inovacije, s katerimi vam jedi, ki se zdijo zapletene,
zlahka uspejo in s katerimi vedno dosežete popolne
rezultate. Doživite kuhanje, pečenje, kuhanje v pari in
peko na povsem novi ravni.
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AZUMA MAKOTO, UMETNIK

PREPROSTO
PRIČARAJTE

SVETOVNA NOVOST ZNAMKE MIELE: PEČICA DIALOG

Ali je mogoče ribo skuhati v kocki ledu? To je samo eno številnih vprašanj, ki se nam vsak dan
porodijo v glavi. Samo kadar človek razmišlja o nemogočem, namreč lahko za stranke uresniči
tisoč novih možnosti. Vse od električnega pomivalnega stroja pa do vgradne parne pečice in
grelnega predala aparati Miele že desetletja postavljajo nova merila. In zdaj jih z
GENERACIJO 7000 postavljamo na novo raven. S celo vrsto inovacij, ki ne smejo več manjkati v
nobeni sodobni kuhinji.

S pečico Dialog smo iznašli povsem nov način kuhanja. Tehnologija M Chef namreč omogoča,
da se živilo kuha v celotnem volumnu in ne od zunaj navznoter, kot se je doslej. Tako lahko
dejansko skuhamo ribo v bloku ledu, ne da bi se slednji stopil. Edinstvena tehnologija, ki spodbuja kreativnost tako domačih kuharjev kot največjih mojstrov, ki z njo lahko ustvarjajo prave
čarovnije.

Tudi konvencionalne pečice GENERACIJE 7000 vam pri kuhanju nudijo novo
svobodo. TasteControl na primer z avtomatskim odpiranjem vrat pečice preprečuje nezaželeno
dodatno toplotno obdelavo živila in tako vedno zanesljivo ohrani želeno stopnjo priprave, vi pa
se lahko sproščeno posvetite svojim gostom.

Po zaslugi funkcije FoodView in kamere v pečici imate lahko svojo jed ves čas na očeh, tudi če
trenutno niste doma. Pri tem lahko temperaturo in čas udobno nastavljate z aplikacijo.

Te in še številne druge inovacije, vse razvite znotraj podjetja in s pečatom kakovosti
„Samo pri znamki Miele“, so še podrobneje predstavljene v naslednjih poglavjih.
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VSELEJ POPOLNO

Generacija 7000 uvaja novo obdobje inteligentne tehnologije. S funkcijami, kot je
MotionReact, in uporabniku prijaznim prikazovalnikom M Touch se vam ni treba več
prilagajati svoji kuhinji, saj se kuhinja prilagaja vam.

MOTIONR EACT
Samo Mielejevi vgradni kuhinjski aparati delujejo tako intuitivno, da se odzovejo že zgolj
na vašo prisotnost. Če se na primer približate pečici, se na slednji vklopita osvetlitev in
prikazovalnik ter izklopi zvočni signal ob koncu programa. Tako smo še enkrat zagotovili, da prav nič več ne more zmotiti vašega ritma, ko ga enkrat ujamete.

P R I K A ZOVA L N I K M TO U C H

Prikazovalnik M Touch, jasno in intuitivno uporabniško polje, omogoča, da je rokovanje z
našimi vgradnimi kuhinjskimi aparati preprostejše kot kadar koli prej. Številne funkcije
lahko izberemo zgolj z dotikom. Takoj se pojavi svetel prikaz na temnem ozadju – kar je
dobro čitljivo tako podnevi kot ponoči.
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DOBER
OKUS
SE ZAČNE Z DIZAJNOM

Strinjamo se Oscarjem Wildom, ki je trdil, da je
dober okus povsem preprost: človek se mora
zadovoljiti samo z najboljšim. Prav s tem v
mislih smo razvili naše nove kuhinjske aparate:
izjemne čiste linije zunanjosti brez odstopanj
– še posebej to velja za preprosto upravljanje.
Na voljo v štirih oblikovnih linijah – prepustite
se navdihu naše GENERACIJE 7000!
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DESIGN

VITRO

LINE

DOSLEDNOST V STEKLU | BREZČASNOST | SODOBNOST

BARVNE MOŽNOSTI:
G R A F I T N O S I VA | O B S I D I A N Č R N A
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DESIGN

ART

LINE

MAKSIMALNA REDUKCIJA | BREZ ROČAJEV | POPOLNA INTEGRACIJA

BARVNE MOŽNOSTI:
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G R A F I T N O S I VA | O B S I D I A N Č R N A

DESIGN

PURE

LINE

H O R I Z O N TA L N I P O U D A R E K | V E L I K D E L E Ž S T E K L A | I Z R A Z I T R O Č A J
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FLEKSIBILNOST
		

ZA VSAK OKUS

Kakor koli že razporedite svoje aparate, vedno tvorijo harmonično celoto.
Vi ohranite fleksibilnost, dizajn vaše kuhinje pa doslednost: popolno medsebojno prilagojene sprednje
stranice aparatov vselej dosežejo harmonično podobo, ne glede na to, kako so aparati razporejeni.
Kombinirajte jih vodoravno v panoramskem dizajnu, navpično v slogu stolpa, v obliki črke T ali združene v
kvadrat. Povsem fleksibilno in ustrezno situaciji v prostoru in vašim zahtevam pri uporabi.
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DIZ AJN V NAVPIČNI

K VA D R AT N I D I Z A J N

DIZAJN V OBLIKI ČRKE T

RAZPOREDITVI

KONCENTRIRANA

ODPRTO ZA VSE

POPOLNA NAVPIČNA LINIJA

KOMBINACIJA

Želite malo več? S postavitvijo v obliki črke T

Pečica, parna pečica ali kombiniran aparat: v

Popoln pregled: s kvadratno razporeditvijo

petim aparatom podarite simetrijo. Poleg njih in

obliki stolpa dosežete učinkovito razporeditev in

dosežete koncentrirano kuharsko strast – in

nad njimi ostane veliko prostora za kuhinjsko

dobro uporabnost svojih aparatov.

udobno višino upravljanja aparatov.

pohištvo.

DIZ AJN V VODOR AVNI R A ZPOREDIT VI
VSE V ENI LINIJI
Z vodoravno razporeditvijo v višini oči imate najboljši pregled nad vsem in
lahko kar se da udobno segate do vseh aparatov. Prepričljiva estetika:
elegantna linija v zasnovi vaše kuhinje.
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SISTEMI UPRAVLJANJA

IZJEMNO
E N O S TA V N I
Intuitivno upravljanje z dotikom prsta je zdaj na voljo že v štirih izmed petih različic: M Touch
in M Touch S nudita prikazovalnik na dotik, DirectSensor in DirectSensor S pa upravljanje s
senzorskimi tipkami in besedilnim prikazovalnikom. Pri tem lahko trenutni uporabnik poljubno
izbere jezik. Naša različica EasyControl omogoča upravljanje s klasičnimi elementi. Dizajn
različnih variant upravljanja vedno sledi istemu konceptu in očara z izjemnim sijajem, vzdržljivostjo in dovršenimi podrobnostmi.

A TOUCH OF GENIUS.

M TOUCH – PREFINJENA ELEGANCA IN NAJVEČJE UDOBJE
Z inovativnim prikazovalnikom na dotik so izpolnjene vse želje po estetiki in udobju: svoj aparat upravljate
hitro in intuitivno z neposrednim dotikom ali preprostim potegom po prikazovalniku. Številne funkcije lahko
izberete z enim samim dotikom prsta. Besedilo in simboli so vedno optimalno vidni. Novo: barve lahko
nastavite na svetlo različico – popolno, če uporabljate bele aparate.

M TOUCH S – Z AHTEVNA V VIDEZU IN DELOVANJU
Naša zanesljiva tehnologija M Touch je z isto funkcionalnostjo na voljo tudi v ožjem dizajnu prikazovalnika.

D IRECTS ENSOR

– NEPOSREDNA IZBIRA IN ŠTIRIVRSTIČNI

PRIK A ZOVALNIK
S senzorskimi tipkami lahko med drugim neposredno izberete želeni način delovanja. Druge funkcije in
nastavitve so prikazane na štirivrstičnem besedilnem prikazovalniku.

D IRECTS ENSOR

S – NEPOSREDNA IZBIRA IN ENOVRSTIČNI

PRIK A ZOVALNIK
S senzorskimi tipkami lahko med drugim neposredno izberete želeni način delovanja. Druge funkcije in
nastavitve so prikazane na enovrstičnem besedilnem prikazovalniku.

E ASYC ONTROL
Upravljanje tu poteka udobno in hitro z dvema gumboma, ki ju lahko potisnete v upravljalno ploščo, in
prikazom informacij o statusu, kot so temperaturne in časovne nastavitve, na velikem 7-segmentnem
LCD-prikazovalniku.
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NAŠE PRIZADEVANJE: BITI VEDNO BOLJŠI

IMMER BESSER
DOBRODOŠLI PRI MIELEJU

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

S tega vidika Miele že od leta 1899 ni samo

– ali pa biti boljši. Oboje hkrati je praktično nemogoče.

utelešenje prvovrstne kakovosti izdelkov in nemškega

Odločila sta se za drugo možnost.

inženirstva, temveč je tudi sinonim za spoštovanje,
poštenost in partnerski odnos s prodajnimi zastopniki,

Da je Miele v preteklih 120 letih vedno znova prepričljivo

končnimi kupci, dobavitelji, zaposlenimi in sosedi.

uspel izpolniti to visoko zahtevo, pričajo nešteti zmagovalci testov in priznanja, predvsem pa milijoni zadovoljnih

Kdor kupi Miele, ravna tudi okoljsko ozaveščeno.

strank povsod po svetu. Zasluge za to ima kontinuiteta

To zagotavljajo metode proizvodnje, ki dosledno ohra-

vrednot in ciljev, kakršna je značilna samo za podjetja, ki

njajo naravne vire, in izdelki, ki so vedno

so že več generacij v rokah družine.

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.
Vaš

in vaš
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DR. MARKUS MIELE IN
DR. REINHARD ZINKANN

* Več o naših prizadevanjih in načelih na temo trajnosti lahko preberete na spletni strani www.miele-nachhaltigkeit.de.
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ŠTEVILNI DOBRI RAZLOGI GOVORIJO V PRID
A PA R ATO M M I E L E .
Tukaj jih preberite šest. Vse od ustanovitve leta 1899 Miele sledi svojemu vodilu „Immer Besser“, ki
pomeni: prizadevamo si za to, da bi bili „Immer Besser“ – vedno boljši – od drugih ponudnikov in hkrati
„Immer Besser“ – vedno boljši, kot smo že. Svojim strankam želimo olajšati vsakdanje življenje in jim
vzbujati zadovoljstvo z vedno boljšimi izdelki. Za naše stranke to pomeni pomirjajočo zavest, da je bila
odločitev za Miele modra odločitev – verjetno za vse življenje.

K AKOVOST MIELE
Če želite popolne rezultate, že več
kot 120 let velja: na Miele se lahko
zanesete. Kot edini proizvajalec v
panogi svoje izdelke, kot so pralni,
sušilni in pomivalni stroji ali pečice,
testiramo na 20 let življenjske
dobe. In vam tako ponudimo

TEHNOLOGIJA MIELE

enkratno zanesljivost in

Miele je sinonim za navdušujočo tehnologijo in izjemne rezultate pri minimalni

brezskrbnost. Mielejeve stranke po

porabi energije. To velja tako za higienično in nežno nego vašega perila, talnih

vsem svetu zato ostajajo zveste

oblog in posode kot tudi za raznolika kulinarična doživetja pri kuhanju in peki. Za to

blagovni znamki Miele in jo

skrbijo številne inovativne značilnosti opreme, ki jih ponuja samo Miele. To

priporočajo tudi drugim. Tudi za

dokazujejo nešteta prva mesta na najbolj priznanih testih izdelkov po vsem svetu.

prihodnost velja: pri zanesljivosti in
dolgi življenjski dobi naših aparatov ne bomo sklepali
kompromisov.
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UMETNOST PROIZVODNJE MIELE
Miele je sinonim za pravo umetnost proizvodnje, ki
združuje vizijo, natančnost in neizmerno ljubezen
do podrobnosti. Vsak naš izdelek je proizveden po
najvišjih standardih in je podvržen temeljiti kontroli
kakovosti vse do individualnega preverjanja
površin z rokavicami. Od ročaja, ki je izdelan iz

SERVIS MIELE

enega kosa kovine, do dimenzij rež, ki morajo biti

Mielejeve stranke uživajo prednostno obravnavo:

usklajene v vseh produktnih skupinah, vsak

to zagotavlja naša hitra in učinkovita servisna

element predstavlja košček našega potovanja k

služba, ki je bila že večkrat izbrana za najboljšo v

absolutni popolnosti. Nič nam namreč ni pomemb-

svoji panogi. Tudi če želite individualne napotke

nejše kot to, da vam je izdelek Miele dolgo v

za uporabo izdelka ali profesionalno čiščenje

veselje.

aparatov Miele, se z veseljem oglasimo pri vas.
Vedno smo vam na voljo. To vam obljubimo!

BLAGOVNA ZNAMK A
MIELE
V mnogih državah je Miele najbolj
zaželena blagovna znamka na svojem
področju. Na domačem nemškem trgu
je bil Miele med vsemi panogami izbran
DIZAJN MIELE

celo za najboljšo blagovno znamko

Miele je sinonim za čiste oblike, brezčasno

izdelkov vseh časov („best brand

eleganco in intuitivno uporabo. Naj gre za

ever“). Takšna blagovna znamka pa

klasičen vrtljivi gumb, nevsiljive senzorske

pove tudi nekaj o svojem uporabniku:

tipke ali visoko odzivni prikazovalnik na

Mielejevi kupci pri svojih gospodinjskih

dotik: upravljanje aparatov Miele je

aparatih postavljajo visoke zahteve

preprosto in zabavno. Nikjer drugje ne

glede zmogljivosti in prijaznosti do

najdete primerljive raznolikosti skrbno

okolja. Kdor kupi Miele, pokaže svoj

usklajenih oblikovnih linij in barvnih svetov,

odnos do kakovosti in življenjski slog.

ki se ujemajo z najrazličnejšimi sprednjimi
stranicami kuhinjskega pohištva. Vseeno je,
kako opremite svojo kuhinjo: Miele se vam
popolno prilagodi.
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MIELE@
HOME

2

Povezava aparatov v omrežje s sistemom Miele@home*
Pomembne značilnosti sistema Miele@home*

Pametno povezani: z inovativnim sistemom Miele@home lahko v
polnosti izkoristite potencial svojih aparatov Miele in si še bolj olajšate vsakdanje življenje. Vsi inteligentni gospodinjski aparati Miele
omogočajo udobno in varno povezavo v omrežje. Upravljanje je
preprosto – z Mielejevo aplikacijo, glasovnim upravljanjem ali vključitvijo v obstoječe rešitve pametnega doma. Povezava v omrežje
poteka prek WLAN-usmerjevalnika in oblaka Miele Cloud.

Aplikacija Miele**
Vaš popolni spremljevalec: z Mielejevo aplikacijo imate svoje aparate
Miele vedno pod nadzorom. Bi želeli na primer spremljati postopek v
pečici ali vedeti, ali je program pranja že končan? Aplikacija vam
zagotavlja potrebne informacije in omogoča udobno in hitro upravljanje. Poleg tega vam nudi dodatne informacije in storitve, povezane z
vašimi aparati Miele, npr. pomočnika za pranje ali recepte. Prenesite
si aplikacijo zdaj!

Glasovna pomočnica***
Glasovna pomočnica Amazon Alexa vam omogoča, da svoje gospodinjske aparate Miele, povezane v omrežje, upravljate kar se da
udobno z izgovorjenimi ukazi. Na ta način lahko izvedete zagon
programa, nastavitve in priklic informacij o statusu. Poleg tega imate
dostop do najrazličnejših storitev. Preprosto aktivirajte potrebno
spretnost Miele in začnite uporabljati glasovno upravljanje. Najboljše
pri tem je, da imate proste roke – za več udobja, higiene in
fleksibilnosti.

Vključitev v pametni dom
S premišljenimi partnerskimi rešitvami lahko povezljive aparate Miele
vključimo v obstoječi sistem pametnega doma. Šele celovito omreženje hišne opreme in gospodinjskih aparatov namreč prinese
vsestranske prednosti pri energijski učinkovitosti, udobju in varnosti.
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Povezava aparatov v omrežje s sistemom Miele@home*
Pomembne značilnosti aplikacije Miele*

Nadzorna plošča
Vedno na tekočem: na nadzorni plošči vidite
status vseh svojih povezanih aparatov Miele.

MobileControl
Vedno vse na dosegu roke: s funkcijo
MobileControl lahko svoje aparate upravljate
z aplikacijo.

RemoteService
Posodobljeno: Miele RemoteService omogoča namestitev posodobitev programske
opreme na aparat s prenosom podatkov.

ShopConnect
Preprosto in hitro: ShopConnect omogoča
udobno naročanje Mielejevega potrošnega
blaga v spletni prodajalni Miele.

Odkrijte druge možnosti Mielejeve aplikacije na www.miele.com

Prenesite si aplikacijo zdaj!

*** Dodatna digitalna ponudba podjetja Miele & Cie. KG. Vse pametne aplikacije omogoča sistem Miele@home. Obseg funkcij je odvisen od modela in države.
*** N
 a voljo za mobilno končno napravo (minimalne zahteve so podane v trgovini App Store. Prikazana verzija aplikacije bo predvidoma na voljo v drugi polovici leta 2021.)
*** G
 lasovno upravljanje uporablja storitev Amazon Alexa in temelji na njeni razpoložljivosti. Obseg funkcij je odvisen od države.
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PEČICA DIALOG

3
Pečica Miele Dialog

Svetovna novost: pečica Dialog
Popolnost kuharske umetnosti

4

Miele je že vse od ustanovitve podjetja
sinonim za navdušujoče inovacije in novo
raven odličnosti. Z razvojem pečice Dialog
sledimo tej brezpogojni težnji. Nismo izdelali
le novega izdelka, ampak smo osnovali
povsem novo kategorijo, ki ne pomeni nič
manj kot revolucijo v vaši kuhinji.

Pečica Miele Dialog

Brez truda pripravite jedi, ki drugim ne
uspejo: z inteligentnim in natančnim usmerjanjem energije lahko Mielejeva pečica
Dialog živila, ki običajno potrebujejo različne
čase kuhanja, pripravi v nesluteni popolnosti
– in to istočasno. Tako vam odpira povsem
nov spekter možnosti, ki vaši kulinarični
domišljiji ne postavlja nobenih omejitev.
Uživajte v slastno dišeči aromi in
prvovrstnem okusu pripravljene trske – v
ledenem bloku, ki se ne stopi! Ali enakomerno pečenem govejem fileju. Ali specite
na primer kruh ali žemljice povsem brez
skorje.
Z Mielejevo pečico Dialog lahko v svoji lastni
kuhinji doživite prednosti priprave v kakovosti kulinaričnih zvezdic in uživate v izvrstni
kuharski umetnosti v vsej njeni popolnosti.
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Kuharska inovacija

Odličnost

Tehnologija M Chef spreminja vse

Čista popolnost

Presežnikov se ne da opisati, treba jih je doživeti. Revolucionarna
tehnologija M Chef Mielejeve pečice Dialog omogoča doslej nesluteno dimenzijo v pripravi živil. Pečica je s pomočjo senzorjev vsakih
deset sekund v dialogu z živili. Na ta način lahko pečica Dialog
različna živila, kot so meso, ribe ali kruh, istočasno natančno pripravi. Poleg tega je pripravo jedi, kot je denimo telečji file v plašču iz
čebeljega voska, omogočila šele revolucionarna tehnologija M Chef.
V nasprotju z običajnimi postopki, pri katerih se meso peče od zunaj
navznoter, se pri tej metodi toplotno obdela po celotnem volumnu.
Med to nežno metodo priprave se vosek ne stopi, telečji file pa
postane nežen in sočen.

Ko se najboljša kakovost živil sreča z optimalno kakovostjo priprave,
je rezultat popoln užitek. Po tem se odlikuje visoka umetnost kulinarike. S pečico Miele Dialog lahko uživate v kakovosti vrhunske
gastronomije v svojem lastnem domu – in to vsak dan. Medtem ko
konvencionalni postopki z vročino prodirajo v živilo le počasi od
zunaj navznoter, Mielejeva pečica Dialog s tehnologijo M Chef
poskrbi, da se že od prve sekunde enakomerno toplotno obdeluje
celoten volumen. Zato vsak kos mesa ostane v celoti sočen, ribe in
morski sadeži pa vas prepričajo s še finejšo strukturo. Te prednosti
vas bodo razveselile tudi pri peki. Ni pomembno, ali želite pripraviti
kmečki kruh ali prefinjeno pecivo – pečica Miele Dialog ne izboljša le
volumna in strukture testa, temveč ustvari tudi skorjico in testo
zapeče povsem po vašem okusu.

Preprostost

Hitrost

Preživite več časa s svojimi gosti kot v kuhinji

Dober okus ni vprašanje časa

Pečica Dialog postavlja merila s svojim edinstvenim načinom delovanja, prepriča pa tudi z intuitivnim upravljanjem – po želji preprosto s
pametnim telefonom. S funkcijo MobileControl pošljete nastavitve
recepta neposredno Mielejevi pečici Dialog, lahko pa tudi kadar koli
preverite postopek.

Edinstvenost pečice Miele Dialog pa sloni še na eni sestavini: času.
Če so bile zahtevne jedi doslej povezane z zamudnim pripravljanjem
in dolgo toplotno obdelavo, ta enkratna tehnologija doseže vsaj
enako kakovost v bistveno krajšem času. Sočna, „počasi pečena“
natrgana svinjina, ki se topi v ustih, običajno potrebuje od 8 do 16 ur,
da razvije svoj značilni okus. Predstavljajte si natanko takšen rezultat
– v samo dveh urah in pol.
Nežna tehnologija pa prinaša tudi posebne prednosti za odtajevanje.
Vaša zamrznjena živila se hitreje enakomerno odtajajo in imajo enako
kakovost kot sveže sestavine.

Pečica Miele Dialog

Zahtevni jedilniki z več komponentami vam odslej ne bodo predstavljali več izziva. Z avtomatskimi programi menijev M Chef lahko zdaj
sproščeno sprejmete svoje goste, ne da bi vas skrbelo, ali bodo jedi
uspele. Pečica Miele Dialog ves čas samostojno nadzoruje pripravo
jedi, da so vsa živila hkrati pripravljena natanko do želene stopnje.
Veselite se torej odlično pripravljenih zahtevnih jedi, kot so losos na
blitvi in sveže pečeni brioši, ki so vsi pripravljeni v istem trenutku.
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Popolno opremljene za dovršen užitek

M Chef
Kuhajte, kot doslej še ni bilo
mogoče: z revolucionarno tehnologijo
M Chef se vaša živila kuhajo po celotnem
volumnu in se enakomerno segrevajo. To
omogoča dovajanje energije s pomočjo
elektromagnetnih valov in hkratno merjenje
energije, ki jo je živilo že sprejelo, v obliki
enot Gourmet Unit. Proces kuhanja se ves
čas nadzoruje in prilagaja. Po lastnih željah
kombinirajte tehnologijo M Chef s konvencionalnimi načini delovanja. Tako lahko
pripravite jedi, kakršne doslej niso bilo
mogoče.

Meni M Chef
Natančno pripravljen meni:
različna živila so lahko istočasno pripravljena, in to natančno do želene stopnje in v
istem času priprave.

Gourmet Profi
Nastavite vse parametre po
svojih željah – in pripravljene jedi bodo
povsem ustrezale vašim predstavam.

Pomočnik Gourmet
Nasvet strokovnjaka: pomočnik
Gourmet vam predlaga ustrezne nastavitve
za pripravo vaših živil.

Nežno odtajevanje
Enakomerno in hitro: v najkrajšem času nežno odtajajte živila, ne da bi se
njihova kakovost poslabšala.

Miele@home
Naredite svoje življenje pametno:
Miele@home vam omogoča pametno
povezavo aparatov v omrežje – za več
možnosti.

Pečica Miele Dialog

Edinstvene značilnosti pečice Miele Dialog
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Ustrezna nastavitev za vsak recept
Načini delovanja Mielejeve pečice Dialog

M Chef + Vroč zrak plus
Čudovito puhasto in rahlo: idealno za še hitrejšo in
nežnejšo peko peciva, pečenje mesa in kuhanje.

Vroč zrak plus
Čudovito puhasto in rahlo: idealno za hitro in nežno
peko peciva in pečenje mesa na do dveh nivojih.

M Chef + Zgornje/spodnje gretje
Za ljubitelje klasike: izvrstna priprava tradicionalnih
receptov za peko in pečenje v najkrajšem času.

Zgornje/spodnje gretje
Univerzalno uporabno in klasično dobro: za popoln
uspeh vseh tradicionalnih receptov za peko in pečenje.

M Chef + Intenzivno pečenje
Ravno prav za vlažne obloge: pica, quiche ali sadni
kolač – spodaj hrustljavo, zgoraj sočno.

Intenzivno pečenje
Hrustljavo dno, slastna obloga: pica, quiche ali sadni
kolač – spodaj hrustljavo, zgoraj sočno.

M Chef + Peka s paro
Posebej okusno po zaslugi dodatka vlage: enkratna
zapečena skorjica in sočna, nežna riba – s prihrankom
časa.

Peka s paro
Kot iz pekarne: dodatna vlažnost poskrbi za enkratno
rahlo testo in zapečeno skorjico.

M Chef + Avtomatsko pečenje
Hitro pripravljeno sočno meso: pečenje se začne pri
visoki temperaturi, nadaljuje pa pri nastavljeni
temperaturi.

M Chef + Žar s kroženjem zraka
Hrustljava skorjica, sočna sredica: idealno za mesne
rulade, perutnino in številne druge mesne jedi.

M Chef + Veliki žar
Intenziven okus: za hitro pečenje večjih količin klobas,
nabodal, zelenjave in drugih živil na žaru.

Avtomatski programi
Brezskrbno pričarajte več kot 100 jedi: naj bo meni
M Chef, kruh, kolač ali riba – vse bo pripravljeno
povsem avtomatsko.

Nežno odtajevanje
Vaša zamrznjena živila se enakomerno odtajajo in
imajo enako kakovost kot sveže sestavine.
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Avtomatsko pečenje
Tako meso ostane sočno: pečenje se začne pri visoki
temperaturi, nadaljuje pa pri nastavljeni temperaturi.

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
klobas, nabodal, zelenjave in številnih drugih jedi na
žaru.

Mali žar
Posebej za majhne količine: če pripravljate nekaj
manjšega, tako odlično uspejo klobase, zelenjava in
številne druge jedi.

Ustrezna nastavitev za vsak recept
Načini delovanja Mielejeve pečice Dialog

Zgornje gretje
Pika na i: za popoln zaključek priprave – gratiniranje,
popečenje in dodatno zapečenje.

Spodnje gretje
Individualna priprava: za pripravo jedi v vodni kopeli ali
za dodatno porjavenje na spodnji strani.

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

Pečica Miele Dialog

Pečenje pri nizki temperaturi
Za popoln uspeh: nizke temperature iz običajnih
receptov za pečenke ustvarijo specialitete.
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Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za pečico Dialog

Filozofija upravljanja
Intuitivno upravljanje z dotikom prsta

M Chef
Inovativna metoda kuhanja, ki uporablja energijo v obliki
enot Gourmet Unit.
MultiLingua
Vsestranski talent: nastavite lahko različne jezike izpisov
na prikazovalniku, tako da so vse informacije povsem
razumljive.
Meni M Chef
Različna živila, ki se kuhajo v enem postopku, so pripravljena istočasno.
Gourmet Profi
Program za poznavalce. Individualne možnosti nastavitve
parametrov.
Pomočnik Gourmet
Ta funkcija vam predlaga parametre, prilagojene jedem,
ki jih pripravljate.
Nežno odtajevanje
Videz in struktura ter notranje jedro ostanejo popolnoma
nespremenjeni.
Avtomatski programi
Povsem avtomatska priprava jedi, ki bistveno olajša delo.
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Pečica Dialog
Pregled izdelkov

DO 7860

•
•
•
•
•
•
•/•
•
•

Pečica Miele Dialog

Tipska/prodajna oznaka
Izvedba in dizajn
Pečica Dialog
Osvetljen logotip M Chef
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Kuharska inovacija M Chef
Private Dining
Gourmet Profi
Gourmet Assistent
Predhodno segrevanje/ohranjanje toplote
Termometer za živila
Funkcija Crisp
Načini delovanja
M Chef + Vroč zrak plus/+ Zgornje/spodnje gretje
M Chef + Intenzivno pečenje/+ Peka s paro
M Chef + Avtomatsko pečenje/+ Veliki žar/+ Žar s kroženjem zraka
Meni M Chef
Avtomatski programi
Nežno odtajevanje
Žar/Vroč zrak plus/Zgornje/spodnje gretje/Žar s kroženjem zraka
Mali žar/Zgornje gretje
Intenzivno pečenje/Spodnje gretje
Avtomatsko pečenje
Peka s paro
Pečenje pri nizki temperaturi/Posebne uporabe
Udobna uporaba
Prikazovalnik
SoftOpen
MultiLingua
Časovno nastavljivi dodatki pare
Prikaz ure/prikaz datuma/nastavljiv zvočni signal
Programiranje začetka/trajanja časa priprave
Dejanska/nastavljena/predlagana temperatura
Predlagane enote Gourmet
Program Sabbat
Individualne nastavitve
Učinkovitost in trajnostnost
Izraba preostale toplote
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel
Pirolitično samočiščenje
Katalizator, ogrevan
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home
Prikaz SuperVision
Varnost
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo
Varnostni izklop/zapora vklopa
Tehnični podatki
Volumen notranjosti pečice v l/število nivojev vstavljanja
Osvetlitev
Mere niše v mm (Š x V x G)
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A/število faz
Priložena oprema
Plitvi pekač/globoki pekač s prevleko PerfectClean
Rešetka za peko in pečenje PyroFit
Barve
Grafitno siva
Plemenito jeklo/CleanSteel
Obsidian črna

•/•
•/•
•/•/•
•

nad 100

•
•/•/•/•
•/•
•/•
•
•
•/•

M Touch

•
•
•
•/•/•
•/•
•/•/•
•
•
•
•
•
•

–

•
•
–

•/•

50/4
BrilliantLight
560 – 568 x 590 – 595 x 550
3,7/220 – 240/16/1
1/1
1

•
•
•
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Podpultne in vgradne pečice Miele

Izvedbe
Podpultna pečica
Načrtovanje kuhinje s kombinacijo dveh
aparatov: naše podpultne pečice so vedno
kombinirane s kuhalno ploščo. Zato se
vgradijo pod delovni pult – pečica je tako
kompaktno integrirana v kuhinjo. Kuhalno
ploščo in podpultno pečico upravljate z
gumbi v upravljalni plošči pečice. In če hkrati
pripravljate jed v pečici in kuhate na kuhalni
plošči, imate popoln pregled nad vsem z
enim samim pogledom.
Vgradna pečica
Za več fleksibilnosti pri oblikovanju kuhinje
poskrbijo naše vgradne pečice, ki jih lahko
poljubno namestite neodvisno od kuhalne
plošče – na primer neposredno v višini oči.
Tako je vaše delo ergonomično in živila lahko
udobno vzamete iz pečice.
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V višini oči ali pod kuhalno ploščo
Izvedbe, mere niš, notranjosti in sistemi čiščenja
Mielejevih podpultnih in vgradnih pečic*
Mere niše

Kompaktna
60 cm široka, 45 cm visoka

Prostorna
60 cm široka, 60 cm visoka

Posebej velika
90 cm široka, 48 cm visoka

Prostorna
76 litrov, 5 nivojev vstavljanja

Posebej velika
90 litrov, 3 nivoji vstavljanja

Podpultne in vgradne pečice Miele

Raznolikost velikosti

Kompaktna
49 litrov, 3 nivoji vstavljanja

Sistemi čiščenja
Pripravljene jedi – slastne. Ampak čiščenje? Miele vam ponuja dve različni možnosti, ki kar
najbolj poenostavita čiščenje pečice: PerfectClean in pirolizo.

PerfectClean
Izjemno preprosto čiščenje.
Notranjost vaše pečice je opremljena z
oplemeniteno površino, ki se odlikuje z
edinstvenim učinkom proti prijemanju
– ostanke hrane in trdovratno umazanijo
lahko preprosto obrišete z malo raztopine
za pomivanje posode. Na ta način prihranite
dragoceni čas, ki ga lahko namesto za
čiščenje uporabite drugače.

Piroliza in oprema PyroFit*
Bolj udobno ne gre: piroliza z visokimi
temperaturami poskrbi, da se vsi ostanki
hrane sprostijo s površin v notranjosti
pečice in razpadejo na pepel – vaša pečica
se samodejno očisti! Rešetke za peko in
pečenje, stranska vodila in izvlečna vodila
FlexiClip so opremljeni s prevleko PyroFit,
zato jih lahko med tem postopkom pustite v
pečici. Na koncu pepel preprosto obrišete s
krpo z dna pečice.

* odvisno od modela
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Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Peka s paro1)
Z dodatkom vlage zlahka
dosežete profesionalne rezultate: med peko
s paro se v notranjost pečice dodaja vlaga.
Z vlago so lahko kombinirani različni načini
delovanja – za kar najboljše rezultate peke in
pečenja. Meso je znotraj nežno in sočno,
zunaj pa dobi okusno zapečeno skorjico.
Žemljice in kruh imajo rahlo sredico in
enakomerno zapečeno ter hrustljavo skorjo
– kot iz pekarne. Posebno udobno: dodatke
pare lahko časovno programirate, da ste
povsem fleksibilni. Peko s paro uporabljajo
tudi različni avtomatski programi, da zagotovijo najboljše rezultate.

Kamera v notranjosti pečice
Stalen pregled nad postopkom
priprave. Pametne in inovativne rešitve z
integrirano kamero v notranjosti pečice.

Avtomatski programi
Hitro pripravljene slastne jedi: naj bo kruh,
kolač ali riba – vse je pripravljeno povsem
avtomatsko.

TasteControl2)
Avtomatsko hitro ohlajanje
preprečuje neželeno nadaljnjo toplotno
obdelavo in lahko po želji ohranja toploto
jedi.

Brezvrvični termometer za
živila3)
Do stopinje natančna priprava rib in mesa:
prikaz preostalega časa vam pove, kdaj bo
jed pečena.

Miele@home
Naredite svoje življenje pametno:
Miele@home vam omogoča pametno
povezavo aparatov v omrežje – za več
možnosti.

* odvisno od modela
1) s patentirano sesalno napravo
Patent: EP 2 190 295 B1
2) Patent: EP 1 714 083 B1
3) Patent: EP 1 985 983 B1

Podpultne in vgradne pečice Miele

Prednosti* podpultnih in vgradnih pečic
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Ustrezna nastavitev za vsak recept
Načini delovanja* Mielejevih podpultnih in vgradnih pečic

Vroč zrak plus
Čudovito puhasto in rahlo: idealno za nežno peko
peciva in pečenje mesa na do dveh nivojih.

Odtajevanje
Nežno do zamrznjenih živil: zamrznjena živila se nežno
odtajajo s hladnim zrakom, torej v idealnih pogojih.

Zgornje in spodnje gretje
Univerzalno uporabno in klasično dobro: za popoln
uspeh vseh tradicionalnih receptov za peko in pečenje.

Booster
Ekspresna hitrost za tiste, ki se jim mudi: kdor ima
pogosto premalo časa za kuhanje, bo posebej cenil
kratek čas segrevanja.

Intenzivno pečenje
Hrustljavo dno, slastna obloga: pica, quiche ali sadni
kolač – spodaj hrustljavo, zgoraj sočno.

Avtomatsko pečenje
Tako meso ostane sočno: pečenje mesa se začne pri
visoki temperaturi, nadaljuje pa pri nastavljeni
temperaturi.

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: na žaru lahko pečete tudi večje
količine steakov, klobas, nabodal in drugih jedi.

Mali žar
Posebej za majhne količine: če pripravljate nekaj
manjšega, tako najbolje uspejo steaki, klobase in
podobne jedi.

Eko vroč zrak
Posebej varčno: gratinirane jedi ali narastki optimalno
uspejo.

Program Sabbat
Program Sabbat omogoča uporabo aparata tudi med
judovskimi prazniki.

Zgornje gretje
Pika na i za videz in okus: za popolne gratinirane,
popečene in dodatno zapečene jedi.

Spodnje gretje
Individualna priprava: za pripravo jedi v vodni kopeli ali
za dodatno porjavenje na spodnji strani.
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Avtomatski programi
V miru pričarajte številne jedi: naj bo kruh, kolač ali
perutnina – vse bo pripravljeno povsem avtomatsko.

Pečenje pri nizki temperaturi
Nežno in sočno: meso se pri nizkih temperaturah
posebej enakomerno speče in se zunaj ne izsuši.

Posebne uporabe
Preprost način za nevsakdanje uporabe: različni
posebni programi, npr. Sušenje, zagotavljajo izvrstne
rezultate.

Lastni programi
Za vaše najljubše jedi: določite le način, temperaturo in
trajanje ter jih vedno znova pripravljajte.

Peka s paro
Kot iz pekarne: dodatna vlažnost poskrbi za enkratno
rahlo testo in zapečeno skorjico.

Peka s paro z avtomatskim pečenjem
Optimalno pečenje: začetno pečenje pri visoki in
nadaljnje pečenje pri izbrani temperaturi z dodatkom
vlage.

Peka s paro z načinom Vroč zrak plus
Čudovito puhasto in rahlo: idealno za peko peciva in
pečenje mesa z dodatkom vlage na do treh nivojih.

Peka s paro z intenzivnim pečenjem
Naj bo pica, quiche ali sadni kolač: z dodatkom vlage
je dno hrustljavo, obloga pa ostane sočna.

Peka s paro z načinom Zgornje in spodnje gretje
Klasično dobro: z dodatkom vlage za kar najboljši
uspeh vseh tradicionalnih receptov za peko in pečenje.

* odvisno od modela

Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za podpultne in vgradne pečice

Upravljanje
Intuitivno upravljanje z velikim prikazovalnikom na dotik.
Preprosto in hitro upravljanje z dotikom prsta.
Neposredna izbira načinov delovanja in časov s senzorskimi tipkami, prikaz na enovrstičnem besedilnem
prikazovalniku
Izbira načinov delovanja, temperatur in časov z gumbom,
prikaz na 7-segmentnem prikazovalniku

Podpultne in vgradne pečice Miele

MultiLingua
Vsestranski talent: nastavite lahko različne jezike izpisov
na prikazovalniku, tako da so vse informacije povsem
razumljive.
Enostavno čiščenje
Oplemenitenje površine z učinkom proti prijemanju za
neprekosljivo udobje pri čiščenju
Razredi energijske učinkovitosti
Prikazana je energijska učinkovitost.

Peka s paro
Kombinacija običajnega načina delovanja in vlage.
Odvisno od opreme so na voljo različne možnosti.
Izvlečna vodila FlexiClip
Popoln izvlek za fleksibilno in varno uporabo rešetke
zunaj pečice
TasteControl
Skrajno natančno: po časovno krmiljenih postopkih
priprave se notranjost pečice ohladi, da se prepreči
neželena nadaljnja toplotna obdelava.
Termometer za živila
Do stopinje natančno pečenje

Kamera
Kamera v pečici nudi stalen pregled nad jedmi.
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Podpultna pečica
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka
Načini delovanja
Vroč zrak plus/Eko vroč zrak/Intenzivno pečenje/Odtajevanje
Zgornje/spodnje gretje/Spodnje gretje/Zgornje gretje
Žar/Mali žar/Žar s kroženjem zraka
Peka s paro
Avtomatski programi
Avtomatski programi, specifični za posamezne države
Avtomatsko pečenje/Pečenje pri nizki temperaturi
Izvedba in dizajn
Podpultna pečica
Pogrezljivi gumbi
Udobna uporaba
Prikazovalnik
SoftOpen/SoftClose
Prikaz ure/prikaz datuma/nastavljiv zvočni signal
Programiranje začetka/konca/trajanja časa priprave
Dejanska/nastavljena temperatura
MultiLingua
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)
Izraba preostale toplote
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel
Notranjost pečice s prevleko PerfectClean in katalitično hrbtno steno
Pirolitično samočiščenje
Katalizator ogrevan/neogrevan
Vrata pečice CleanGlass
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/MobileControl
RemoteService/prikaz SuperVision
Varnost
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo
Varnostni izklop/zapora vklopa
Krmiljenje kuhalne plošče
Kombinacija z indukcijsko kuhalno ploščo
Kombinacija z električno kuhalno ploščo
Tehnični podatki
Volumen notranjosti pečice v l/število nivojev vstavljanja
Osvetlitev
Natančno uravnavanje temperature v °C
Mere niše v mm (Š x V x G)
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A/število faz
Priložena oprema
Plitvi pekač/luknjičasti pekač s prevleko PerfectClean
Globoki pekač s prevleko PerfectClean
Rešetka za peko in pečenje brez/s prevleko PerfectClean/
odporna proti pirolizi
Izvlečno vodilo FlexiClip brez/s prevleko PerfectClean/
odporno proti pirolizi
Stranska vodila brez/s prevleko PerfectClean/odporna proti pirolizi
Barve
Plemenito jeklo/CleanSteel
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H 2265-1 E ACTIVE

•/•/•/•
•/•/–
•/–/•

–
–
–
–/–

•
•
EasyControl
–/–
•/–/•
–/•/•
•/•
–
A+
–

•
•

–
–/–

•

–/–
–/–

•
•/•
–

•

76/5
1 halogenska sijalka
30 – 250
560 – 568 x 600 x 550
11,3/220 – 240/16/3
–/–
1
1/–/–
–/–/–
1/–/–

•

Vgradne pečice
Pregled izdelkov

H 2265-1 B ACTIVE

•

H 2265-1 BP ACTIVE

•

H 2267-1 B ACTIVE

•

–/•

–/•

–/•

–/–
–/–
–/–

–/–
–/–
–/–

–/–
–/–
–/–

•/•/•/•
•/•/–
•/–/•

•/•/•/–
•/•/–
•/–/•

•/•/•/•
•/•/–
•/–/•

EasyControl
–
–
–/–
–
–
–
•/–/•
–/•/•
•/•/•
–/•
–

EasyControl
–
–
–/–
–
–
–
•/–/•
–/•/•
•/•/•
–/•
–

EasyControl
–
–
–/–
–
–
–
•/–/•
–/•/•
•/•/•
–/•
–

A+
–

A+
–

A+
–

•
•

–

•

•
•

–
–
–
–/–

–
–
–
–/–

–
–
–
–/–

–
–/–

•

–/–

–
–/–

–/–
–/–

–/–
–/–

–/–
–/–

•
•/•

•
•/•

•
•/•

76/5
1 halogenska sijalka
30 – 250
560 – 568 x 590 – 595 x 550
3,5/220 – 240/16

76/5
1 halogenska sijalka
30 – 280
560 – 568 x 590 – 595 x 550
3,6/220 – 240/16

76/5
1 halogenska sijalka
30 – 250
560 – 568 x 590 – 595 x 550
3,5/220 – 240/16

–/–
1

–/–
1

1/–
1

1/–/–

1/–/–

1/–/–

–/–/–
1/–/–

–/–/–
1/–/–

1/–/–
1/–/–

•

•

•

•

•

Podpultne in vgradne pečice Miele

Tipska/prodajna oznaka
Izvedba in dizajn
Vgradna pečica
Brez ročaja/pogrezljivi gumbi
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Hitro ohlajanje/Hitro ohlajanje z ohranjanjem toplote
Brezvrvični termometer za živila/termometer za živila
Predhodno segrevanje/funkcija Crisp
Načini delovanja
Vroč zrak plus/Eko vroč zrak/Intenzivno pečenje/Odtajevanje
Zgornje/spodnje gretje/Spodnje gretje/Zgornje gretje
Žar/Mali žar/Žar s kroženjem zraka
Peka s paro
Avtomatski programi
Avtomatski programi, specifični za posamezne države
Avtomatsko pečenje/Pečenje pri nizki temperaturi
Udobna uporaba
Prikazovalnik
Senzor približevanja MotionReact
Kamera v aparatu
SoftOpen/SoftClose
Touch2open
MultiLingua
Časovno nastavljivi dodatki pare
Prikaz ure/prikaz datuma/nastavljiv zvočni signal
Programiranje začetka/konca/trajanja časa priprave
Dejanska/nastavljena/predlagana temperatura
Lastni programi/individualne nastavitve
Program Sabbat
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)
Izraba preostale toplote
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel
Notranjost pečice s prevleko PerfectClean in katalitično hrbtno steno
Pirolitično samočiščenje
Katalizator ogrevan/neogrevan
Vrata pečice CleanGlass
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/MobileControl
RemoteService/prikaz SuperVision
Varnost
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo
Varnostni izklop/zapora vklopa
Tehnični podatki
Volumen notranjosti pečice v l/število nivojev vstavljanja
Osvetlitev
Natančno uravnavanje temperature v °C
Mere niše v mm (Š x V x G)
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A
Priložena oprema
Plitvi pekač/luknjičasti pekač s prevleko PerfectClean
Globoki pekač s prevleko PerfectClean
Rešetka za peko in pečenje brez/s prevleko PerfectClean/
odporna proti pirolizi
Izvlečno vodilo FlexiClip brez/s prevleko PerfectClean/
odporno proti pirolizi
Stranska vodila brez/s prevleko PerfectClean/odporna proti pirolizi
Barve
Plemenito jeklo/CleanSteel

•

47

Vgradne pečice
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka
Izvedba in dizajn
Vgradna pečica
Brez ročaja/pogrezljivi gumbi
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Hitro ohlajanje/Hitro ohlajanje z ohranjanjem toplote
Brezvrvični termometer za živila/termometer za živila
Predhodno segrevanje/funkcija Crisp
Načini delovanja
Vroč zrak plus/Eko vroč zrak/Intenzivno pečenje/Odtajevanje
Zgornje/spodnje gretje/Spodnje gretje/Zgornje gretje
Žar/Mali žar/Žar s kroženjem zraka
Peka s paro
Avtomatski programi
Avtomatski programi, specifični za posamezne države
Avtomatsko pečenje/Pečenje pri nizki temperaturi
Udobna uporaba
Prikazovalnik
Senzor približevanja MotionReact
Kamera v aparatu
SoftOpen/SoftClose
Touch2open
MultiLingua
Časovno nastavljivi dodatki pare
Prikaz ure/prikaz datuma/nastavljiv zvočni signal
Programiranje začetka/konca/trajanja časa priprave
Dejanska/nastavljena/predlagana temperatura
Lastni programi/individualne nastavitve
Program Sabbat
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)
Izraba preostale toplote
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel
Notranjost pečice s prevleko PerfectClean in katalitično hrbtno steno
Pirolitično samočiščenje
Katalizator ogrevan/neogrevan
Vrata pečice CleanGlass
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/MobileControl
RemoteService/prikaz SuperVision
Varnost
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo
Varnostni izklop/zapora vklopa
Tehnični podatki
Volumen notranjosti pečice v l/število nivojev vstavljanja
Osvetlitev
Natančno uravnavanje temperature v °C
Mere niše v mm (Š x V x G)
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A
Priložena oprema
Plitvi pekač/luknjičasti pekač s prevleko PerfectClean
Globoki pekač s prevleko PerfectClean
Rešetka za peko in pečenje brez/s prevleko PerfectClean/
odporna proti pirolizi
Izvlečno vodilo FlexiClip brez/s prevleko PerfectClean/
odporno proti pirolizi
Stranska vodila brez/s prevleko PerfectClean/odporna proti pirolizi
Barve
Plemenito jeklo/CleanSteel
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H 2267-1 BP ACTIVE

•

–/•
–/–
–/–
–/–

•/•/•/–
•/•/–
•/–/•

–
–
–
–/–

EasyControl
–
–
–/–
–
–
–
•/–/•
–/•/•
•/•/•
–/•
–
A+
–

•

–

•

–/–

•

–/–
–/–

•
•/•
76/5
1 halogenska sijalka
30 – 280
560 – 568 x 590 – 595 x 550
3,6/220 – 240/16
1/–
1
1/–/–
1/–/–
1/–/–

•

Vgradne pečice
Pregled izdelkov

H 2850 B

•

H 2850 BP

•

H 2860 B

•

–/•

–/•

–/•

–/–
–/–
–/–

–/–
–/–
–/–

–/–
–/–
–/–

•/•/•/•
•/•/–
•/–/•

•/•/•/–
•/•/–
•/–/•

•/•/•/•
•/•/–
•/–/•

EasyControl
–
–
•/•
–
–
–
•/–/•
–/•/•
•/•/•
–/•
–

EasyControl
–
–
•/•
–
–
–
•/–/•
–/•/•
•/•/•
–/•
–

EasyControl
–
–
•/•
–
–
–
•/–/•
–/•/•
•/•/•
–/•
–

A+
–

A+
–

A+
–

•
•

–

•

•
•

–
–
–
–/–

–
–
–
–/–

–
–
–
–/–

–
–/–

•

–/•

–
–/–

–/–
–/–

–/–
–/–

–/–
–/–

•
•/•

•
•/•

•
•/•

76/5
1 halogenska sijalka
30 – 250
560 – 568 x 590 – 595 x 550
3,5/220 – 240/16

76/5
1 halogenska sijalka
30 – 280
560 – 568 x 590 – 595 x 550
3,6/220 – 240/16

76/5
1 halogenska sijalka
30 – 250
560 – 568 x 590 – 595 x 550
3,5/220 – 240/16

–/–
1

–/–
1

1/–
1

1/–/–

1/–/–

1/–/–

–/–/–
1/–/–

–/–/–
1/–/–

1/–/–
1/–/–

•

•

•

•

•

Podpultne in vgradne pečice Miele

Tipska/prodajna oznaka
Izvedba in dizajn
Vgradna pečica
Brez ročaja/pogrezljivi gumbi
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Hitro ohlajanje/Hitro ohlajanje z ohranjanjem toplote
Brezvrvični termometer za živila/termometer za živila
Predhodno segrevanje/funkcija Crisp
Načini delovanja
Vroč zrak plus/Eko vroč zrak/Intenzivno pečenje/Odtajevanje
Zgornje/spodnje gretje/Spodnje gretje/Zgornje gretje
Žar/Mali žar/Žar s kroženjem zraka
Peka s paro
Avtomatski programi
Avtomatski programi, specifični za posamezne države
Avtomatsko pečenje/Pečenje pri nizki temperaturi
Udobna uporaba
Prikazovalnik
Senzor približevanja MotionReact
Kamera v aparatu
SoftOpen/SoftClose
Touch2open
MultiLingua
Časovno nastavljivi dodatki pare
Prikaz ure/prikaz datuma/nastavljiv zvočni signal
Programiranje začetka/konca/trajanja časa priprave
Dejanska/nastavljena/predlagana temperatura
Lastni programi/individualne nastavitve
Program Sabbat
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)
Izraba preostale toplote
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel
Notranjost pečice s prevleko PerfectClean in katalitično hrbtno steno
Pirolitično samočiščenje
Katalizator ogrevan/neogrevan
Vrata pečice CleanGlass
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/MobileControl
RemoteService/prikaz SuperVision
Varnost
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo
Varnostni izklop/zapora vklopa
Tehnični podatki
Volumen notranjosti pečice v l/število nivojev vstavljanja
Osvetlitev
Natančno uravnavanje temperature v °C
Mere niše v mm (Š x V x G)
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A
Priložena oprema
Plitvi pekač/luknjičasti pekač s prevleko PerfectClean
Globoki pekač s prevleko PerfectClean
Rešetka za peko in pečenje brez/s prevleko PerfectClean/
odporna proti pirolizi
Izvlečno vodilo FlexiClip brez/s prevleko PerfectClean/
odporno proti pirolizi
Stranska vodila brez/s prevleko PerfectClean/odporna proti pirolizi
Barve
Plemenito jeklo/CleanSteel

•
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Vgradne pečice
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka
Izvedba in dizajn
Vgradna pečica
Brez ročaja/pogrezljivi gumbi
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Hitro ohlajanje/Hitro ohlajanje z ohranjanjem toplote
Brezvrvični termometer za živila/termometer za živila
Predhodno segrevanje/funkcija Crisp
Načini delovanja
Vroč zrak plus/Eko vroč zrak/Intenzivno pečenje/Odtajevanje
Zgornje/spodnje gretje/Spodnje gretje/Zgornje gretje
Žar/Mali žar/Žar s kroženjem zraka
Peka s paro
Avtomatski programi
Avtomatski programi, specifični za posamezne države
Avtomatsko pečenje/Pečenje pri nizki temperaturi
Udobna uporaba
Prikazovalnik
Senzor približevanja MotionReact
Kamera v aparatu
SoftOpen/SoftClose
Touch2open
MultiLingua
Časovno nastavljivi dodatki pare
Prikaz ure/prikaz datuma/nastavljiv zvočni signal
Programiranje začetka/konca/trajanja časa priprave
Dejanska/nastavljena/predlagana temperatura
Lastni programi/individualne nastavitve
Program Sabbat
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)
Izraba preostale toplote
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel
Notranjost pečice s prevleko PerfectClean in katalitično hrbtno steno
Pirolitično samočiščenje
Katalizator ogrevan/neogrevan
Vrata pečice CleanGlass
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/MobileControl
RemoteService/prikaz SuperVision
Varnost
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo
Varnostni izklop/zapora vklopa
Tehnični podatki
Volumen notranjosti pečice v l/število nivojev vstavljanja
Osvetlitev
Natančno uravnavanje temperature v °C
Mere niše v mm (Š x V x G)
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A
Priložena oprema
Plitvi pekač/luknjičasti pekač s prevleko PerfectClean
Globoki pekač s prevleko PerfectClean
Rešetka za peko in pečenje brez/s prevleko PerfectClean/
odporna proti pirolizi
Izvlečno vodilo FlexiClip brez/s prevleko PerfectClean/
odporno proti pirolizi
Stranska vodila brez/s prevleko PerfectClean/odporna proti pirolizi
Barve
Plemenito jeklo/CleanSteel
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H 2860 BP

•

–/•
–/–
–/–
–/–

•/•/•/–
•/•/–
•/–/•

–
–
–
–/–

EasyControl
–
–
•/•
–
–
–
•/–/•
–/•/•
•/•/•
–/•
–
A+
–

•

–

•

–/–

•

–/–
–/–

•
•/•
76/5
1 halogenska sijalka
30 – 280
560 – 568 x 590 – 595 x 550
3,6/220 – 240/16
1/–
1
1/–/–
1/–/–
1/–/–

•

Vgradne pečice
Pregled izdelkov

H 7262 B

•

H 7262 BP

•

H 7264 B

•

–/–

–/–

–/–

–/–
–/•
–/–

–/–
–/•
–/–

–/–
–/–
–/–

•/•/•/•
•/•/–
•/–/•

•/•/•/•
•/•/–
•/–/•
•

•/•/•/•
•/•/–
•/–/•
•
•

•/–

•/–

–

•

–

–

–

DirectSensor S
–
–
•/•
–

DirectSensor S
–
–
•/•
–

DirectSensor S
–
–
•/•
–

–

–

–

•/–

•

•

–

•

•/–/•
•/•/•
•/•/•
–/•

•/–/•
•/•/•
•/•/•
–/•

•/–/•
•/•/•
•/•/•
–/•

A+
–

A+
–

A+
–

•
•

–

•

•
•

–

–

–

–
–/–

•

–/•

–
–/–

–/–
–/–

–/–
–/–

•/•
•/–

•
•/•

•
•/•

•
•/•

76/5
1 halogenska sijalka
30 – 300
560 – 568 x 590 – 595 x 550
3,5/220 – 240/16

76/5
1 halogenska sijalka
30 – 300
560 – 568 x 590 – 595 x 550
3,6/220 – 240/16

76/5
1 halogenska sijalka
30 – 300
560 – 568 x 590 – 595 x 550
3,5/220 – 240/16

1/–
1

1/–
1

1/–
1

–/1/–

–/–/1

–/1/–

–/1/–
–/1/–

–/–/1
–/–/1

–/1/–
–/1/–

•
•
•

•
•
•

–

•

•

Podpultne in vgradne pečice Miele

Tipska/prodajna oznaka
Izvedba in dizajn
Vgradna pečica
Brez ročaja/pogrezljivi gumbi
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Hitro ohlajanje/Hitro ohlajanje z ohranjanjem toplote
Brezvrvični termometer za živila/termometer za živila
Predhodno segrevanje/funkcija Crisp
Načini delovanja
Vroč zrak plus/Eko vroč zrak/Intenzivno pečenje/Odtajevanje
Zgornje/spodnje gretje/Spodnje gretje/Zgornje gretje
Žar/Mali žar/Žar s kroženjem zraka
Peka s paro
Avtomatski programi
Avtomatski programi, specifični za posamezne države
Avtomatsko pečenje/Pečenje pri nizki temperaturi
Udobna uporaba
Prikazovalnik
Senzor približevanja MotionReact
Kamera v aparatu
SoftOpen/SoftClose
Touch2open
MultiLingua
Časovno nastavljivi dodatki pare
Prikaz ure/prikaz datuma/nastavljiv zvočni signal
Programiranje začetka/konca/trajanja časa priprave
Dejanska/nastavljena/predlagana temperatura
Lastni programi/individualne nastavitve
Program Sabbat
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)
Izraba preostale toplote
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel
Notranjost pečice s prevleko PerfectClean in katalitično hrbtno steno
Pirolitično samočiščenje
Katalizator ogrevan/neogrevan
Vrata pečice CleanGlass
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/MobileControl
RemoteService/prikaz SuperVision
Varnost
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo
Varnostni izklop/zapora vklopa
Tehnični podatki
Volumen notranjosti pečice v l/število nivojev vstavljanja
Osvetlitev
Natančno uravnavanje temperature v °C
Mere niše v mm (Š x V x G)
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A
Priložena oprema
Plitvi pekač/luknjičasti pekač s prevleko PerfectClean
Globoki pekač s prevleko PerfectClean
Rešetka za peko in pečenje brez/s prevleko PerfectClean/
odporna proti pirolizi
Izvlečno vodilo FlexiClip brez/s prevleko PerfectClean/
odporno proti pirolizi
Stranska vodila brez/s prevleko PerfectClean/odporna proti pirolizi
Barve
Grafitno siva
Plemenito jeklo/CleanSteel
Obsidian črna

•

•

–
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Vgradne pečice
Pregled izdelkov

52

Tipska/prodajna oznaka
Izvedba in dizajn
Vgradna pečica
Brez ročaja/pogrezljivi gumbi
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Hitro ohlajanje/Hitro ohlajanje z ohranjanjem toplote
Brezvrvični termometer za živila/termometer za živila
Predhodno segrevanje/funkcija Crisp
Načini delovanja
Vroč zrak plus/Eko vroč zrak/Intenzivno pečenje/Odtajevanje
Zgornje/spodnje gretje/Spodnje gretje/Zgornje gretje
Žar/Mali žar/Žar s kroženjem zraka
Peka s paro
Avtomatski programi
Avtomatski programi, specifični za posamezne države
Avtomatsko pečenje/Pečenje pri nizki temperaturi
Udobna uporaba
Prikazovalnik
Senzor približevanja MotionReact
Kamera v aparatu
SoftOpen/SoftClose
Touch2open
MultiLingua
Časovno nastavljivi dodatki pare
Prikaz ure/prikaz datuma/nastavljiv zvočni signal
Programiranje začetka/konca/trajanja časa priprave
Dejanska/nastavljena/predlagana temperatura
Lastni programi/individualne nastavitve
Program Sabbat
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)
Izraba preostale toplote
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel
Notranjost pečice s prevleko PerfectClean in katalitično hrbtno steno
Pirolitično samočiščenje
Katalizator ogrevan/neogrevan
Vrata pečice CleanGlass
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/MobileControl
RemoteService/prikaz SuperVision
Varnost
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo
Varnostni izklop/zapora vklopa
Tehnični podatki
Volumen notranjosti pečice v l/število nivojev vstavljanja
Osvetlitev
Natančno uravnavanje temperature v °C
Mere niše v mm (Š x V x G)
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A
Priložena oprema
Plitvi pekač/luknjičasti pekač s prevleko PerfectClean
Globoki pekač s prevleko PerfectClean
Rešetka za peko in pečenje brez/s prevleko PerfectClean/
odporna proti pirolizi
Izvlečno vodilo FlexiClip brez/s prevleko PerfectClean/
odporno proti pirolizi
Stranska vodila brez/s prevleko PerfectClean/odporna proti pirolizi
Barve
Grafitno siva
Plemenito jeklo/CleanSteel
Obsidian črna

H 7264 BP

•

H 7464 BP

H 7464 BPX

–/–

–/–

•

•
•/–

–/–
–/–
–/–

•/•
–/•
•/•

•/•
–/•
•/•

•/•/•/•
•/•/–
•/–/•
•
•
•/–

•/•/•/•
•/•/–
•/–/•
•
•
•
•/–

•/•/•/•
•/•/–
•/–/•
•
•
•
•/–

DirectSensor S
–
–
•/•
–

DirectSensor
–
–
•/•
–

DirectSensor
–
–
•/–

–

•

•
•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
20/•

•/–/•
•/•/•
•/•/•
–/•

•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
20/•
–

–

A+
–

A+
–

A+
–

•

–

–

•
–

–

–
–

–/•

–/•

–/•

•/•
•/–

•/•
•/–

•/•
•/–

•
•/•

•
•/•

•
•/•

76/5
1 halogenska sijalka
30 – 300
560 – 568 x 590 – 595 x 550
3,6/220 – 240/16

76/5
1 LED-sijalka
30 – 300
560 – 568 x 590 – 595 x 550
3,6/220 – 240/16

76/5
1 LED-sijalka
30 – 300
560 – 568 x 590 – 595 x 550
3,6/220 – 240/16

1/–
1

1/–
1

1/–
1

–/–/1

–/–/1

–/–/1

–/–/1
–/–/1

–/–/1
–/–/1

–/–/1
–/–/1

–

•
•
•

–

•

•

•
–

•

•

•

•

•
•

Vgradne pečice

Tipska/prodajna oznaka
Izvedba in dizajn
Vgradna pečica
Brez ročaja/pogrezljivi gumbi
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Hitro ohlajanje/Hitro ohlajanje z ohranjanjem toplote
Brezvrvični termometer za živila/termometer za živila
Predhodno segrevanje/funkcija Crisp
Načini delovanja
Vroč zrak plus/Eko vroč zrak/Intenzivno pečenje/Odtajevanje
Zgornje/spodnje gretje/Spodnje gretje/Zgornje gretje
Žar/Mali žar/Žar s kroženjem zraka
Peka s paro
Avtomatski programi
Avtomatski programi, specifični za posamezne države
Avtomatsko pečenje/Pečenje pri nizki temperaturi
Udobna uporaba
Prikazovalnik
Senzor približevanja MotionReact
Kamera v aparatu
SoftOpen/SoftClose
Touch2open
MultiLingua
Časovno nastavljivi dodatki pare
Prikaz ure/prikaz datuma/nastavljiv zvočni signal
Programiranje začetka/konca/trajanja časa priprave
Dejanska/nastavljena/predlagana temperatura
Lastni programi/individualne nastavitve
Program Sabbat
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)
Izraba preostale toplote
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel
Notranjost pečice s prevleko PerfectClean in katalitično hrbtno steno
Pirolitično samočiščenje
Katalizator ogrevan/neogrevan
Vrata pečice CleanGlass
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/MobileControl
RemoteService/prikaz SuperVision
Varnost
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo
Varnostni izklop/zapora vklopa
Tehnični podatki
Volumen notranjosti pečice v l/število nivojev vstavljanja
Osvetlitev
Natančno uravnavanje temperature v °C
Mere niše v mm (Š x V x G)
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A
Priložena oprema
Plitvi pekač/luknjičasti pekač s prevleko PerfectClean
Globoki pekač s prevleko PerfectClean
Rešetka za peko in pečenje brez/s prevleko PerfectClean/
odporna proti pirolizi
Izvlečno vodilo FlexiClip brez/s prevleko PerfectClean/
odporno proti pirolizi
Stranska vodila brez/s prevleko PerfectClean/odporna proti pirolizi
Barve
Grafitno siva
Plemenito jeklo/CleanSteel
Obsidian črna

H 7860 BP

H 7860 BPX

–/–

•

•
•/–

•/•
•/–
•/•

•/•
•/–
•/•

•/•/•/•
•/•/•
•/•/•
•
•
•
•/•

•/•/•/•
•/•/•
•/•/•
•
•
•
•/•

M Touch

M Touch

•
•
•/•
–

•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
20/•
•

•
•
•/–
•
•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
20/•
–

A+
–

A+
–

•
–

–
–

•/•
•/•

•/•
•/•

•
•/•

•
•/•

76/5
BrilliantLight
30 – 300
560 – 568 x 590 – 595 x 550
3,7/220 – 240/16

76/5
BrilliantLight
30 – 300
560 – 568 x 590 – 595 x 550
3,7/220 – 240/16

1/–
1

1/–
1

–/–/1

–/–/1

–/–/1
–/–/1

–/–/1
–/–/1

•
•
•

–

•
•/–
•

Podpultne in vgradne pečice Miele

Pregled izdelkov

•
•/–
•

•
•
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Vgradne pečice
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka
Izvedba in dizajn
Vgradna pečica
Pogrezljivi gumbi
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Predhodno segrevanje/funkcija Crisp
Brezvrvični termometer za živila
Motor ražnja
Načini delovanja
Vroč zrak plus/Eko vroč zrak/Intenzivno pečenje/Odtajevanje
Zgornje/spodnje gretje/Spodnje gretje/Zgornje gretje
Žar/Mali žar/Žar s kroženjem zraka
Peka s paro
Avtomatski programi
Avtomatski programi, specifični za posamezne države
Avtomatsko pečenje/Pečenje pri nizki temperaturi
Udobna uporaba
Prikazovalnik
Senzor približevanja MotionReact
Kamera v aparatu
SoftOpen/SoftClose
3D-upravljalna plošča
MultiLingua
Časovno nastavljivi dodatki pare
Prikaz ure/prikaz datuma/nastavljiv zvočni signal
Programiranje začetka/konca/trajanja časa priprave
Dejanska/nastavljena/predlagana temperatura
Lastni programi/individualne nastavitve
Program Sabbat
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)
Izraba preostale toplote
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel*
Notranjost pečice s prevleko PerfectClean in katalitično hrbtno steno
Pirolitično samočiščenje
Katalizator ogrevan/neogrevan
Vrata pečice CleanGlass
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/MobileControl
RemoteService/prikaz SuperVision
Varnost
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo
Varnostni izklop/zapora vklopa
Tehnični podatki
Volumen notranjosti pečice v l/število nivojev vstavljanja
Osvetlitev
Natančno uravnavanje temperature v °C
Mere niše v mm (Š x V x G)
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A/število faz
Priložena oprema
Plitvi pekač/luknjičasti pekač s prevleko PerfectClean
Globoki pekač s prevleko PerfectClean
Rešetka za peko in pečenje brez/s prevleko PerfectClean/
odporna proti pirolizi
Izvlečno vodilo FlexiClip PyroFit (par)
Stranska vodila brez/s prevleko PerfectClean/odporna proti pirolizi
Barve
Plemenito jeklo/CleanSteel
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H 7890 BP

•

–

•/•
•
•
•/•/•/•
•/•/•
•/•/•
•
•
•
•/•
M Touch

•
•
•/•
•
•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
20/•
•
A

•
•

–

•
•/–
•
•/•
•/•
•
•/•

90/3
BrilliantLight
30 – 300
860 x 517 x 550
5,6/220 – 240/16/3
–/–
2
–/–/2
1
–/–/1

•
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Podpultne in vgradne pečice Miele
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Mielejeve kombinirane pečice z mikrovalovi

Tri funkcije na najmanjšem prostoru
Tako individualne kot vi!
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Mielejeve kombinirane pečice z mikrovalovi

Kompaktna pečica z mikrovalovi na pameten način združuje prednosti dveh zmogljivih aparatov v 45 cm visoki niši. Gre za polno
opremljeno pečico z različnimi načini delovanja, kot je Vroč zrak
plus, in obenem zmogljivo mikrovalovno pečico. Izbira je vaša: njene
funkcije lahko uporabljate posamično in na primer z načinom delovanja klasične pečice spečete okusen kruh ali pecivo, s funkcijo
mikrovalov pa hitro pogrejete skodelico kakava. Ali pa obe funkciji
uporabite skupaj: veliko jedi lahko s kombinacijo običajnega načina
delovanja in funkcije mikrovalov pripravite občutno hitreje – glede na
vrsto živila lahko prihranite do 30 % časa.
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Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?
Prednosti* Mielejevih vgradnih kombiniranih pečic z mikrovalovi

Avtomatski programi
Hitro pripravljene slastne jedi: naj bo kruh,
kolač ali riba – vse je pripravljeno povsem
avtomatsko.

3v1
Funkcije mikrovalovne in klasične pečice ter
kombinirano delovanje za idealno pripravo
živil v enem aparatu.

Notranjost pečice iz plemenitega jekla s
patentirano strukturo platna1)
Enostavno čiščenje: posebna površina s
strukturo platna je odporna proti razenju in
ima prevleko PerfectClean.

Termometer za živila
Do stopinje natančna priprava rib in mesa:
prikaz preostalega časa vam pove, kdaj bo
jed pečena.

Miele@home
Naredite svoje življenje pametno:
Miele@home vam omogoča pametno
povezavo aparatov v omrežje – za več
možnosti.

* odvisno od modela
1) EP 1 345 474 B1

Mielejeve kombinirane pečice z mikrovalovi

Quick & Gentle
Popolni rezultati v najkrajšem času: s
tehnologijo inverterja lahko moč mikrovalov
uravnavate brezstopenjsko. Kombinirajte
konvencionalno toploto z mikrovalovi za več
fleksibilnosti pri vsakdanjem kuhanju.
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Ustrezna nastavitev za vsak recept
Načini delovanja* Mielejevih kombiniranih pečic z mikrovalovi

Vroč zrak plus
Čudovito puhasto in rahlo: idealno za nežno peko
peciva in pečenje mesa na do dveh nivojih.

Zgornje in spodnje gretje
Univerzalno uporabno in klasično 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.

Avtomatsko pečenje
Tako meso ostane sočno: pečenje mesa se začne pri
visoki temperaturi, nadaljuje pa pri nastavljeni
temperaturi.

Žar s kroženjem zraka
Hrustljava skorjica, sočna sredica: idealno za piščance,
race, krače, mesne rulade in številne druge mesne jedi.

Žar
Vsestranskost v kuhinji: na žaru lahko pečete tudi večje
količine steakov, klobas, nabodal in drugih jedi.

Eko vroč zrak
Posebej varčno: narastki ali gratinirane jedi optimalno
uspejo.

Program Sabbat
Program Sabbat omogoča uporabo aparata tudi med
judovskimi prazniki.

Spodnje gretje
Individualna priprava: za pripravo jedi v vodni kopeli ali
za dodatno porjavenje na spodnji strani.

Odtajevanje
Nežno do zamrznjenih živil: zamrznjena živila se nežno
odtajajo s hladnim zrakom, torej v idealnih pogojih.
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Booster
Ekspresna hitrost za tiste, ki se jim mudi: kdor ima
pogosto premalo časa za kuhanje, bo posebej cenil
kratek čas segrevanja.

Avtomatski programi
V miru pričarajte številne jedi: naj bo kruh, kolač ali
perutnina – vse bo pripravljeno povsem avtomatsko.

Pečenje pri nizki temperaturi
Nežno in sočno: meso se pri nizkih temperaturah
posebej enakomerno speče in se zunaj ne izsuši.

Posebne uporabe
Preprost način za nevsakdanje uporabe: različni
posebni programi, npr. Sušenje, zagotavljajo izvrstne
rezultate.

Lastni programi
Za 20 najljubših jedi: določite le način delovanja,
temperaturo in trajanje ter jih vedno znova pripravljajte.

Mikrovalovi
Hitro segrejte skodelico vode za čaj ali pogrejte obrok:
učinkovito udobje v kratkem času.

Mikrovalovi z načinom Vroč zrak plus
Naj gre za kolač ali nedeljsko pečenko: idealno za hitro
in nežno peko peciva in pečenje mesa na do dveh
nivojih.

Mikrovalovi z načinom Žar
Kuhanje in pečenje na žaru: tako dosežete popolno
aromo pečenja na žaru za meso, ribe, zelenjavo in
druge jedi.
Mikrovalovi z načinom Žar s kroženjem zraka
Vsestranskost v kuhinji: za pečenje steakov, klobas,
nabodal, rulad in številnih drugih jedi na žaru.

Mikrovalovi in avtomatsko pečenje
Znotraj sočno, zunaj hrustljavo: meso se najprej
zapeče pri visoki temperaturi, nato pa se toplotno
obdela pri nižji temperaturi.

* odvisno od modela

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

Upravljanje
Intuitivno upravljanje z velikim prikazovalnikom na dotik.
Preprosto in hitro upravljanje z dotikom prsta.
Neposredna izbira načinov delovanja in časov s senzorskimi tipkami, prikaz na štirivrstičnem besedilnem
prikazovalniku
Neposredna izbira načinov delovanja in časov s senzorskimi tipkami, prikaz na enovrstičnem besedilnem
prikazovalniku

Mielejeve kombinirane pečice z mikrovalovi

MultiLingua
Vsestranski talent: nastavite lahko različne jezike izpisov
na prikazovalniku, tako da so vse informacije povsem
razumljive.
Enostavno čiščenje
Oplemenitenje površine z učinkom proti prijemanju za
neprekosljivo udobje pri čiščenju
Quick & Gentle
Hitrejša priprava in brezstopenjsko uravnavanje moči
mikrovalov od 300 W z invertersko tehnologijo.
Moč mikrovalov
Moč mikrovalov: 1000 W

Avtomatski programi
Povsem avtomatska priprava jedi, ki bistveno olajša delo

Termometer za živila
Do stopinje natančno pečenje

Pečenje pri nizki temperaturi
Popolne mesne specialitete s pripravo pri nizkih
temperaturah
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Kombinirane pečice z mikrovalovi
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka
Izvedba in dizajn
Vgradna pečica z mikrovalovi
Brez ročaja
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Quick & Gentle
Termometer za živila
Ohranjanje toplote/funkcija Crisp
Načini delovanja
Vroč zrak plus/Eko vroč zrak/Intenzivno pečenje/Odtajevanje
Zgornje in spodnje gretje/Spodnje gretje
Žar/Žar s kroženjem zraka
Avtomatski programi/Posebne uporabe
Avtomatski programi, specifični za posamezne države
Avtomatsko pečenje/Pečenje pri nizki temperaturi
Mikrovalovi
Mikrovalovi z načinom Vroč zrak plus/Avtomatskim pečenjem/
Žarom/Žarom s kroženjem zraka
Udobna uporaba
Prikazovalnik
Senzor približevanja MotionReact
SoftOpen/SoftClose
Touch2open
MultiLingua
Funkcija Pokovka
Prikaz ure/prikaz datuma/nastavljiv zvočni signal
Programiranje začetka/konca/trajanja časa priprave
Dejanska/nastavljena/predlagana temperatura
Predlagana moč mikrovalov/hitri zagon z mikrovalovi
Lastni programi/individualne nastavitve
Program Sabbat
Učinkovitost in trajnostnost
Izraba preostale toplote
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel
Notranjost pečice iz plemenitega jekla s strukturo platna
Vrata pečice CleanGlass
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/MobileControl
RemoteService/prikaz SuperVision
Varnost
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo
Varnostni izklop/zapora vklopa
Tehnični podatki
Volumen notranjosti pečice v l/število nivojev vstavljanja
Osvetlitev
Natančno uravnavanje temperature v °C
Elektronsko krmiljena moč mikrovalov
Stopnje moči mikrovalov v W
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A
Mere niše v mm (Š x V x G)
Priložena oprema
Rešetka za peko in pečenje s prevleko PerfectClean
Stekleni pladenj
Barve
Grafitno siva
Plemenito jeklo/CleanSteel
Obsidian črna
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H 7240 BM

•

–

•

H 7440 BM

H 7440 BMX

•

•
•

–

•

•

–

–

–

•/•/–/•
–/–
•/•
•/–
–
•/–

•/•/–/•

•/•/–/•

•

•
•/–
•

•
•/–
•

•/•/•/•

•/•/•/•

•/•/•/•

DirectSensor S
–
•/•
–

DirectSensor
–
•/•
–

DirectSensor
–
•/–

•/–

•/–

–/–
•/•
•/•

•/–

–/–
•/•
•/•

•
•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•
20/•

•
•
•/–/•
•/•/•
•/•/•
•/•
–/•

•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•
20/•
–

–

–

•

•

•
•
•

•
•
•

–

•/•
•/–

•/•
•/–

•/•
•/–

•
•/•

•
•/•

•
•/•

43/3
1 LED-sijalka
30 – 250

43/3
1 LED-sijalka
30 – 250

43/3
1 LED-sijalka
30 – 250

80/150/300/450/600/850/1000
2,2/220 – 240/16
560 – 568 x 450 – 452 x 550

80/150/300/450/600/850/1000
2,2/220 – 240/16
560 – 568 x 450 – 452 x 550

80/150/300/450/600/850/1000
2,2/220 – 240/16
560 – 568 x 450 – 452 x 550

1
1

1
1

1
1

–

•
•
•

–

–

•

•
–

•

•
•

•

•
•

Kombinirane pečice z mikrovalovi

Tipska/prodajna oznaka
Izvedba in dizajn
Vgradna pečica z mikrovalovi
Brez ročaja
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Quick & Gentle
Termometer za živila
Ohranjanje toplote/funkcija Crisp
Načini delovanja
Vroč zrak plus/Eko vroč zrak/Intenzivno pečenje/Odtajevanje
Zgornje in spodnje gretje/Spodnje gretje
Žar/Žar s kroženjem zraka
Avtomatski programi/Posebne uporabe
Avtomatski programi, specifični za posamezne države
Avtomatsko pečenje/Pečenje pri nizki temperaturi
Mikrovalovi
Mikrovalovi z načinom Vroč zrak plus/Avtomatskim pečenjem/
Žarom/Žarom s kroženjem zraka
Udobna uporaba
Prikazovalnik
Senzor približevanja MotionReact
SoftOpen/SoftClose
Touch2open
MultiLingua
Funkcija Pokovka
Prikaz ure/prikaz datuma/nastavljiv zvočni signal
Programiranje začetka/konca/trajanja časa priprave
Dejanska/nastavljena/predlagana temperatura
Predlagana moč mikrovalov/hitri zagon z mikrovalovi
Lastni programi/individualne nastavitve
Program Sabbat
Učinkovitost in trajnostnost
Izraba preostale toplote
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel
Notranjost pečice iz plemenitega jekla s strukturo platna
Vrata pečice CleanGlass
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/MobileControl
RemoteService/prikaz SuperVision
Varnost
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo
Varnostni izklop/zapora vklopa
Tehnični podatki
Volumen notranjosti pečice v l/število nivojev vstavljanja
Osvetlitev
Natančno uravnavanje temperature v °C
Elektronsko krmiljena moč mikrovalov
Stopnje moči mikrovalov v W
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A
Mere niše v mm (Š x V x G)
Priložena oprema
Rešetka za peko in pečenje s prevleko PerfectClean
Stekleni pladenj
Barve
Grafitno siva
Plemenito jeklo/CleanSteel
Obsidian črna

H 7840 BM

H 7840 BMX

–

•

•
•

•
•
•/•

•
•
•/•

•/•/•/•
•/•
•/•
•/•
•
•/•
•

•/•/•/•
•/•
•/•
•/•
•
•/•
•

•/•/•/•

•/•/•/•

M Touch

M Touch

•
•/•
–

•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•
20/•
•

•
•/–
•
•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•
20/•
–

•

•

•
•
•

–

•/•
•/•

•/•
•/•

•
•/•

•
•/•

43/3
1 LED-sijalka
30 – 250

43/3
1 LED-sijalka
30 – 250

80/150/300/450/600/850/1000
3,2/220 – 240/16
560 – 568 x 450 – 452 x 550

80/150/300/450/600/850/1000
3,2/220 – 240/16
560 – 568 x 450 – 452 x 550

1
2

1
2

•
•
•

–

•

Mielejeve kombinirane pečice z mikrovalovi

Pregled izdelkov

•
•

•

•
•
65
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Parne pečice Miele

PA R N E
PEČICE

3

Izvedbe
Vgradne parne pečice
Mielejevo parno pečico lahko integrirate
v postavitev svoje kuhinje na različne
načine. S svojo kompaktno konstrukcijo
se popolno prilega v običajne niše v
omarah. Tako lahko položaj svoje parne
pečice Miele določite povsem po svojih
željah.
Prostostoječe parne pečice
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, da na kuhinjski
delovni pult postavite Mielejevo prostostoječo parno pečico. Zagotavlja vam
povsem enako udobno uporabo in
vsestransko uporabnost kot vgradni
aparat.
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Kakšna niša vam je na voljo
in kakšno notranjost pečice si želite?
Mere niše in različne velikosti parnih pečic Miele
Izvedbe in velikosti
Parne pečice Miele so na voljo v različnih velikostih in izvedbah. Tukaj lahko poiščete tisto, ki
se najbolje prilega vaši kuhinji.

Klasična
60 cm široka, 45 cm visoka

Prostostoječi aparat za poljubno
postavitev
50 cm široka, 37 cm visoka

Parne pečice Miele

Konstrukcije

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.

Parne tehnologije

DualSteam
Močan zunanji uparjalnik z
močjo 3,3 kW in dvema parnima šobama.

MonoSteam
Močan zunanji uparjalnik z močjo 2,3 kW in
eno parno šobo.
Pri vseh parnih pečicah Miele je 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.
Ker se v notranjosti pečice ne morejo nabirati obloge vodnega kamna, je tudi čiščenje povsem enostavno.
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Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?
Prednosti* parnih pečic

Notranjost pečice iz plemenitega jekla s strukturo platna
Kakovostne in enostavne za čiščenje: vse
naše parne pečice so opremljene z notranjostjo iz plemenitega jekla.

Velika notranjost, velika površina za
vlaganje
Maksimalno prostorna: globlja notranjost in
velika površina za vlaganje omogočata
pripravo več porcij hkrati.

Avtomatski programi
Hitro pripravljene slastne jedi: naj bo riba,
meso ali zelenjava – vse je pripravljeno
povsem avtomatsko.

Kuhanje sous-vide
Za intenziven okus: pri nizkih temperaturah
se vakuumirana živila skuhajo posebej
nežno.

* odvisno od modela

Parne pečice Miele

DualSteam
Popolnost po vašem okusu:
parna pečica Miele s tehnologijo DualSteam
kot idealna dopolnitev pečice in kuhalne
plošče skrbi za najboljše rezultate kuhanja.
Hitri časi segrevanja, enakomerna porazdelitev pare in optimalna natančnost uravnavanja temperature omogočajo udobno pripravo okusnih in natančno pripravljenih jedi.
To omogočajo zmogljiv zunanji uparjalnik z
močjo 3,3 kW in posebna razporeditev in
usmerjenost dveh parnih šob DualSteam.
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Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za parne pečice

Upravljanje
Neposredna izbira načinov delovanja in časov s senzorskimi tipkami, prikaz na štirivrstičnem besedilnem
prikazovalniku
Neposredna izbira načinov delovanja in časov s senzorskimi tipkami, prikaz na enovrstičnem besedilnem
prikazovalniku
Izbira temperature in časov s senzorskimi tipkami, prikaz
na 7-segmentnem prikazovalniku
Volumen notranjosti pečice
Parne pečice Miele imajo različne volumne notranjosti
– 24 in 40 litrov
MultiLingua
Vsestranski talent: nastavite lahko različne jezike izpisov
na prikazovalniku, tako da so vse informacije povsem
razumljive.
Kuhanje sous-vide
Postopek priprave, v katerem se jed nežno skuha v
vakuumski embalaži.
Avtomatski programi
Povsem avtomatska priprava jedi, ki bistveno olajša delo

Parne tehnologije
Hitro ustvarjanje pare in enakomerna porazdelitev pare
skozi dve šobi.
Porazdelitev pare skozi eno šobo

Notranjost pečice iz plemenitega jekla
Notranjost pečice iz nerjavnega plemenitega jekla s
strukturo platna, ki omogoča enostavno čiščenje.
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Vgradne parne pečice
Pregled izdelkov

DG 2840

•
•
•
•
•/–
•
•/•
–
EasySensor
•/•
–

Parne pečice Miele

Tipska/prodajna oznaka
Izvedba in dizajn
Vgradna parna pečica
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Kuhanje menijev brez prenosa okusov
Avtomatski programi z individualno prilagoditvijo rezultata priprave
Ohranjanje toplote
Načini delovanja
Kuhanje v pari/sous-vide
Avtomatski programi
Odtajevanje/Pogrevanje
Udobna uporaba
Povezava v omrežje sistema Miele@home
Prikazovalnik
SoftOpen/SoftClose
MultiLingua
Kuhanje v pari na do 3 nivojih hkrati
Kuhanje menija
Redukcija pare pred koncem kuhanja
Prikaz ure/prikaz datuma/nastavljiv zvočni signal
Programiranje začetka/konca/trajanja časa priprave
Dejanska/nastavljena/predlagana temperatura
Lastni programi/individualne nastavitve
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel
Zunanji uparjalnik
Notranjost pečice iz plemenitega jekla s strukturo platna
Grelnik v dnu pečice za manj kondenzata
Avtomatsko odstranjevanje vodnega kamna
Vrata pečice CleanGlass
Parna tehnologija in oskrba z vodo
DualSteam
Volumen posode za svežo vodo v l
Odstranjevanje posode za svežo vodo z mehanizmom Push2release
Varnost
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo
Varnostni izklop/zapora vklopa
Tehnični podatki
Notranjost pečice L
Volumen notranjosti pečice v l
Število nivojev vstavljanja
Osvetlitev notranjosti pečice
Uravnavanje temperature pri kuhanju v pari v °C
Mere niše v mm (Š x V x G)
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A
Priložena oprema
Perforirana/neperforirana posoda za kuhanje iz plemenitega jekla
Rešetka/prestrezni pladenj
Barve
Plemenito jeklo/CleanSteel

•
•
•

–/–/–
–/–/•
•/–/–
–/•

•
•
•
•
•
•
•

1,5

•

•
•/–
•

40
4
–
40 – 100
560 – 568 x 450 – 452 x 550
3,6/230/16
2/1
1/1

•
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Vgradne parne pečice
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka
Izvedba in dizajn
Vgradna parna pečica
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Kuhanje menijev brez prenosa okusov
Avtomatski programi z individualno prilagoditvijo rezultata priprave
Ohranjanje toplote
Načini delovanja
Kuhanje v pari/sous-vide
Avtomatski programi
Odtajevanje/Pogrevanje
Udobna uporaba
Povezava v omrežje sistema Miele@home
Prikazovalnik
SoftOpen/SoftClose
MultiLingua
Kuhanje v pari na do 3 nivojih hkrati
Kuhanje menija
Redukcija pare pred koncem kuhanja
Prikaz ure/prikaz datuma/nastavljiv zvočni signal
Programiranje začetka/konca/trajanja časa priprave
Dejanska/nastavljena/predlagana temperatura
Lastni programi/individualne nastavitve
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel
Zunanji uparjalnik
Notranjost pečice iz plemenitega jekla s strukturo platna
Grelnik v dnu pečice za manj kondenzata
Avtomatsko odstranjevanje vodnega kamna
Vrata pečice CleanGlass
Parna tehnologija in oskrba z vodo
DualSteam
Volumen posode za svežo vodo v l
Odstranjevanje posode za svežo vodo z mehanizmom Push2release
Varnost
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo
Varnostni izklop/zapora vklopa
Tehnični podatki
Notranjost pečice L
Volumen notranjosti pečice v l
Število nivojev vstavljanja
Osvetlitev notranjosti pečice
Uravnavanje temperature pri kuhanju v pari v °C
Mere niše v mm (Š x V x G)
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A
Priložena oprema
Perforirana/neperforirana posoda za kuhanje iz plemenitega jekla
Rešetka/prestrezni pladenj
Barve
Grafitno siva
Plemenito jeklo/CleanSteel
Obsidian črna
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DG 7240

DG 7440

•

•

•
•
•

•
•
•

•/–
•
•/•

•/•
•
•/•

•

DirectSensor S
•/•

•

DirectSensor
•/•

•
•
•
•
•/–/•
•/•/•
•/–/•
–/•

•
•
•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
20/•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

1,5

1,5

•
•/•

•
•/•

•

•

•

•

40
4
–
40 – 100
560 – 568 x 450 – 452 x 550
3,6/230/16

40
4
2 LED-sijalki
40 – 100
560 – 568 x 450 – 452 x 550
3,6/230/16

2/1
1/1

2/1
1/1

–

•
•
•

•

–

Prostostoječa parna pečica
Pregled izdelkov

DG 6001

•

Obsidian črna
Plemenito jeklo CleanSteel

•
•
•
EasySensor

•
•
•
•

Parne pečice Miele

Tipska/prodajna oznaka
Izvedba in dizajn
Prostostoječa parna pečica
Barva aparata
Barva ohišja
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Zunanje ustvarjanje pare
Kuhanje menijev brez prenosa okusov
Načini delovanja
Kuhanje v pari
Udobna uporaba
Prikazovalnik
Kuhanje, neodvisno od količine živila
Kuhanje v pari na do 3 nivojih hkrati
Prikaz trenutne temperature
Zvočni signal, ko je dosežena nastavljena temperatura
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel
Zunanji uparjalnik
Grelnik v dnu pečice za manj kondenzata
Hitri zaklepi za stranska vodila
Avtomatsko odstranjevanje vodnega kamna
Parna tehnologija in oskrba z vodo
MonoSteam
Volumen posode za svežo vodo v l
Posoda za vodo z uparjalnikom
Varnost
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo
Varnostni izklop
Sistem ohlajanja sopare
Tehnični podatki
Volumen notranjosti pečice v l
Število nivojev vstavljanja
Tečaj vrat
Uravnavanje temperature pri kuhanju v pari v °C
Mere aparatov v mm (Š x V x G)
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A
Priključni kabel
Dolžina priključnega kabla v m
Priložena oprema
Odstranljiva stranska vodila
Perforirana/neperforirana posoda za kuhanje iz plemenitega jekla
Rešetka
Prestrezni pladenj
Barve
Obsidian črna

–

•
•
•
•
•

1,2

•
•
•
•

24
3
levo
40 – 100
495 x 382 x 327
2,2/230/10

•

2,0
1
2/–
–
1

•

11

2

Kombinirane parne pečice Miele

KOMBINIRANE
PA R N E P E Č I C E
3

4

Udobne različice
Kombinirane parne pečice Miele

Kombinirana peka s pečico Miele – načelo 3 v 1
Načelo 3 v 1 izpolni vse želje: s kombinirano
parno pečico imate vse funkcije parne
pečice, klasične pečice in kombiniranega
aparata. S tehnologijo DualSteam se živila
nežno in enakomerno skuhajo v pari. Poleg
tega so vam na voljo številne funkcije
klasične pečice, kot so Zgornje in spodnje
gretje, Intenzivno pečenje, Žar ali Vroč zrak
plus, ki vam omogočajo individualno pripravo jedi.

Vse sposobnosti kombinirane parne pečice
najbolje pridejo do izraza pri kombiniranem
načinu delovanja – kombinaciji vlage in suhe
vročine, ki zlasti pri peki in pečenju zagotavlja popolne rezultate.

Kombinirane parne pečice Miele

Konstrukcije
Naše kombinirane parne pečice so na voljo
v dveh velikostih – za vsako kuhinjo ustrezen aparat. Tako v vsaki situaciji poskrbite
za intenziven in zdrav užitek.

Kombinirana parna pečica XL
Idealna za vgradnjo v nišo višine 45 cm in
širine 60 cm ali pa skupaj s 14 cm visokim
grelnim predalom ali predalom za vakuumiranje v nišo velikosti 60 cm x 60 cm.

Kombinirana parna pečica XXL
Idealna za vgradnjo v klasično nišo za
pečico velikosti 60 x 60 cm. Skupaj z 29 cm
visokim predalom lahko popolno zapolni
nišo višine 88 cm.
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Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?
Prednosti* kombiniranih parnih pečic

Plemenito jeklo s prevleko
PerfectClean
Kakovostne in enostavne za čiščenje: vse
naše kombinirane parne pečice imajo
notranjost iz plemenitega jekla.

Kombinirana peka
Čisti užitek: popolni rezultati
peke in pečenja s kombinacijo suhe in
vlažne vročine.

3v1
Kombinacija, ki prihrani prostor: delovanje
klasične, parne in kombinirane pečice za
maksimalno fleksibilnost.

Mix & Match
Hitra priprava zdravih jedi:
funkcija Mix & Match omogoča istočasno
pripravo ali pogrevanje različnih živil – v
manj kot pol ure.

Dvižna letev z motornim
pomikom in zapiranjem ter s
funkcijo SoftClose1)
Udobno: odprite in zaprite dvižno letev z
dotikom prsta – za njo je posoda za vodo.

* odvisno od modela
1) Patent: EP 2 197 326

Kombinirane parne pečice Miele

DualSteam
Popolnost po vašem okusu:
kombinirana parna pečica Miele kot idealna
dopolnitev pečice in kuhalne plošče skrbi za
najboljše rezultate kuhanja. Pripravo jedi
vam olajšajo hitro segrevanje in kuhanje ter
enakomerna porazdelitev pare – to omogočajo zmogljiv zunanji uparjalnik (3,3 kW) in
posebna razporeditev in usmerjenost dveh
parnih šob DualSteam.
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Ustrezna nastavitev za vsak recept
Programi za peko in pečenje v Mielejevih kombiniranih parnih pečicah

Kombinirana peka/Vroč zrak plus
Optimalni rezultati: dodatna vlaga zagotavlja izvrsten
kruh, žemljice, meso in številne druge jedi.

Posebni kolači
Pričarajte slastno pecivo: zasnovano posebej za
kuhano testo, luženo pecivo in umešano testo.

Kombinirana peka/Zgornje/spodnje gretje
Jedi se z uporabo vlage enakomerno spečejo od
zgoraj in spodaj – popolno za vse vrste kruha.

Posebne uporabe
Preprost način za nevsakdanje uporabe: različni
posebni programi, npr. Sušenje, zagotavljajo izvrstne
rezultate.

Kombinirana peka/Žar
Zlasti ribe in meso z veliko vsebnostjo maščobe so z
uporabo vlage nežne in sočne – s hrustljavo kožo ali
skorjico.

Eko vroč zrak
Prihrani elektriko in čas: živila lahko pripravite energetsko varčno.

Vroč zrak plus
Čudovito puhasto in rahlo: idealno za hitro in nežno
peko peciva in pečenje mesa na do treh nivojih.

Eko kuhanje v pari
Ekološko in trajnostno: pri kuhanju živil v pari lahko
prihranite energijo.

Zgornje/spodnje gretje
Univerzalno uporabno in klasično dobro: za kar najboljši uspeh vseh tradicionalnih receptov za peko in
pečenje.

Program Sabbat
Program Sabbat omogoča uporabo aparata tudi med
judovskimi prazniki.

Žar
Vsestranskost v kuhinji: na žaru lahko pečete tudi večje
količine steakov, klobas, nabodal in drugih jedi.

Intenzivno pečenje
Hrustljavo dno, slastna obloga: pica, quiche ali sadni
kolač – spodaj hrustljavo, zgoraj sočno.

Zgornje gretje
Pika na i za videz in okus: za popolne gratinirane,
popečene in dodatno zapečene jedi.

Spodnje gretje
Individualna priprava: za pripravo jedi v vodni kopeli ali
za dodatno porjavenje na spodnji strani.

Žar s kroženjem zraka
Hrustljava skorjica, sočna sredica: idealno za piščance,
race, krače, mesne rulade in številne druge mesne jedi.
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Kuhanje sous-vide
Vrhunski užitek za sladokusce: meso, ribe, zelenjava ali
sadje, kuhani v vakuumu, za edinstveno doživetje
okusa.

Mix & Match
Okusni obroki v najkrajšem času: s funkcijo
Mix & Match lahko pripravite različna živila hkrati npr.
na enem krožniku.

Kuhanje v pari
Nežna in zdrava priprava živil: med kuhanjem v vodni
pari se ohranijo številne hranilne snovi, pa tudi barva in
okus živil.

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

Upravljanje
Intuitivno upravljanje z velikim prikazovalnikom na dotik.
Preprosto in hitro upravljanje z dotikom prsta.
Neposredna izbira načinov delovanja in časov s senzorskimi tipkami, prikaz na štirivrstičnem besedilnem
prikazovalniku
Volumen notranjosti pečice
Kombinirane parne pečice Miele imajo različne prostornine: 68 in 48 litrov.
Kuhanje sous-vide
Postopek priprave, v katerem se jed nežno skuha v
vakuumski embalaži
Avtomatski programi
Povsem avtomatska priprava jedi, ki bistveno olajša delo

Kombinirane parne pečice Miele

Parne tehnologije
Hitro ustvarjanje pare in enakomerna porazdelitev pare
skozi dve šobi
Mix & Match
Izjemno hitro kuhanje ali pogrevanje različnih živil hkrati
na enem krožniku
Dvižna letev
Odpiranje in zapiranje dvižne letve z motornim pogonom:
udoben dostop do posode za vodo, posode za kondenzat in termometra za živila – z dotikom prsta
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Kombinirane parne pečice 45 cm
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka
Izvedba in dizajn
Kombinirana parna pečica
Brez ročaja
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Senzor razmer v pečici/kuhanje menijev brez prenosa okusov
Mix & Match
Brezvrvični termometer za živila/termometer za živila
Avtomatski programi z individualno prilagoditvijo rezultata priprave
Načini delovanja
Kuhanje v pari/sous-vide/kombinirana peka
Vroč zrak plus/avtomatski programi
Zgornje/spodnje gretje/Zgornje gretje/Spodnje gretje
Žar/Mali žar/Žar s kroženjem zraka
Udobna uporaba
Povezava v omrežje sistema Miele@home
Prikazovalnik
Senzor približevanja MotionReact
SoftOpen/SoftClose
MultiLingua
Touch2open/dvižna letev z motornim pogonom
Kuhanje, neodvisno od količine živila
Avtomatsko kuhanje menijev
Prikaz ure/prikaz datuma/nastavljiv zvočni signal
Programiranje začetka/konca/trajanja časa priprave
Dejanska/nastavljena/predlagana temperatura
Lastni programi/individualne nastavitve
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel
Notranjost pečice iz plemenitega jekla s strukturo platna in prevleko
PerfectClean
Zunanji uparjalnik
Vzdrževalni programi Namakanje/Izpiranje/Sušenje
Vrata pečice CleanGlass
Parna tehnologija in oskrba z vodo
DualSteam
Odstranljiva posoda za svežo vodo/posoda za kondenzat za dvižno letvijo
Varnost
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo
Varnostni izklop/zapora vklopa
Tehnični podatki
Notranjost pečice XXL/notranjost pečice XL/
volumen notranjosti pečice v l
Osvetlitev notranjosti pečice
Uravnavanje temperature pri pečenju v °C
Uravnavanje temperature pri kuhanju v pari v °C
Mere niše v mm (Š x V x G)
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A
Priložena oprema
Izvlečno vodilo FlexiClip s prevleko PerfectClean
Globoki pekač/rešetka za peko in pečenje, oba s prevleko PerfectClean
Odstranljiva stranska vodila s prevleko PerfectClean
Perforirana/neperforirana posoda za kuhanje iz plemenitega jekla
Barve
Grafitno siva
Plemenito jeklo/CleanSteel
Obsidian črna
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DGC 7440

DGC 7440 X

DGC 7840

–

•

•
•

–

•/•
•

•/•
•

•

–/–

–/–

•

•/•
•
•/–
•

•/•/•
•/•
•/•/•
•/•/•

•/•/•
•/•
•/•/•
•/•/•

•/•/•
•/•
•/•/•
•/•/•

•

•

DirectSensor
–
•/•

•

DirectSensor
–
•/–

•

M Touch

•

•
•/•
•

•/•/•
•/•/•
•/•/•
20/•

•/•/•
•/•/•
•/•/•
20/•

•
•/•
•
–/•
•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
20/•

•

–

•

•
•
•/•/•
•

•
•
•/•/•
•

•
•
•/•/•
•

•
•/•

•
•/•

•
•/•

•
•/•

•
•/•

•
•/•

–/•/48
BrilliantLight
30 – 225
40 – 100
560 – 568 x 450 – 452 x 555
3,4/230/16

–/•/48
BrilliantLight
30 – 225
40 – 100
560 – 568 x 450 – 452 x 555
3,4/230/16

–/•/48
BrilliantLight
30 – 225
40 – 100
560 – 568 x 450 – 452 x 555
3,4/230/16

–
1/1
1
1/1

–
1/1
1
1/1

1
1/1
1
2/1

•
•
•

–

•

•
•
•

•

–/•
–

–

•

Kombinirane parne pečice 45 cm
Pregled izdelkov

DGC 7840 X

•
•
•/•
•
•/–
•
•/•/•
•/•
•/•/•
•/•/•

Kombinirane parne pečice Miele

Tipska/prodajna oznaka
Izvedba in dizajn
Kombinirana parna pečica
Brez ročaja
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Senzor razmer v pečici/kuhanje menijev brez prenosa okusov
Mix & Match
Brezvrvični termometer za živila/termometer za živila
Avtomatski programi z individualno prilagoditvijo rezultata priprave
Načini delovanja
Kuhanje v pari/sous-vide/kombinirana peka
Vroč zrak plus/avtomatski programi
Zgornje/spodnje gretje/Zgornje gretje/Spodnje gretje
Žar/Mali žar/Žar s kroženjem zraka
Udobna uporaba
Povezava v omrežje sistema Miele@home
Prikazovalnik
Senzor približevanja MotionReact
SoftOpen/SoftClose
MultiLingua
Touch2open/dvižna letev z motornim pogonom
Kuhanje, neodvisno od količine živila
Avtomatsko kuhanje menijev
Prikaz ure/prikaz datuma/nastavljiv zvočni signal
Programiranje začetka/konca/trajanja časa priprave
Dejanska/nastavljena/predlagana temperatura
Lastni programi/individualne nastavitve
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel
Notranjost pečice iz plemenitega jekla s strukturo platna in prevleko
PerfectClean
Zunanji uparjalnik
Vzdrževalni programi Namakanje/Izpiranje/Sušenje
Vrata pečice CleanGlass
Parna tehnologija in oskrba z vodo
DualSteam
Odstranljiva posoda za svežo vodo/posoda za kondenzat za dvižno letvijo
Varnost
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo
Varnostni izklop/zapora vklopa
Tehnični podatki
Notranjost pečice XXL/notranjost pečice XL/
volumen notranjosti pečice v l
Osvetlitev notranjosti pečice
Uravnavanje temperature pri pečenju v °C
Uravnavanje temperature pri kuhanju v pari v °C
Mere niše v mm (Š x V x G)
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A
Priložena oprema
Izvlečno vodilo FlexiClip s prevleko PerfectClean
Globoki pekač/rešetka za peko in pečenje, oba s prevleko PerfectClean
Odstranljiva stranska vodila s prevleko PerfectClean
Perforirana/neperforirana posoda za kuhanje iz plemenitega jekla
Barve
Grafitno siva
Plemenito jeklo/CleanSteel
Obsidian črna

•

M Touch

•
•/–
•
•/•
•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
20/•
–

•
•
•/•/•
•
•
•/•
•
•/•
–/•/48
BrilliantLight
30 – 225
40 – 100
560 – 568 x 450 – 452 x 555
3,4/230/16
1
1/1
1
2/1

•

–

•
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Kombinirane parne pečice 60 cm
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka
Izvedba in dizajn
Kombinirana parna pečica
Brez ročaja
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Senzor razmer v pečici/kuhanje menijev brez prenosa okusov
Mix & Match
Brezvrvični termometer za živila/termometer za živila
Avtomatski programi z individualno prilagoditvijo rezultata priprave
Načini delovanja
Kuhanje v pari/sous-vide/kombinirana peka
Vroč zrak plus/avtomatski programi
Zgornje/spodnje gretje/Zgornje gretje/Spodnje gretje
Žar/Mali žar/Žar s kroženjem zraka
Udobna uporaba
Povezava v omrežje sistema Miele@home
Prikazovalnik
Senzor približevanja MotionReact
SoftOpen/SoftClose
MultiLingua
Touch2open/dvižna letev z motornim pogonom
Kuhanje, neodvisno od količine živila
Avtomatsko kuhanje menijev
Prikaz ure/prikaz datuma/nastavljiv zvočni signal
Programiranje začetka/konca/trajanja časa priprave
Dejanska/nastavljena/predlagana temperatura
Lastni programi/individualne nastavitve
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel
Notranjost pečice iz plemenitega jekla s strukturo platna in prevleko
PerfectClean
Zunanji uparjalnik
Vzdrževalni programi Namakanje/Izpiranje/Sušenje
Vrata pečice CleanGlass
Parna tehnologija in oskrba z vodo
DualSteam
Odstranljiva posoda za svežo vodo/posoda za kondenzat za dvižno letvijo
Varnost
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo
Varnostni izklop/zapora vklopa
Tehnični podatki
Notranjost pečice XXL/notranjost pečice XL/
volumen notranjosti pečice v l
Osvetlitev notranjosti pečice
Uravnavanje temperature pri pečenju v °C
Uravnavanje temperature pri kuhanju v pari v °C
Mere niše v mm (Š x V x G)
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A
Priložena oprema
Izvlečno vodilo FlexiClip s prevleko PerfectClean
Globoki pekač/rešetka za peko in pečenje, oba s prevleko PerfectClean
Odstranljiva stranska vodila s prevleko PerfectClean
Perforirana/neperforirana posoda za kuhanje iz plemenitega jekla
Barve
Grafitno siva
Plemenito jeklo/CleanSteel
Obsidian črna

12

DGC 7460

DGC 7460 X

DGC 7860

–

•

•
•

–

•/•
•

•/•
•

•

–/–

–/–

•

•/•
•
•/–
•

•/•/•
•/•
•/•/•
•/•/•

•/•/•
•/•
•/•/•
•/•/•

•/•/•
•/•
•/•/•
•/•/•

•

•

DirectSensor
–
•/•

•

DirectSensor
–
•/–

•

M Touch

•

•
•/•
•

•/•/•
•/•/•
•/•/•
20/•

•/•/•
•/•/•
•/•/•
20/•

•
•/•
•
–/•
•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
20/•

•

–

•

•
•
•/•/•
•

•
•
•/•/•
•

•
•
•/•/•
•

•
•/•

•
•/•

•
•/•

•
•/•

•
•/•

•
•/•

•/–/68

•/–/68

•/–/68

–
1/1
1
1/1

–
1/1
1
1/1

1
1/1
1
2/1

•
•
•

–

•

•
•
•

•

–/•
–

BrilliantLight
30 – 225
40 – 100
560 – 568 x 590 – 595 x 555
3,5/230/16

–

BrilliantLight
30 – 225
40 – 100
560 – 568 x 590 – 595 x 555
3,5/230/16

•

BrilliantLight
30 – 225
40 – 100
560 – 568 x 590 – 595 x 555
3,5/230/16

Kombinirane parne pečice 60 cm
Pregled izdelkov

DGC 7860 X

•
•
•/•
•
•/–
•
•/•/•
•/•
•/•/•
•/•/•

Kombinirane parne pečice Miele

Tipska/prodajna oznaka
Izvedba in dizajn
Kombinirana parna pečica
Brez ročaja
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Senzor razmer v pečici/kuhanje menijev brez prenosa okusov
Mix & Match
Brezvrvični termometer za živila/termometer za živila
Avtomatski programi z individualno prilagoditvijo rezultata priprave
Načini delovanja
Kuhanje v pari/sous-vide/kombinirana peka
Vroč zrak plus/avtomatski programi
Zgornje/spodnje gretje/Zgornje gretje/Spodnje gretje
Žar/Mali žar/Žar s kroženjem zraka
Udobna uporaba
Povezava v omrežje sistema Miele@home
Prikazovalnik
Senzor približevanja MotionReact
SoftOpen/SoftClose
MultiLingua
Touch2open/dvižna letev z motornim pogonom
Kuhanje, neodvisno od količine živila
Avtomatsko kuhanje menijev
Prikaz ure/prikaz datuma/nastavljiv zvočni signal
Programiranje začetka/konca/trajanja časa priprave
Dejanska/nastavljena/predlagana temperatura
Lastni programi/individualne nastavitve
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel
Notranjost pečice iz plemenitega jekla s strukturo platna in prevleko
PerfectClean
Zunanji uparjalnik
Vzdrževalni programi Namakanje/Izpiranje/Sušenje
Vrata pečice CleanGlass
Parna tehnologija in oskrba z vodo
DualSteam
Odstranljiva posoda za svežo vodo/posoda za kondenzat za dvižno letvijo
Varnost
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo
Varnostni izklop/zapora vklopa
Tehnični podatki
Notranjost pečice XXL/notranjost pečice XL/
volumen notranjosti pečice v l
Osvetlitev notranjosti pečice
Uravnavanje temperature pri pečenju v °C
Uravnavanje temperature pri kuhanju v pari v °C
Mere niše v mm (Š x V x G)
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A
Priložena oprema
Izvlečno vodilo FlexiClip s prevleko PerfectClean
Globoki pekač/rešetka za peko in pečenje, oba s prevleko PerfectClean
Odstranljiva stranska vodila s prevleko PerfectClean
Perforirana/neperforirana posoda za kuhanje iz plemenitega jekla
Barve
Grafitno siva
Plemenito jeklo/CleanSteel
Obsidian črna

•

M Touch

•
•/–
•
•/•
•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
20/•
–

•
•
•/•/•
•
•
•/•
•
•/•
•/–/68

BrilliantLight
30 – 225
40 – 100
560 – 568 x 590 – 595 x 555
3,5/230/16
1
1/1
1
2/1

•

–

•
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2

PA R N A P E Č I C A
MIKROVALOVI

Z

3
Mielejeva parna pečica z mikrovalovi

4

Mielejeva parna pečica z mikrovalovi

Kuhanje v pari, kuhanje in segrevanje v eni pečici
Podjetju Miele je kot prvemu proizvajalcu uspelo združiti
prednosti parne in mikrovalovne pečice v enem vgradnem
aparatu – v vgradni parni pečici z mikrovalovi.
Si želite, da bi imeli na voljo čim več načinov priprave živil – ne
pa tudi toliko aparatov v svoji kuhinji?
S tem inovativnim kombiniranim vgradnim aparatom Miele
ponuja popolno dopolnitev vaše pečice – vse funkcije parne
in mikrovalovne pečice v enem aparatu! Optimalna rešitev za
kuhinje, v katerih sta na voljo samo dve vgradni niši.
5

6

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

Notranjost pečice iz plemenitega jekla s strukturo platna
Kakovostna in enostavna za čiščenje: vse
naše parne pečice z mikrovalovi so opremljene z notranjostjo iz plemenitega jekla.

3v1
Kombinacija, ki prihrani prostor: funkcija
mikrovalov, kuhanje v pari in hitro kuhanje
za odlično fleksibilnost.

Hitro kuhanje
Prihrani čas: kuhanje v pari, združeno z
delovanjem mikrovalov, za hitro pripravo
brez izgube kakovosti.

Avtomatski programi
Hitro pripravljene slastne jedi: naj bo riba,
meso ali zelenjava – vse je pripravljeno
povsem avtomatsko.

Quick & Gentle
Popolni rezultati v najkrajšem času: s
tehnologijo inverterja lahko moč mikrovalov
uravnavate brezstopenjsko.

* odvisno od modela

Mielejeva parna pečica z mikrovalovi

DualSteam
Popolnost po vašem okusu:
parna pečica Miele kot idealna dopolnitev
pečice in kuhalne plošče skrbi za najboljše
rezultate kuhanja. Pripravo jedi vam olajšajo
hitro segrevanje in kuhanje ter enakomerna
porazdelitev pare – to omogočajo zmogljiv
zunanji uparjalnik (3,3 kW) in posebna
razporeditev in usmerjenost dveh parnih
šob DualSteam.

7

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

Upravljanje
Intuitivno upravljanje z velikim prikazovalnikom na dotik.
Preprosto in hitro upravljanje z dotikom prsta.
Neposredna izbira načinov delovanja in časov s senzorskimi tipkami, prikaz na štirivrstičnem besedilnem
prikazovalniku
Volumen notranjosti pečice
Volumen notranjosti pečice: 40 litrov

MultiLingua
Vsestranski talent: nastavite lahko različne jezike izpisov
na prikazovalniku, tako da so vse informacije povsem
razumljive.
Kuhanje sous-vide
Postopek priprave, v katerem se jed nežno skuha v
vakuumski embalaži
Parne tehnologije
Hitro ustvarjanje pare in enakomerna porazdelitev pare
skozi dve šobi
Avtomatski programi
Povsem avtomatska priprava jedi, ki bistveno olajša delo

Hitro kuhanje
Skrajšani časi priprave s kombinacijo pare in mikrovalov

8

Parne pečice z mikrovalovi
Pregled izdelkov

DGM 7440

DGM 7840

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•/•
•/•
•/•/•

•/•
•/•
•/•/•

•

DirectSensor
–

•

M Touch

•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
20/•

•
•
•
•
•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
20/•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

–

•

•

1,5

1,5

•
•/•

•
•/•

•/40

•/40

•

•

2 LED-sijalki
40 – 100

2 LED-sijalki
40 – 100

80/150/300/450/600/850/1000
560 – 568 x 450 – 452 x 550
3,3/230/16

80/150/300/450/600/850/1000
560 – 568 x 450 – 452 x 550
3,3/230/16

1
2

1
2

1/–
1/1

1/1
1/1

•
•
•

•
•
•

•

Mielejeva parna pečica z mikrovalovi

Tipska/prodajna oznaka
Izvedba in dizajn
Parna pečica z mikrovalovi
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Quick & Gentle
Kuhanje menijev brez prenosa okusov
Avtomatski programi z individualno prilagoditvijo rezultata priprave
Ohranjanje toplote
Načini delovanja
Kuhanje v pari/sous-vide
Hitro kuhanje/mikrovalovi
Odtajevanje/Pogrevanje/Avtomatski programi
Udobna uporaba
Povezava v omrežje sistema Miele@home
Prikazovalnik
Senzor približevanja MotionReact
SoftOpen
MultiLingua
Kuhanje v pari na do 3 nivojih hkrati
Avtomatsko kuhanje menijev
Redukcija pare pred koncem kuhanja
Prikaz ure/prikaz datuma/nastavljiv zvočni signal
Programiranje začetka/konca/trajanja časa priprave
Dejanska/nastavljena/predlagana temperatura
Lastni programi/individualne nastavitve
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel
Notranjost pečice iz plemenitega jekla s strukturo platna
Zunanji uparjalnik
Grelnik v dnu pečice za manj kondenzata
Avtomatsko odstranjevanje vodnega kamna
Vrata pečice CleanGlass
Parna tehnologija in oskrba z vodo
DualSteam
Volumen posode za svežo vodo v l
Odstranjevanje posode za svežo vodo z mehanizmom Push2release
Varnost
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo
Varnostni izklop/zapora vklopa
Tehnični podatki
Notranjost pečice L/volumen notranjosti v l
Osvetlitev notranjosti pečice
Uravnavanje temperature pri kuhanju v pari v °C
Elektronsko krmiljena moč mikrovalov
Stopnje moči mikrovalov v W
Mere niše v mm (Š x V x G)
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A
Priložena oprema
Odstranljiva stranska vodila
Perforirana posoda za kuhanje iz plemenitega jekla
Neperforirana posoda za kuhanje iz plemenitega jekla, višina
40 mm/višina 80 mm
Rešetka/stekleni pladenj
Barve
Grafitno siva
Plemenito jeklo/CleanSteel
Obsidian črna

•

9

MIKROVALOVNE
PEČICE

2

3
Mikrovalovne pečice Miele

Izvedbe
Vaša kuhinja: tako individualna kot vaše
življenje in vaše navade. Vaši aparati:
ustrezajo vašim prostorskim okoliščinam
in željam pri uporabi. Mikrovalovne
pečice Miele so na voljo v različnih
izvedbah – da lahko svojo kuhinjo opremite po meri in natanko tako, kot želite.
Miele ponuja mikrovalovne pečice v dveh
osnovnih izvedbah: fiksno vgrajene v
nišo ali prostostoječe. S svojim brezčasnim dizajnom in inteligentnimi filozofijami
upravljanja se harmonično vključijo v
Mielejevo podobo kuhinje.

4

Kateri aparat si želite?
Raznolikost Mielejevih mikrovalovnih pečic
Mere niše in različne velikosti
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. Prostor, ki vam je na
voljo, pri tem vedno optimalno izkoristite: različni aparati imajo različno velike notranjosti in
ustrezno prilagojene vrtljive krožnike.

• Višina 35 cm, širina 50 ali 60 cm
• Višina 36 cm, širina 60 cm
• Višina 38 ali 42 cm, širina 60 cm
• Višina 45 cm, širina 60 cm

• 17-litrska notranjost
• 26-litrska notranjost
• 46-litrska notranjost

Mikrovalovne pečice Miele

Koncepti upravljanja

Vgradni aparati Miele TopControl
Poskrbite za popolno homogenost dizajna v
vaši kuhinji: mikrovalovne pečice Miele, ki
imajo upravljalno polje na zgornji strani, se
harmonično vključijo med druge vgradne
aparate Miele. Njihova namestitev zato
omogoča popolno fleksibilnost pri načrtovanju kuhinje. Vrata aparata se tako kot pri
vgradnih pečicah odpirajo navzdol. Ker
njihovo upravljanje poteka na zgornji strani,
je v notranjosti aparata več prostora.

Vgradni aparati Miele SideControl
Tudi naše pečice SideControl se lepo
ujamejo z drugimi vgradnimi aparati Miele
– upravljanje pa je klasično ob strani. Vgradne aparate SideControl lahko navpično
kombinirate z drugimi vgradnimi aparati
Miele ali jih namestite posebej. Vrata pečice
se udobno odpirajo v stran.

Načini delovanja
Doživite kulinarični čudež z mikrovalovi
– onstran pogrevanja in odtajevanja. In
dovolite, da vas preseneti raznolikost
možnosti, ki jih za vaše vsakdanje kuhanje
nudijo mikrovalovne pečice Miele.

Mikrovalovne pečice
Vaša mikrovalovna pečica Miele že samo z
delovanjem mikrovalov zmore več, kot ste si
verjetno predstavljali: na primer segreti
kozarec mleka, vkuhati marmelado, stopiti
čokolado, skuhati zelenjavo, odtajati ribe ali
olupiti mandlje.

Mikrovalovne pečice z žarom
Tudi v mikrovalovni pečici lahko pripravite
hrustljave jedi: z vgrajenim kvarčnim žarom
lahko skuhana živila še popečete ali pa ga
uporabite za pečenje in pečenje na žaru.
Slastno lahko spečete na žaru tudi toast,
zelenjavo ali škampe ter obogatite zelenjavni
narastek z okusno sirovo skorjico.
5
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Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, so vam
pomembne?
Prednosti* Mielejevih mikrovalovnih pečic

Notranjost pečice XL
Naši aparati z upravljanjem
TopControl vam nudijo 46 litrov uporabnega
volumna notranjosti pečice, zato imate
veliko prostora za ustvarjanje, ki ga lahko
poljubno izkoristite.

Hitri zagon z mikrovalovi
Prihrani čas: dostopajte neposredno do
najvišje moči mikrovalov – ustrezno vašim
navadam.

Kombinirano delovanje
Prihranite čas in izboljšajte rezultat: v kombiniranem načinu delovanja se jedi istočasno
skuhajo in zapečejo.

EasySensor
Klasika, premišljena na novo: aparati Miele
SideControl so zdaj opremljeni z upravljanjem na dotik.

Mikrovalovne pečice Miele

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

Notranjost pečice iz plemenitega jekla
Zelo učinkovito: notranjost iz plemenitega
jekla skrbi za popolno porazdelitev mikrovalov in enostavno čiščenje.

* odvisno od modela
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Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za mikrovalovne pečice

Filozofija upravljanja
Izbira moči in časov s senzorskimi tipkami, prikaz na
7-segmentnem prikazovalniku
Neposredna izbira načinov delovanja in časov s senzorskimi tipkami, prikaz na enovrstičnem besedilnem
prikazovalniku
Volumen notranjosti pečice
Volumen notranjosti pečice: 46 litrov
MultiLingua
Nastavite lahko različne jezike, tako da so vse informacije
povsem razumljive.
Moč
Moč mikrovalov: do 900 W

LED-osvetlitev
Za optimalno osvetlitev celotne notranjosti pečice

Pokovka
Za hitro in enostavno pripravo sveže pokovke

Avtomatski programi
Odtajevanje, kuhanje in priprava svežih živil brez truda

Vrtljivi krožnik s premerom 40 cm
Na 40-centimetrskem vrtljivem krožniku je dovolj prostora za različno velike posode ali več posod hkrati.
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Mikrovalovni pečici
Pregled izdelkov

M 2230 SC

M 7240 TC

•

•
•/–

–/•

•

•

–

–

•
•

•
•

EasySensor
–/–
–
–
•/•
–/•

DirectSensor S
•/•

•
•

•
•
•/•
•/•
•
•

•

–

•
•
•

–

–

17
levo
1 LED-sijalka
20,2
27,2

46
spodaj
1 LED-sijalka
23,2
40,6

80/150/300/450/600/750/800
562 – 568 x 350 – 362 x 310

80/150/300/450/600/750/900
562 – 568 x 450 – 452 x 550

1,3/220 – 240/10

1,6/220 – 240/10

–
–

–
–

–

•

–

•
•

•
•

•

Mikrovalovne pečice Miele

Tipska/prodajna oznaka
Izvedba in dizajn
Vgradna mikrovalovna pečica
TopControl/SideControl
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Ohranjanje toplote
Kvarčni žar
Načini delovanja
Avtomatski programi
Delovanje samo z mikrovalovi
Udobna uporaba
Prikazovalnik
SoftOpen/SoftClose
MultiLingua
Funkcija Pokovka
Prikaz ure/nastavljiv zvočni signal
Programiranje začetka/konca časa priprave
Hitri zagon z mikrovalovi
Individualne nastavitve
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel
Notranjost pečice iz plemenitega jekla
Vrata pečice CleanGlass
Varnost
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo
Zapora vklopa
Varnostno stikalo
Tehnični podatki
Volumen notranjosti pečice v l
Tečaj vrat
Osvetlitev
Višina notranjosti pečice v cm
Premer vrtljivega krožnika v cm
Elektronsko krmiljena moč mikrovalov
Stopnje moči mikrovalov v W
Mere niše v mm (Š x V x G)
Prezračevanje, neodvisno od niše
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A
Priložena oprema
Rešetka za žar
Plošča Gourmet
Barve
Plemenito jeklo/CleanSteel
Obsidian črna

•
•

•
•

–
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GRELNI PREDALI
GOURMET

2

3
Predali Miele

4

Optimalno prilagojeni vašim potrebam
Mere niše in velikosti grelnih predalov Miele Gourmet

Velikosti in mere niše
Grelni predali Miele Gourmet so na voljo v treh velikostih – za različne situacije vgradnje in mere, da omogočajo enotno skupno
podobo kuhinje.

Klasični – višina 14 cm, širina 60 cm
Grelni predal Miele Gourmet z višino 14 cm lahko optimalno kombinirate s 45 cm visokimi kompaktnimi aparati, npr. z Mielejevim
kavnim avtomatom, parno pečico, kombinirano parno pečico ali
kombinirano pečico z mikrovalovi, in tako kar najbolje izkoristite
60 cm visoko nišo.

Predali Miele

Posebno veliki – višina 29 cm, širina 60 cm
Naši grelni predali Gourmet višine 29 cm nudijo zelo veliko prostora.
Skupaj s klasično pečico višine 60 cm ali kombinirano parno pečico
XXL dobite popolno kombinacijo za 88 cm visoko nišo in tako
optimalno izkoristite razpoložljivi prostor.

5

6

Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?
Prednosti* Mielejevih grelnih predalov Gourmet

Pečenje pri nizki temperaturi
Kakovostno meso razvajajte z
načinom delovanja Pečenje pri nizki temperaturi: s to profesionalno metodo je meso pri
nizkih temperaturah nežno pečeno, tako da
se arome in hranilne snovi v veliki meri
ohranijo. Pripravljeno meso je nežno,
aromatično in sočno, narežete pa ga lahko
takoj po končanem pečenju. Čas mirovanja,
ki je sicer potreben, odpade, saj je mesni
sok enakomerno porazdeljen.
Upravljanje SensorTouch
Elegantno in enostavno za čiščenje: plošča
na dotik vam omogoča udobno upravljanje
z najsodobnejšo tehnologijo.

Funkcija timerja
Tako ostanete fleksibilni: predal se po
preteku nastavljenega časa samodejno
izklopi.

Raznolikost uporabe
Z grelnim predalom Gourmet lahko tudi
sušite živila in zelišča, vzhajate kvašeno
testo, topite čokolado ali ga uporabite v
številne druge namene.

Predali Miele

Štirje načini delovanja
4 v 1: gretje skodelic in krožnikov, ohranjanje
toplote jedi ali pečenje pri nizki temperaturi.

Push2Open
Mimogrede odprto: zadostuje rahel pritisk
na predal.

* odvisno od modela
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Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za predale

Upravljanje
Neposredna izbira načinov delovanja, temperatur in
časov s senzorskimi tipkami
Višina aparata
Zmogljivost: jedilni servis za 12 oseb

Pečenje pri nizki temperaturi
Nizke temperature iz običajnih receptov za pečenke
ustvarijo specialitete.
Push2open
Aktivacija avtomatskega odpiranja z rahlim pritiskom na
predal
Popoln izvlek
Predal lahko za enostavno polnjenje in praznjenje povsem izvlečete.
Rešetka
Za namestitev jedi in posode na dva nivoja

8

Grelni predali
Pregled izdelkov

ESW 7010

ESW 7020

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

Jedilna posoda za 6 oseb

Jedilna posoda za 12 oseb

–/•
•/•

–/•
•/•

–

–

•
•
•

•
•
•

40 – 85
595 x 141 x 570
80
0,7/230/10
2,0

40 – 85
595 x 289 x 570
230
0,7/230/10
2,0

1
–

1
1

•
•

•
•

•
•
•

•

•
•
•

•
Predali Miele

Tipska/prodajna oznaka
Izvedba in dizajn
Grelni predal Gourmet
Brez ročaja
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Predhodno segrevanje posode
Ohranjanje toplote jedi
Popolni rezultati priprave z uporabo nizke temperature
Načini delovanja
Gretje skodelic
Gretje krožnikov
Ohranjanje toplote jedi
Pečenje pri nizki temperaturi
Udobna uporaba
Povezava v omrežje sistema Miele@home
Zmogljivost
Mehanizem Push2open
Popoln izvlek za enostavno polnjenje in praznjenje
Upravljalna letev s senzorskimi tipkami
Upravljalna letev z jasnimi napisi/s simboli
Nastavitev izklopa/funkcija timerja
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel
Upravljalna letev v ravnini plošče
Varnost
Hladna sprednja stran
Protidrsna podloga
Varnostni izklop
Tehnični podatki
Natančno elektronsko uravnavanje temperature v °C
Mere aparata v mm (Š x V x G)
Uporabna notranja višina v mm
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A
Dolžina priključnega kabla v m
Priložena oprema
Protidrsna podloga
Rešetka za povišanje površine za vlaganje
Barve
Grafitno siva
Obsidian črna
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PREDAL ZA
VAKUUMIRANJE

112

113

Predal za vakuumiranje Miele

Ohranjanje dobrega okusa
Vsestranski predal za vakuumiranje

Mielejev predal za vakuumiranje vam ponuja izjemno raznolikost uporabe: vakuumiranje
ohrani kakovost živil, jim podaljša obstojnost ali jih pripravi na kuhanje sous-vide. Postopek je
preprost in čist: pakiranje v folijo, izsesavanje zraka in na koncu nepredušno zapiranje. Tako
lahko na primer živila, ki vam ostanejo, enostavno vakuumirate in nato zamrznete – hranilne
snovi, okus in vitamini se veliko dlje ohranijo kot pri običajnem zamrzovanju, prav tako se ne
pojavi zamrzovalni ožig. Pri tem prihranite tudi veliko prostora v zamrzovalniku. Brez težav
lahko vakuumirate tudi tekočine, na primer juhe. Porcioniranje, priprava za shranjevanje ali
kuhanje sous-vide – vse z enim samim aparatom.

Za intenzivno doživetje okusov
Pri kuhanju sous-vide živilo pripravljamo v vrečki za vakuumiranje, pri
stalno nizki temperaturi v parni pečici. Ta postopek je še posebej
priporočljiv za pripravo mesa, rib, zelenjave in sadja, saj se arome
odlično ohranijo. Začimbe in marinade se optimalno povežejo z
jedmi in ustvarijo izvrsten okus.

Praktični pomočnik v kuhinjskem vsakdanu
Živila so najokusnejša, ko so sveža. Toda ali vam uspe vsak dan
kupiti sveže sestavine za kuhanje? In če ste med temi srečneži, kaj
storite z živili, ki ostanejo? Z Mielejevim predalom za vakuumiranje
lahko občutno podaljšate obstojnost živil. Zaradi odsotnosti zraka in
s tem kisika se njihova svežina veliko dlje ohrani kot pri običajnem
shranjevanju v zamrzovalniku ali hladilniku – ne glede na to, ali gre za
meso, zelenjavo ali sadje.
Če radi pripravljate večje porcije jedi, ki jih pozneje samo pogrejete
– npr. šele čez nekaj dni, vam predal za vakuumiranje zagotavlja
popolno doživetje okusa, ki je enako kot na dan priprave. Tako lahko
na primer ob koncu tedna v miru in z užitkom skuhate želeno jed, ki
jo nato vakuumirate v posameznih porcijah in shranite v hladilnik.
Povsem spontano lahko nato tudi po dolgem delovnem dnevu sredi
tedna uživate v okusnem obroku.
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Predal za vakuumiranje Miele
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Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?
Prednosti vgradnega predala za vakuumiranje

Upravljanje SensorTouch
Elegantno in enostavno za čiščenje: plošča
na dotik vam omogoča udobno upravljanje
z najsodobnejšo tehnologijo.

Tri stopnje vakuumiranja
Individualne nastavitve: pri vakuumiranju
lahko izbirate med tremi stopnjami –
ustrezno posameznemu živilu.

Vrečke za vakuumiranje, primerne za
živila
Varno zapakirano: Mielejeve vrečke za
vakuumiranje so temperaturno odporne,
neprepustne za zrak in nevtralnega okusa.

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

Predal za vakuumiranje Miele

Vakuumiranje
Z odstranitvijo zraka in kisika so vaša živila
optimalno pripravljena za kuhanje sous-vide
v parni pečici. Poleg tega lahko ribe, meso
in zelenjavo v predalu za vakuumiranje
optimalno porcionirate, pripravite za dolgoročno shranjevanje, marinirate ali ponovno
zaprete. Dodatna prednost: če živila pred
zamrzovanjem vakuumirate, dosežete
njihovo maksimalno obstojnost – vitamini in
okus se kar najbolje ohranijo, poleg tega ne
pride do zamrzovalnega ožiga. Prihranite pa
tudi prostor v zamrzovalniku.

Push2Open
Mimogrede odprto: zadostuje rahel pritisk
na predal.
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Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za predale za vakuumiranje

Upravljanje
Neposredna izbira načinov delovanja, temperatur in
časov s senzorskimi tipkami
Zmogljivost
Jedilni servis za 6 oseb

Vakuumiranje
Iz vrečke za vakuumiranje odvzame zrak.

Push2open
Aktivacija avtomatskega odpiranja z rahlim pritiskom na
predal
Opora za vrečke
Olajša rokovanje z majhnimi vrečkami za vakuumiranje.
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Predali za vakuumiranje
Pregled izdelkov

EVS 7010

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8
250 – 350

•
•
•

–/•
1– 3

•

1– 3

•

1– 3

•
•
•

Predal za vakuumiranje Miele

Tipska/prodajna oznaka
Izvedba in dizajn
Vgradni predal za vakuumiranje
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
Kapaciteta komore za vakuumiranje v l
Maksimalna velikost vrečke v mm
Mehanizem Push2open
Popoln izvlek za enostavno polnjenje in praznjenje
Upravljalna letev s senzorskimi tipkami
Upravljalna letev z jasnimi napisi/s simboli
Moč vakuumiranja v stopnjah
Prikaz moči vakuumiranja prek svetlečih diod
Moč vakuumiranja za zunanje posode v stopnjah
Prikaz moči vakuumiranja za zunanje posode s svetlečimi diodami
Trajanje varjenja v stopnjah
Prikaz trajanja varjenja prek svetlečih diod
Funkcija prekinitve
Tehnika vakuumiranja
Komora za vakuumiranje iz plemenitega jekla
Sesalna zmogljivost črpalke v m³/h
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel
Upravljalna letev v ravnini plošče
Opozorilo sušenje črpalke za podtlak
Zamenljiv trak za varjenje
Varnost
Varnostni izklop
Tehnični podatki
Mere aparata v mm (Š x V x G)
Uporabna notranja višina v mm
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A
Dolžina priključnega kabla v m
Priložena oprema
Adapter za vakuumiranje posod
Opora za vrečke
Vrečke za vakuumiranje 180 x 280 mm
Vrečke za vakuumiranje 240 x 350 mm
Barve
Grafitno siva
Obsidian črna

4
–

•
•
•
•

595 x 141 x 570
80
0,3/230/10
1,8
1
1
50
50

•
•
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ELEKTRIČNE IN
INDUKCIJSKE
KUHALNE PLOŠČE

120

121

Kuhalne plošče Miele

Konstrukcije

V kombinaciji s podpultno pečico

Neodvisna od podpultne pečice
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Popolno prilagojene vašim potrebam
Konstrukcija in izvedbe ter dizajn okvirjev Mielejevih električnih in indukcijskih kuhalnih plošč

Izvedbe

Indukcijska – trend

Električna – tradicija

Plinska – klasika

Za več udobja – aparati širine 80 cm za
namestitev 4 do 6 posod za kuhanje

Maksimalno velika – aparati širine 90 cm za
namestitev 5 do 6 posod za kuhanje

Klasična – aparati širine 60 cm za namestitev do 4 posod za kuhanje

Kuhalne plošče Miele

Raznolikost velikosti

Dizajn okvirjev

Steklokeramične plošče z okvirjem iz
plemenitega jekla

Steklokeramične plošče brez okvirja za
plosko vgradnjo ali vgradnjo z naleganjem
na pult
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Intuitivne filozofije upravljanja in indukcija po celotni površini
za preprosto kuhanje!
Upravljanje in fleksibilnost kuhalnih plošč Miele

Filozofije upravljanja električnih in indukcijskih kuhalnih plošč

FlexControl s prikazovalnikom na dotik

ComfortSelect

SmartSelect White

EasySelect

SmartSelect

Upravljanje z gumbi

Celotna površina: maksimalna fleksibilnost indukcijskih kuhalnih plošč
Miele
Uživajte v skrajni svobodi: svojo kuhalno ploščo lahko uporabljate po celi površini, brez
vnaprej določenih kuhalnih polj, da je uporaba kar se da fleksibilna. Svojo posodo za kuhanje
tako namestite kar najbolje v vsaki situaciji in vedno točno tako, kot želite. Na poljubno mesto
lahko postavite do šest loncev, ponev in pekačev, ki so primerni za indukcijo. Naše kuhalne
plošče z indukcijo po celi površini so na voljo v različnih širinah.

Inteligentno prepoznavanje
posode
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SilentMove

Pomoč za namestitev1)

1) Patent:

EP2988573

KM 7897 FL
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Kuhalne plošče Miele

Senzorsko podprte funkcije pomoči
Praženje še nikoli ni bilo enostavnejše

S senzorsko krmiljenimi kuhalnimi ploščami Miele se
je v vašo kuhinjo vselila inteligentna tehnologija.
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Uživajte v vedno optimalnih rezultatih
praženja: naša senzorsko podprta funkcija
pomoči TempControl* vam olajša vsakdanje
kuhanje in vam prinaša še več veselja pri
pripravi jedi. S senzorji TempControl so
opremljene številne kuhalne plošče z
upravljanjem SmartSelect ter celotno
kuhalno območje kuhalne plošče FlexControl s prikazovalnikom na dotik.

S funkcijo TempControl* dosežete stalno
optimalne rezultate pri različnih postopkih
praženja. V ta namen preprosto izberete
stopnjo za počasno vrenje ali eno izmed
treh stopenj praženja z idealnimi temperaturami. Stopnje vam nato ni treba več uravnavati, saj se temperatura samodejno ohranja.

TempControl vam zagotavlja večjo varnost v
kuhinji, saj zanesljivo preprečuje pregrevanje
olja ali masla v ponvi. In ker se ves čas
vzdržuje optimalna temperatura za živilo, se
nič več ne prismodi. Funkcije lahko uporabljate s katero koli ponvijo, ki je primerna za
indukcijo – nova posoda ni potrebna.

Miele@home
V Mielejevi aplikaciji najdete številne recepte,
ki so posebej prilagojeni uporabi aparatov s
funkcijama TempControl* in CookAssist,
npr. za mesne ali ribje jedi.

* Patent:

EP1704754, EP2153698

Stopnja praženja I
Ta stopnja praženja je primerna za vse jedi,
ki se pripravljajo pri nizki temperaturi, kot so
jajca na oko, umešana jajca, popečena slanina, piščančje prsi, svaljki, zelenjava, polpete, ribe in večina zamrznjenih jedi.

Stopnja praženja II
Pri srednji temperaturi praženja lahko pripravljamo živila, kot so kozice, steaki, zrezki,
mesni sir in mesni rezanci. Poleg tega je ta
stopnja primerna za praženje semen in pripravo krompirjevih palačink, tortilj in karamela.

Stopnja praženja III
Najvišja stopnja je popolna za kuhanje v
voku in za intenzivno popečenje mesa za
dušene jedi ali velikih količin mesa. Odlična
pa je tudi za palačinke in pražen krompir.

Kuhalne plošče Miele

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 uravnava ustrezno temperaturo. Tako omaka
med kuhanjem ne brizga in vedno popolno
uspe.
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Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?
Prednosti1) Mielejevih indukcijskih kuhalnih plošč

Con@ctivity 3.0
Osredotočite se zgolj na kuhanje: s funkcijo
Con@ctivity 3.0 vaša kuhinjska napa avtomatsko naredi to, kar mora. Takoj ko vklopite ali izklopite kuhalno ploščo, se napa
samodejno odzove. Sesalna moč se avtomatsko prilagodi okoliščinam na kuhalni
plošči – in tako ves čas skrbi za prijetno
ozračje v prostoru. Aparati med seboj
komunicirajo prek omrežja WLAN. S funkcijo Con@ctivity 3.0 napo in kuhalno ploščo
vključite v sistem Miele@home.
TempControl
Vselej popolni rezultati: temperatura ponve se stalno ohranja, zato se ne
more nič prismoditi.

PowerFlex
Neprekosljivo hitra in fleksibilna:
edinstvena moč stopnje Booster, ki znaša
do 7,3 kW.

Prikazovalnik na dotik
Do potankosti razumljivo: večbarvni 7-palčni
prikazovalnik na dotik omogoča intuitivno
upravljanje.

Kuhalne plošče Miele

Cela površina
Individualna uporaba površine za kuhanje:
svojo posodo lahko poljubno namestite.

SmartSelect White
Hitro in intuitivno: stopnje moči
lahko nastavite neposredno za vsako
kuhalno polje.

1)
2)

odvisno od modela
Patent: EP1704754, EP2153698
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Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?
Prednosti1) Mielejevih električnih kuhalnih plošč

Con@ctivity 3.0
Osredotočite se zgolj na kuhanje: s funkcijo
Con@ctivity 3.0 vaša kuhinjska napa avtomatsko naredi to, kar mora. Takoj ko vklopite ali izklopite kuhalno ploščo, se napa
samodejno odzove. Sesalna moč se avtomatsko prilagodi okoliščinam na kuhalni
plošči – in tako ves čas skrbi za prijetno
ozračje v prostoru. Aparati med seboj
komunicirajo prek omrežja WLAN. S funkcijo Con@ctivity 3.0 napo in kuhalno ploščo
vključite v sistem Miele@home.
Polje za pečenje
Posebej praktično: za uporabo pekača
lahko preprosto vklopite dodatni grelni krog.

SmartSelect
Hitro in intuitivno: stopnje moči
in čase lahko nastavite neposredno za
vsako kuhalno polje.

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

Kuhalne plošče Miele

ExtraSpeed2)
Še večji prihranek časa: z
Mielejevo ekskluzivno tehnologijo imate več
časa zase.

Večkrožno kuhalno polje
Povsem prilagojeno potrebam: preprosto
vklopite dodatni grelni krog – glede na to,
kakšno velikost kuhalnega polja potrebujete.

1)
2)

odvisno od modela
Patent: EP2001267
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Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za indukcijske kuhalne plošče

Upravljanje
Večbarvni 7-palčni prikazovalnik na dotik omogoča intuitivno upravljanje.

Stopnje moči izbirate posebej hitro in intuitivno. Beli
kontrastni prikazi.
Stopnje moči izbirate posebej hitro in intuitivno. Rumeno
osvetljene številčne lestvice.
Posebno enostavno upravljanje vseh kuhalnih polj in
stopenj moči.
S centralno številčno lestvico upravljate vsa kuhalna polja
in stopnje moči.
Hitra in enostavna izbira z ločenim gumbom
Con@ctivity 3.0
Kaže, ali je kuhalna plošča opremljena s funkcijo Con@
ctivity 3.0.
Fleksibilnost
Fleksibilna uporaba celotne površine za kuhanje brez
predhodno definiranih kuhalnih polj
Posebej velika površina za dve posodi ali ponvi, en velik
pekač ali en velik lonec za testenine
TwinBooster
Dve stopnji moči za ekstremno kratke čase začetnega
kuhanja
Ohranjanje toplote
Ohranjanje jedi pri temperaturi za serviranje, neodvisno
od količine
Poleg ohranjanja toplote jedi je možno nežno pogrevanje
hladnih jedi na temperaturo za serviranje.
Stop & Go
Preprosto zmanjšanje moči z dotikom prsta

TempControl
Zagotavlja stalno optimalne rezultate pri različnih postopkih praženja.
Možnost kombinacije z elementom SmartLine
Elementi SmartLine omogočajo različne metode kuhanja
in jih lahko popolno kombinirate med seboj.
SilentMove
Skoraj neslišno premikanje loncev in ponev po posebno
gladki površini steklokeramike
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Indukcijske kuhalne plošče, širine 60 cm

Tipska/prodajna oznaka
Vrsta gretja
Vrsta gretja
Izvedba
Kombinacija s podpultno pečico/neodvisna od podpultne pečice
Dizajn
Barva steklokeramike/dizajn oznak
Okvir iz plemenitega jekla/faseta
Ploska vgradnja/vgradnja z naleganjem na pult
Možnost kombinacije z elementom SmartLine/pultno napo
Oprema kuhalnih polj
Število kuhalnih polj/kuhalnih območij
Maksimalno število posod
Kuhalno polje PowerFlex
Število/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
1. kuhalno polje/območje
Položaj/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
2. kuhalno polje/območje
Položaj/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
3. kuhalno polje/območje
Položaj/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
4. kuhalno polje/območje
Položaj/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
Udobna uporaba
Povezava v omrežje sistema Miele@home
Avtomatska funkcija Con@ctivity 3.0
TempControl
PowerFlex Plus
Barva prikaza
Stalno prepoznavanje prisotnosti posode
Funkcija Stop&Go/funkcija Recall/zaščita med brisanjem
Nastavljiv zvočni signal/avtomatski izklop/avtomatsko kuhanje
Ohranjanje toplote/ohranjanje toplote plus
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov)
Varnost
Varnostni izklop/zaščita pred pregretjem/hladilni ventilator
Funkcija fiksiranja nastavitev/zapora vklopa
Prikaz preostale toplote
Tehnični podatki
Mere v mm (Š x V x G)
Maksimalna vgradna višina v mm
Mere izreza pri vgradnji z naleganjem na pult v mm (Š x G)
Notranja mera izreza v mm (Š x G) pri ploski vgradnji
Zunanja mera izreza v mm (Š x G) pri ploski vgradnji
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/frekvenca v Hz
Priložena oprema
Priključni kabel/WLAN-ključ XKS 3170 W

KM 7201 FR

KM 7404 FX

KM 7464 FR

Električno z indukcijo

Električno z indukcijo

Električno z indukcijo

–/•

–/•

–/•

Črna/–
•/–
–/•
–/–

Črna/–
–/–
•/–
–/–

Črna/–
•/–
–/•
–/–

4/0
4

4/1
4

4/1
4

–/–/–
–/–/–

2/–/Ø 150 – 230
2100/3000/3650

2/–/Ø 150 – 230
2100/3000/3650

spredaj levo/Vario kuhalno
polje/Ø 160 – 220
2300/3000/3650

spredaj levo/Vario kuhalno
polje/Ø 140 – 190
1850/2500/3000

spredaj levo/Vario kuhalno
polje/Ø 140 – 190
1850/2500/3000

zadaj levo/Vario kuhalno polje
Ø 100 – 160
1400/1700/2200

zadaj levo/Vario kuhalno polje/
Ø 100 – 160
1400/1700/2200

zadaj levo/Vario kuhalno polje/
Ø 100 – 160
1400/1700/2200

zadaj desno/Vario kuhalno
polje/–
1850/2500/3000

desno/Most PowerFlex/
230 x 390
3400/4800/7300

desno/Most PowerFlex/
230 x 390
3400/4800/7300

spredaj desno/Vario kuhalno
polje/Ø 140 – 190
1850/2500/3000

–/–/–
–/–/–

–/–/–
–/–/–

•
•

•
•

–
–
–
–
Rumena

–
–
Rumena

–
–
Rumena

•/•/•
•/•
•

•/•/•
•/•
•

•/•/•
•/•
•

574 x 51 x 504
48
560 x 490
–x–
–x–
7,300/230/50 – 60

592 x 51 x 492
51
–x–
570 x 470
596 x 496
7,300/230/50 – 60

626 x 52 x 526
45
560 x 490
–x–
–x–
7,300/230/50 – 60

•/–

•/–

•/–

•
•/•/–
•/•/•
•/–
•

•
•/•/–
•/•/•
•/–
•

Kuhalne plošče Miele

Pregled izdelkov

•
•/•/–
•/•/•
•/–
•
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Indukcijske kuhalne plošče, širine 60 cm
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka
Vrsta gretja
Vrsta gretja
Izvedba
Kombinacija s podpultno pečico/neodvisna od podpultne pečice
Dizajn
Barva steklokeramike/dizajn oznak
Okvir iz plemenitega jekla/faseta
Ploska vgradnja/vgradnja z naleganjem na pult
Možnost kombinacije z elementom SmartLine/pultno napo
Oprema kuhalnih polj
Število kuhalnih polj/kuhalnih območij
Maksimalno število posod
Kuhalno polje PowerFlex
Število/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
1. kuhalno polje/območje
Položaj/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
2. kuhalno polje/območje
Položaj/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
3. kuhalno polje/območje
Položaj/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
4. kuhalno polje/območje
Položaj/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
Udobna uporaba
Povezava v omrežje sistema Miele@home
Avtomatska funkcija Con@ctivity 3.0
TempControl
PowerFlex Plus
Barva prikaza
Stalno prepoznavanje prisotnosti posode
Funkcija Stop&Go/funkcija Recall/zaščita med brisanjem
Nastavljiv zvočni signal/avtomatski izklop/avtomatsko kuhanje
Ohranjanje toplote/ohranjanje toplote plus
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov)
Varnost
Varnostni izklop/zaščita pred pregretjem/hladilni ventilator
Funkcija fiksiranja nastavitev/zapora vklopa
Prikaz preostale toplote
Tehnični podatki
Mere v mm (Š x V x G)
Maksimalna vgradna višina v mm
Mere izreza pri vgradnji z naleganjem na pult v mm (Š x G)
Notranja mera izreza v mm (Š x G) pri ploski vgradnji
Zunanja mera izreza v mm (Š x G) pri ploski vgradnji
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/frekvenca v Hz
Priložena oprema
Priključni kabel/WLAN-ključ XKS 3170 W
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KM 7564 FL
Električno z indukcijo
–/•
Črna/–
–/–
•/•
•/•
4/2
4
4/–/Ø 150 – 230
2100/3000/3650
levo/Most PowerFlex/230 x 390
3400/4800/7300
desno/Most PowerFlex/230 x 390
3400/4800/7300
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–

•
•

–
–
Rumena

•
•/•/•
•/•/•
•/–
•
•/•/•
•/•
•

620 x 51 x 520
51
600 x 500
600 x 500
624 x 524
7,300/230/50 – 60

•/–

Indukcijske kuhalne plošče, širine 60 cm
Pregled izdelkov

KM 7667 FL
Električno z indukcijo
–/•
Črna/–
–/–
•/•
•/•
–/1
4
–/–/570 x 390
2600/3300/3650
Rumena
–/–
–/•
•/•/–
•/•
•/•
•/–

•

•/•
–
–/•
•/•
•/•/•
•/•
•

Kuhalne plošče Miele

Tipska/prodajna oznaka
Vrsta gretja
Vrsta gretja
Izvedba
Kombinacija s podpultno pečico/neodvisna od podpultne pečice
Dizajn
Barva steklokeramike/dizajn oznak
Okvir iz plemenitega jekla/faseta
Ploska vgradnja/vgradnja z naleganjem na pult
Možnost kombinacije z elementom SmartLine/pultno napo
Oprema kuhalnih polj
Število kuhalnih polj/kuhalnih območij
Maksimalno število posod
1. kuhalno polje/območje
Položaj/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W na posodo
Udobna uporaba
Barva prikaza/velikost prikazovalnika na dotik v palcih
TempControl/TempControl Plus
Stalno/inteligentno prepoznavanje posode
Funkcija Recall/element za namestitev/programi za pomoč
Funkcija Stop & Go/nastavljiv zvočni signal
Avtomatski izklop/avtomatsko kuhanje
Ohranjanje toplote/ohranjanje toplote plus
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov)
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/WifiConn@ct
Potrebna dodatna oprema
Avtomatska funkcija Con@ctivity 2.0/3.0
Enostavno čiščenje
Steklokeramika, enostavna za čiščenje/zaščita med brisanjem
Varnost
Varnostni izklop/zaščita pred pregretjem/hladilni ventilator
Funkcija fiksiranja nastavitev/zapora vklopa
Prikaz preostale toplote
Tehnični podatki
Mere v mm (Š x V x G)
Maksimalna vgradna višina v mm
Mere izreza pri vgradnji z naleganjem na pult v mm (Š x G)
Notranja mera izreza v mm (Š x G) pri ploski vgradnji
Zunanja mera izreza v mm (Š x G) pri ploski vgradnji
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/frekvenca v Hz
Priložena oprema
Priključni kabel/WLAN-ključ XKS 3170 W

620 x 51 x 520
51
600 x 500
600 x 500
624 x 524
7,300/230/50 – 60

•/–
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Indukcijske kuhalne plošče, širine 75 cm
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka
Vrsta gretja
Vrsta gretja
Izvedba
Kombinacija s podpultno pečico/neodvisna od podpultne pečice
Dizajn
Barva steklokeramike/dizajn oznak
Okvir iz plemenitega jekla/faseta
Ploska vgradnja/vgradnja z naleganjem na pult
Možnost kombinacije z elementom SmartLine/pultno napo
Oprema kuhalnih polj
Število kuhalnih polj/kuhalnih območij
Maksimalno število posod
Kuhalno polje PowerFlex
Število/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
1. kuhalno polje/območje
Položaj/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
2. kuhalno polje/območje
Položaj/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
3. kuhalno polje/območje
Položaj/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
4. kuhalno polje/območje
Položaj/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
Udobna uporaba
Povezava v omrežje sistema Miele@home
Avtomatska funkcija Con@ctivity 3.0
TempControl
PowerFlex Plus
Barva prikaza
Stalno prepoznavanje prisotnosti posode
Funkcija Stop&Go/funkcija Recall/zaščita med brisanjem
Nastavljiv zvočni signal/avtomatski izklop/avtomatsko kuhanje
Ohranjanje toplote/ohranjanje toplote plus
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov)
Varnost
Varnostni izklop/zaščita pred pregretjem/hladilni ventilator
Funkcija fiksiranja nastavitev/zapora vklopa
Prikaz preostale toplote
Tehnični podatki
Mere v mm (Š x V x G)
Maksimalna vgradna višina v mm
Mere izreza pri vgradnji z naleganjem na pult v mm (Š x G)
Notranja mera izreza v mm (Š x G) pri ploski vgradnji
Zunanja mera izreza v mm (Š x G) pri ploski vgradnji
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/frekvenca v Hz
Priložena oprema
Priključni kabel/WLAN-ključ XKS 3170 W
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KM 7210 FR

KM 7414 FX

KM 7879 FL

Električno z indukcijo

Električno z indukcijo

Električno z indukcijo

–/•

–/•

–/•

Črna/–
•/–
–/•
–/–

Črna/–
–/–
•/–
–/–

Črna/–
–/–
•/•
–/–

4/0
4

4/1
4

4/1
4

–/–/–
–/–/–

2/–/Ø 150 – 230
2100/3000/3650

2/–/Ø 150 – 230
2100/3000/3650

spredaj levo/Vario kuhalno
polje/Ø 160 – 220
2300/3000/3650

spredaj levo/Vario kuhalno
polje/Ø 160 – 220
2300/3000/3650

spredaj levo/Kuhalno polje
TempControl/Ø 160 – 230
2300/3000/3650

zadaj levo/Vario kuhalno polje/
Ø 100 – 160
1400/1700/2200

zadaj v sredini/Vario kuhalno
polje/Ø 100 – 160
1400/1700/2200

zadaj v sredini/Vario kuhalno
polje/Ø 100 – 160
1400/1700/2200

zadaj desno/Polje za kuhanje/
pečenje/190 x 290
2100/3000/3650

desno/Most PowerFlex/230 x 390 desno/Most PowerFlex/230 x 390
3400/4800/7300
3400/4800/7300

spredaj desno/Vario kuhalno
polje/Ø 140 – 190
1850/2500/3000

–/–/–
–/–/–

–/–/–
–/–/–

•
•

•
•
•

–
–
–
–
Rumena

–
–
Rumena

–
Bela

•/•/•
•/•
•

•/•/•
•/•
•

•/•/•
•/•
•

764 x 51 x 504
48
750 x 490
–x–
–x–
7,300/230/50 – 60

752 x 51 x 492
51
–x–
730 x 470
756 x 496
7,300/230/50 – 60

800 x 51 x 520
51
780 x 500
780 x 500
804 x 524
7,300/230/50 – 60

•/–

•/–

•/–

•
•/•/–
•/•/•
•/–
•

•
•/•/–
•/•/•
•/–
•

•
•/•/•
•/•/•
•/•
•

Indukcijske kuhalne plošče, širine 80 cm
Pregled izdelkov

Položaj/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
2. kuhalno polje/območje
Položaj/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
3. kuhalno polje/območje
Položaj/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
4. kuhalno polje/območje
Položaj/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
Udobna uporaba
Povezava v omrežje sistema Miele@home
Avtomatska funkcija Con@ctivity 3.0
TempControl
PowerFlex Plus
Barva prikaza
Stalno prepoznavanje prisotnosti posode
Funkcija Stop&Go/funkcija Recall/zaščita med brisanjem
Nastavljiv zvočni signal/avtomatski izklop/avtomatsko kuhanje
Ohranjanje toplote/ohranjanje toplote plus
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov)
Varnost
Varnostni izklop/zaščita pred pregretjem/hladilni ventilator
Funkcija fiksiranja nastavitev/zapora vklopa
Prikaz preostale toplote
Tehnični podatki
Mere v mm (Š x V x G)
Maksimalna vgradna višina v mm
Mere izreza pri vgradnji z naleganjem na pult v mm (Š x G)
Notranja mera izreza v mm (Š x G) pri ploski vgradnji
Zunanja mera izreza v mm (Š x G) pri ploski vgradnji
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/frekvenca v Hz
Priložena oprema
Priključni kabel/WLAN-ključ XKS 3170 W

KM 7474 FL

KM 7575 FL

Električno z indukcijo

Električno z indukcijo

–/•

–/•

Črna/–
–/–
•/•
•/–

Črna/–
–/–
•/•
•/–

4/1
4

6/3
6

2/–/Ø 150 – 230
2100/3000/3650

6/–/Ø 150 – 230
2100/3000/3650

spredaj levo/Vario kuhalno
polje/Ø 160 – 220
2300/3000/3650

levo/Most PowerFlex/230 x 390
3150/3400/3650

zadaj v sredini/Vario kuhalno
polje/Ø 100 – 160
1400/1700/2200

v sredini/Most PowerFlex/
230 x 390
3400/4800/7300

desno/Most PowerFlex/230 x 390 desno/Most PowerFlex/230 x 390
3400/4800/7300
3400/4800/7300
–/–/–
–/–/–

–/–/–
–/–/–

•
•

•
•

–
–
Rumena

–
–
Rumena

•/•/•
•/•
•

•/•/•
•/•
•

800 x 51 x 520
51
780 x 500
780 x 500
804 x 524
7,300/230/50 – 60

800 x 51 x 520
51
780 x 500
780 x 500
804 x 524
11,000/230/50 – 60

•/–

•/–

•
•/•/–
•/•/•
•/–
•

Kuhalne plošče Miele

Tipska/prodajna oznaka
Vrsta gretja
Vrsta gretja
Izvedba
Kombinacija s podpultno pečico/neodvisna od podpultne pečice
Dizajn
Barva steklokeramike/dizajn oznak
Okvir iz plemenitega jekla/faseta
Ploska vgradnja/vgradnja z naleganjem na pult
Možnost kombinacije z elementom SmartLine/pultno napo
Oprema kuhalnih polj
Število kuhalnih polj/kuhalnih območij
Maksimalno število posod
Kuhalno polje PowerFlex
Število/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
1. kuhalno polje/območje

•
•/•/•
•/•/•
•/–
•
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Indukcijske kuhalne plošče, širine 80 cm
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka
Vrsta gretja
Vrsta gretja
Izvedba
Kombinacija s podpultno pečico/neodvisna od podpultne pečice
Dizajn
Barva steklokeramike/dizajn oznak
Okvir iz plemenitega jekla/faseta
Ploska vgradnja/vgradnja z naleganjem na pult
Možnost kombinacije z elementom SmartLine/pultno napo
Oprema kuhalnih polj
Število kuhalnih polj/kuhalnih območij
Maksimalno število posod
1. kuhalno polje/območje
Položaj/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W na posodo
Udobna uporaba
Barva prikaza/velikost prikazovalnika na dotik v palcih
TempControl/TempControl Plus
Stalno/inteligentno prepoznavanje posode
Funkcija Recall/element za namestitev/programi za pomoč
Funkcija Stop & Go/nastavljiv zvočni signal
Avtomatski izklop/avtomatsko kuhanje
Ohranjanje toplote/ohranjanje toplote plus
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov)
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/WifiConn@ct
Potrebna dodatna oprema
Avtomatska funkcija Con@ctivity 2.0/3.0
Enostavno čiščenje
Steklokeramika, enostavna za čiščenje/zaščita med brisanjem
Varnost
Varnostni izklop/zaščita pred pregretjem/hladilni ventilator
Funkcija fiksiranja nastavitev/zapora vklopa
Prikaz preostale toplote
Tehnični podatki
Mere v mm (Š x V x G)
Maksimalna vgradna višina v mm
Mere izreza pri vgradnji z naleganjem na pult v mm (Š x G)
Notranja mera izreza v mm (Š x G) pri ploski vgradnji
Zunanja mera izreza v mm (Š x G) pri ploski vgradnji
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/frekvenca v Hz
Priložena oprema
Priključni kabel/WLAN-ključ XKS 3170 W

138

KM 7678 FR
Električno z indukcijo
–/•
Črna/–
•/–
–/•
–/–
–/1
6
–/–/740 x 380
2600/3300/3650
Rumena
–/–
–/•
•/•/–
•/•
•/•
•/–

•

•/•
–
–/•
•/•
•/•/•
•/•
•
806 x 52 x 526
45
780 x 500
–x–
–x–
11,000/230/50 – 60

•/–

Indukcijske kuhalne plošče, širine 90 cm
Pregled izdelkov

Položaj/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
2. kuhalno polje/območje
Položaj/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
3. kuhalno polje/območje
Položaj/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
4. kuhalno polje/območje
Položaj/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
Udobna uporaba
Povezava v omrežje sistema Miele@home
Avtomatska funkcija Con@ctivity 3.0
TempControl
PowerFlex Plus
Barva prikaza
Stalno prepoznavanje prisotnosti posode
Funkcija Stop&Go/funkcija Recall/zaščita med brisanjem
Nastavljiv zvočni signal/avtomatski izklop/avtomatsko kuhanje
Ohranjanje toplote/ohranjanje toplote plus
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov)
Varnost
Varnostni izklop/zaščita pred pregretjem/hladilni ventilator
Funkcija fiksiranja nastavitev/zapora vklopa
Prikaz preostale toplote
Tehnični podatki
Mere v mm (Š x V x G)
Maksimalna vgradna višina v mm
Mere izreza pri vgradnji z naleganjem na pult v mm (Š x G)
Notranja mera izreza v mm (Š x G) pri ploski vgradnji
Zunanja mera izreza v mm (Š x G) pri ploski vgradnji
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/frekvenca v Hz
Priložena oprema
Priključni kabel/WLAN-ključ XKS 3170 W

KM 7689 FL
Električno z indukcijo
–/•
Črna/–
–/–
•/•
–/–
4/1
4
2/–/Ø 150 – 230
2100/3000/3650
levo/Kuhalno polje
TempControl/Ø 160 – 230
2300/3000/3650
v sredini/Most PowerFlex/
230 x 390
3400/4800/7300
desno/Vario kuhalno polje/
Ø 100 –160
1400/1700/2200
–/–/–
–/–/–

•
•
•

Kuhalne plošče Miele

Tipska/prodajna oznaka
Vrsta gretja
Vrsta gretja
Izvedba
Kombinacija s podpultno pečico/neodvisna od podpultne pečice
Dizajn
Barva steklokeramike/dizajn oznak
Okvir iz plemenitega jekla/faseta
Ploska vgradnja/vgradnja z naleganjem na pult
Možnost kombinacije z elementom SmartLine/pultno napo
Oprema kuhalnih polj
Število kuhalnih polj/kuhalnih območij
Maksimalno število posod
Kuhalno polje PowerFlex
Število/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
1. kuhalno polje/območje

–
Rumena

•
•/•/•
•/•/•
•/•
•
•/•/•
•/•
•

916 x 51 x 408
51
886 x 386
886 x 386
920 x 412
7,300/230/50 – 60

•/–
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Indukcijske kuhalne plošče, širine 90 cm
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka
Vrsta gretja
Vrsta gretja
Izvedba
Kombinacija s podpultno pečico/neodvisna od podpultne pečice
Dizajn
Barva steklokeramike/dizajn oznak
Okvir iz plemenitega jekla/faseta
Ploska vgradnja/vgradnja z naleganjem na pult
Možnost kombinacije z elementom SmartLine/pultno napo
Oprema kuhalnih polj
Število kuhalnih polj/kuhalnih območij
Maksimalno število posod
1. kuhalno polje/območje
Položaj/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W na posodo
Udobna uporaba
Barva prikaza/velikost prikazovalnika na dotik v palcih
TempControl/TempControl Plus
Stalno/inteligentno prepoznavanje posode
Funkcija Recall/element za namestitev/programi za pomoč
Funkcija Stop & Go/nastavljiv zvočni signal
Avtomatski izklop/avtomatsko kuhanje
Ohranjanje toplote/ohranjanje toplote plus
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov)
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/WifiConn@ct
Potrebna dodatna oprema
Avtomatska funkcija Con@ctivity 2.0/3.0
Enostavno čiščenje
Steklokeramika, enostavna za čiščenje/zaščita med brisanjem
Varnost
Varnostni izklop/zaščita pred pregretjem/hladilni ventilator
Funkcija fiksiranja nastavitev/zapora vklopa
Prikaz preostale toplote
Tehnični podatki
Mere v mm (Š x V x G)
Maksimalna vgradna višina v mm
Mere izreza pri vgradnji z naleganjem na pult v mm (Š x G)
Notranja mera izreza v mm (Š x G) pri ploski vgradnji
Zunanja mera izreza v mm (Š x G) pri ploski vgradnji
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/frekvenca v Hz
Priložena oprema
Priključni kabel/WLAN-ključ XKS 3170 W
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KM 7897 FL
Električno z indukcijo
–/•
–/Silent Move
–/–
•/•
–/–
–/1
6
–/–/870 x 380
2600/3300/3650
Bela
–/–
–/•
•/•/–
•/•
•/•
•/–

•

•/•
–
–/•
•/•
•/•/•
•/•
•
936 x 51 x 520
51
916 x 500
916 x 500
940 x 524
11,000/230/50 – 60

•/–

Položaj/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
2. kuhalno polje/območje
Položaj/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
3. kuhalno polje/območje
Položaj/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
4. kuhalno polje/območje
Položaj/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
Udobna uporaba
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home
Avtomatska funkcija Con@ctivity 3.0
Upravljanje s senzorskimi tipkami/gumbi/prikazovalnikom na dotik
TempControl
PowerFlex Plus
Stalno prepoznavanje prisotnosti posode
Funkcija Stop & Go/funkcija Recall/zaščita med brisanjem
Nastavljiv zvočni signal/avtomatski izklop/avtomatsko kuhanje
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov)
Varnost
Varnostni izklop/zaščita pred pregretjem/hladilni ventilator
Funkcija fiksiranja nastavitev/zapora vklopa
Prikaz preostale toplote
Tehnični podatki
Mere v mm (Š x V x G)
Maksimalna vgradna višina v mm
Mere izreza pri vgradnji z naleganjem na pult v mm (Š x G)
Notranja mera izreza v mm (Š x G) pri ploski vgradnji
Zunanja mera izreza v mm (Š x G) pri ploski vgradnji
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/frekvenca v Hz
Priložena oprema
Priključni kabel/WLAN-ključ XKS 3170 W

KM 7999 FL
Električno z indukcijo
–/•
Črna/Silent Move
–/–
•/•
–/–
–/3
5
–/–/–
–/–/–
levo/Kuhalno polje TempControl/
230 x 380
2800/3600/–
v sredini/Kuhalno polje
TempControl/370 x 290
2800/3600/–
desno/Kuhalno polje
TempControl/–
2800/3600/–
–/–/–
–/–/–

•
•

Prikazovalnik na dotik/–/•

Kuhalne plošče Miele

Tipska/prodajna oznaka
Vrsta gretja
Vrsta gretja
Izvedba
Kombinacija s podpultno pečico/neodvisna od podpultne pečice
Dizajn
Barva steklokeramike/dizajn oznak
Okvir iz plemenitega jekla/faseta
Ploska vgradnja/vgradnja z naleganjem na pult
Možnost kombinacije z elementom SmartLine/pultno napo
Oprema kuhalnih polj
Število kuhalnih polj/kuhalnih območij
Maksimalno število posod
Kuhalno polje PowerFlex
Število/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
1. kuhalno polje/območje

•
•
•
•/•/•
•/•/–
•

•/•/•
–/•
•

936 x 67 x 520
67
916 x 500
916 x 500
940 x 524
10,350/230/50 – 60

•/•
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Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za električne kuhalne plošče

Upravljanje
Stopnje moči izbirate posebej hitro in intuitivno. Rumeno
osvetljene številčne lestvice.
Posebno enostavno upravljanje vseh kuhalnih polj in
stopenj moči s številčno lestvico.
S centralno številčno lestvico upravljate vsa kuhalna polja
in stopnje moči.
Hitra in enostavna izbira vsakega kuhalnega polja z
ločenim gumbom.
Con@ctivity 3.0
Avtomatska funkcija na osnovi tehnologije WLAN za
optimalno ozračje v prostoru in kar največje udobje
Stop & Go
Preprosto zmanjšanje moči z dotikom prsta

Ohranjanje toplote
Ohranjanje jedi pri temperaturi za serviranje, neodvisno
od količine
ExtraSpeed
Električni grelniki za kratke čase začetnega kuhanja
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Električna kuhalna plošča za kombinacijo s podpultno
pečico
Pregled izdelkov

Položaj/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
2. kuhalno polje/območje
Položaj/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
3. kuhalno polje/območje
Položaj/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
4. kuhalno polje/območje
Položaj/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
Udobna uporaba
Povezava v omrežje sistema Miele@home
Avtomatska funkcija Con@ctivity 3.0
Upravljanje s senzorskimi tipkami/gumbi/prikazovalnikom na dotik
TempControl
PowerFlex Plus
Barva prikaza
Stalno prepoznavanje prisotnosti posode
Funkcija Stop&Go/funkcija Recall/zaščita med brisanjem
Nastavljiv zvočni signal/avtomatski izklop/avtomatsko kuhanje
Ohranjanje toplote/ohranjanje toplote plus
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov)
Varnost
Varnostni izklop/zaščita pred pregretjem/hladilni ventilator
Funkcija fiksiranja nastavitev/zapora vklopa
Prikaz preostale toplote
Tehnični podatki
Mere v mm (Š x V x G)
Maksimalna vgradna višina v mm
Mere izreza pri vgradnji z naleganjem na pult v mm (Š x G)
Notranja mera izreza v mm (Š x G) pri ploski vgradnji
Zunanja mera izreza v mm (Š x G) pri ploski vgradnji
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/frekvenca v Hz
Priložena oprema
Priključni kabel/WLAN-ključ XKS 3170 W

KM 6012
Električno

•/–
Črna/Okrasni elementi bazaltno sivi
•/–
–/•
–/–
4/0
4
–/–/–
–/–/–
spredaj levo/Vario kuhalno polje/
Ø 120/Ø 210
750/2200/–/–
zadaj levo/Enokrožno kuhalno
polje/Ø 145
1200/–/–
zadaj desno/Enokrožno kuhalno
polje/Ø 180
1800/–/–
spredaj desno/Enokrožno
kuhalno polje/Ø 145
1200/–/–
–
–
–/•/–
–
–
Rdeča
–
–/–/–
–/–/–
–/–
–

Kuhalne plošče Miele

Tipska/prodajna oznaka
Vrsta gretja
Vrsta gretja
Izvedba
Kombinacija s podpultno pečico/neodvisna od podpultne pečice
Dizajn
Barva steklokeramike/dizajn oznak
Okvir iz plemenitega jekla/faseta
Ploska vgradnja/vgradnja z naleganjem na pult
Možnost kombinacije z elementom SmartLine/pultno napo
Oprema kuhalnih polj
Število kuhalnih polj/kuhalnih območij
Maksimalno število posod
Kuhalno polje PowerFlex
Število/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
1. kuhalno polje/območje

–/–/–
–/–

•

574 x 41 x 504
–
560 x 490
–x–
–x–
6,400 – 7,000/230 – 240/50 – 60

•/–
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Električne kuhalne plošče, širine 60 in 75 cm
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka
Vrsta gretja
Vrsta gretja
Izvedba
Kombinacija s podpultno pečico/neodvisna od podpultne pečice
Dizajn
Barva steklokeramike/dizajn oznak
Okvir iz plemenitega jekla/faseta
Ploska vgradnja/vgradnja z naleganjem na pult
Možnost kombinacije z elementom SmartLine/pultno napo
Oprema kuhalnih polj
Število kuhalnih polj/kuhalnih območij
Maksimalno število posod
Kuhalno polje PowerFlex
Število/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
1. kuhalno polje/območje
Položaj/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
2. kuhalno polje/območje
Položaj/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
3. kuhalno polje/območje
Položaj/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
4. kuhalno polje/območje
Položaj/vrsta/velikost v mm
Maks. moč/Booster/TwinBooster v W
Udobna uporaba
Povezava v omrežje sistema Miele@home
Avtomatska funkcija Con@ctivity 3.0
TempControl
PowerFlex Plus
Barva prikaza
Stalno prepoznavanje prisotnosti posode
Funkcija Stop&Go/funkcija Recall/zaščita med brisanjem
Nastavljiv zvočni signal/avtomatski izklop/avtomatsko kuhanje
Ohranjanje toplote/ohranjanje toplote plus
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov)
Varnost
Varnostni izklop/zaščita pred pregretjem/hladilni ventilator
Funkcija fiksiranja nastavitev/zapora vklopa
Prikaz preostale toplote
Tehnični podatki
Mere v mm (Š x V x G)
Maksimalna vgradna višina v mm
Mere izreza pri vgradnji z naleganjem na pult v mm (Š x G)
Notranja mera izreza v mm (Š x G) pri ploski vgradnji
Zunanja mera izreza v mm (Š x G) pri ploski vgradnji
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/frekvenca v Hz
Priložena oprema
Priključni kabel/WLAN-ključ XKS 3170 W
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KM 6520 FR

KM 6540 FR

KM 6542 FR

Električno

Električno

Električno

–/•

–/•

–/•

Črna/–
•/–
–/•
–/–

Črna/–
•/–
–/•
–/–

Črna/–
•/–
–/•
–/–

4/0
4

4/0
4

4/0
4

–/–/–
–/–/–

–/–/–
–/–/–

–/–/–
–/–/–

spredaj levo/Enokrožno kuhalno
polje/Ø 180
1800/–/–

spredaj levo/ExtraSpeed/
Ø 120/Ø 210
1200/2900/–/–

spredaj levo/ExtraSpeed/
Ø 120/Ø 210
1200/2900/–/–

zadaj levo/Enokrožno kuhalno
polje/Ø 160
1500/–/–

zadaj levo/Enokrožno kuhalno
polje/Ø 145
1200/–/–

zadaj levo/Enokrožno kuhalno
polje/Ø 145
1200/–/–

zadaj desno/Vario kuhalno
polje/Ø 120/Ø 210
750/2200/–/–

zadaj desno/Polje za kuhanje/
pečenje/Ø 170/170 x 265
1500/2400/–/–

zadaj desno/Polje za kuhanje/
pečenje/Ø 170/170 x 290
1500/2600/–/–

spredaj desno/Enokrožno
kuhalno polje/Ø 145
1200/–/–

spredaj desno/Enokrožno
kuhalno polje/Ø 160
1500/–/–

spredaj desno/Enokrožno
kuhalno polje/Ø 180
1800/–/–

–
–
–
–
Rumena
–
•/•/–
•/•/•
–/–

•
•

–
–
Rumena
–
•/•/–
•/•/•
•/–

•
•

–
–
Rumena
–
•/•/–
•/•/•
•/–

•/•/–
•/•
•

•/•/–
•/•
•

•/•/–
•/•
•

574 x 43 x 504
43
560 x 490
–x–
–x–
6,700/230/50 – 60

614 x 43 x 514
43
600 x 500
–x–
–x–
8,000/230/50 – 60

764 x 43 x 504
43
750 x 490
–x–
–x–
8,500/230/50 – 60

•/–

•/–

•/–

•

•

•
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Kuhalne plošče Miele

TWOinONE
KUHALNE
PLOŠČE

2

3
Kuhalne plošče Miele TwoInOne

4

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

Con@ctivity
S funkcijo Con@ctivity 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 opremljene s funkcijo Con@ctivity.
TwinBooster
Edinstvena fleksibilnost: moč
indukcije se lahko individualno razporedi oz.
združi v enem samem polju.

Napa v ravnini plošče
V ravnini plošče in elegantna: nevsiljivi dizajn
vam omogoča, da uživate v maksimalni
svobodi oblikovanja kuhinje.

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

Kuhalne plošče Miele TwoInOne

PowerFlex XL
Veliko prostora: ker je uporabna
celotna globina kuhalne plošče, lahko nanjo
popolno namestite tudi velike posode za
kuhanje.

ComfortSelect Plus
Kompaktno in udobno: vsa
kuhalna polja in napo pregledno upravljate s
centralno številčno lestvico.

* odvisno od modela

5

Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za kuhalne plošče Miele „TwoInOne“

Upravljanje
Kuhalna polja in stopnje moči nape se krmilijo s centralno, rumeno osvetljeno številčno lestvico.
Stopnje moči izbirate posebej hitro in intuitivno. Rumeno
osvetljene številčne lestvice.
Con@ctivity
Avtomatska funkcija za optimalno ozračje v prostoru in
kar največje udobje.
Fleksibilnost
Popolno za posamezne posode za kuhanje ali pekače.

TwinBooster
Dve stopnji moči za ekstremno kratke čase začetnega
kuhanja
Ohranjanje toplote
Ohranjanje jedi pri temperaturi za serviranje, neodvisno
od količine
Stop & Go
Preprosto zmanjšanje moči z dotikom prsta

10 x filter
10-slojni kovinski maščobni filter, primeren za pomivanje
v pomivalnem stroju
Motor ECO
Enosmerni motor prihrani do 70 % energije v primerjavi z
običajnimi motorji.
Energijska učinkovitost
Energijska nalepka daje informacijo o gospodarnosti in
zmogljivosti aparata.
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Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo
Pregled izdelkov

KMDA 7633 FL

•
–/•/•

•/Možnost predelave
•
•
4/2
4/Ø 150 – 230
2100/3000/3650
levo/Most PowerFlex/230 x 390
3400/4800/7300
desno/Most PowerFlex/230 x 390
3400/4800/7300
Rumena
•/•
•/•
•/•/•

•
•/•

Kuhalne plošče Miele TwoInOne

Tipska/prodajna oznaka
Izvedba in dizajn
Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo
Okvir iz plemenitega jekla po celotnem obsegu/ploska vgradnja/brez
okvirja, naleganje na pult
Načini delovanja
Delovanje z odvodom/kroženjem zraka
Potreben komplet za predelavo na kroženje zraka (dodatna oprema)
Potrebni deli ploščatega kanala (dodatna oprema)
Oprema kuhalnih polj
Število kuhalnih polj/kuhalnih območij
Kuhalno polje PowerFlex
Število/vrsta/velikost v mm
Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W
1. kuhalno polje/območje
Število/vrsta/velikost v mm
Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W
2. kuhalno polje/območje
Število/vrsta/velikost v mm
Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W
Udobna uporaba
Barva prikazovalnika
Stalno prepoznavanje prisotnosti posode/ohranjanje toplote
Funkcija Stop & Go/funkcija Recall
Nastavljiv zvočni signal/avtomatski izklop/avtomatsko kuhanje
Čas delovanja po izklopu 5/15 minut
Prikaz nasičenosti maščobnega filtra/filtra z aktivnim ogljem
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home/WiFi-Conn@ct/Con@ctivity
Učinkovitost in trajnostnost³
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)/
razred učinkovitosti filtriranja maščob
Letna poraba energije v kWh/leto/motor ECO
Enostavno čiščenje
Steklokeramika, enostavna za čiščenje/zaščita med brisanjem
Notranjost nape CleanCover, enostavna za čiščenje
Filtrski sistem
Število maščobnih filtrov iz plemenitega jekla, primernih za strojno pomivanje
Zmogljivost pretoka zraka pri maks. prerezu odvodne cevi za
odzračevanje
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)
Zmogljivost pretoka zraka pri delovanju s kroženjem zraka
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)
Varnost
Varnosti izklop/funkcija fiksiranja nastavitev/zapora vklopa
Prikaz preostale toplote/vgrajen hladilni ventilator/zaščita pred pregretjem
Tehnični podatki
Mere v mm (V x Š x G)
Vgradna višina s priključno omarico v mm
Notranje mere izreza v mm (Š x G) pri ploski vgradnji
Mere izreza v mm (Š x G) pri plošči, ki nalega na pult
Skupna priključna moč v kW/napetost v V
Priložena oprema
Priključni kabel

•/•/•
A++/A
25/•

•/•
•
1

490
69/54
570
73/59
420
70/56
510
75/61

•/•/•
•/•/•
206 x 800 x 520
200
780 x 500
780 x 500
7,500/230

•
7

SMARTLINE
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Miele SmartLine

Svobodno kuhanje po vaših željah
Za vsako željo ustrezen aparat

154

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 fleksibilnosti je edinstvena tudi hitrost kuhalnih polj
PowerFlex. Indukcijske plošče so zaradi
številnih prednosti že dolgo uveljavljene v
kuhinjah profesionalnih kuharskih mojstrov.

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.

TeppanYaki
Sodobna japonska kuhinja: uporaba plošče
Teppan ponuja kulinarična doživetja
moderne kuhinje. Živila se pri tem pripravljajo neposredno na vroči plošči iz plemenitega jekla. Miele TeppanYaki z indukcijskim
gretjem ima dve grelni območji, ki ju lahko
uporabljate ločeno: tako lahko hkrati pripravljate oz. grejete več živil pri različnih
temperaturah.

Pultna napa
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 elementov. V tem primeru
stekleni pokrov služi kot magnetna zaščita
plamena.
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Miele SmartLine

156

Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?
Prednosti* Mielejevih elementov SmartLine

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.

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

GasStop
Varno kuhanje: če plamen ugasne, npr.
zaradi prepiha, se prekine nadaljnji dovod
plina.

Miele SmartLine

PowerFlex
Neprekosljivo hitra in fleksibilna:
edinstvena moč stopnje Booster, ki znaša
do 3,65 kW.

* odvisno od modela
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Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za elemente SmartLine

SmartLine
Možnost poljubnih kombinacij vseh elementov
SmartLine.
Fleksibilnost
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
Dve stopnji moči za ekstremno kratke čase začetnega
kuhanja
Ohranjanje toplote
Ohranjanje jedi pri temperaturi za serviranje, neodvisno
od količine
GasStop
Odlična varnost: če plamen ugasne, se dovod plina takoj
prekine.
10 x filter
10-slojni kovinski maščobni filter, primeren za pomivanje
v pomivalnem stroju
Motor ECO
Posebej učinkovita pultna napa

Energijska učinkovitost
Prikazan je razred energijske učinkovitosti A++.

158

Kuhalne plošče SmartLine
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka
Vrsta gretja
Vrsta gretja
Izvedba in dizajn
SmartLine
Elegantna steklokeramična površina
Barva steklokeramike
Za plosko vgradnjo
Brez okvirja, naleganje na pult
Nosilec za posodo iz litine (mat črn, emajliran)
Plošča Tepan iz plemenitega jekla
Oprema kuhalnih polj
Število kuhalnih polj
Kuhalno polje PowerFlex
Število/premer v mm
Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W
1. kuhalno polje

CS 7612 FL

CS 7102-1 FL

CS 7632 FL

Električno z indukcijo

Plinsko

Električno z indukcijo

•
•

•
•

–
–

Črna

•
•
•

•
•

–

–

•

2

2

–

–/–
–/3000/3650

–/–
–/–/–

–/–
–/–/–

Položaj/vrsta/premer v mm
Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W
2. kuhalno polje

v sredini/PowerFlex/230 x 390
2100/3000/3650

spredaj v sredini/
Normalni gorilnik/Ø 120 – 220
1700/–/–

–/–/–
–/–/–

Položaj/vrsta/premer
Moč v W/funkcija Booster v W/funkcija TwinBooster v W
Udobna uporaba
Upravljanje z gumbi
Električni vžig z upravljanjem z eno roko
Barva prikaza
Digitalni prikaz stopenj 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
Nosilec za posodo, primeren za strojno pomivanje
Varnost
Varnosti 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 V x G)
Maksimalna vgradna višina v mm
Mere izreza v mm (Š x G)
Zunanja mera izreza v mm (Š x G) pri ploski vgradnji
Notranja mera izreza v mm (Š x G) pri ploski vgradnji
Skupna priključna moč v kW/napetost v V
Priložena oprema
Priključni kabel

–/–/–
–/–/–

zadaj v sredini/Močni gorilnik/
Ø 140 – 240
2700/–/–

–/–/–
–/–/–

–
–
Rumena

•
•

–
–
Rumena
–
–

•
•
•

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

•
•

–

–

•

•/•/•
•/•/•
•

–/–/–
–/–/–
–

–

•

378 x 51 x 520
51
358 x 500
382 x 524
358 x 500
3,600/230

378 x 92 x 520
92
358 x 500
382 x 524
358 x 500
4,400/230

378 x 60 x 520
60
–x–
382 x 524
358 x 500
2,600/220 – 240

•

•

•

•
•
•
•
•

–

•

•
•
•

–
–

•
•
•
•

Miele SmartLine

Črna

•
•

•

–
–

–

•/•/•
•/•/•
•
–
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Pultna napa SmartLine
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka
Izvedba
Pultna napa
Dizajn
Za plosko vgradnjo/brez okvirja, naleganje na pult
Načini delovanja
Odzračevanje/kroženje zraka
Potreben komplet za predelavo na kroženje zraka (dodatna oprema)
Udobna uporaba
Digitalni prikaz stopenj moči/barva prikazovalnika
Število maščobnih filtrov iz plemenitega jekla, primernih za strojno
pomivanje
CleanCover
Steklokeramika, enostavna za čiščenje
Čas delovanja po izklopu 5 minut
Varnost
Varnostni izklop
FlameGuard (zaščita plamena)
Tehnični podatki
Mere v mm (V x Š x G)
Vgradna višina s priključno omarico v mm
Mere izreza v mm (Š x G), naleganje na pult
Mere izreza v mm (Š x G), ploska vgradnja, znotraj
Mere izreza v mm (Š x G), ploska vgradnja, zunaj
Skupna priključna moč v kW
Napetost v V/zaščita v A
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)/
razred učinkovitosti filtriranja maščob
Letna poraba energije v kWh/leto
Motor ECO
Zmogljivost pretoka zraka pri maks. prerezu odvodne cevi za
odzračevanje
Odvod zraka
Pri stopnji delovanja 3: zmogljivost pretoka zraka (m³/h)
Zvočna moč pri stopnji 3/zvočni tlak pri stopnji
Pri stopnji Booster: zmogljivost pretoka zraka (m³/h)
Zvočna moč pri stopnji 3/zvočni tlak pri stopnji
Kroženje zraka
Pri stopnji delovanja 3: zmogljivost pretoka zraka (m³/h)
Zvočna moč pri stopnji 3/zvočni tlak pri stopnji
Pri stopnji Booster: zmogljivost pretoka zraka (m³/h)
Zvočna moč pri stopnji 3/zvočni tlak pri stopnji
Navodila za montažo
Ventilator v podnožju s priključkom za odvod zraka
Širina odzračevalnega nastavka v mm
Priključek za odvod zraka ob strani
Priložena oprema
Priključni kabel z vtičem
Sistem kanala do ventilatorja v podnožju
Dodatna oprema
Obnovljiv filter z aktivnim ogljem
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CSDA 7001 FL

•
•/•
•/•
•
•/Rumena
1

•
•
•
•

–

168 x 120 x 520
168
100 x 500
100 x 500
124 x 524
0,170
230/10

A++/B
25,3

•

–
–/51
–
–/55
380
73/58
460
78/63

•
•

222 x 89

•
•
DKF 1000 R
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Miele SmartLine

2

PROLINE

3

Miele ProLine

4

Popolno prilagojene vašim potrebam
Konstrukcija, izvedbe in različne velikosti Mielejevih elementov ProLine

Konstrukcija
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 načrtovanju svoje kuhinje povsem fleksibilni.

Izvedbe

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
inovativnimi varnostnimi funkcijami in značilnostmi, ki vam omogočajo udobno
uporabo.

Miele ProLine

Indukcija
Pri kuhanju z indukcijo nastaja toplota
neposredno v dnu posode. Velikost posode
kuhalna plošča avtomatsko zazna. Prednost: izgub energije praktično ni. Kuhanje je
posebej varno, saj območje poleg kuhalnega polja ostane razmeroma hladno.

5

6

Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?
Prednosti* Mielejevih elementov ProLine

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!

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

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

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

Miele ProLine

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

* odvisno od modela

7

Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za aparate ProLine

Upravljanje
Hitra in enostavna izbira z ločenim gumbom

GasStop & ReStart
Več udobja: če plamen ugasne, ga avtomatski ponovni
vžig takoj spet prižge.
QuickStart
Več udobja s pospešenim vžigom plinskega plamena

TwinBooster
Dve stopnji moči za ekstremno kratke čase začetnega
kuhanja

8

Kuhalne plošče ProLine

Tipska/prodajna oznaka
Vrsta gretja
Vrsta gretja
Izvedba
ProLine
Dizajn
Površina iz plemenitega jekla
Nosilec za posodo iz litine (mat črn, emajliran)
Kuhalno polje
Položaj/vrsta/premer v mm
Maks. moč v W
Kuhalno polje
Položaj/vrsta/premer v mm
Maks. moč v W
Kuhalno polje
Položaj/vrsta/premer v mm
Maks. moč v W
Kuhalno polje
Položaj/vrsta/premer v mm
Maks. moč v W
Udobna uporaba
Upravljanje z gumbi
Funkcija QuickStart
Prikazi
Digitalni prikaz stopenj moči
Varnost
Prikaz preostale toplote/prikaz vročih površin/prikaz delovanja
GasStop/GasStop & ReStart
Tehnični podatki
Mere v mm (Š x V x G)
Maksimalna vgradna višina v mm
Mere izreza v mm (Š x G)
Skupna priključna moč v kW/napetost v V
Priložena oprema
Strgalo za steklo/priključni kabel

CS 1212-1 I

CS 1012-2 G

Električno z indukcijo

Plinsko

•

•

–
–

•
•

spredaj v sredini/Vario kuhalno
polje/Ø 100 – 160
1400

spredaj v sredini/
Normalni gorilnik/–
1800

zadaj v sredini/Vario kuhalno
polje/Ø 160 – 230
2300

zadaj v sredini/Močni gorilnik/–
3000

–/–/–
–

–/–/–
–

–/–/–
–

–/–/–
–

–

•

•
•

•

–

•/–/–
–/–

•/–/–
–/•

288 x 73 x 520
73
272 x 500
3,700/230

288 x 144 x 520
106
272 x 500
0,000/230

–/•

–/•

Miele ProLine

Pregled izdelkov

9

PLINSKE
KUHALNE
PLOŠČE

2

3

Plinske kuhalne plošče Miele

Konstrukcija

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.

Izvedbe

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.

4

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

Raznolikost velikosti

Oblikovne različice

Filozofije upravljanja

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

Elegantne – plinske kuhalne plošče na
steklokeramični podlagi

Plinske kuhalne plošče brez elektronike
Vse plinske kuhalne plošče Miele so opremljene z varnostno funkcijo GasStop. Če
plamen ugasne, ta funkcija poskrbi, da se
dovod plina takoj prekine. Plin tako ne more
nenadzorovano uhajati.

Udobna
Širina 75 cm – kuhalne plošče s 4 do
5 gorilniki

Plinske kuhalne plošče Miele

Plinske kuhalne plošče z elektroniko
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.

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

* Patent: DE 102007015822

5

6

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.

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.

Gorilnik za vok
Profesionalno: enojni ali dvojni gorilnik za
vok z enotnim ali ločenim uravnavanjem
krogov plamena.

Raznolika opremljenost z gorilniki
Od varčnega do najmočnejšega: za vsako
uporabo je na voljo ustrezen gorilnik z
optimalno močjo.

* odvisno od modela
** DE 102007015822 (patentirano)

Plinske kuhalne plošče Miele

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

7

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

Upravljanje
Hitra in enostavna izbira z ločenim gumbom

Varnost
Več udobja: če plamen ugasne, ga avtomatski ponovni
vžig takoj spet prižge.
QuickStart
Več udobja s pospešenim vžigom plinskega plamena

Nosilci za posodo
Pomivanje nosilcev za posodo v pomivalnem stroju
zagotavlja popolno čistočo.

8

Plinski kuhalni plošči
Pregled izdelkov

KM 3010

KM 3034-1

Plinsko

Plinsko

•

•

–

•

–/–

–/–

4

5

spredaj levo/Močni gorilnik
2700

spredaj levo/Močni gorilnik
2700

zadaj levo/Varčni gorilnik
1000

zadaj levo/Varčni gorilnik
1000

zadaj desno/Normalni gorilnik
1700

v sredini/Dvojni gorilnik za vok
4700

spredaj desno/Normalni gorilnik
1700

zadaj desno/Normalni gorilnik
1700

–/–
–

spredaj desno/Normalni gorilnik
1700

•
•/–

•
•/•

•
•

•
•

–/–
•/•

•/•
–/•

626 x 54 x 526
–
600 x 500
–/230

806 x 53 x 526
–
780 x 500
0,000/220 – 240

–

–
–/–
•/•

•

•/–

–/–

•

Plinske kuhalne plošče Miele

Tipska/prodajna oznaka
Vrsta gretja
Vrsta gretja
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
Kuhalno polje
Položaj/vrsta
Maks. moč v W
Kuhalno polje
Položaj/vrsta
Maks. moč v W
Kuhalno polje
Položaj/vrsta
Maks. moč v W
Kuhalno polje
Položaj/vrsta
Maks. moč v W
Kuhalno polje
Položaj/vrsta
Maks. moč v W
Udobna uporaba
Upravljanje z gumbi
Električni vžig z upravljanjem z eno roko/QuickStart
Enostavno čiščenje
Steklokeramika, enostavna za čiščenje
Nosilec za posodo, primeren za strojno pomivanje
Varnost
Prikaz vročih površin/prikaz delovanja
GasStop/GasStop & ReStart
Tehnični podatki
Mere v mm (Š x V x G)
Maksimalna vgradna višina v mm
Mere izreza v mm (Š x G)
Skupna priključna moč v kW/napetost v V
Priložena oprema
Priključni kabel
Komplet šob za utekočinjeni plin/komplet šob za zemeljski plin
Obroč za vok/obroč za majhne posode

9
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Kuhinjske nape Miele

KUHINJSKE NAPE

179

180

Dobri obeti za načrtovanje vaše kuhinje
Izvedbe Mielejevih kuhinjskih nap

Izvedbe
Stenske in otočne nape
Prava paša za oči v vaši kuhinji

Potopne nape
Elegantna rešitev, nameščena za kuhalno
ploščo

Otočne nape

Stenske nape

Kuhinjske nape Miele

Vgradne nape
Za vsako situacijo vgradnje ustrezna rešitev

Izvlečne nape

Pultna napa

Napa za vgradnjo

181

Optimalna širina nape za vašo kuhalno ploščo
Širine Mielejevih kuhinjskih nap

Za kuhinje majhne in srednje velikosti
Kuhinjske nape širine med 50 cm in 80 cm

Za velike in odprte kuhinje
Kuhinjske nape širine med 90 cm in 120 cm

Za vsako bivalno okolje ustrezno ozračje
Načini delovanja Mielejevih kuhinjskih nap

Med kuhanjem in še posebej med pečenjem 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 postajajo 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

182

Odvod zraka z zunanjim ventilatorjem
– učinkovitost in posebno tiho delovanje

Kroženje zraka – enostavno in energetsko
ugodno

183

Kuhinjske nape Miele
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Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Con@ctivity – avtomatska
funkcija kuhinjskih nap Miele
Osredotočite se zgolj na kuhanje: s funkcijo
Con@ctivity 3.0 vaša napa avtomatsko
naredi to, kar mora. Takoj ko vklopite ali
izklopite kuhalno ploščo, se napa samodejno odzove. Sesalna moč se avtomatsko
prilagodi okoliščinam na kuhalni plošči – in
tako ves čas skrbi za prijetno ozračje v
prostoru. Aparati med seboj komunicirajo
prek omrežja WLAN. S funkcijo Con@
ctivity 3.0 napo in kuhalno ploščo vključite v
sistem Miele@home.

Miele CleanCover
Zaščita in preprosto čiščenje: zaprta, gladka
površina preprečuje stik s kabli in deli
motorja.

Motor ECO
Močan in energetsko varčen: enosmerni
motor prihrani do 70 % energije v primerjavi
z običajnimi motorji.

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

Maščobni filter iz plemenitega jekla
(10-slojni)
Učinkovit in privlačen na pogled: odlično
zadrževanje maščobe in preprosto čiščenje
v pomivalnem stroju.

Krmiljenje delovanja po končanem
kuhanju
Prostor brez neprijetnih vonjev: po končanem kuhanju lahko ventilator deluje še 5 ali
15 minut, nato se izklopi.

* odvisno od modela

Kuhinjske nape Miele

Prednosti* Mielejevih kuhinjskih nap
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Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za kuhinjske nape

Energijska učinkovitost
Prikazani so razredi energijske učinkovitosti od A++ do
C.
Con@ctivity
Avtomatska funkcija na osnovi tehnologije WLAN za
optimalno ozračje v prostoru in kar največje udobje
MobileControl
Priklic statusa ali upravljanje aparatov s telefonom ali
tablico
10 x filter
10-slojni kovinski maščobni filter, primeren za pomivanje
v pomivalnem stroju
Indikator filtra
Optični prikaz zasičenosti maščobnega filtra in filtra z
aktivnim ogljem
Motor ECO
Posebej učinkovita kuhinjska napa

Silence
Izjemno nizka glasnost aparata v kuhinji

INDIVIDUAL
Individualno prilagojena napa – možna rešitev po meri
naročnika
Hood in motion
Kuhinjske nape Miele v gibanju
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Stenske nape
Pregled izdelkov

 odatki, ki so vključeni v energijsko nalepko, so za kombinacijo kuhinjskih
P
nap z različnimi zunanjimi ventilatorji na voljo na zahtevo.
3 Predpisi za zmogljivost pretoka zraka: EN 61591, zvočno moč:
EN 60704-3, zvočni tlak: EN 60704-2-13
4 Plinska kuhalna plošča z več plameni z maksimalno skupno močjo 12,6 kW,
pri čemer ni noben gorilnik močnejši od 4,5 kW.
2

PUR 98 W

DA 5798 W Next Step

DA 9091 W Screen

•/–/–
•
•/Možnost predelave/–

•/–/–
•
•/Možnost predelave/–

•/–/–

DUW 20/DKF 12-1

DUW 20/DKF 12-1

•/Možnost predelave/–
–/DKF 29 Filter z aktivnim
ogljem

–
–

•/–/–

•
•
•/–/•

–
–
–/•/–

3/•
–/•/–

2/•
•/•/•

2/•
•/•/–

–/–/–

•/•/•

–/–/–

A/A
49,7

A++/A
24,1

B/B
67,7

3 x 3 W/450/3.000

2 x 3 W/550/3.500

1 x 3,2 W/300/3.500

395
56/41
650
67/52

380
52/37
600
63/48

415
50/36
670
62/48

330
64/48
460
71/56

320
63/48
460
72/57

385
58/44
605
69/55

685 – 1.005/815 – 1.135
898 x 62 x 500
–x–
450/650
0,23/230/10

660 – 980/790 – 1.110
893 x 34 x 520
–x–
450/650
0,09/230/10

500/500
880 x 500 x 260
–x–
450/650
0,20/230/10

•/•/–
150
•/–

•/•/–
150
•/–

•/•/–
150
–/–

–

priporočljivo

–

•/•

•/•

•/•

•/DKF 12-R/–
•/•/–
•/–

•/DKF 12-R/–
•/•/–
–/•

•/DKF 29-R/–
•/–/–
•/–

•

–

•

–
–

–
–

–

Kuhinjske nape Miele

Tipska/prodajna oznaka
Izvedba in načini delovanja
Stenska/otočna/stropna napa
Možna individualna prilagoditev željam stranke
Delovanje z odvodom zraka/s kroženjem zraka/z zunanjim ventilatorjem
Potreben komplet za predelavo na kroženje zraka
(dodatna oprema)/filter z aktivnim ogljem
Udobna uporaba
Povezava v omrežje sistema Miele@home
Avtomatska funkcija Con@ctivity 3.0 (WLAN)
Tipke/upravljanje na dotik/aplikacija Miele@mobile
Število maščobnih filtrov iz plemenitega jekla, primernih za strojno
pomivanje/CleanCover
Paket Silence/varnostni izklop/čas delovanja po izklopu 5 ali 15 minut
Motor Eco/nastavljiv prikaz nasičenosti maščobnega filtra/
filtra z aktivnim ogljem
Učinkovitost in trajnostnost²
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)/
razred učinkovitosti filtriranja maščob
Letna poraba energije v kWh/leto
LED-osvetlitev
Število x W/jakost osvetlitve v Lx/temperatura barve v K
Zmogljivost pretoka zraka pri maksimalnem prerezu odvodne cevi³
Odzračevanje (ne pri različici 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)
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)
Tehnični podatki
Skupna višina nape pri odzračevanju in zunanjem ventilatorju v mm/
pri kroženju zraka v mm
Mere ohišja nape v mm (Š x V x G)
Mere ohišja nape v mm (Ø x V)
Minimalni odmik nad električno/plinsko kuhalno ploščo⁴ v mm
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A
Navodila za montažo
Priključek za odvod zraka zgoraj/zadaj/ob strani
Premer odzračevalnega nastavka v mm
Teleskopsko nastavljiv kamin/teleskopsko nastavljivo stensko držalo
Kombinacija s kuhalno ploščo Miele z možnostjo povezave v WLANomrežje
Priložena oprema
Zaporna loputa za zunanji zrak/reducirni nastavek Ø 150 na 125 mm
Dodatna oprema
Filter z aktivnim ogljem/obnovljiv filter z aktivnim ogljem/
filter za razvlažitev
Komplet za predelavo na kroženje zraka/zidni zračnik DMK 150-1/kamin
Krmilni modul DSM 400/DSM 406
Barve
Plemenito jeklo
Grafitno siva
Obsidian črna

•
•
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Stenske nape
Pregled izdelkov

 odatki, ki so vključeni v energijsko nalepko, so za kombinacijo kuhinjskih
P
nap z različnimi zunanjimi ventilatorji na voljo na zahtevo.
3 Predpisi za zmogljivost pretoka zraka: EN 61591, zvočno moč:
EN 60704-3, zvočni tlak: EN 60704-2-13
4 Plinska kuhalna plošča z več plameni z maksimalno skupno močjo 12,6 kW,
pri čemer ni noben gorilnik močnejši od 4,5 kW.
2

Tipska/prodajna oznaka
Izvedba in načini delovanja
Stenska/otočna/stropna napa
Možna individualna prilagoditev željam stranke
Delovanje z odvodom zraka/s kroženjem zraka/z zunanjim ventilatorjem
Potreben komplet za predelavo na kroženje zraka
(dodatna oprema)/filter z aktivnim ogljem
Udobna uporaba
Povezava v omrežje sistema Miele@home
Avtomatska funkcija Con@ctivity 3.0 (WLAN)
Tipke/upravljanje na dotik/aplikacija Miele@mobile
Število maščobnih filtrov iz plemenitega jekla, primernih za strojno
pomivanje/CleanCover
Paket Silence/varnostni izklop/čas delovanja po izklopu 5 ali 15 minut
Motor Eco/nastavljiv prikaz nasičenosti maščobnega filtra/
filtra z aktivnim ogljem
Učinkovitost in trajnostnost²
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)/
razred učinkovitosti filtriranja maščob
Letna poraba energije v kWh/leto
LED-osvetlitev
Število x W/jakost osvetlitve v Lx/temperatura barve v K
Zmogljivost pretoka zraka pri maksimalnem prerezu odvodne cevi³
Odzračevanje (ne pri različici 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)
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)
Tehnični podatki
Skupna višina nape pri odzračevanju in zunanjem ventilatorju v mm/
pri kroženju zraka v mm
Mere ohišja nape v mm (Š x V x G)
Mere ohišja nape v mm (Ø x V)
Minimalni odmik nad električno/plinsko kuhalno ploščo⁴ v mm
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A
Navodila za montažo
Priključek za odvod zraka zgoraj/zadaj/ob strani
Premer odzračevalnega nastavka v mm
Kombinacija s kuhalno ploščo Miele z možnostjo povezave v WLANomrežje
Priložena oprema
Zaporna loputa za zunanji zrak/reducirni nastavek Ø 150 na 125 mm
Dodatna oprema
Filter z aktivnim ogljem/obnovljiv filter z aktivnim ogljem/
filter za razvlažitev
Komplet za predelavo na kroženje zraka/zidni zračnik DMK 150-1/kamin
Krmilni modul DSM 400/DSM 406
Barve
Briljantno bela
Obsidian črna
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DA 6096 W White Wing

DA 6498 W Pure Black

DA 7198 W Triple Black

•/–/–

•/–/–

•/–/–

•/Možnost predelave/–

•/Možnost predelave/–

•/Možnost predelave/–

–/DKF 25-1

–/DKF 25-1

–/DKF 11-1

–
–

•/–/–

•
•

–/•/•

•
•
•/–/•

1/•
–/•/–

1/•
–/•/•

1/•
–/•/•

–/–/–

•/•/•

•/•/•

B/B
70,4

A++/C
25,1

A+/B
26,0

2 x 4,5 W/380/3.500

2 x 3 W/440/3.500

2 x 3 W/390/3.500

400
54/39
650
66/51

380
53/38
610
64/49

375
60/45
600
72/57

320
62/47
520
71/56

330
60/46
490
69/54

265
66/51
375
75/61

547/547
898 x 547 x 523
–x–
450/650
0,21/230/10

550/550
899 x 550 x 530
–x–
450/650
0,09/230/10

440/440
880 x 440 x 433
–x–
450/650
0,11/230/10

•/•/–

•/•/–

•/•/–

–

priporočljivo

priporočljivo

•/•

•/•

•/•

•/DKF 25-R/–
•/•/DADC 6000
•/–

•/DKF 25-R/–
•/•/DADC 6000
–/•

•/DKF 11-R/–
•/•/DADC 7000
–/•

•
•

–

–

–

150

–

150

•

–

150

•

Stenske nape
Pregled izdelkov

 odatki, ki so vključeni v energijsko nalepko, so za kombinacijo kuhinjskih
P
nap z različnimi zunanjimi ventilatorji na voljo na zahtevo.
3 Predpisi za zmogljivost pretoka zraka: EN 61591, zvočno moč:
EN 60704-3, zvočni tlak: EN 60704-2-13
4 Plinska kuhalna plošča z več plameni z maksimalno skupno močjo 12,6 kW,
pri čemer ni noben gorilnik močnejši od 4,5 kW.
2

DA 6698 W Puristic Edition
6000

•/–/–
•
•/Možnost predelave/–
–/DKF 12-1

•
•

–/•/•
3/•
•/•/•

•/•/•
A++/A
24,6
3 x 3 W/670/3.500

400
52/37
640
63/48
315
63/48
460
72/57

710 – 1.030/840 – 1.160
898 x 85 x 500
–x–
450/650
0,09/230/10

•/•/–
150
•/•

Kuhinjske nape Miele

Tipska/prodajna oznaka
Izvedba in načini delovanja
Stenska/otočna/stropna napa
Možna individualna prilagoditev željam stranke
Delovanje z odvodom zraka/s kroženjem zraka/z zunanjim ventilatorjem
Potreben komplet za predelavo na kroženje zraka
(dodatna oprema)/filter z aktivnim ogljem
Udobna uporaba
Povezava v omrežje sistema Miele@home
Avtomatska funkcija Con@ctivity 3.0 (WLAN)
Tipke/upravljanje na dotik/aplikacija Miele@mobile
Število maščobnih filtrov iz plemenitega jekla, primernih za strojno
pomivanje/CleanCover
Paket Silence/varnostni izklop/čas delovanja po izklopu 5 ali 15 minut
Motor Eco/nastavljiv prikaz nasičenosti maščobnega filtra/
filtra z aktivnim ogljem
Učinkovitost in trajnostnost²
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)/
razred učinkovitosti filtriranja maščob
Letna poraba energije v kWh/leto
LED-osvetlitev
Število x W/jakost osvetlitve v Lx/temperatura barve v K
Zmogljivost pretoka zraka pri maksimalnem prerezu odvodne cevi³
Odzračevanje (ne pri različici 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)
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)
Tehnični podatki
Skupna višina nape pri odzračevanju in zunanjem ventilatorju v mm/
pri kroženju zraka v mm
Mere ohišja nape v mm (Š x V x G)
Mere ohišja nape v mm (Ø x V)
Minimalni odmik nad električno/plinsko kuhalno ploščo⁴ v mm
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A
Navodila za montažo
Priključek za odvod zraka zgoraj/zadaj/ob strani
Premer odzračevalnega nastavka v mm
Teleskopsko nastavljiv kamin/teleskopsko nastavljivo stensko držalo
Kombinacija s kuhalno ploščo Miele z možnostjo povezave v WLANomrežje
Priložena oprema
Zaporna loputa za zunanji zrak/reducirni nastavek Ø 150 na 125 mm
Dodatna oprema
Filter z aktivnim ogljem/obnovljiv filter z aktivnim ogljem/
filter za razvlažitev
Komplet za predelavo na kroženje zraka/zidni zračnik DMK 150-1/kamin
Krmilni modul DSM 400/DSM 406
Barve
Plemenito jeklo
Obsidian črna

priporočljivo

•/•
•/DKF 12-R/–
•/•/–
–/•
•
•
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Otočne nape
Pregled izdelkov

 odatki, ki so vključeni v energijsko nalepko, so za kombinacijo kuhinjskih
P
nap z različnimi zunanjimi ventilatorji na voljo na zahtevo.
3 Predpisi za zmogljivost pretoka zraka: EN 61591, zvočno moč:
EN 60704-3, zvočni tlak: EN 60704-2-13
4 Plinska kuhalna plošča z več plameni z maksimalno skupno močjo 12,6 kW,
pri čemer ni noben gorilnik močnejši od 4,5 kW.
2

Tipska/prodajna oznaka
Izvedba in načini delovanja
Stenska/otočna/stropna napa
Možna individualna prilagoditev željam stranke
Delovanje z odvodom zraka/s kroženjem zraka/z zunanjim ventilatorjem
Potreben komplet za predelavo na kroženje zraka
(dodatna oprema)/filter z aktivnim ogljem
Udobna uporaba
Povezava v omrežje sistema Miele@home
Avtomatska funkcija Con@ctivity 3.0 (WLAN)
Tipke/upravljanje na dotik/aplikacija Miele@mobile
Število maščobnih filtrov iz plemenitega jekla, primernih za strojno
pomivanje/CleanCover
Paket Silence/varnostni izklop/čas delovanja po izklopu 5 ali 15 minut
Motor Eco/nastavljiv prikaz nasičenosti maščobnega filtra/
filtra z aktivnim ogljem
Učinkovitost in trajnostnost²
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)/
razred učinkovitosti filtriranja maščob
Letna poraba energije v kWh/leto
LED-osvetlitev
Število x W/jakost osvetlitve v Lx/temperatura barve v K
Zmogljivost pretoka zraka pri maksimalnem prerezu odvodne cevi³
Odzračevanje (ne pri različici 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)
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)
Tehnični podatki
Skupna višina nape pri odzračevanju in zunanjem ventilatorju v mm/
pri kroženju zraka v mm
Mere ohišja nape v mm (Š x V x G)
Mere ohišja nape v mm (Ø x V)
Minimalni odmik nad električno/plinsko kuhalno ploščo⁴ v mm
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A
Navodila za montažo
Priključek za odvod zraka zgoraj/zadaj/ob strani
Premer odzračevalnega nastavka v mm
Teleskopsko nastavljiv kamin/teleskopsko nastavljivo stensko držalo
Kombinacija s kuhalno ploščo Miele z možnostjo povezave v WLANomrežje
Priložena oprema
Zaporna loputa za zunanji zrak/reducirni nastavek Ø 150 na 125 mm
Dodatna oprema
Filter z aktivnim ogljem/obnovljiv filter z aktivnim ogljem/
filter za razvlažitev
Komplet za predelavo na kroženje zraka/zidni zračnik DMK 150-1/kamin
Krmilni modul DSM 400/DSM 406
Barve
Plemenito jeklo
Obsidian črna
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PUR 98 D

DA 6698 D Purist. Ed.6000

DA 6708 D Aura Ed. 6000

–/•/–

–/•/–

–/•/–

•
•/Možnost predelave/–

•
•/Možnost predelave/–

•

–/•/–

–/DKF 12-1

–/DKF 12-1

–/–

–
–

•
•

•
•

•/–/–

–/•/•

–/•/•

3/•
–/•/–

3/•
•/•/•

2/•
–/•/•

–/–/–

•/•/•

–/•/•

A/A
51,8

A++/A
32,1

C/B
80,6

4 x 3 W/500/3.000

4 x 3 W/820/3.500

4 x 3 W/720/3.500

400
57/39
650
69/51

450
53/38
730
65/50

–
–/–
–
–/–

330
66/49
460
73/56

330
64/49
480
73/58

470
67/53
620
74/59

690 – 990/750 – 1.060
898 x 70 x 598
–x–
450/650
0,23/230/10

705 – 1.005/765 – 1.075
898 x 85 x 598
–x–
450/650
0,12/230/10

–/500 – 1.500
1.000 x 112 x 700
–x–
450/650
0,16/230/10

•/–/–

•/–/–
150
•/–

–/–/–
–
–/–

–

priporočljivo

priporočljivo

•/–

•/–

–/–

•/DKF 12-R/–
•/•/–
•/–

•/DKF 12-R/–
•/•/–
–/•

•/DKF 21-R/–
–/–/–
–/–

•

•
•

–

150
•/–

–

•

Otočne nape
Pregled izdelkov

 odatki, ki so vključeni v energijsko nalepko, so za kombinacijo kuhinjskih
P
nap z različnimi zunanjimi ventilatorji na voljo na zahtevo.
3 Predpisi za zmogljivost pretoka zraka: EN 61591, zvočno moč:
EN 60704-3, zvočni tlak: EN 60704-2-13
4 Plinska kuhalna plošča z več plameni z maksimalno skupno močjo 12,6 kW,
pri čemer ni noben gorilnik močnejši od 4,5 kW.
2

DA 7078 D Aura 3.0 White Loom
–/•/–
–
–/•/–
–/–
–

•
•/–/•

2/•
–/•/•

•/•/•
A/B
28,3
14 W/475/3.500
•/–
–
–/–
–
–/–
420
65/51
615
75/61

–/700 – 1.000
700 x 170 x 700
700 x 170
450/–
0,07/230/10
–/–/–
–
–/–

Kuhinjske nape Miele

Tipska/prodajna oznaka
Izvedba in načini delovanja
Stenska/otočna/stropna napa
Možna individualna prilagoditev željam stranke
Delovanje z odvodom zraka/s kroženjem zraka/z zunanjim ventilatorjem
Potreben komplet za predelavo na kroženje zraka
(dodatna oprema)/filter z aktivnim ogljem
Udobna uporaba
Povezava v omrežje sistema Miele@home
Avtomatska funkcija Con@ctivity 3.0 (WLAN)
Tipke/upravljanje na dotik/aplikacija Miele@mobile
Število maščobnih filtrov iz plemenitega jekla, primernih za strojno
pomivanje/CleanCover
Paket Silence/varnostni izklop/čas delovanja po izklopu 5 ali 15 minut
Motor Eco/nastavljiv prikaz nasičenosti maščobnega filtra/
filtra z aktivnim ogljem
Učinkovitost in trajnostnost²
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)/
razred učinkovitosti filtriranja maščob
Letna poraba energije v kWh/leto
LED-osvetlitev
Število x W/jakost osvetlitve v Lx/temperatura barve v K
Ambientalna osvetlitev bela/barvna
Zmogljivost pretoka zraka pri maksimalnem prerezu odvodne cevi³
Odzračevanje (ne pri različici 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)
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)
Tehnični podatki
Skupna višina nape pri odzračevanju in zunanjem ventilatorju v mm/
pri kroženju zraka v mm
Mere ohišja nape v mm (Š x V x G)
Mere ohišja nape v mm (Ø x V)
Minimalni odmik nad električno/plinsko kuhalno ploščo⁴ v mm
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A
Navodila za montažo
Priključek za odvod zraka zgoraj/zadaj/ob strani
Premer odzračevalnega nastavka v mm
Teleskopsko nastavljiv kamin/teleskopsko nastavljivo stensko držalo
Kombinacija s kuhalno ploščo Miele z možnostjo povezave v WLANomrežje
Priložena oprema
Daljinski upravljalnik/ključ Con@ctivity 2.0 za kuhalno ploščo/dišavni vložek
Zaporna loputa za zunanji zrak/reducirni nastavek Ø 150 na 125 mm
Filter z aktivnim ogljem/obnovljiv filter z aktivnim ogljem/filter za razvlažitev
Dodatna oprema
Filter z aktivnim ogljem/obnovljiv filter z aktivnim ogljem/
filter za razvlažitev
Barve
Briljantno bela

priporočljivo
–/–/–
–/–
–/DKF 27-R/-

–/DKF 27-R/–

•
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Izvlečne nape
Pregled izdelkov

 odatki, ki so vključeni v energijsko nalepko, so za kombinacijo kuhinjskih
P
nap z različnimi zunanjimi ventilatorji na voljo na zahtevo.
3 Predpisi za zmogljivost pretoka zraka: EN 61591, zvočno moč:
EN 60704-3, zvočni tlak: EN 60704-2-13
4 Plinska kuhalna plošča z več plameni z maksimalno skupno močjo 12,6 kW,
pri čemer ni noben gorilnik močnejši od 4,5 kW.
2

Tipska/prodajna oznaka
Izvedba in načini delovanja
Izvlečna napa
Delovanje z odvodom zraka/s kroženjem zraka/z zunanjim ventilatorjem
Udobna uporaba
Povezava v omrežje sistema Miele@home
Avtomatska funkcija Con@ctivity 3.0 (WLAN)
Tipke s svetlečimi diodami/upravljanje na dotik na steklu/
aplikacija Miele@mobile
Število maščobnih filtrov iz plemenitega jekla, primernih za strojno
pomivanje/CleanCover
Varnostni izklop/čas delovanja po izklopu 5 ali 15 minut
Nastavljiv prikaz nasičenosti maščobnega filtra/filtra z aktivnim ogljem
Nape z motornim pomikom
Omreženje gospodinjskih aparatov
Učinkovitost in trajnostnost2
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)/
razred učinkovitosti filtriranja maščob
Letna poraba energije v kWh/leto
Motor ECO (enosmerni motor)
LED-osvetlitev
Število x W/jakost osvetlitve v Lx/temperatura barve v K
Zmogljivost pretoka zraka pri maksimalnem prerezu odvodne
cevi3
Odzračevanje (ne pri različici z zunanjim ventilatorjem)
Pri stopnji delovanja 3: zmogljivost pretoka zraka (m³/h)
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20µPa)
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20µPa)
Pri intenzivni stopnji: zmogljivost pretoka zraka (m³/h)
Kroženje zraka
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)
Tehnični podatki
Mere ohišja nape v mm (Š x V x G)
Minimalni odmik nad električno/plinsko kuhalno ploščo4 v mm
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A
Navodila za montažo
Priključek za odvod zraka zgoraj/zadaj/ob strani
Premer odzračevalnega nastavka v mm
Priložena oprema
Zaporna loputa za zunanji zrak
Reducirni nastavek za zmanjšanje Ø s 150 na 125 mm
Dodatna oprema
Komplet za predelavo na kroženje zraka
Filter z aktivnim ogljem
Krmilni modul DSM 400/DSM 406
Zidni zračnik DMK 150-1
Montažni komplet za originalno pohištveno letev DML 400
Okvir za spuščanje vgradne nape DAR 3000
Barve
Plemenito jeklo
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DA 3466

DA 3496

DA 3698

•
•/Možnost predelave/–

•
•/Možnost predelave/–

•
•/Možnost predelave/–

–
–

–
–

•
•

•/–/–

•/–/–

•/–/•

1/•
•/–
–/–
–

2/•
•/–

–/–
–

2/•
•/•
•/•
•

B/B
69,5
–

B/B
69,5
–

A++/C
25,6

2 x 3 W/320/3.000

2 x 3 W/300/3.000

3 x 3 W/500/3.500

400
56/44
64/52
550

400
56/44
64/52
550

400
51/37
63/49
635

280
67/54
350
72/60

280
67/54
350
72/60

365
65/51
530
73/59

595 x 34 x 275
450/650
0,19/230/10

895 x 34 x 275
450/650
0,19/230/10

892 x 37 x 309
450/650
0,09/230/10

•/–/–

•/–/–

•/•/–

•
•

•
•

–

DUU 151
DKF 13-1
•/–

DUU 151
DKF 13-1
•/–

DUU 151
DKF 19-1
–/•

150

•
•
•
•

150

•
•
•
•

•

150

•

•

–
–

•

Vgradna napa
Pregled izdelkov

 odatki, ki so vključeni v energijsko nalepko, so za kombinacijo kuhinjskih
P
nap z različnimi zunanjimi ventilatorji na voljo na zahtevo.
3 Predpisi za zmogljivost pretoka zraka: EN 61591, zvočno moč:
EN 60704-3, zvočni tlak: EN 60704-2-13
4 Plinska kuhalna plošča z več plameni z maksimalno skupno močjo 12,6 kW,
pri čemer ni noben gorilnik močnejši od 4,5 kW.
2

DA 2698

•

–

•/Možnost predelave/–
•
•
•/–/•

2

•

–/•/•
•/•
A+/A
28,6

•

4 x 3 W/650/3.500

400
51/37
640
62/48
365
62/48
535
74/59
880 x 64 x 293
450/650
0,09/230/10

•/•/–
150
•
DUU 151/DKF 19-1

•

Kuhinjske nape Miele

Tipska/prodajna oznaka
Izvedba in načini delovanja
Napa za vgradnjo
Možna individualna prilagoditev željam stranke
Delovanje z odvodom zraka/s kroženjem zraka/z zunanjim ventilatorjem
Udobna uporaba
Povezava v omrežje sistema Miele@home
Avtomatska funkcija Con@ctivity 3.0 (WLAN)
Tipke s svetlečimi diodami/upravljanje na dotik na steklu/
aplikacija Miele@mobile
Število maščobnih filtrov iz plemenitega jekla, primernih za strojno
pomivanje
Notranjost nape CleanCover, enostavna za čiščenje
Paket Silence/varnostni izklop/čas delovanja po izklopu 5 ali 15 minut
Nastavljiv prikaz nasičenosti maščobnega filtra/filtra z aktivnim ogljem
Učinkovitost in trajnostnost2
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)/
razred učinkovitosti filtriranja maščob
Letna poraba energije v kWh/leto
Motor ECO (enosmerni motor)
LED-osvetlitev
Število x W/jakost osvetlitve v Lx/temperatura barve v K
Zmogljivost pretoka zraka pri maksimalnem prerezu odvodne
cevi3
Odzračevanje (ne pri različici 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)
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)
Tehnični podatki
Mere ohišja nape v mm (Š x V x G)
Minimalni odmik nad električno/plinsko kuhalno ploščo4 v mm
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A
Navodila za montažo
Priključek za odvod zraka zgoraj/zadaj/ob strani
Premer odzračevalnega nastavka v mm
Priložena oprema
Zaporna loputa za zunanji zrak
Dodatna oprema
Komplet za predelavo na kroženje zraka/filter z aktivnim ogljem
Daljinski upravljalnik DARC 6
Krmilni modul DSM 400/DSM 406
Zidni zračnik DMK 150-1
Barve
Plemenito jeklo

–/•

•
•
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Potopna napa
Pregled izdelkov

2

3

 odatki, ki so vključeni v energijsko nalepko, so za kombinacijo kuhinjskih
P
nap z različnimi zunanjimi ventilatorji na voljo na zahtevo.
Predpisi za zmogljivost pretoka zraka: EN 61591, zvočno moč:
EN 60704-3, zvočni tlak: EN 60704-2-13

Tipska/prodajna oznaka
Izvedba in načini delovanja
Potopna napa
Delovanje z odvodom zraka/s kroženjem zraka/z zunanjim ventilatorjem
Udobna uporaba
Tipke/upravljanje na dotik na steklu
Čas delovanja po izklopu 15 minut
Število kovinskih maščobnih filtrov, primernih za strojno pomivanje
Notranjost nape CleanCover, enostavna za čiščenje
Varnostni izklop
Prikaz nasičenosti maščobnega filtra/filtra z aktivnim ogljem
Nape z motornim pomikom
Učinkovitost in trajnostnost2
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)/
razred učinkovitosti filtriranja maščob
Letna poraba energije v kWh/leto
LED-osvetlitev
Število x W/jakost osvetlitve v Lx/temperatura barve v K
Funkcija dušenja svetlobe
Zmogljivost pretoka zraka pri maksimalnem prerezu odvodne
cevi3
Odzračevanje (ne pri različici 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)
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)
Tehnični podatki
Skupna višina nape pri odzračevanju in zunanjem ventilatorju v mm/
pri kroženju zraka v mm
Mere ohišja nape v mm (Š x V x G)
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A
Navodila za montažo
Priključek za odvod zraka zgoraj, zadaj, ob strani, spodaj
Premer odzračevalnega nastavka v mm
Optimalna kombinacija s kuhalno ploščo
Priložena oprema
Zaporna loputa za zunanji zrak
Dodatna oprema
Komplet za predelavo na kroženje zraka/filter z aktivnim ogljem
Komplet za predelavo na zunanji ventilator DEXT 6890
Krmilni modul DSM 400/DSM 406
Zidni zračnik DMK 150-1
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DA 6890 Levantar

•
•/Možnost predelave/•
–/•

•

2
–

•
•
•

C/D
109,9
48 x 0,15 W/300/3.570

•

450
60/47
710
69/56
435
64/51
640
74/61

1.051/1.051
916 x 646 x 361
0,28/230/10

•

150
KM 7689 FL
–
DUU 151/DKF 22-1

•

–/–

•
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Kuhinjske nape Miele

2

Kavni avtomati Miele

		 K A V N I
A V T O M AT I
3

4

Kakšne vrste aparat si želite?
Izvedbe in koncepti upravljanja kavnih avtomatov Miele

Za vsako potrebo ustrezen aparat
Odvisno od situacije v kuhinji in vaših želja imate pri Mieleju možnost izbire med vgradnimi in
prostostoječimi kavnimi avtomati. Tako lahko vedno poiščete popoln kavni avtomat, ki je
optimalno prilagojen vašim potrebam.

Koncepti upravljanja

Popolno integrirano
Poskrbite za homogeno podobo svoje
kuhinje: kavni avtomat Miele lahko popolno
vgradite v 45 cm visoko nišo. Če ga kombinirate z drugimi vgradnimi aparati – v navpični ali vodoravni smeri –, nastane enoten
skupni koncept. Poleg tega na ta način
optimalno izkoristite prostor v svoji kuhinji.

Užitek ob skodelici kave – kjer koli želite
Praktično in fleksibilno: prostostoječe kavne
avtomate Miele lahko postavite na poljubno
mesto v kuhinji – ali pa v dnevni sobi ali
zimskem vrtu. Povsod torej, kjer želite
uživati v skodelici dišeče kave. Izbirate lahko
med puristično serijo CM7 z upravljanjem
CM Touch in kompaktnimi aparati CM6 in
CM5 z upravljanjem DirectSensor.

M Touch
Elegantno upravljanje M Touch poskrbi za
še več udobja: nastavitve aparata lahko
izvajate s potegi ali listanjem po prikazovalniku kot pri pametnem telefonu. Upravljanje
je zato izjemno udobno in enostavno.

Vgradni aparat je po želji na voljo tudi s
fiksnim vodnim priključkom. To je posebej
praktično, saj je vaš aparat Miele tako
vedno pripravljen za uporabo. Ker je kavni
avtomat neposredno povezan s pitno vodo,
ročno polnjenje posode za vodo ni potrebno
– tako prihranite čas in si pridobite dodatno
udobje.

Kavni avtomati Miele

DirectSensor
Z upravljanjem DirectSensor lahko želeni
kavni napitek pripravite z enim samim
dotikom – to omogoča TFT-prikazovalnik z
visoko ločljivostjo.

5

6

Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?
Prednosti* Mielejevih vgradnih kavnih avtomatov

CoffeeSelect1)
Prosta izbira: ker so na voljo tri
posode za kavo v zrnju, se vaša kava vedno
pripravi z ustrezno vrsto kave.

Preprosta uporaba
Najboljše doživetje kave: z inteligentnimi
funkcijami je priprava posebno enostavna in
hitra.

Enostavno čiščenje
Poenostavljena skrb za higieno: odstranljivi
sestavni deli in avtomatski programi čiščenja zagotavljajo čistočo.

Avtomatsko čiščenje2)
Udobno in brez truda: čiščenje
in odstranjevanje vodnega kamna prevzame
kavni avtomat Miele.

CupSensor 3)
Idealna razdalja: CupSensor
prepozna višino skodelice in pomakne
centralni izliv v ustrezen položaj.
Kavni avtomati Miele

Pravo doživetje okusov
Uživajte v svoji kavi v vsej njeni polnosti s
prvovrstnimi kavnimi avtomati Miele. Sistem
AromaticSystemFresh zagotavlja, da so
kavna zrna za vsako skodelico kave sveže
zmleta in takoj uporabljena za pripravo
napitka – za intenziven okus. CoffeeSelect
pa vam poleg tega nudi prednost treh
ločenih posod za kavo v zrnju – tako se
vsaka kavna specialiteta vedno pripravi z
ustrezno vrsto kave. Inteligentna tehnologija
kuhanja poleg tega poskrbi za razvoj
popolne arome. In da bo vaš osebni trenutek s skodelico kave zares popoln, je Miele
razvil lastno znamko kave, ki je optimalno
prilagojena njegovim kavnim avtomatom.
Tako nastane edinstveno doživetje okusa, ki
zaokroži vaše jutro, poldan ali tudi večer.

* odvisno od modela
1) Patent: EP 2957199
2) Patent: EP 2705783, EP 2705784,
DE 102014113160, DE 102014113161
3) Patent: EP 2454976
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Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za vgradne kavne avtomate

Filozofija upravljanja
Intuitivno upravljanje z dotikom prsta

 eposredna izbira napitkov s senzorskimi tipkami, prikaz
N
na 4-vrstičnem besedilnem prikazovalniku
AromaticSystemFresh
Inovativni mlin zmelje kavna zrna za vsako skodelico kave
posebej.
MultiLingua
Nastavite lahko različne jezike, tako da so vse informacije
povsem razumljive.
CupSensor1)
Zazna višino skodelice in pomakne centralni izliv v pravi
položaj.
OneTouch for Two
Istočasna priprava dveh okusnih kavnih specialitet z enim
samim pritiskom na gumb
CoffeeSelect
V treh ločenih posodah za kavo v zrnju so lahko različne
vrste kave.
AutoClean
Patentirano2) avtomatsko čiščenje mlečnih cevi in razmastitev enote za kuhanje
AutoDescale
Patentirano3) avtomatsko odstranjevanje vodnega kamna
za več udobja

Patent: EP 2454977 B1
Patent: DE 10214113160, 10214113161
3) Patent: EP 2705783, 2705784, US 9370271
1)

2)
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Vgradni kavni avtomati
Pregled izdelkov

CVA 7440

CVA 7845

•

•

•/–
–/•
•/•/•

•/–
•/•
•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•/•
•/•/•
•/•/•/•
•/•

•/•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•/•
•/•/•
•/•/•/•
•/•

10
•/•
•/•/•

•

10
•/•
•/•/•

•

DirectSensor

M Touch

4,0 – 16,5

4,0 – 16,5

•
•

–

•/–/–
•/•/•

•

•
•
•/•/•
•/•/•

1/2
300/300/–
600
2,7/0,7
1,6
•/•/•
•/•/•

3/3
300/150/150
600
2,7/0,7
1,6
•/•/•
•/•/•

•

•

–/•
–/•
•/•
•/•

•/•
•/•
•/•
•/•

560 x 450 x 500
1,5/220 – 240/10
–/2,0

560 x 450 x 550
1,5/220 – 240/10
1,5/2,0

–/•
–/•/•

•

•
•/–
•/–/–

•
•
•

•
•
•

Kavni avtomati Miele

Tipska/prodajna oznaka
Izvedba in dizajn
Vgradni kavni avtomat s sistemom kave v zrnju
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
AromaticSystemFresh/AromaticSystem
CoffeeSelect/TeaTimer
Priprava s funkcijo OneTouch/OneTouch for Two/DoubleShot
Možnost nastavitve profilov uporabnikov
Konični mlin, ki ohranja aromo kave/nastavljiva stopnja mletja
Možnost nastavitve količine zmlete kave/količine vode/temperature vode
Možnost nastavitve količine mleka/spenjenega mleka/
predhodnega poparjenja
Posebni napitki
Ristretto/ekspreso/kava/dolga kava
Kapučino/latte macchiato/espresso macchiato
Cappuccino italiano/flat white/café au lait
Caffè latte/caffè americano/long black
Vroče mleko/spenjeno mleko/topla voda/vroča voda
Beli čaj/japonski čaj/chai latte
Črni čaj/zeleni čaj/sadni čaj/zeliščni čaj
Kavnik/čajnik
Udobna uporaba
Povezava v omrežje sistema Miele@home
Prikazovalnik
CupSensor
Brezstopenjsko nastavljiva višina izliva v cm
Posoda za mleko EasyClick
DirectWater (priključek na pitno vodo)
BrilliantLight/osvetlitev enote za kuhanje/MotionReact
PerformanceMode/način za strokovnjake/MultiLingua
Število vrst kave/posod za kavo v zrnju
Kapaciteta posamezne posode za kavo v zrnju v g
Skupna kapaciteta posod za kavo v zrnju v g
Kapaciteta posode za vodo/posode za mleko v l
Kapaciteta prestreznega pladnja v l
Prikaz ure/sinhronizacija ure/prikaz datuma
Nastavljiv čas vklopa/čas izklopa/čas stanja pripravljenosti
Učinkovitost in trajnostnost
Možnost vklopa energetsko varčnega eko načina
Enostavno čiščenje
AutoDescale/ročno odstranjevanje vodnega kamna
AutoClean/ComfortClean
Udobni programi čiščenja/avtomatsko izpiranje
Odstranljiva cev za mleko/odstranljiva enota za kuhanje
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G)
Skupna priključna moč v kWh/napetost v V/zaščita v A
Dolžina dovodne cevi/električnega kabla v m
Priložena oprema
Posoda za mleko iz stekla
Kartuša/tablete za odstranjevanje vodnega kamna
AutoCleaner/čistilne tablete/sredstvo za čiščenje cevi za mleko
Barve
Grafitno siva
Plemenito jeklo/CleanSteel
Obsidian črna
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Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za prostostoječe kavne avtomate

Filozofija upravljanja
Intuitivno upravljanje z dotikom prsta neposredno na
barvnem TFT-prikazovalniku
Izbira napitkov s senzorskimi tipkami, prikaz na 4-vrstičnem besedilnem prikazovalniku
AromaticSystem
Kava in voda se posebej intenzivno zmešata in aroma
kave se lahko še bolje razvije.
AromaticSystemFresh
Inovativni mlin zmelje kavna zrna za vsako skodelico kave
posebej.
MultiLingua
Nastavite lahko različne jezike, tako da so vse informacije
povsem razumljive.
OneTouch for Two
Istočasna priprava dveh okusnih kavnih specialitet z enim
samim pritiskom na gumb
Kava in čaj
Italijanske kavne specialitete in prilagojena priprava
različnih vrst čaja z optimalno temperaturo
CupSensor1)
Zazna višino skodelice in pomakne centralni izliv v
ustrezni položaj.
Programi čiščenja
Udobni programi čiščenja za optimalno higieno in za
zagotovitev dolge življenjske dobe aparata
AutoDescale
Patentirano2) avtomatsko odstranjevanje vodnega kamna
za več udobja
CoffeeSelect
V treh ločenih posodah za kavo v zrnju so lahko različne
vrste kave.

1)
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2)

Patent: EP 2454976 B1
Patent: EP 2705783, 2705784, US 9370271

Prostostoječi kavni avtomati
Pregled izdelkov

CM 5310 Silence

CM 5510 Silence

•

•

–/•
–/–
•/•/–
–
•/•

–/•
–/–
•/•/–
2
•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•/•
•/•/–

•/•/•/•
•/•/–

•
•/•/•

–/–/–

•
•/•/•

–/–/–/–
•/–

–/–/–
•/–/–
•/•/–/•
–/–/–/–
•/–

–
DirectSensor
–
8,0 – 13,5
–
–/–/•
1/1
–
200/–/–
200
1,3/–
1,3
–/–/–
–/–/•

–
DirectSensor
–
8,0 – 13,5
–
–/–/•
1/1
–
200/–/–
200
1,3/–
1,3
–/–/–
–/–/•

•

•

–/•
–/•
•/•

–/•
–/•
•/•

241 x 360 x 460
1,5/220 – 240/10
–/1,2

241 x 360 x 460
1,5/220 – 240/10
–/1,2

–/–
–/•
–/•/–

–/–
–/•
–/•/–

–

•

•/–/–
•/•/–/–

•
•/•

•

•
•/•

Kavni avtomati Miele

Tipska/prodajna oznaka
Izvedba in dizajn
Prostostoječi kavni avtomat s sistemom kave v zrnju
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
AromaticSystemFresh/AromaticSystem
CoffeeSelect/TeaTimer
Priprava s funkcijo OneTouch/OneTouch for Two/DoubleShot
Možnost nastavitve profilov uporabnikov
Konični mlin, ki ohranja aromo kave/nastavljiva stopnja mletja
Možna uporaba druge vrste kave v obliki zmlete kave
Možnost nastavitve količine zmlete kave/količine vode/temperature vode
Možnost nastavitve količine mleka/spenjenega mleka/
predhodnega poparjenja
Posebni napitki
Ristretto/ekspreso/kava/dolga kava
Kapučino/latte macchiato/espresso macchiato
Cappuccino italiano/flat white/café au lait
Caffè latte/caffè americano/long black
Vroče mleko/spenjeno mleko/topla voda/vroča voda
Črni čaj/zeleni čaj/sadni čaj/zeliščni čaj
Kavnik/čajnik
Udobna uporaba
Povezava v omrežje sistema Miele@home
Prikazovalnik
CupSensor
Brezstopenjsko nastavljiva višina izliva v cm
BrilliantLight
PerformanceMode/način za strokovnjake/MultiLingua
Število vrst kave/posod za kavo v zrnju
Ogrevana površina za skodelice
Kapaciteta posamezne posode za kavo v zrnju v g
Skupna kapaciteta posod za kavo v zrnju v g
Kapaciteta posode za vodo/posode za mleko v l
Kapaciteta prestreznega pladnja v l
Prikaz ure/sinhronizacija ure/prikaz datuma
Nastavljiv čas vklopa/čas izklopa/čas stanja pripravljenosti
Učinkovitost in trajnostnost
Možnost vklopa energetsko varčnega eko načina
Enostavno čiščenje
AutoDescale/ročno odstranjevanje vodnega kamna
AutoClean/ComfortClean
Udobni programi čiščenja/avtomatsko izpiranje
Avtomatsko izpiranje cevi za mleko iz posode za vodo
Odstranljiva cev za mleko/odstranljiva enota za kuhanje
Tehnični podatki
Mere aparata v mm (Š x V x G)
Skupna priključna moč v kWh/napetost v V/zaščita v A
Dolžina dovodne cevi/električnega kabla v m
Priložena oprema
Nastavek za mleko iz plemenitega jekla/steklena posoda za mleko
Kartuša/tablete za odstranjevanje vodnega kamna
AutoCleaner/čistilne tablete/sredstvo za čiščenje cevi za mleko
Barve
Rožnato zlata PearlFinish
Obsidian črna

–
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Prostostoječi kavni avtomati
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka
Izvedba in dizajn
Prostostoječi kavni avtomat s sistemom kave v zrnju
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
AromaticSystemFresh/AromaticSystem
CoffeeSelect/TeaTimer
Priprava s funkcijo OneTouch/OneTouch for Two/DoubleShot
Možnost nastavitve profilov uporabnikov
Konični mlin, ki ohranja aromo kave/nastavljiva stopnja mletja
Možna uporaba druge vrste kave v obliki zmlete kave
Možnost nastavitve količine zmlete kave/količine vode/temperature vode
Možnost nastavitve količine mleka/spenjenega mleka/
predhodnega poparjenja
Posebni napitki
Ristretto/ekspreso/kava/dolga kava
Kapučino/latte macchiato/espresso macchiato
Cappuccino italiano/flat white/café au lait
Caffè latte/caffè americano/long black
Vroče mleko/spenjeno mleko/topla voda/vroča voda
Črni čaj/zeleni čaj/sadni čaj/zeliščni čaj
Kavnik/čajnik
Udobna uporaba
Povezava v omrežje sistema Miele@home
Prikazovalnik
CupSensor
Brezstopenjsko nastavljiva višina izliva v cm
BrilliantLight
PerformanceMode/način za strokovnjake/MultiLingua
Število vrst kave/posod za kavo v zrnju
Ogrevana površina za skodelice
Kapaciteta posamezne posode za kavo v zrnju v g
Skupna kapaciteta posod za kavo v zrnju v g
Kapaciteta posode za vodo/posode za mleko v l
Kapaciteta prestreznega pladnja v l
Prikaz ure/sinhronizacija ure/prikaz datuma
Nastavljiv čas vklopa/čas izklopa/čas stanja pripravljenosti
Učinkovitost in trajnostnost
Možnost vklopa energetsko varčnega eko načina
Enostavno čiščenje
AutoDescale/ročno odstranjevanje vodnega kamna
AutoClean/ComfortClean
Udobni programi čiščenja/avtomatsko izpiranje
Avtomatsko izpiranje cevi za mleko iz posode za vodo
Odstranljiva cev za mleko/odstranljiva enota za kuhanje
Tehnični podatki
Mere aparata v mm (Š x V x G)
Skupna priključna moč v kWh/napetost v V/zaščita v A
Dolžina dovodne cevi/električnega kabla v m
Priložena oprema
Nastavek za mleko iz plemenitega jekla/steklena posoda za mleko
Kartuša/tablete za odstranjevanje vodnega kamna
AutoCleaner/čistilne tablete/sredstvo za čiščenje cevi za mleko
Barve
Lotos bela
Obsidian črna
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CM 6160 MilkPerfection

CM 6360 MilkPerfection

•

•

–/•
–/•
•/•/•
4
•/•

–/•
–/•
•/•/•
8
•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/–/–
•/•/•/•
•/•/•/•
•/–

•/•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/–/–
•/•/•/•
•/•/•/•
•/–

•
•/•/•

•

•
•/•/•

•

DirectSensor
–
8,0 – 14,0

DirectSensor
–
8,0 – 14,0

1/1
–
300/–/–
300
1,8/–
0,8
–/–/–
–/–/•

1/1

300/–/–
300
1,8/0,5
0,8
–/–/–
–/–/•

•

•

–/•
–/•
•/•

–/•
–/•
•/•

251 x 359 x 427
1,5/220 – 240/10
–/1,4

251 x 359 x 427
1,5/220 – 240/10
–/1,4

•/–
–/•
–/•/–

•/•
–/•
–/•/–

–

•
•

•
•/•/•

•
•/•

•

•
•/•/•

•

•
•/•

Prostostoječi kavni avtomati
Pregled izdelkov

CM 7350 CoffeePassion

CM 7750 CoffeeSelect

•

•

–/•
–/•
•/•/•
8
–/•

•/–
•/•
•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•/•
•/•/•/•
•/•

•/•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•/•
•/•/•/•
•/•

•
•/•/•

•

10
–/•

•
•/•/•

•

CM Touch

CM Touch

8,0 – 16,0
–
–/•/•
1/1

8,0 – 16,0
–
–/•/•
3/3

500/–/–
500
2,2/0,5
0,8
•/–/•
•/•/•

150/210/180
540
2,2/0,5
0,8
•/–/•
•/•/•

•

•

–/•
–/•
•/•

•
•/•

•/–
–/•
•/•
•
•/•

311 x 397 x 445
1,5/220 – 240/10
–/1,2

311 x 420 x 445
1,5/220 – 240/10
–/1,2

–/•
–/•
–/•/–

–/•
•/–
–/•/–

•

•

•

•

•

•

Kavni avtomati Miele

Tipska/prodajna oznaka
Izvedba in dizajn
Prostostoječi kavni avtomat s sistemom kave v zrnju
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
AromaticSystemFresh/AromaticSystem
CoffeeSelect/TeaTimer
Priprava s funkcijo OneTouch/OneTouch for Two/DoubleShot
Možnost nastavitve profilov uporabnikov
Konični mlin, ki ohranja aromo kave/nastavljiva stopnja mletja
Možna uporaba druge vrste kave v obliki zmlete kave
Možnost nastavitve količine zmlete kave/količine vode/temperature vode
Možnost nastavitve količine mleka/spenjenega mleka/
predhodnega poparjenja
Posebni napitki
Ristretto/ekspreso/kava/dolga kava
Kapučino/latte macchiato/espresso macchiato
Cappuccino italiano/flat white/café au lait
Caffè latte/caffè americano/long black
Vroče mleko/spenjeno mleko/topla voda/vroča voda
Črni čaj/zeleni čaj/sadni čaj/zeliščni čaj
Kavnik/čajnik
Udobna uporaba
Povezava v omrežje sistema Miele@home
Prikazovalnik
CupSensor
Brezstopenjsko nastavljiva višina izliva v cm
BrilliantLight
PerformanceMode/način za strokovnjake/MultiLingua
Število vrst kave/posod za kavo v zrnju
Ogrevana površina za skodelice
Kapaciteta posamezne posode za kavo v zrnju v g
Skupna kapaciteta posod za kavo v zrnju v g
Kapaciteta posode za vodo/posode za mleko v l
Kapaciteta prestreznega pladnja v l
Prikaz ure/sinhronizacija ure/prikaz datuma
Nastavljiv čas vklopa/čas izklopa/čas stanja pripravljenosti
Učinkovitost in trajnostnost
Možnost vklopa energetsko varčnega eko načina
Enostavno čiščenje
AutoDescale/ročno odstranjevanje vodnega kamna
AutoClean/ComfortClean
Udobni programi čiščenja/avtomatsko izpiranje
Avtomatsko izpiranje cevi za mleko iz posode za vodo
Odstranljiva cev za mleko/odstranljiva enota za kuhanje
Tehnični podatki
Mere aparata v mm (Š x V x G)
Skupna priključna moč v kWh/napetost v V/zaščita v A
Dolžina dovodne cevi/električnega kabla v m
Priložena oprema
Nastavek za mleko iz plemenitega jekla/steklena posoda za mleko
Kartuša/tablete za odstranjevanje vodnega kamna
AutoCleaner/čistilne tablete/sredstvo za čiščenje cevi za mleko
Barve
Obsidian črna
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HLADILNI
		 A P A R A T I I N
VINSKE VITRINE

208

209

Hladilni aparati in vinske vitrine Miele

Kakšne vrste aparat si želite?
Modeli in izvedbe hladilih aparatov in vinskih vitrin Miele

Raznolikost modelov

Izvedbe

Hladilniki

Prostostoječi aparati

Kombinirani hladilniki

Vgradni aparati

Zamrzovalne omare

Aparati za vgradnjo pod pult

Vinske vitrine

210

Kateri format/dizajn zunanjosti si želite?
Raznolikost velikosti prostostoječih hladilnih aparatov Miele in njihova popolna vključitev v
vaše kuhinjsko okolje

Raznolikost velikosti

Popolna integracija

Širina 55 cm

Širina 60 cm

Serija Blackboard edition

Serija Blackboard edition
Briljantno bela
Obsidian črna
Plemenito jeklo CleanSteel
Videz plemenitega jekla
Bela

Širina 70/75 cm

Mielejevi hladilni aparati z notranjostjo XL ponujajo bistveno več prostora in udobja za shranjevanje vaših živil.
Več volumna za velike kose živil
Bistveno več volumna – in to na vseh nivojih
– nudi notranjost XL tudi pri zamrzovalnih
predalih.
Še več prostora za sveža živila
Predali za svežino PerfectFresh in PerfectFresh Pro nudijo izjemno veliko prostora.

Več prostora za velike predmete
Večja uporabna globina v hladilnem delu
omogoča, da posebno velike in nerodne
predmete veliko lažje spravite v hladilnik.

Hladilni aparati in vinske vitrine Miele

Notranjost XL
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Kakšno upravljanje vam je ljubše?
Koncepti upravljanja hladilnih aparatov in vinskih vitrin Miele

Koncepti upravljanja

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.

Upravljanje TouchControl
Upravljanje TouchControl se odlikuje z gladko upravljalno površino s senzorskimi tipkami in
digitalnim, do stopinje natančnim prikazom temperature. Za izbiro želene funkcije zadostuje
že rahel pritisk s prstom.

Upravljanje PicTronic
Upravljanje PicTronic se odlikuje z udobnim upravljanjem s tipkami. Temperatura je prikazana
na črnem prikazovalniku.

Upravljanje ComfortControl
Pri upravljanju ComfortControl funkcije udobno izbirate s tipkami, temperaturne stopnje pa so
prikazane s svetlečimi diodami.

Ročni regulator temperature
Ročni regulator temperature omogoča zelo enostavno in zanesljivo nastavitev temperature.
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Si želite postavitev aparatov „side-by-side“?
Fleksibilnost hladilnih aparatov in vinskih vitrin Miele

Vgradni aparati (širina 60 cm), eden poleg drugega (zaporedje ni
določeno)
Višina niše 140 cm
FNS 35402 i

Višina niše 178 cm
FNS 37402 i

FNS 37402 i

FNS 37492 iE

KFNS 37432 iD
KFNS 37432 iD

K 35222 iD, K 35272 iD, K 37273 iD,
K 35422 iD, K 35472 iD, K 35473 iD,
K 35672 iD, K 35673 iD
K 37222 iD, K 37272 iD, K 37273 iD,
K 37422 iD, K 37472 iD, K 37473 iD,
K 37672 iD, K 37673 iD
KF 37272 iD, KFN 37232 iD,
KFN 37282 iD, KFN 37432 iD,
KFNS 37432 iD, KFN 37452 iDE,
KF 37673 iD, KFN 37682 iD,
KFN 37692 iDE
KF 37272 iD, KFN 37232 iD,
KFN 37282 iD, KFN 37432 iD,
KFNS 37432 iD, KF 37673 iD,
KFN 37682 iD,
K 37222 iD, K 37272 iD, K 37273 iD,
K 37422 iD, K 37472 iD, K 37473 iD
KFN 37282 iD, KFN 37432 iD,
KFNS 37432 iD, KFN 37452 iDE,
KFN 37682 iD, KFN 37692 iDE

Vgradni aparati (širina 60 cm), eden na drugem
Spodnji aparat

Zgornji aparat

Višina niše 88 cm
F 32202 i

K 32222 i, K 32223 i, K 32232 i

FN 32402 i

K 32232 i, K 32223 i, K 32232 i

Vinske vitrine za vgradnjo pod pult (širina 60 cm), ena poleg druge
(zaporedje ni določeno)
KWT 6322 UG
KWT 6322 UG
KWT 6312 UGS
KWT 6321 UG

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

Prostostoječi aparati (širina 60 cm), eden poleg drugega
Levi aparat
FN 12827 S
FN 12827 S edt/cs
FN 14827 S
FN 14827 S ed/cs-1
KFN 14827 SDE ed/cs-2
KWTN 14826 SDE ed/cs-2
FN 28262 ws, FN 28262 S edt/cs
FNS 28463 E ed/cs
FNS 28463 E bb
KFNS 28463 E ed/cs
KWNS 28462 E ed/cs

Desni aparat
K 12820 SD
K 12820 SD edt/cs
K 14820 SD
K 14820 SD ed/cs, K 14827 SD ed/cs-1
K 14820 SD ed/cs
K 14820 SD ed/cs, K 14827 SD ed/cs-1
K 28202 D ws, K 28202 D ect/cs
KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs
KS 28463 D bb
KS 28423 D ed/cs
KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs

Hladilni aparati in vinske vitrine Miele

Hladilni aparati Miele prepričajo z izjemno prilagodljivostjo. Po želji
lahko na primer postavite dva hladilnika enega poleg drugega ali se
odločite za klasično kombinacijo hladilnika in zamrzovalne omare v
postavitvi „side-by-side“.
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Kateri sistem svežine si želite?
Čisti užitek in naravni okusi

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: PerfectFresh Pro, PerfectFresh, MasterFresh in
DailyFresh.

PerfectFresh Pro
Živila ostanejo sveža do petkrat dlje. V
temperaturnem območju med 0 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 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.

PerfectFresh
V območju PerfectFresh ostanejo živila
sveža do trikrat dlje. Temperaturno območje
med 0 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.
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 zelenjava tako ostaneta občutno dlje sveža in
hrustljava.
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Kateri sistem zamrzovanja si želite?
Dolgi časi shranjevanja z izjemnim udobjem

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.

DuplexCool
Dva hladilna krogotoka za hladilni in zamrzovalni 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.

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.

Hladilni aparati in vinske vitrine Miele

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.
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Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?
Prednosti* Mielejevih hladilnih aparatov

NoFrost
Odtajevanje ni več potrebno: zaradi hlajenja
s kroženjem zraka se v notranjosti aparata
ne nabira led, kar vam prihrani odtajevanje.

PerfectFresh
Do trikrat daljša svežina: optimalna temperatura shranjevanja za sadje, zelenjavo, ribe,
meso in mlečne izdelke.

FlexiLight
Edinstvena svetloba, ki ne
zaslepi: poljubno nastavljiva LED-osvetlitev
steklenih polic.

Serija Blackboard edition
Individualno oblikovanje: na sprednjo
stranico aparata brez ročaja lahko pišete in
rišete s kredo.

DynaCool
Enakomerna porazdelitev temperature:
ventilator skrbi za optimalno kroženje in
porazdelitev hladnega zraka.

*odvisno od modela

Hladilni aparati in vinske vitrine Miele

PerfectFresh Pro
Živila ostanejo sveža do petkrat dlje. V
temperaturnem območju med 0 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 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.

217

Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za vgradne hladilne aparate

Energijska učinkovitost
Prikazani so razredi energijske učinkovitosti od A do G.
Mielejeva najboljša ocena pri vgradnih hladilnih aparatih
je B.
Vrednost hrupa
Kaže natančno glasnost v decibelih (dB).
36 dB

Sistem svežine
Profesionalno shranjevanje – do petkrat daljša svežina.
PerfectFresh
Pro

Prostoren predal z nastavljivo vlažnostjo za bolj sveže
sadje in zelenjavo
DailyFresh

Sistem zamrzovanja
Zaradi hlajenja s kroženjem zraka odtajevanje ni več
potrebno.
NoFrost

ComfortFrost

Manj pogosto odtajevanje po zaslugi uparjalnika v zadnji
in stranskih oblogah.
IceMaker
Ledomat s fiksnim vodnim priključkom za hitro in enostavno pripravo do 100 ledenih kock na dan.

IceMaker

Avtomatski ledomat z vgrajeno posodo za vodo za
pripravo do 100 ledenih kock na dan.
MyIce

FlexiLight

LED

Osvetlitev
Osvetli notranjost z neslepečo svetlobo in omogoča
fleksibilno in individualno namestitev na kateri koli nivo
vstavljanja.
Varčne svetleče diode, ki ne zahtevajo vzdrževanja,
optimalno osvetlijo notranjost aparata.
Blaženje zapiranja vrat
Mehko zapiranje vrat – brez tresenja steklenic, ki so
shranjene v vratih.

SoftClose
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Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za prostostoječe hladilne aparate

Energijska učinkovitost
Prikazani so razredi energijske učinkovitosti A–G. Mielejeva najboljša ocena pri prostostoječih hladilnih aparatih
je C.
Vrednost hrupa
Kaže natančno glasnost v decibelih (dB).
36 dB

Velikost notranjosti
Večja uporabna globina zagotavlja več prostora in fleksibilnosti tudi za nerodne predmete.
XL

Sistem svežine
Profesionalno shranjevanje – do petkrat daljša svežina.
PerfectFresh
Pro

Živila ostanejo sveža do trikrat dlje.
PerfectFresh

Sistem zamrzovanja
Zaradi hlajenja s kroženjem zraka odtajevanje ni več
potrebno.
NoFrost

FlexiLight

Osvetlitev
Osvetli notranjost z neslepečo svetlobo in omogoča
fleksibilno in individualno namestitev na kateri koli nivo
vstavljanja.
Varčne svetleče diode, ki ne zahtevajo vzdrževanja,
optimalno osvetlijo notranjost aparata.

LED

Odpiralo vrat
Tudi aparate brez ročajev lahko z mehanizmom na pritisk
posebej zlahka odprete.
Click2open

Blaženje zapiranja vrat
Mehko zapiranje vrat – brez tresenja steklenic, ki so
shranjene v vratih

Hladilni aparati in vinske vitrine Miele

SoftClose
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Vgradni hladilnik, višina niše 88 cm
Pregled izdelka

36 dB

LED
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Tipska/prodajna oznaka
Kategorija aparata
Hladilnik
Izvedba
Vgradni aparat integriran/vgrajen pod pult/z možnostjo namestitve
okrasnih elementov
Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat/možnost
namestitve »side-by-side«
Dizajn
Vrsta osvetlitve
LED-osvetlitev območja PerfectFresh Pro
Udobna uporaba
Sistem svežine
ComfortClean/DynaCool
SelfClose
SoftClose/Drop and Lock
Krmiljenje
Elektronska prikaz in uravnavanje temperature
Možnost izklopa hladilnega dela
Pospešeno hlajenje
Število temperaturnih območij
Način Sabbat
Hladilnik/hladilni del
Število polic/od tega osvetljenih
Držalo za steklenice iz kromirane kovine
Število predalov za zelenjavo/od tega na kolescih
Število predalov PerfectFresh
Odstranljivo držalo za steklenice na udobnih vodilih
Police po celotni širini
Polica v vratih za steklenice
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A-F)
Poraba energije na leto/v 24 h v kWh
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home
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)
Tehnika pritrjevanja
Maks. teža sprednje stranice vrat za hladilni/zamrzovalni del v kg
Klimatski razred
Hladilni del/od tega območje PerfectFresh/zamrzovalno območje s
4* v l
Skupna uporabna prostornina v l
Glasnost delovanja v dB(A) re1pW/razred hrupa (A-D)
Čas shranjevanja v primeru motenj/zmogljivost zamrzovanja v kg/
24 h
Napetost v V/zaščita v A/odjem električnega toka v mA
Priložena oprema
Posoda za maslo/podstavek za jajca

K 32242 iF

•
•/–/–
desno/•/–
LED
–
–

•/–
–
–/–

PicTronic
–

•

2
–

2/–
–
2/–
–
–
2
1
F
183/0,501
–
–

•

–/–
–/–
560 – 570 x 874 – 890 x 550
Fiksna vrata
17/–
ST
118/0/16
134
36/C
13/2,0
220 – 240/10/1.200
–/•

Vgradni hladilnik, višina niše 140 cm
Pregled izdelka

33 dB

PerfectFresh

LED

K 35273 iD

•
•/–/–
desno/•/•
LED
–
PerfectFresh
•/•
–
–/–
PicTronic
–

•

2
–

5/–
–
–/–
2
–
3
1
C
91/0,249
–
–

•
•/–
–/–

560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550
Fiksna vrata
21/–
SN-T
230/59/0
230
33/B
–/–
220 – 240/10/1.200

Hladilni aparati in vinske vitrine Miele

Tipska/prodajna oznaka
Kategorija aparata
Hladilnik
Izvedba
Vgradni aparat integriran/vgrajen pod pult/
z možnostjo namestitve okrasnih elementov
Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat/
možnost namestitve »side-by-side«
Dizajn
Vrsta osvetlitve
LED-osvetlitev območja PerfectFresh Pro
Udobna uporaba
Sistem svežine
ComfortClean/DynaCool
SelfClose
SoftClose/Drop and Lock
Krmiljenje
Elektronska prikaz in uravnavanje temperature
Možnost izklopa hladilnega dela
Pospešeno hlajenje
Število temperaturnih območij
Način Sabbat
Hladilnik/hladilni del
Število polic/od tega osvetljenih
Držalo za steklenice iz kromirane kovine
Število predalov za zelenjavo/od tega na kolescih
Število predalov PerfectFresh
Odstranljivo držalo za steklenice na udobnih vodilih
Police po celotni širini
Polica v vratih za steklenice
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A-F)
Poraba energije na leto/v 24 h v kWh
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home
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)
Tehnika pritrjevanja
Maks. teža sprednje stranice vrat za hladilni/zamrzovalni del v kg
Klimatski razred
Hladilni del/od tega območje PerfectFresh/zamrzovalno območje s 4* v l
Skupna uporabna prostornina v l
Glasnost delovanja v dB(A) re1pW/razred hrupa (A-D)
Čas shranjevanja v primeru motenj/zmogljivost zamrzovanja v kg/24 h
Napetost v V/zaščita v A/odjem električnega toka v mA
Priložena oprema
Posoda za maslo/podstavek za jajca

–/•
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Vgradni hladilniki, višina niše 178,5 cm
Pregled izdelkov

37 dB

Tipska/prodajna oznaka
Kategorija aparata
Hladilnik
Izvedba
Vgradni aparat integriran/vgrajen pod pult/
z možnostjo namestitve okrasnih elementov
Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat/
možnost namestitve »side-by-side«
Dizajn
Vrsta osvetlitve
LED-osvetlitev območja PerfectFresh Pro
Udobna uporaba
Sistem svežine
ComfortClean/DynaCool
SelfClose
SoftClose/Drop and Lock
Krmiljenje
Elektronska prikaz in uravnavanje temperature
Možnost izklopa hladilnega dela
Pospešeno hlajenje
Število temperaturnih območij
Način Sabbat
Hladilnik/hladilni del
Število polic/od tega osvetljenih
Držalo za steklenice iz kromirane kovine
Število predalov za zelenjavo/od tega na kolescih
Število predalov PerfectFresh
Odstranljivo držalo za steklenice na udobnih vodilih
Police po celotni širini
Polica v vratih za steklenice
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A-F)
Poraba energije na leto/v 24 h v kWh
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home
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)
Tehnika pritrjevanja
Maks. teža sprednje stranice vrat za hladilni/zamrzovalni del v kg
Klimatski razred
Hladilni del/od tega območje PerfectFresh/zamrzovalno območje s 4* v l
Skupna uporabna prostornina v l
Glasnost delovanja v dB(A) re1pW/razred hrupa (A-D)
Čas shranjevanja v primeru motenj/zmogljivost zamrzovanja v kg/24 h
Napetost v V/zaščita v A/odjem električnega toka v mA
Priložena oprema
Posoda za maslo/podstavek za jajca
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34 dB

PerfectFresh

PerfectFresh

LED

LED

K 37272 iD

K 37273 iD

•

•

•/–/–

•/–/–

desno/•/•

desno/•/•

LED
–

LED
–

PerfectFresh
•/•
–
–/–

PerfectFresh
•/•
–
–/–

PicTronic
–

PicTronic
–

2
–

2
–

6/–
–
–/–
3
–
3
2

6/–
–
–/–
3
–
3
2

E
156/0,427

D
125/0,342

–
–

–
–

•
•/–

•
•/–

560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Fiksna vrata
26/–
SN-T
301/90/0
301
37/C
0/0,0
220 – 240/10/1.200

560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Fiksna vrata
26/–
SN-T
301/90/0
301
34/B
0/0,0
220 – 240/10/1.200

–/•

–/•

•

–/–

•

–/–

Vgradni hladilniki z zamrzovalniki, 178,5 cm
Pregled izdelkov

38 dB

34 dB

38 dB

NoFrost

ComfortFrost

NoFrost

Tipska/prodajna oznaka
Kategorija aparata
Hladilnik z zamrzovalnikom
Izvedba
Vgradni aparat integriran/vgrajen pod pult/
z možnostjo namestitve okrasnih elementov
Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat/
možnost namestitve »side-by-side«
Dizajn
Vrsta osvetlitve
LED-osvetlitev območja PerfectFresh Pro
Udobna uporaba
Sistem svežine
IceMaker s fiksnim vodnim priključkom/MyIce s posodo za vodo
ComfortClean
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock
Krmiljenje
Elektronska prikaz in uravnavanje temperature
Možnost izklopa hladilnega dela
Pospešeno hlajenje/pospešeno zamrzovanje
Število temperaturnih območij
Način Sabbat
Hladilnik/hladilni del
Število polic/od tega osvetljenih/od tega deljivih
Držalo za steklenice iz kromirane kovine
Število predalov za zelenjavo/od tega na kolescih
Število predalov PerfectFresh
Police po celotni širini
Polica v vratih za steklenice
Zamrzovalnik/zamrzovalni del
Število zamrzovalnih predalov/od tega na kolescih
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A-F)
Poraba energije na leto/v 24 h v kWh
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home
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 niše v mm (Š x V x G)
Tehnika pritrjevanja
Maks. teža sprednje stranice vrat za hladilni/zamrzovalni del v kg
Klimatski razred
Hladilni del/od tega območje PerfectFresh/zamrzovalno območje s 4* v l
Glasnost delovanja v dB(A) re1pW/razred hrupa (A-D)
Skupna uporabna prostornina v l
Čas shranjevanja v primeru motenj/zmogljivost zamrzovanja v kg/24 h
Napetost v V/zaščita v A/odjem električnega toka v mA
Priložena oprema
Posoda za maslo/podstavek za jajca

LED

FlexiLight

KFN 37232 iD

KF 37122 iD

KFNS 37432 iD

•

•

•

•/–/–

•/–/–

•/–/–

desno/•/–

desno/•/–

desno/•/•

LED
–

LED
–

FlexiLight
–

–
–/–

–
–/–

–
–/–

–/–/–

•
•/•/•/•

•
•/•/–/•

–/–/–

•
•/•/•/•
•/–/–

SoftClose

PicTronic
–
•/•
2
–

PicTronic

TouchControl

2
–

2

4/–/–
–
1 kos/1
–
2
1

5/–/–
–
1 kos/1
–
3
1

3/2/–

3 kosi/–

2 kosa/–

3 kosi/–

F
280/0,767

F
253/0,693

F
280/0,767

–
–

–
–

XKS 3130 W

•/–
•/•
–/•

•/•
–/•
–/•

•/•
• /•
• /•

560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Fiksna vrata
17/12
SN-T
194/–/62
38/C
256
15/10,0
220 – 240/10/1.400

560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Vrata z vlečnim šarnirjem
20/12
SN-T
224/0/57
34/B
281
22/10,0
220 – 240/10/1.400

560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Fiksna vrata
17/12
SN-T
193/0/62
38/C
255
15/10,0
220 – 240/10/1.400

–/•

–/•

•/•

•
•/•

•
•/•

•
•

1 kos/–
–
2
1

•

Hladilni aparati in vinske vitrine Miele

LED

223

Vgradni hladilniki z zamrzovalniki, 178,5 cm
Pregled izdelkov

38 dB

PerfectFresh
Pro

224

PerfectFresh
Pro

NoFrost

FlexiLight

Tipska/prodajna oznaka
Kategorija aparata
Hladilnik z zamrzovalnikom
Izvedba
Vgradni aparat integriran/vgrajen pod pult/
z možnostjo namestitve okrasnih elementov
Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat/
možnost namestitve »side-by-side«
Dizajn
Vrsta osvetlitve
LED-osvetlitev območja PerfectFresh Pro
Udobna uporaba
Sistem svežine
IceMaker s fiksnim vodnim priključkom/MyIce s posodo za vodo
ComfortClean
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock
Krmiljenje
Elektronska prikaz in uravnavanje temperature
Možnost izklopa hladilnega dela
Pospešeno hlajenje/pospešeno zamrzovanje
Število temperaturnih območij
Način Sabbat
Hladilnik/hladilni del
Število polic/od tega osvetljenih/od tega deljivih
Držalo za steklenice iz kromirane kovine
Število predalov za zelenjavo/od tega na kolescih
Število predalov PerfectFresh
Police po celotni širini
Polica v vratih za steklenice
Zamrzovalnik/zamrzovalni del
Število zamrzovalnih predalov/od tega na kolescih
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A-F)
Poraba energije na leto/v 24 h v kWh
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home
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 niše v mm (Š x V x G)
Tehnika pritrjevanja
Maks. teža sprednje stranice vrat za hladilni/zamrzovalni del v kg
Klimatski razred
Hladilni del/od tega območje PerfectFresh/zamrzovalno območje s 4* v l
Glasnost delovanja v dB(A) re1pW/razred hrupa (A-D)
Skupna uporabna prostornina v l
Čas shranjevanja v primeru motenj/zmogljivost zamrzovanja v kg/24 h
Napetost v V/zaščita v A/odjem električnega toka v mA
Priložena oprema
Posoda za maslo/podstavek za jajca

34 dB

SoftClose

ComfortFrost

FlexiLight

KFN 37682 iD

KF 37673 iD

•

•

•/–/–

•/–/–

desno/•/•

desno/•/•

FlexiLight

FlexiLight

PerfectFresh Pro
–/–

PerfectFresh Pro
–/–

TouchControl

TouchControl

3

3

3/2/–
–
–/–
2
1
1

4/2/–
–
–/–
2
2
1

3 kosi/–

2 kosa/–

E
226/0,619

E
202/0,553

•

•
•/•/•/•
•/•/–
•
•/•
•

•

SoftClose

•

•
•/•/–/•
•/•/–
•
•/•
•

•

XKS 3130 W

XKS 3130 W

•/•
•/•
•/•

•/•
•/•
•/•

560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Fiksna vrata
17/12
SN-ST
176/67/62
38/C
238
15/10,0
220 – 240/10/1.400

560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Fiksna vrata
17/12
SN-T
204/67/57
34/B
261
27/10,0
220 – 240/10/1.400

•/•

•/•

Prostostoječi hladilniki z zamrzovalniki
Pregled izdelkov

38 dB

40 dB

ComfortFrost

ComfortFrost

NoFrost

LED

LED

KD 26052

KD 28052

KFN 28132 ws

•

•

•

•

•

•

desno/•/–
–

desno/•/–
–

desno/•/–
–

Bela
Bela
LED/–

Bela
Bela
LED/–

Bela
Bela
LED/–

–
–/–/•/–
–/–
•/–
–/–/–
–

–
–/–/•/–
–/–
•/–
–/–/–
–

–

•/•/–/•
–/–
•/–
–/–/–
Prijemna vdolbina

Vrtljivi regulator

Vrtljivi regulator

PicTronic

–/–/–
2
–/–/–

–/–/–
2
–/–/–

2

3/–
–
2 kosa/–
–
–
2/–
1

3/–
–
2 kosa/–
–
–
2/–
1

4/–
–
1 kos/–
–
–
2/–
1

2 kosa/–

3 kosi/–

3 kosi/–

F
240/0,657

F
280/0,767

E
246/0,674

–
–

–
–

–
–

–/–
–/–
–/–

–/–
–/–
–/–

•/–
•/•

–/–

550 x 1.612 x 630
SN-ST
210/0/53
–/263
25/4,0
38/C
220 – 240/10/1.000

550 x 1.812 x 630
SN-ST
210/0/84
–/294
27/4,0
38/C
220 – 240/10/1.000

600 x 1.861 x 655
SN-T
209/0/95
–/304
26/9,0
40/C
220 – 240/10/1.400

–/–

–/–

–/•

LED

•/•/•
•/–/–

Hladilni aparati in vinske vitrine Miele

Tipska/prodajna oznaka
Kategorija aparata
Hladilnik z zamrzovalnikom
Izvedba
Prostostoječi aparat
Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat/
možnost namestitve »side-by-side«
Notranjost XL
Dizajn
Barva ohišja
Barva sprednje stranice
Osvetlitev hladilnega/zamrzovalnega dela
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
Pospešeno hlajenje/pospešeno zamrzovanje/
možnost izklopa hladilnega dela
Število temperaturnih območij
Način Sabbat/način za zabave/počitniški način
Hladilnik/hladilni del
Število polic/od tega osvetljenih
Držalo za steklenice iz kromirane kovine
Število predalov za zelenjavo/od tega na kolescih
Število predalov PerfectFresh
CompactCase
Police po celotni širini/polovične
Polica v vratih za steklenice
Zamrzovalnik/zamrzovalni del
Število zamrzovalnih predalov/od tega na kolescih
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A-F)
Poraba energije na leto/v 24 h v kWh
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home
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)
Klimatski razred
Hladilni del/od tega območje PerfectFresh/zamrzovalno območje s 4* v l
Območje za temperiranje vina/skupna uporabna prostornina v l
Čas shranjevanja v primeru motenj/zmogljivost zamrzovanja v kg/24 h
Glasnost delovanja v dB(A) re1pW/razred hrupa (A-D)
Napetost v V/zaščita v A/odjem električnega toka v mA
Priložena oprema
Posoda za maslo/podstavek za jajca

38 dB

225

Prostostoječi hladilniki z
zamrzovalniki
Pregled izdelkov

40 dB

40 dB

40 dB

NoFrost

NoFrost

NoFrost

LED

226

Tipska/prodajna oznaka
Kategorija aparata
Hladilnik z zamrzovalnikom
Izvedba
Prostostoječi aparat
Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat/
možnost namestitve »side-by-side«
Notranjost XL
Dizajn
Barva ohišja
Barva sprednje stranice
Osvetlitev hladilnega/zamrzovalnega dela
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
Pospešeno hlajenje/pospešeno zamrzovanje/
možnost izklopa hladilnega dela
Število temperaturnih območij
Način Sabbat/način za zabave/počitniški način
Hladilnik/hladilni del
Število polic/od tega osvetljenih
Držalo za steklenice iz kromirane kovine
Število predalov za zelenjavo/od tega na kolescih
Število predalov PerfectFresh
CompactCase
Police po celotni širini/polovične
Polica v vratih za steklenice
Zamrzovalnik/zamrzovalni del
Število zamrzovalnih predalov/od tega na kolescih
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A-F)
Poraba energije na leto/v 24 h v kWh
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home
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)
Klimatski razred
Hladilni del/od tega območje PerfectFresh/zamrzovalno območje s 4* v l
Območje za temperiranje vina/skupna uporabna prostornina v l
Čas shranjevanja v primeru motenj/zmogljivost zamrzovanja v kg/24 h
Glasnost delovanja v dB(A) re1pW/razred hrupa (A-D)
Napetost v V/zaščita v A/odjem električnega toka v mA
Priložena oprema
Posoda za maslo/podstavek za jajca

LED

LED

KFN 28132 edt/cs

KFN 29162 ws

KFN 29162 edt/cs

•

•

•

•

•

•

desno/•/–
–

desno/•/–
–

desno/•/–
–

Videz plemenitega jekla
Plemenito jeklo CleanSteel
LED/–

Bela
Bela
LED/–

Videz plemenitega jekla
Plemenito jeklo CleanSteel
LED/–

–

–

–

•/•/–/•

•/•/–/•

•/•/–/•

PicTronic

PicTronic

PicTronic

–/–
•/–
–/–/–
Prijemna vdolbina

•/•/•

–/–
•/–
–/–/–
Prijemna vdolbina

•/•/•

–/–
•/–
–/–/–
Prijemna vdolbina

•/•/•

2

2

2

4/–
–
1 kos/–
–
–
2/–
1

5/–
–
1 kos/–
–
–
3/–
1

5/–
–
1 kos/–
–
–
3/–
1

3 kosi/–

3 kosi/–

3 kosi/–

E
246/0,674

E
251/0,687

E
251/0,687

–
–

–
–

–
–

•/–
•/•

–/–

•/–
•/•
–/•

•/–
•/•
–/•

600 x 1.861 x 655
SN-T
209/–/95
–/304
26/9,0
40/C
220 – 240/10/1.400

600 x 2.011 x 655
SN-T
243/0/95
–/338
26/9,0
40/C
220 – 240/10/1.400

600 x 2.011 x 655
SN-T
243/0/95
–/338
26/9,0
40/C
220 – 240/10/1.400

–/•

–/•

–/•

•/–/–

•/–/–

•/–/–

Prostostoječi hladilniki z
zamrzovalniki
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka
Kategorija aparata
Hladilnik z zamrzovalnikom
Izvedba
Prostostoječi aparat
Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat/
možnost namestitve »side-by-side«
Notranjost XL
Dizajn
Barva ohišja
Barva sprednje stranice
Osvetlitev hladilnega/zamrzovalnega dela
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
Pospešeno hlajenje/pospešeno zamrzovanje/
možnost izklopa hladilnega dela
Število temperaturnih območij
Način Sabbat/način za zabave/počitniški način
Hladilnik/hladilni del
Število polic/od tega osvetljenih
Držalo za steklenice iz kromirane kovine
Število predalov za zelenjavo/od tega na kolescih
Število predalov PerfectFresh
CompactCase
Police po celotni širini/polovične
Polica v vratih za steklenice
Zamrzovalnik/zamrzovalni del
Število zamrzovalnih predalov/od tega na kolescih
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A-F)
Poraba energije na leto/v 24 h v kWh
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home
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)
Klimatski razred
Hladilni del/od tega območje PerfectFresh/zamrzovalno območje s 4* v l
Območje za temperiranje vina/skupna uporabna prostornina v l
Čas shranjevanja v primeru motenj/zmogljivost zamrzovanja v kg/24 h
Glasnost delovanja v dB(A) re1pW/razred hrupa (A-D)
Napetost v V/zaščita v A/odjem električnega toka v mA
Priložena oprema
Posoda za maslo/podstavek za jajca

XL

36 dB

PerfectFresh

NoFrost

PerfectFresh
Pro

NoFrost

LED

Click2open

FlexiLight

Click2open

XL

36 dB

PerfectFresh
Pro

NoFrost

FlexiLight

Click2open

SoftClose

KFN 29283 D bb

KFN 29683 D obsw

KFN 29683 D brws

•

•

•

•

•

•

desno/•/–

desno/•/–

desno/•/–

Videz plemenitega jekla
Serija Blackboard edition
LED/–

Videz plemenitega jekla
Obsidian črna steklo
FlexiLight/LED

Videz plemenitega jekla
Briljantno bela steklo
FlexiLight/LED

•

PerfectFresh
•/•/–/•
–/–
•/–
•/–/–
Click2open
FreshTouch

•/•/•

•

PerfectFresh Pro

PerfectFresh Pro

•/•/–/•

FreshTouch

FreshTouch

•/•/•

–/–
•/–
•/•/•
Click2open

•/•/•

3

3

3

3/–

3/2

3/2

–/–
2
–
3/–
1

–/–
2
–
3/–
1

–/–
2
–
3/–
1

3 kosi/–

3 kosi/–

3 kosi/–

D
228/0,624

D
186/0,507

D
186/0,507

•/•/•
•

•

•/•/•
•

•

SoftClose

•

•/•/–/•

–/–
•/–
•/•/•
Click2open

XL

•/•/•
•

•

XKS 3100 W

XKS 3100 W

XKS 3100 W

•/•
•/•
•/•

•/•
•/•
•/•

•/•
•/•
•/•

600 x 2.010 x 685
SN-T
242/97/101
–/343
24/16,0
36/C
220 – 240/10/1.400

600 x 2.010 x 685
SN-T
242/97/101
–/343
24/16,0
36/C
220 – 240/10/1.400

600 x 2.010 x 685
SN-T
242/97/101
–/343
24/16,0
36/C
220 – 240/10/1.400

–/•

•/•

•/•

Hladilni aparati in vinske vitrine Miele

36 dB

227

Vgradna zamrzovalna omara, višina niše 178 cm
Pregled izdelka

37 dB

NoFrost

LED

Tipska/prodajna oznaka
Kategorija aparata
Zamrzovalna omara/skrinja
Izvedba
Vgradni aparat integriran/vgrajen pod pult/
z možnostjo namestitve okrasnih elementov
Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat/
možnost namestitve »side-by-side«
Dizajn
Osvetlitev zamrzovalnega dela
Udobna uporaba
IceMaker s fiksnim vodnim priključkom/MyIce s posodo za vodo
NoFrost/VarioRoom
Blaženje zapiranja vrat SoftClose/Drop and Lock
Krmiljenje
Elektronska prikaz in uravnavanje temperature
Pospešeno zamrzovanje
Zamrzovalnik/zamrzovalni del
Podajalnik ledu in vode v vratih
Število zamrzovalnih predalov/od tega na kolescih
Število odstranljivih kovinskih mrežastih košar v vratih
Število odstranljivih kovinskih mrežastih košar
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A-F)
Poraba energije na leto/v 24 h v kWh
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home
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 niše v mm (Š x V x G)
Tehnika pritrjevanja
Maks. teža sprednje stranice vrat za hladilni/zamrzovalni del v kg
Klimatski razred
Zamrzovalni del z oznako 4 zvezdic v l
Glasnost delovanja v dB(A) re1pW/razred hrupa (A-D)
Čas shranjevanja v primeru motenj/zmogljivost zamrzovanja v kg/24 h
Napetost v V/zaščita v A/odjem električnega toka v mA
Priložena oprema
Hladilni vložki/posoda za ledene kocke

228

SoftClose

FNS 37402 i

•
•/–/–
levo/•/•
LED
–/–
•/•
•/–
TouchControl

•

–
8 kosov/–
–
–
F
244/0,668

•

XKS 3130 W

•/•
•/•
•/•
560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Fiksna vrata
26/–
SN-T
213
37/C
14/18,0
220 – 240/10/1.300

•/•

Prostostoječa zamrzovalna omara
Pregled izdelka

38 dB

XL

NoFrost

LED

FN 28263 ws

•/–
•
desno/•/–
Bela
Bela
LED
–/–
–/•

•

–

•

Click2open
FreshTouch

•

8 kosov/–
E
248/0,679

•

XKS 3100 W

•/•
•/•
•/•
600 x 1.850 x 675
SN-T
268
38/C
20/18,0
220 – 240/10/1.300

•/•

Hladilni aparati in vinske vitrine Miele

Tipska/prodajna oznaka
Kategorija aparata
Zamrzovalna omara/skrinja
Izvedba
Prostostoječi aparat
Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat/
možnost namestitve »side-by-side«
Dizajn
Barva ohišja
Barva sprednje stranice
Osvetlitev zamrzovalnega dela
Udobna uporaba
IceMaker s fiksnim vodnim priključkom/MyIce s posodo za vodo
ComfortFrost/NoFrost
VarioRoom
Blaženje zapiranja vrat SoftClose
Sistem Silence
Odpiralo vrat
Krmiljenje
Elektronska prikaz in uravnavanje temperature
Pospešeno zamrzovanje
Zamrzovalnik/zamrzovalni del
Število zamrzovalnih predalov/od tega na kolescih
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A-F)
Poraba energije na leto/v 24 h v kWh
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home
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)
Klimatski razred
Zamrzovalni del z oznako 4 zvezdic v l
Glasnost delovanja v dB(A) re1pW/razred hrupa (A-D)
Čas shranjevanja v primeru motenj/zmogljivost zamrzovanja v kg/24 h
Napetost v V/zaščita v A/odjem električnega toka v mA
Priložena oprema
Hladilni vložki/posoda za ledene kocke

Click2open
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Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?
Prednosti* Mielejevih vinskih vitrin

FlexiFrame
Z eno potezo: prestavite posamezne prečke, da lahko fleksibilno shranite
tudi velike vinske steklenice.

Temperaturna območja
Individualno uravnavanje: hkrati lahko
hranite do tri različne vrste vina, vsako pri
optimalni temperaturi.

FlexiFrame Plus
Popolnoma prilagojeno: ker
lahko prečke vzdolžno in prečno prestavljate, lahko shranjujete celo steklenice
magnum.

Stojalo za predstavitev steklenice
„Selector“
Ubrana predstavitev: steklenice se zdijo v
pridušeni svetlobi vinske vitrine rahlo
povečane.

NoteBoard
Za napise po želji: odstranljive magnetne
letve so na sprednji strani rešetk za
steklenice.

*odvisno od modela

Hladilni aparati in vinske vitrine Miele

SommelierSet
Razglasite svojo vinsko vitrino
za osebno območje užitka: z edinstvenim
kompletom SommelierSet, ki je na voljo
izključno 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.
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Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za vinske vitrine

Energijska učinkovitost
Prikazani so razredi energijske učinkovitosti A–G. Mielejeva najboljša ocena pri vinskih vitrinah je G.
Vrednost hrupa
Kaže natančno glasnost v decibelih (dB).
34 dB

3-Zone

FlexiFrame
Plus

Temperaturno območje
Na voljo so aparati z enim, dvema ali tremi temperaturnimi območji, v katerih lahko temperaturo individualno
nastavljate.
Rešetke za steklenice
Prečke lahko vzdolžno in prečno prestavljate in tako
shranjujete celo steklenice magnum.
Posamezne prestavljive prečke omogočajo stabilen
položaj za vsako steklenico.

FlexiFrame

Active
AirClean

Filter z aktivnim ogljem
Filter Active AirClean:
Ne dopušča pojava neprijetnih vonjev v hladilnem
predelu.
SommelierSet
Omogoča profesionalno dekantiranje, ohlajanje kozarcev
in temperiranje vinskih steklenic tudi po odprtju.

SommelierSet

Osvetlitev
Varčne svetleče diode, ki ne zahtevajo vzdrževanja,
optimalno osvetlijo notranjost aparata.
LED

Odpiralo vrat
Aktivacija avtomatskega odpiranja z rahlim pritiskom na
steklena vrata
Push2open

Blaženje zapiranja vrat
Mehko zapiranje vrat brez tresenja steklenic, ki so shranjene v aparatu
SoftClose
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Vgradne vinske vitrine
Pregled izdelkov

Tipska/prodajna oznaka
Kategorija aparata
Vinska vitrina
Izvedba
Prostostoječi aparat
Vgradni aparat integriran/vgrajen pod pult/
z možnostjo namestitve okrasnih elementov
Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat/možnost
namestitve »side-by-side«
Dizajn
Barva ohišja
Barva sprednje stranice
Vrsta osvetlitve
Udobna uporaba
DynaCool/Blaženje zapiranja vrat SoftClose
Filter Active AirClean in prikaz potrebne zamenjave
Število lesenih rešetk
Material lesenih rešetk
Fleksibilne lesene rešetke FlexiFrame
Število lesenih rešetk FlexiFrame Plus
SommelierSet
Stojalo za prikaz steklenice
3D-rešetka za predstavitev
Odpiralo vrat
Sistem Silence
Krmiljenje
Elektronska prikaz in uravnavanje temperature
Število temperaturnih območij
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A-G)
Poraba energije na leto/v 24 h v kWh
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home
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)
Mere aparata v mm (Š x V x G)
Klimatski razred
Območje za temperiranje vina v l
Prostor za Število 0,75-litrskih bordojskih steklenic
Glasnost delovanja v dB(A) re1pW/razred hrupa (A-D)
Napetost v V/zaščita v A/odjem električnega toka v mA
Barve
GRGR
EDST
OBSW

FlexiFrame
Plus

Active
AirClean

LED

Push2open

1-Zone

34 dB

FlexiFrame

Active
AirClean

LED

Push2open

SoftClose

2-Zone

34 dB

FlexiFrame

SoftClose

Active
AirClean

LED

KWT 7112 iG

KWT 6422 iG

KWT 6422 i

•

•

•

–

–

–

•/–/–

•/–/–

•/–/–

spodaj/–/–

desno/•/•

desno/•/•

–
Steklena vrata
LED

–
Steklena vrata
LED

–
–
LED

•/•
•

•/•
•

•/•
•

3
–
–
2
–
–
–
Push2open
–

2
Bukev
2
–
–
–

2
Bukev
2
–
–
–

Push2open

–

TouchControl
1

TouchControl
2

TouchControl
2

G
116/0,317

G
151/0,413

G
150/0,411

•

•
•

•

2-Zone

SoftClose

•
•

•

XKS 3130 W

XKS 3130 W

XKS 3130 W

•
•/•
•/•

•
•/•
–/•

•
•/•
–/•

559 – 568 x 450 – 452 x 550
559 x 455 x 570
SN-ST
46
18
32/B
220 – 240/10/500

560 – 570 x 874 – 890 x 550
557 x 871 x 560
SN-ST
104
33
32/B
220 – 240/10/1.000

560 – 570 x 874 – 890 x 550
557 x 871 x 541
SN-ST
97
30
32/B
220 – 240/10/1.000

•
•
•

–
–

–
–

•

Hladilni aparati in vinske vitrine Miele

34 dB

•
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Prostostoječa vinska vitrina
Pregled izdelka

FlexiFrame

38 dB

3-Zone

Active
AirClean

SommelierSet

LED

Tipska/prodajna oznaka
Kategorija aparata
Vinska vitrina
Izvedba
Prostostoječi aparat
Vgradni aparat integriran/vgrajen pod pult/
z možnostjo namestitve okrasnih elementov
Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat/
možnost namestitve »side-by-side«
Dizajn
Barva ohišja
Barva sprednje stranice
Vrsta osvetlitve
Udobna uporaba
DynaCool/Blaženje zapiranja vrat SoftClose
Filter Active AirClean in prikaz potrebne zamenjave
Število lesenih rešetk
Material lesenih rešetk
Fleksibilne lesene rešetke FlexiFrame
Število lesenih rešetk FlexiFrame Plus
SommelierSet
Stojalo za prikaz steklenice
3D-rešetka za predstavitev
Odpiralo vrat
Sistem Silence
Krmiljenje
Elektronska prikaz in uravnavanje temperature
Število temperaturnih območij
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A-G)
Poraba energije na leto/v 24 h v kWh
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home
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 aparata v mm (Š x V x G)
Klimatski razred
Območje za temperiranje vina v l
Prostor za Število 0,75-litrskih bordojskih steklenic
Glasnost delovanja v dB(A) re1pW/razred hrupa (A-D)
Napetost v V/zaščita v A/odjem električnega toka v mA
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KWT 6834 SGS

•
•
–/–/–
desno/•/–
Plemenito jeklo
Steklena vrata/ročaj
LED

•/•
•

13
–
10
–

•
•

–
–
–

TouchControl
3
G
206/0,564

•

XKM 3100 W

•
•/•
•/•
700 x 1.920 x 746
SN-ST
502
178
35/B
220 – 240/10/1.000

SoftClose

Vinska vitrina za vgradnjo pod pult
Pregled izdelka

38 dB

2-Zone

Active
AirClean

LED

KWT 6321 UG

•
–

•/•/–
desno/•/–
–
Steklena vrata/ročaj
LED

•/–
•

3
–
–
–
–
–
–
–
–

TouchControl
2
G
142/0,389
–
–

•
•/•

–/–

600 x 820-870 x 580
597 x 818 x 575
N
94
34 steklenic
38/C
220 – 240/10/800

Hladilni aparati in vinske vitrine Miele

Tipska/prodajna oznaka
Kategorija aparata
Vinska vitrina
Izvedba
Prostostoječi aparat
Vgradni aparat integriran/vgrajen pod pult/
z možnostjo namestitve okrasnih elementov
Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat/
možnost namestitve »side-by-side«
Dizajn
Barva ohišja
Barva sprednje stranice
Vrsta osvetlitve
Udobna uporaba
DynaCool/Blaženje zapiranja vrat SoftClose
Filter Active AirClean in prikaz potrebne zamenjave
Število lesenih rešetk
Material lesenih rešetk
Fleksibilne lesene rešetke FlexiFrame
Število lesenih rešetk FlexiFrame Plus
SommelierSet
Stojalo za prikaz steklenice
3D-rešetka za predstavitev
Odpiralo vrat
Sistem Silence
Krmiljenje
Elektronska prikaz in uravnavanje temperature
Število temperaturnih območij
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A-G)
Poraba energije na leto/v 24 h v kWh
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home
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)
Mere aparata v mm (Š x V x G)
Klimatski razred
Območje za temperiranje vina v l
Prostor za Število 0,75-litrskih bordojskih steklenic
Glasnost delovanja v dB(A) re1pW/razred hrupa (A-D)
Napetost v V/zaščita v A/odjem električnega toka v mA
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Pomivalni stroji Miele

POMIVALNI
STROJI
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Svetovna novost AutoDos:
Avtomatsko doziranje z integrirano kartušo PowerDisk.
Dovršen sistem pomivanja, edinstvena svoboda!

Doživite izvrstne rezultate pomivanja z našo inovacijo: prvo avtomatsko
doziranje na svetu z integrirano kartušo PowerDisk, imenovano AutoDos,
ki je plod Mielejevega razvoja. Pomivalne stroje in naš ekskluzivni granulat smo razvili kot natančno usklajen sistem. Granulat se avtomatsko
dozira glede na izbrani program – v točno določeni količini, ki je potrebna, in v optimalnem trenutku. Na ta način je mogoče tudi večkratno
doziranje tekom enega programa. V programu Avtomatski senzor izmeri
stopnjo umazanosti posode in ustrezno prilagodi doziranje pomivalnega
sredstva.

Na pomivalno sredstvo vam ni treba pomisliti ob vsakem pomivanju, zadostuje že
približno enkrat mesečno – inovativni sistem
doziranja s kartušo PowerDisk namreč
vsebuje dovolj granulata za povprečno 20
postopkov pomivanja1). Tako lahko uživate v
novi svobodi.

S sistemom Miele@home lahko v polnosti
izkoristite potencial svojih aparatov Miele in
si še bolj olajšate vsakdanje življenje: prvi
avtonomni pomivalni stroj na svetu omogoča varno in udobno povezavo v omrežje
in tako poskrbi za še enostavnejše in
udobnejše upravljanje. Na ta način lahko
uživate v edinstvenem udobju.
Pomivalni stroji Miele

Pomivalni stroji nove generacije nudijo
maksimalno svobodo upravljanja. Uporabljate lahko avtomatsko doziranje AutoDos z
integrirano kartušo PowerDisk ali pa klasično dozirate tablete ali praškasto sredstvo
v dozirni prekat. Katero pomivalno sredstvo
boste uporabili, je vsakič povsem vaša
odločitev.

1)

v programu ECO 50 °C
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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. Tako lahko pomivalni stroj
popolno uskladite z dizajnom svoje kuhinje.
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Kakšne vrste aparat si želite?
Izvedbe pomivalnih strojev Miele

Vgradni pomivalni stroji
Sprednjo stranico stroja lahko opremite z
okrasnimi elementi vgradne kuhinje – za
popolno usklajenost dizajna. Alternativno je
mogoča namestitev sprednje stranice iz
plemenitega jekla CleanSteel.

Prostostoječi pomivalni stroji
Samostojni aparati za prosto postavitev z
robustnim pokrovom, ki lahko služi tudi kot
delovna površina. Ker stroj ni fiksno vgrajen,
ga lahko ob morebitni selitvi enostavno
vzamete s seboj in postavite v novo kuhinjo.

Pomivalni stroji za vgradnjo pod pult
Idealni za zamenjavo stroja v že obstoječem
kuhinjskem nizu. Stroj je mogoče vgraditi
pod delovni pult. Pomivalni stroji za vgradnjo
pod pult so na voljo v briljantno beli in
havana rjavi barvi ter plemenitem jeklu
CleanSteel.

Pomivalni stroji brez ročaja s funkcijo
Knock2open
Po dvakratnem trku se vrata pomivalnega
stroja avtomatsko odprejo – brez ročaja.

Visoka vgradnja
Vlaganje posode brez sklanjanja: vsi vgradni
pomivalni stroji Miele so primerni za vgradnjo na ergonomsko višino.
Pomivalni stroji Miele

Miele vam ponuja različne izvedbe pomivalnih strojev – za največje udobje in popolno skladnost dizajna v vaši kuhinji.
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Kakšna niša vam je na voljo?
Raznolikost velikosti pomivalnih strojev Miele

Standardni pomivalni stroji
(višina 81 cm, širina 60 cm)
Za standardne niše v večini običajnih
gospodinjstev, od višine vgradnje pod pult
81 cm.

Velikosti pomivalnih strojev Miele

Pomivalni stroji Miele so na voljo v različnih višinah in širinah.
Zato ponujajo vedno optimalno rešitev za vašo kuhinjo!
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Pomivalni stroji XXL
(višina 85 cm, širina 60 cm)
Mielejevi pomivalni stroji za vgradnjo pod
pult, vgradni stroji in stroji za skrito vgradnjo
so na voljo tudi v izvedbi XXL. Ti so primerni
za kuhinje, ki imajo višino vgradnje pod pult
85 cm. Idealni so za nove kuhinje z višjim
delovnim pultom. Pomivalni stroji XXL nudijo
do 25 % več prostornine za vlaganje v
zgornji košari, kar poskrbi za večjo fleksibilnost in boljše možnosti namestitve, npr.
dolgopecljatih kozarcev, velikih lončkov za
kavo in delov posode s premerom do
23 cm.

Pomivalni stroji Miele

Posebno ozki stroji Miele
(višina 81 cm, širina 45 cm)
Naši 45-centimetrski pomivalni stroji v
ničemer ne zaostajajo za svojimi velikimi
brati: predal za jedilni pribor, majhna poraba
energije in kar najbolj udobna zasnova košar
so pri Mieleju na voljo tudi pri ozkih, 45 cm
širokih pomivalnih strojih.
Idealni so za gospodinjstva z manj oseb in
malo prostora, ki se ne želijo odpovedati
udobju, ki ga nudijo pomivalni stroji Miele.
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AutoDos
Dovršen sistem pomivanja
Izvrstni rezultati: AutoDos je
prvo avtomatsko doziranje na svetu z
integrirano kartušo PowerDisk1). Pomivalni
stroj in ekskluzivni granulat pralnega
sredstva tvorita natančno prilagojen sistem
– sredstvo se dozira glede na program in v

optimalnem trenutku. Uživajte v svobodi:
kartuša PowerDisk zadostuje za 20 postopkov pomivanja2), brez dodatnega polnjenja.
In pri tem vselej odmeri ustrezno količino
pomivalnega sredstva.

1)
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2)

Patent: EP2850990, US9962062
V programu ECO 50 °C

Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?
Prednosti* Mielejevih pomivalnih strojev

Zasnova košar FlexLine
Fleksibilnost za udobje: preprosto prilagodite košare,
poljubno namestite posodo in dosezite najboljše rezultate.

Miele@home
Naredite svoje življenje pametnejše: Miele@home vam
omogoča pametno povezavo aparatov v omrežje – za več možnosti.

QuickPowerWash
Kratki program: najboljši rezultati pomivanja za normalno umazano
posodo v 58 minutah.

Tehnologija EcoPower
Prihrani vodo in energijo: učinkovito varovanje naravnih virov s
pametno zasnovanim dovodom vode.

Pomivalni stroji Miele

Predal 3D MultiFlex1)
Sproščeno zlaganje posode: s prefinjenimi možnostmi
prilagajanja košar lahko ustrezno namestite tudi drobne dele.

* Značilnosti opreme so odvisne od modela.
1) Patent: DE102008062761B3, EP2201887B, US9516990B2
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Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za pomivalne stroje

Energijska učinkovitost
Prikazani so razredi energijske učinkovitosti A–G.

Poraba vode
Najvarčnejši pomivalni stroji v programu Avtomatski
porabijo zgolj od 6 l vode.
≥6ι

MultiLingua
Nastavite lahko različne jezike, tako da so vse informacije
povsem razumljive.
MultiLingua

Vrednost hrupa
Najtišji pomivalni stroj ima glasnost od 38 dB v programu
Tihi.
38 dB**

3D MultiFlex

Cutlery
tray

Cutlery
basket

QuickPower
Wash

Pomivanje pribora
Patentiran predal 3D MultiFlex1) nudi popolno udobje za
najbolj zahtevne. Vsestransko in optimalno lahko prilagodite njegovo 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.
QuickPowerWash
Najboljša učinkovitost pomivanja A v manj kot eni uri s
tabletami Miele ali kartušo PowerDisk®.
AutoDos
Avtomatsko doziranje pomivalnega sredstva za optimalne rezultate pomivanja in izjemno udobje

AutoDos

BrilliantLight
Štiri močne svetleče diode skrbijo za popolno osvetlitev
notranjosti stroja.
BrilliantLight

Koncept upravljalne plošče
Hitro in enostavno upravljanje s potegom po prikazovalniku na dotik
M Touch S

Hitro in enostavno upravljanje s potegom po vgrajenem
prikazovalniku na dotik
M Touch Vi

Patent: DE 102008062761B3, EP 2433549B1
Patent: DE 102008062761B3, EP 2201887B1
3) Patent: EP 2201887B1, DE 102008062761B3
1)

2)
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Prostostoječi pomivalni stroj, 45 cm
Pregled izdelkov

≥6ι

45 dB

Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja
Prikazovalnik
MultiLingua
Udobje
Miele@home
Avtomatsko doziranje s kartušo PowerDisk
Knock2open/BrilliantLight
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur
Pomoč pri zapiranju vrat
Kontrola delovanja
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A-G)//razred hrupa (A-D)
Poraba vode v programu Avtomatski v l od
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu EKO
Poraba električne energije na 100 ciklov v programu ECO v kWh
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh
EcoFeedback/tehnologija EcoPower
Polovično polnjenje/priključek na toplo vodo
Kakovost rezultatov
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode
Sušenje AutoOpen
SensorDry
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare
Programi pomivanja
ECO/Avtomatski/Intenzivni
QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Nežni
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja
Tihi
Programi za posebne zahteve (npr. Testenine/rižota)
Dodatne možnosti pri pomivanju
Ekspres/IntenseZone/AutoDos
Posebej čisto/Posebej suho
Zasnova košar
Namestitev jedilnega pribora
Zasnova košar
Držalo za kozarce FlexCare/polička za skodelice FlexCare
Število pogrinjkov
Varnost
Sistem Waterproof/kontrolna lučka za sito
Varovalo za otroke/zapora vklopa
Tehnični podatki
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A
Dolžina dovodne/odtočne cevi/električnega kabla v m
Barve
Briljantno bela

QuickPower
Wash

G 5430 SC SL Active
Ravna upravljalna plošča/
Tipka za izbiro programa
Trimestni 7-segmentni prikaz
–
–
–
–/–
45
•/•
ComfortClose
Kontrolna lučka
F/C
6,0
8,0/0,78
78
0,53
–/•
•/•

•

–
–
–/•

•/•/•
•/–/•

–/–/–
–
–

•/–/–
•/•
Predal za jedilni pribor
Comfort 45 cm
–/1
9

•/–
•/–
2,0/230/10
1,50/1,50/1,70

•

Pomivalni stroji Miele

Tipska/prodajna oznaka standardna različica (60 x 81 cm)
Dizajn

Cutlery
tray
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Prostostoječi pomivalni stroji, 60 cm
Pregled izdelkov

≥6ι

45 dB

Tipska/prodajna oznaka standardna različica (60 x 81 cm)
Dizajn
Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja
Prikazovalnik
MultiLingua
Udobje
Miele@home
Avtomatsko doziranje s kartušo PowerDisk
Knock2open/BrilliantLight
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur
Pomoč pri zapiranju vrat
Kontrola delovanja
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A-G)//razred hrupa (A-D)
Poraba vode v programu Avtomatski v l od
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu EKO
Poraba električne energije na 100 ciklov v programu ECO v kWh
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh
EcoFeedback/tehnologija EcoPower
Polovično polnjenje/priključek na toplo vodo
Kakovost rezultatov
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode
Sušenje AutoOpen
SensorDry
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare
Programi pomivanja
ECO/Avtomatski/Intenzivni
QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Nežni
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja
Tihi
Programi za posebne zahteve (npr. Testenine/rižota)
Dodatne možnosti pri pomivanju
Ekspres/IntenseZone/AutoDos
Posebej čisto/Posebej suho
Zasnova košar
Namestitev jedilnega pribora
Zasnova košar
Držalo za kozarce FlexCare/polička za skodelice FlexCare
Število pogrinjkov
Varnost
Sistem Waterproof/kontrolna lučka za sito
Varovalo za otroke/zapora vklopa
Tehnični podatki
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A
Dolžina dovodne/odtočne cevi/električnega kabla v m
Barve
Briljantno bela
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Cutlery
basket

≥6ι

QuickPower
Wash

45 dB

Cutlery
tray

≥6ι

QuickPower
Wash

45 dB

3D MultiFlex

QuickPower
Wash

G 5000 Active

G 5000 SC Active

G 5210 SC Active Plus

Ravna upravljalna plošča/
Tipka za izbiro programa
Trimestni 7-segmentni prikaz
–

Ravna upravljalna plošča/
Tipka za izbiro programa
Trimestni 7-segmentni prikaz
–

Ravna upravljalna plošča/
Tipka za izbiro programa
Trimestni 7-segmentni prikaz
–

–
–
–/–
45
•/•
ComfortClose
Kontrolna lučka

–
–
–/–
45
•/•
ComfortClose
Kontrolna lučka

–
–
–/–
45
•/•
ComfortClose
Kontrolna lučka

E/C
6,0
8,9/0,93
93
0,65
–/–
–/•

E/C
6,0
8,9/0,94
94
0,65
–/–
–/•

C/C
6,0
8,9/0,73
73
0,51
–/•
•/•

•

•
•
•

•

–
–
–/–

–
–
–/–

–/–

•/•/•
•/–/•

•/•/•
•/–/•

•/•/•
•/–/•

•/–/–
•/•

•/–/–
•/•

•/–/–
•/•

Košara za pribor
Comfort
–/2
13

Predal za jedilni pribor
Comfort
–/1
14

Predal 3D MultiFlex
Comfort
–/2
14

•/–
•/–

•/–
•/–

•/–
•/–

2,0/230/10
1,50/1,50/1,70

2,0/230/10
1,50/1,50/1,70

2,0/230/10
1,50/1,50/1,70

•

•

•

–/–/–
–
–

–/–/–
–
–

–/–/–
–
–

40 dB**

≥6ι

MultiLingua

3D MultiFlex

QuickPower
Wash

40 dB**

≥6ι

MultiLingua

3D MultiFlex

QuickPower
Wash

40 dB**

Prikazovalnik
MultiLingua
Udobje
Miele@home
Avtomatsko doziranje s kartušo PowerDisk
Knock2open/BrilliantLight
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur
Pomoč pri zapiranju vrat
Kontrola delovanja
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A-G)//razred hrupa (A-D)
Poraba vode v programu Avtomatski v l od
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu EKO
Poraba električne energije na 100 ciklov v programu ECO v kWh
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh
EcoFeedback/tehnologija EcoPower
Polovično polnjenje/priključek na toplo vodo
Kakovost rezultatov
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode
Sušenje AutoOpen
SensorDry
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare
Programi pomivanja
ECO/Avtomatski/Intenzivni
QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Nežni
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja
Tihi
Programi za posebne zahteve (npr. Testenine/rižota)
Dodatne možnosti pri pomivanju
Ekspres/IntenseZone/AutoDos
Posebej čisto/Posebej suho
Zasnova košar
Namestitev jedilnega pribora
Zasnova košar
Držalo za kozarce FlexCare/polička za skodelice FlexCare
Število pogrinjkov
Varnost
Sistem Waterproof/kontrolna lučka za sito
Varovalo za otroke/zapora vklopa
Tehnični podatki
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A
Dolžina dovodne/odtočne cevi/električnega kabla v m
Barve
Briljantno bela

3D MultiFlex

QuickPower
Wash

G 7000 SC

G 7100 SC

G 7310 SC AutoDos

Ravna upravljalna plošča/
Tipka za izbiro programa
Enovrstični prikazovalnik z
jasnimi napisi

Ravna upravljalna plošča/
Tipka za izbiro programa
Enovrstični prikazovalnik z
jasnimi napisi

Ravna upravljalna plošča/
Mehke tipke
Enovrstični prikazovalnik z
jasnimi napisi

–
–
–/–
45
•/•
ComfortClose
Prikazovalnik

–
–
–/–
43
•/•
ComfortClose
Prikazovalnik

•
•

–/–
43
•/•
ComfortClose
Prikazovalnik

C/C
6,0
8,9/0,74
74
0,52
•/•
•/•

C/B
6,0
8,9/0,73
73
0,51
•/•
•/•

C/B
6,0
8,9/0,74
74
0,51
•/•
•/•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

–/•

–/•

–/•

•/•/•
•/•/•
–/–/•

•/•/•
•/•/•
–/–/•

•/•/•
•/•/•
•/•/•

40 dB(A)
–

40 dB(A)
–

40 dB(A)
–

•/•/–
•/•

•/•/–
•/•

•/•/•
•/•

Predal 3D MultiFlex
Comfort
–/1
14

Predal 3D MultiFlex
ExtraComfort
2/1
14

Predal 3D MultiFlex
ExtraComfort
2/1
14

•/•
•/–

•/•
•/–

•/•
•/–

2,0/230/10
1,50/1,50/1,70

2,0/230/10
1,50/1,50/1,70

2,0/230/10
1,50/1,50/1,70

•

•

•

Pomivalni stroji Miele

Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja

MultiLingua

AutoDos

** v programu Tihi

Tipska/prodajna oznaka standardna različica (60 x 81 cm)
Dizajn

≥6ι
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Vgradni pomivalni stroj, 45 cm
Pregled izdelkov

≥6ι

45 dB

Tipska/prodajna oznaka standardna različica (60 x 81 cm)
Dizajn
Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja
Prikazovalnik
MultiLingua
Udobje
Miele@home
Avtomatsko doziranje s kartušo PowerDisk
Knock2open/BrilliantLight
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur
Pomoč pri zapiranju vrat
Kontrola delovanja
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A-G)//razred hrupa (A-D)
Poraba vode v programu Avtomatski v l od
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu EKO
Poraba električne energije na 100 ciklov v programu ECO v kWh
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh
EcoFeedback/tehnologija EcoPower
Polovično polnjenje/priključek na toplo vodo
Kakovost rezultatov
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode
Sušenje AutoOpen
SensorDry
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare
Programi pomivanja
ECO/Avtomatski/Intenzivni
QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Nežni
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja
Tihi
Programi za posebne zahteve (npr. Testenine/rižota)
Dodatne možnosti pri pomivanju
Ekspres/IntenseZone/AutoDos
Posebej čisto/Posebej suho
Zasnova košar
Namestitev jedilnega pribora
Zasnova košar
Držalo za kozarce FlexCare/polička za skodelice FlexCare
Število pogrinjkov
Varnost
Sistem Waterproof/kontrolna lučka za sito
Varovalo za otroke/zapora vklopa
Tehnični podatki
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A
Dolžina dovodne/odtočne cevi/električnega kabla v m
Barve
Plemenito jeklo
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Cutlery
tray

QuickPower
Wash

G 5430 SCi SL Active
Ravna upravljalna plošča/
Tipka za izbiro programa
Trimestni 7-segmentni prikaz
–
–
–
–/–
45
•/•
ComfortClose
Kontrolna lučka
F/C
6,0
8,0/0,78
78
0,53
–/•
•/•

•

–
–
–/•

•/•/•
•/•/•

–/–/–
–
–

•/–/–
•/•
Predal za jedilni pribor
Comfort 45 cm
–/1
9

•/–
•/–
2,0/230/10
1,50/1,50/1,70

•

Vgradni pomivalni stroji, 60 cm
Pregled izdelkov

≥6ι

45 dB

Cutlery
tray

≥6ι

QuickPower
Wash

45 dB

3D MultiFlex

QuickPower
Wash

40 dB**

≥6ι

MultiLingua

3D MultiFlex

QuickPower
Wash

** v programu Tihi

Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja
Prikazovalnik
MultiLingua
Udobje
Miele@home
Avtomatsko doziranje s kartušo PowerDisk
Knock2open/BrilliantLight
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur
Pomoč pri zapiranju vrat
Kontrola delovanja
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A-G)//razred hrupa (A-D)
Poraba vode v programu Avtomatski v l od
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu EKO
Poraba električne energije na 100 ciklov v programu ECO v kWh
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh
EcoFeedback/tehnologija EcoPower
Polovično polnjenje/priključek na toplo vodo
Kakovost rezultatov
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode
Sušenje AutoOpen
SensorDry
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare
Programi pomivanja
ECO/Avtomatski/Intenzivni
QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Nežni
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja
Tihi
Programi za posebne zahteve (npr. Testenine/rižota)
Dodatne možnosti pri pomivanju
Ekspres/IntenseZone/AutoDos
Posebej čisto/Posebej suho
Zasnova košar
Namestitev jedilnega pribora
Zasnova košar
Držalo za kozarce FlexCare/polička za skodelice FlexCare
Število pogrinjkov
Varnost
Sistem Waterproof/kontrolna lučka za sito
Varovalo za otroke/zapora vklopa
Tehnični podatki
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A
Dolžina dovodne/odtočne cevi/električnega kabla v m
Barve
Plemenito jeklo

G 5000 SCi Active

G 5210 SCi Active Plus

G 7000 SCi

Ravna upravljalna plošča/
Tipka za izbiro programa

Ravna upravljalna plošča/
Tipka za izbiro programa

Trimestni 7-segmentni prikaz
–

Trimestni 7-segmentni prikaz
–

Ravna upravljalna plošča/
Tipka za izbiro programa
Enovrstični prikazovalnik z
jasnimi napisi

–
–
–/–
45
•/•
ComfortClose
Kontrolna lučka

–
–
–/–
45
•/•
ComfortClose
Kontrolna lučka

–
–
–/–
45
•/•
ComfortClose
Prikazovalnik

E/C
6,0
8,9/0,94
94
0,65
–/–
–/•

C/C
6,0
8,9/0,74
74
0,52
–/•
•/•

C/C
6,0
8,9/0,74
74
0,52
•/•
•/•

•

•
•
•

•
•
•

•

–
–
–/–

–/–

–/•

•/•/•
•/–/•

•/•/•
•/–/•

•/•/•
•/•/•
–/–/•

–/–/–
–
–

–/–/–
–
–

40 dB(A)
–

•/–/–
•/•

•/–/–
•/•

•/•/–
•/•

Predal za jedilni pribor
Comfort
–/1
14

Predal 3D MultiFlex
Comfort
–/1
14

Predal 3D MultiFlex
Comfort
–/1
14

•/–
•/–

•/–
•/–

•/•
•/–

2,0/230/10
1,50/1,50/1,70

2,0/230/10
1,50/1,50/1,70

2,0/230/10
1,50/1,50/1,70

•

•

•

Pomivalni stroji Miele

Tipska/prodajna oznaka standardna različica (60 x 81 cm)
Dizajn
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Vgradni pomivalni stroji, 60 cm
Pregled izdelkov

40 dB**

≥6ι

MultiLingua

3D MultiFlex

QuickPower
Wash

40 dB**

Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja
Prikazovalnik
MultiLingua
Udobje
Miele@home
Avtomatsko doziranje s kartušo PowerDisk
Knock2open/BrilliantLight
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur
Pomoč pri zapiranju vrat
Kontrola delovanja
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A-G)//razred hrupa (A-D)
Poraba vode v programu Avtomatski v l od
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu EKO
Poraba električne energije na 100 ciklov v programu ECO v kWh
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh
EcoFeedback/tehnologija EcoPower
Polovično polnjenje/priključek na toplo vodo
Kakovost rezultatov
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode
Sušenje AutoOpen
SensorDry
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare
Programi pomivanja
ECO/Avtomatski/Intenzivni
QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Nežni
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja
Tihi
Programi za posebne zahteve (npr. Testenine/rižota)
Dodatne možnosti pri pomivanju
Ekspres/IntenseZone/AutoDos
Posebej čisto/Posebej suho
Zasnova košar
Namestitev jedilnega pribora
Zasnova košar
Držalo za kozarce FlexCare/polička za skodelice FlexCare
Število pogrinjkov
Varnost
Sistem Waterproof/kontrolna lučka za sito
Varovalo za otroke/zapora vklopa
Tehnični podatki
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A
Dolžina dovodne/odtočne cevi/električnega kabla v m
Barve
Plemenito jeklo/CleanSteel

252

MultiLingua

3D MultiFlex

QuickPower
Wash

AutoDos

** v programu Tihi

Tipska/prodajna oznaka standardna različica (60 x 81 cm)
Dizajn

≥6ι

≥6ι

MultiLingua

38 dB**

3D MultiFlex

QuickPower
Wash

AutoDos

BrilliantLight

M Touch S

G 7100 SCi

G 7310 SCi AutoDos

Ravna upravljalna plošča/
Tipka za izbiro programa
Enovrstični prikazovalnik z
jasnimi napisi

Ravna upravljalna plošča/
Mehke tipke
Enovrstični prikazovalnik z
jasnimi napisi

–
–
–/–
43
•/•
ComfortClose
Prikazovalnik

•
•

–/–
43
•/•
ComfortClose
Prikazovalnik

–/•
40
•/•
AutoClose
Prikazovalnik

C/B
6,0
8,9/0,74
74
0,52
•/•
•/•

C/B
6,0
8,9/0,74
74
0,52
•/•
•/•

C/B
6,0
8,9/0,74
74
0,52
•/•
•/•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

G 7915 SCi XXL AutoDos

Nagnjena upravljalna plošča/–
M Touch S

•

•
•

–/•

–/•

–/•

•/•/•
•/•/•
–/–/•

•/•/•
•/•/•
•/•/•

•/•/•
•/•/•
•/•/•

40 dB(A)
–

40 dB(A)
–

38 dB(A)

•/•/–
•/•

•/•/•
•/•

•/•/•
•/•

Predal 3D MultiFlex
ExtraComfort
2/1
14

Predal 3D MultiFlex
ExtraComfort
2/1
14

Predal 3D MultiFlex
MaxiComfort
4/1
14

•/•
•/–

•/•
•/–

•/•
•/•

2,0/230/10
1,50/1,50/1,70

2,0/230/10
1,50/1,50/1,70

2,0/230/10
1,50/1,50/1,70

•

•

•

•

Skrito vgradna pomivalna stroja, 45 cm
Pregled izdelkov

≥6ι

45 dB

Cutlery
tray

QuickPower
Wash

42 dB

≥6ι

MultiLingua

3 D+

QuickPower
Wash

** v programu Tihi

Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja
Prikazovalnik
MultiLingua
Udobje
Miele@home
Avtomatsko doziranje s kartušo PowerDisk
Knock2open/BrilliantLight
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur
Pomoč pri zapiranju vrat
Kontrola delovanja
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A-G)//razred hrupa (A-D)
Poraba vode v programu Avtomatski v l od
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu EKO
Poraba električne energije na 100 ciklov v programu ECO v kWh
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh
EcoFeedback/tehnologija EcoPower
Polovično polnjenje/priključek na toplo vodo
Kakovost rezultatov
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode
Sušenje AutoOpen
SensorDry
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare
Programi pomivanja
ECO/Avtomatski/Intenzivni
QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Nežni
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja
Tihi
Programi za posebne zahteve (npr. Testenine/rižota)
Dodatne možnosti pri pomivanju
Ekspres/IntenseZone/AutoDos
Posebej čisto/Posebej suho
Zasnova košar
Namestitev jedilnega pribora
Zasnova košar
Držalo za kozarce FlexCare/polička za skodelice FlexCare
Število pogrinjkov
Varnost
Sistem Waterproof/kontrolna lučka za sito
Varovalo za otroke/zapora vklopa
Tehnični podatki
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A
Dolžina dovodne/odtočne cevi/električnega kabla v m
Barve
Briljantno bela

G 5481 SCVi SL Active

G 5690 SCVi SL

Skrita upravljalna plošča/Tipka za Ravna upravljalna plošča/
izbiro programa
Tipka za izbiro programa
Enovrstični prikazovalnik z
Trimestni 7-segmentni prikaz
jasnimi napisi
–
•
–
–
–/–
45
•/•
ComfortClose
Kontrolna lučka

–
–
–/–
44
•/•
ComfortClose
Optična in zvočna

F/C
6,0
8,0/0,78
78
0,53
–/•
•/•

D/B
6,0
7,7/0,62
62
0,41
•/•
•/•

•

•
•
•

–
–
–/•

•/•/•
•/–/•

–/–/–
–
–

–/•

•/•/•
•/–/•
–/–/•

42 dB(A)
–

•/–/–
•/•

•/•/–
•/•

Predal za jedilni pribor
Comfort 45 cm
–/1
9

3D-predal za jedilni pribor +
ExtraComfort 45 cm
1/1
9

•/–
–/–

•/•
–/–

2,0/230/10
1,50/1,50/1,70

2,0/230/10
1,50/1,50/1,70

•

•

Pomivalni stroji Miele

Tipska/prodajna oznaka standardna različica (60 x 81 cm)
Dizajn
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Skrito vgradni pomivalni stroji, 60 cm
Pregled izdelkov

≥6ι

45 dB

Tipska/prodajna oznaka standardna različica (60 x 81 cm)
Dizajn
Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja
Prikazovalnik
MultiLingua
Udobje
Miele@home
Avtomatsko doziranje s kartušo PowerDisk
Knock2open/BrilliantLight
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur
Pomoč pri zapiranju vrat
Kontrola delovanja
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A-G)//razred hrupa (A-D)
Poraba vode v programu Avtomatski v l od
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu EKO
Poraba električne energije na 100 ciklov v programu ECO v kWh
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh
EcoFeedback/tehnologija EcoPower
Polovično polnjenje/priključek na toplo vodo
Kakovost rezultatov
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode
Sušenje AutoOpen
SensorDry
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare
Programi pomivanja
ECO/Avtomatski/Intenzivni
QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Nežni
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja
Tihi
Programi za posebne zahteve (npr. Testenine/rižota)
Dodatne možnosti pri pomivanju
Ekspres/IntenseZone/AutoDos
Posebej čisto/Posebej suho
Zasnova košar
Namestitev jedilnega pribora
Zasnova košar
Držalo za kozarce FlexCare/polička za skodelice FlexCare
Število pogrinjkov
Varnost
Sistem Waterproof/kontrolna lučka za sito
Varovalo za otroke/zapora vklopa
Tehnični podatki
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A
Dolžina dovodne/odtočne cevi/električnega kabla v m
Barve
Plemenito jeklo
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Cutlery
basket

≥6ι

QuickPower
Wash

45 dB

Cutlery
tray

≥6ι

QuickPower
Wash

45 dB

3D MultiFlex

QuickPower
Wash

G 5050 Vi Active

G 5050 SCVi Active

G 5260 SCVi Active Plus

Skrita upravljalna plošča/
Tipka za izbiro programa
Trimestni 7-segmentni prikaz
–

Skrita upravljalna plošča/
Tipka za izbiro programa
Trimestni 7-segmentni prikaz
–

Skrita upravljalna plošča/
Tipka za izbiro programa
Trimestni 7-segmentni prikaz
–

–
–
–/–
45
•/•
ComfortClose
Kontrolna lučka

–
–
–/–
45
•/•
ComfortClose
Kontrolna lučka

–
–
–/–
45
•/•
ComfortClose
Zvočna

E/C
6,0
8,9/0,93
93
0,64
–/–
–/•

E/C
6,0
8,9/0,94
94
0,64
–/–
–/•

C/C
6,0
8,9/0,74
74
0,52
–/•
•/•

•

•
•
•

•

–
–
–/–

–
–
–/–

–/–

•/•/•
•/–/•

•/•/•
•/–/•

•/•/•
•/–/•

•/–/–
•/•

•/–/–
•/•

•/–/–
•/•

Košara za pribor
Comfort
–/2
13

Predal za jedilni pribor
Comfort
–/1
14

Predal 3D MultiFlex
Comfort
–/1
14

•/–
•/–

•/–
–/–

•/–
–/–

2,0/230/10
1,50/1,50/1,70

2,0/230/10
1,50/1,50/1,70

2,0/230/10
1,50/1,50/1,70

•

•

•

–/–/–
–
–

–/–/–
–
–

–/–/–
–
–

40 dB**

≥6ι

MultiLingua

3D MultiFlex

QuickPower
Wash

40 dB**

≥6ι

MultiLingua

3D MultiFlex

QuickPower
Wash

40 dB**

≥6ι

MultiLingua

3D MultiFlex

QuickPower
Wash

AutoDos

Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja
Prikazovalnik
MultiLingua
Udobje
Miele@home
Avtomatsko doziranje s kartušo PowerDisk
Knock2open/BrilliantLight
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur
Pomoč pri zapiranju vrat
Kontrola delovanja
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A-G)//razred hrupa (A-D)
Poraba vode v programu Avtomatski v l od
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu EKO
Poraba električne energije na 100 ciklov v programu ECO v kWh
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh
EcoFeedback/tehnologija EcoPower
Polovično polnjenje/priključek na toplo vodo
Kakovost rezultatov
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode
Sušenje AutoOpen
SensorDry
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare
Programi pomivanja
ECO/Avtomatski/Intenzivni
QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Nežni
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja
Tihi
Programi za posebne zahteve (npr. Testenine/rižota)
Dodatne možnosti pri pomivanju
Ekspres/IntenseZone/AutoDos
Posebej čisto/Posebej suho
Zasnova košar
Namestitev jedilnega pribora
Zasnova košar
Držalo za kozarce FlexCare/polička za skodelice FlexCare
Število pogrinjkov
Varnost
Sistem Waterproof/kontrolna lučka za sito
Varovalo za otroke/zapora vklopa
Tehnični podatki
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A
Dolžina dovodne/odtočne cevi/električnega kabla v m
Barve
Plemenito jeklo

G 7050 SCVi
G 7055 SCVi XXL

G 7150 SCVi
G 7155 SCVi XXL

G 7360 SCVi AutoDos
G 7365 SCVi XXL AutoDos

Skrita upravljalna plošča/
Tipka za izbiro programa
Enovrstični prikazovalnik z
jasnimi napisi

Skrita upravljalna plošča/
Tipka za izbiro programa
Enovrstični prikazovalnik z
jasnimi napisi

Skrita upravljalna plošča/
Mehke tipke
Enovrstični prikazovalnik z
jasnimi napisi

–
–
–/–
45
•/•
ComfortClose
Optična in zvočna

–
–
–/–
43
•/•
ComfortClose
Optična in zvočna

•
•

–/–
42
•/•
ComfortClose
Optična in zvočna

C/C
6,0
8,9/0,73
73
0,51
•/•
•/•

C/B
6,0
8,9/0,74
74
0,52
•/•
•/•

C/B
6,0
8,9/0,74
74
0,52
•/•
•/•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

–/•

–/•

–/•

•/•/•
•/•/•
–/–/•

•/•/•
•/•/•
–/–/•

•/•/•
•/•/•
•/•/•

40 dB(A)
–

40 dB(A)
–

40 dB(A)
–

•/•/–
•/•

•/•/–
•/•

•/•/•
•/•

Predal 3D MultiFlex
Comfort
2/1
14

Predal 3D MultiFlex
ExtraComfort
2/1
14

Predal 3D MultiFlex
ExtraComfort
2/1
14

•/•
–/–

•/•
–/–

•/•
–/–

2,0/230/10
1,50/1,50/1,70

2,0/230/10
1,50/1,50/1,70

2,0/230/10
1,50/1,50/1,70

•

•

•

Pomivalni stroji Miele

Tipska/prodajna oznaka standardna različica (60 x 81 cm)
XXL
Dizajn
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Skrito vgradni pomivalni stroji, 60 cm
Pregled izdelkov

** v programu Tihi

Tipska/prodajna oznaka standardna različica (60 x 81 cm)
XXL
Dizajn
Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja
Prikazovalnik
MultiLingua
Udobje
Miele@home
Avtomatsko doziranje s kartušo PowerDisk
Knock2open/BrilliantLight
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur
Pomoč pri zapiranju vrat
Kontrola delovanja
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A-G)//razred hrupa (A-D)
Poraba vode v programu Avtomatski v l od
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu EKO
Poraba električne energije na 100 ciklov v programu ECO v kWh
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh
EcoFeedback/tehnologija EcoPower
Polovično polnjenje/priključek na toplo vodo
Kakovost rezultatov
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode
Sušenje AutoOpen
SensorDry
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare
Programi pomivanja
ECO/Avtomatski/Intenzivni
QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Nežni
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja
Tihi
Programi za posebne zahteve (npr. Testenine/rižota)
Dodatne možnosti pri pomivanju
Ekspres/IntenseZone/AutoDos
Posebej čisto/Posebej suho
Zasnova košar
Namestitev jedilnega pribora
Zasnova košar
Držalo za kozarce FlexCare/polička za skodelice FlexCare
Število pogrinjkov
Varnost
Sistem Waterproof/kontrolna lučka za sito
Varovalo za otroke/zapora vklopa
Tehnični podatki
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A
Dolžina dovodne/odtočne cevi/električnega kabla v m
Barve
Plemenito jeklo
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≥6ι

MultiLingua

38 dB**

3D MultiFlex

QuickPower
Wash

AutoDos

BrilliantLight

G 7590 SCVi AutoDos
–

≥6ι

MultiLingua

38 dB**

3D MultiFlex

QuickPower
Wash

AutoDos

BrilliantLight

M Touch Vi

G 7960 SCVi AutoDos
G 7965 SCVi XXL AutoDos

Skrita upravljalna plošča/
Mehke tipke
Enovrstični prikazovalnik z
jasnimi napisi

M Touch Vi

•
•
•/•

•
•
•/•

•

Skrita upravljalna plošča/na dotik

•

40
•/•
AutoClose
Optična in zvočna

40
•/•
AutoClose
Optična in zvočna

C/B
6,0
8,9/0,74
74
0,52
•/•
•/•

C/B
6,0
8,9/0,74
74
0,52
•/•
•/•

•
•
•

•
•
•

–/•

–/•

•/•/•
•/•/•
•/•/•

•/•/•
•/•/•
•/•/•

38 dB(A)

38 dB(A)

•/•/•
•/•

•/•/•
•/•

Predal 3D MultiFlex
MaxiComfort
4/1
14

Predal 3D MultiFlex
MaxiComfort
4/1
14

•/•
–/–

•/•
–/–

2,0/230/10
1,50/1,50/1,70

2,0/230/10
1,50/1,50/1,70

•

•

•

•
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Pomivalni stroji Miele

Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za pomivalne stroje PROFESSIONAL

Zmogljivost v številu krožnikov
Poleg krožnikov v spodnji košari lahko v zgornji košari
istočasno pomivate še druge kose posode in pribora.
225 Teller / h

Najkrajše trajanje programa
Najkrajše trajanje programa znaša 8 minut in se doseže
pri priključku na 3N AC 400 V 50 Hz in toplo vodo.
8 min.

Temperatura zadnjega izpiranja
Maksimalna temperatura zadnjega izpiranja pri tem
modelu je 70 °C.
70° C

Maschinenrichtlinienkonform

Perfect
GlassCare

Varnost, skladna z Direktivo o strojih
Stroji, ki se uporabljajo v profesionalnem okolju, morajo
izpolnjevati zahteve Direktive o strojih.
Perfect GlassCare1)
Ta patentirana1) tehnologija zagotavlja, da je ravnanje z
vašimi kozarci izjemno nežno.
Sušenje AutoOpen2)
Ob koncu programa pomivanja se vrata stroja avtomatsko odprejo.

AutoOpen

Posoda za sol v vratih3)
Udobno dodajanje soli pri napol odprtih vratih
Salzgefäß
in der Tür

2 Spülebenen

Dos

Avtomatsko doziranje tekočih medijev
Stroj lahko priključite na zunanji dozirni modul (dodatna
oprema), ki omogoča avtomatsko doziranje tekočih
pomivalnih sredstev (oboje lahko naročite na podjetju
Miele).

Patent: EP 1080681B1
Patent: EP 2120671B1, DE 102007008950B4
3) Patent: EP 1457153B1
1)

2)
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Pomivanje na dveh nivojih
Pomivanje krožnikov in jedilnega pribora v spodnji košari
ter kozarcev, skodelic, podstavkov za skodelice, steklenih skledic ipd. v zgornji košari

Profesionalni pomivalni stroji
Pregled izdelkov

AutoOpen

AutoOpen

AutoOpen

* Pri priključku na toplo vodo in 3N AC 400V 50 Hz

Tipska/prodajna oznaka standardne različice (60 x 81 cm)
Tipska/prodajna oznaka XXL-različice (60 x 85 cm)
Zmogljivost
Maks. št. postopkov pomivanja na dan
Trajanje kratkega programa v minutah*
Dizajn
Izvedba upravljalne plošče/način upravljanja
Prikazovalnik
Udobje
BrilliantLight
ComfortClose
Možnost tekočega doziranja z uporabo dozirnega modula G 80
ProfiLine (dodatna oprema)
Glasnost delovanja dB(A) re 1 pW
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur
Kontrola delovanja
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A-G)//razred hrupa (A-D)
Poraba s priključkom na toplo vodo (v programu ECO)
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh (v programu ECO)
Poraba električne energije na 100 ciklov v programu ECO v kWh
FlexiTimer s funkcijo EcoStart
Kakovost rezultatov
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode
Sušenje AutoOpen
Sušenje Turbothermic s kroženjem zraka
Perfect GlassCare
Programi pomivanja
Število programov pomivanja
Intenzivno pomivanje
Hitro, blago pomivanje
Nežno pomivanje za kozarce
Program za nalepko
Programi za posebne zahteve
Zasnova košar
Vlaganje jedilnega pribora
Zasnova košar/držalo za kozarce FlexCare
Število pogrinjkov
Povezava v omrežje
Miele@home/WiFiConn@ct
Varnost
Sistem Waterproof
Možnost zaklepanja vrat
Varnost skladno z direktivo o strojih (2006/42/ES)
Električni priključki
Omrežni priključek
Moč gretja v kW/zaščita
Skupna priključna moč v kW pri priključku na toplo vodo in 3N AC
400V 50 Hz
Možnost predelave, ki jo izvede servisna služba Miele za doplačilo
Priključek na hladno ali toplo vodo (15 °C – 60 °C)
Barva
Plemenito jeklo CleanSteel
Plemenito jeklo

45 dB

Besteckkorb

Dos

BrilliantLight

17 min.

45 dB

3 D+

Dos

BrilliantLight

17 min.

45 dB

3 D+

Dos

BrilliantLight

17 min.

PG 8131 i ProfiLine
–

–
PG 8132 SCi XXL ProfiLine

–
PG 8133 SCVi XXL ProfiLine

5
17

5
17

5
17

nagnjena upravljalna plošča/
tipka za izbiro programa
enovrstični prikazovalnik z napisi

nagnjena upravljalna plošča/
tipka za izbiro programa
enovrstični prikazovalnik z napisi

povsem integrirana upravljalna
plošča/tipka za izbiro programa
enovrstični prikazovalnik z napisi

•
•

•
•

•
•

•

•

•

45
•/•
prikazovalnik

45
•/•
prikazovalnik

45
•/•
optična in zvočna

E/C
0,60 kWh
13,8 l/0,927 kWh
93

E/C
0,60 kWh
13,8 l/0,941 kWh
95

E/C
0,60 kWh
13,8 l/0,941 kWh
95

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

8
Intenzivni/Higiena 75 °C
Kratki/Univerzalni 65 °C
Kozarci 50 °C
ECO 52 °C
Hladno/Predizpiranje, Plastika

8
Intenzivni/Higiena 75 °C
Kratki/Univerzalni 65 °C
Kozarci 50 °C
ECO 52 °C
Hladno/Predizpiranje, Plastika

8
Intenzivni/Higiena 75 °C
Kratki/Univerzalni 65 °C
Kozarci 50 °C
ECO 52 °C
Hladno/Predizpiranje, Plastika

košara za jedilni pribor
MaxiComfort/4
13

3D-predal za jedilni pribor +
MaxiComfort/4
14

3D-predal za jedilni pribor +
MaxiComfort/4
14

•/•

•/•

•/•

•
•
•

•
•
•

–

3N AC 400 V 50 Hz
8,1/3 x 16 A

3N AC 400 V 50 Hz
8,1/3 x 16 A

3N AC 400 V 50 Hz
8,1/3 x 16 A

8,3
1N AC 230 V 50 Hz

8,3
1N AC 230 V 50 Hz

8,3
1N AC 230 V 50 Hz

•

–

•

•
•
–

•

•

–

•

•
•

•

•

Pomivalni stroji Miele

Napotek:
Vrtcem, šolam, domovom za ostarele in negovalnim ustanovam ter
gostinskim obratom zaradi njihovih posebnih higienskih zahtev in
kapacitete priporočamo profesionalne pomivalne stroje Miele
Professional PG 8055, PG 8056, PG 8057, PG 8058 ali PG 8059.
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Dostava in namestitev
Ko je udobje samoumevno

Želimo vam zagotoviti prijetno spoznavanje z vašimi aparati Miele.
Po želji vam vaše nove aparate dostavimo na dom, kjer vam jih bo
namestil Mielejev specialist. Poleg tega boste prejeli dragocene
nasvete in napotke za njihovo uporabo.
Profesionalen prvi zagon zagotavlja popolno delovanje aparata in je
obenem tudi priložnost, da se seznanite z vsemi njegovimi funkcijami. Miele vas želi podpreti pri tem, da imate od svojega aparata kar
največ že od samega začetka.
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Hitrejši zagon z nasveti strokovnjaka
Vaše aparate bo namestil Mielejev specialist, ki vam bo ob tem
razložil njihovo uporabo. Pri tem praktičnem uvajanju boste prejeli
dragocene nasvete in napotke.
Storitev Mielejevih specialistov je nekaj več
Nihče ne pozna aparatov Miele bolje od naših serviserjev. Zaupajte
svoje aparate tistim, ki so jih ustvarili.

Podaljšanje garancije
Ko varnost postane načelo

Maksimalna varnost s podaljšanjem garancije, ki vam ga nudi
Miele
Dolga življenjska doba, najudobnejša uporaba in najboljša kakovost
– nakup izdelka Miele je bil vaša najboljša odločitev. Želite maksimalno varnost za svoj novi aparat? Ob plačilu enkratnega pavšalnega zneska vam Miele nudi ekskluzivno garancijo do 10 let.

Ekskluzivna Mielejeva garancija
Miele kot edini proizvajalec nudi skupno garancijo do 10 let.

V času trajanja dveletne garancije proizvajalca imate možnost, da
neposredno pri podjetju Miele pridobite podaljšanje garancije za 5 ali
10 let.

Brezplačen nov aparat
V primeru, da popravilo vašega aparata ni smiselno, prejmete brezplačno nov aparat.

Maksimalna varnost
V obdobju garancije ne boste imeli nobenih dodatnih stroškov za
popravila, za katera niste krivi sami.

Največja fleksibilnost
Pogodbo lahko sklenete v celotnem času trajanja dveletne garancije
proizvajalca.
Zanesljivo in hitro
Servisna služba vam bo v primeru potrebnega popravila pomagala
hitro in zanesljivo.
Podrobnejše informacije o podaljšanju garancije lahko poiščete na
spletni strani miele.si/servis.
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Vzdrževanje
Ko je ohranjanje vrednosti del filozofije

Odločitev za prvovrstne aparate Miele, ki se odlikujejo z dolgo
življenjsko dobo, je zagotovo odlična izbira. Da jih boste vedno in čim
dlje z veseljem uporabljali, vam Miele nudi ekskluzivno storitev
vzdrževanja.
V okviru te storitve bo naša servisna služba poskrbela za profesionalno nego vaših aparatov Miele. Z Mielejevim sistemom odkrivanja
napak bo preverila vaše aparate in jih obenem posodobila.
Med pregledom funkcij aparata bo serviser vaš aparat intenzivno
očistil z Mielejevimi izdelki za čiščenje. Poleg tega boste prejeli
dragocene nasvete o uporabi vašega aparata Miele.

Ohranjanje vrednosti vaših aparatov
Z intenzivnim čiščenjem in nego, ki ju opravijo Mielejevi strokovnjaki,
so vaši aparati vedno v brezhibnem stanju.
Popolni rezultati
Z redno nego in kontrolo delovanja ter programskimi posodobitvami
vedno dosežete najboljše rezultate.
Dragoceni nasveti
Mielejevi strokovnjaki so vam na voljo z nasveti in namigi o optimalni
uporabi vaših aparatov.
Podrobnejše informacije o storitvi vzdrževanja lahko poiščete na
spletni strani miele.si/servis.
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Servisna služba Miele
Vaš partner za vse servisne primere

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.

Hitro in učinkovito
Z računalniškim programom za odkrivanje napak, ki je bil razvit
posebej za Mielejeve aparate, lahko hitro prepoznamo napako.
Zanesljiva oskrba z nadomestnimi deli
Od originalnih Mielejeveih nadomestnih delov lahko upravičeno
pričakujete pregovorno kakovost Miele. Še več, zanesete se lahko
tudi na hitro razpoložljivost – tudi vrsto let po nakupu aparata Miele.
Enostavna dostopnost
Popravilo lahko naročite po spletu na miele.si/servis ali po telefonu
na št. +386 1 292 63 33.

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.
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Doživite svet znamke Miele – obiščite Miele Experience Center

Miele d.o.o.
Trgovina in servis
Brnčičeva 41g
1231 Ljubljana – Črnuče

Prodajno-svetovalna salona
Miele Experience Center Ljubljana
Brnčičeva 41g
1231 Ljubljana – Črnuče
Miele Experience Center Maribor
Bohova 2a
2311 Hoče

Odpiralni čas:
PON–PET
SOB

od 9.00 do 19.00
od 8.00 do 13.00

Svetovanje in informacije o produktih
00 386 1 292 63 33
info@miele.si
www.miele.si
PON-PET od 9.00 do 19.00
SOB
od 8.00 do 13.00
Spletna prodajalna
shop.miele.si
Servis
servis@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.

© Miele & Cie. KG, Gütersloh / M.-Nr. 11 032 302 / MMS 20-1882 / Pridržujemo si pravico do sprememb. (GR) / 02/2021

