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Azért fejlesztettük ki, hogy önt inspiráljuk: a Miele új, 7000-es generáció 

sorozata magával ragadó, soha nem látott technikával nyűgözi le a 

megszokott, tökéletes Miele eredmények mellett. Intuitív kezelés és 

egyedi használati lehetőségek segítségével a főzés során a leglényege-

sebb dologra összpontosíthat: saját kreativitására. 

Élvezze konyhája új könnyedségét, és engedje szabadjára ötleteit. 

Fedezze fel, milyen könnyedén megvalósíthatók akár bonyolultnak tűnő 

fogások is. Semmi nem állhat alkotóereje útjába. Precíz kidolgozású 

beépíthető készülékek a legmagasabb technikai színvonalon és a Miele 

részéről megszokott hosszú élettartammal, amelyek emellett intuitív 

kezelést tesznek lehetővé, vonzó tevékenységgé változtatva a főzést.

A 7000-es generáció a jövő konyhája számára készült: időtlen designnal, 

amely felülmúlhatatlan és minden érzéket megragad. Élvezze minden nap 

a kiváló főzési eredményeket, amely mosolyt varázsol vendégei arcára:

F E E L  T H E  M A G I C !

 7 0 0 0 - E S  G E N E R Á C I Ó
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A  D E S I G N N Á L  K E Z D Ő D I K

Egyetértünk Oscar Wilde-dal, aki megállapí-

totta, hogy a jó ízlés nagyon egyszerű: csak a 

legjobbal szabad megelégedni. Pontosan 

ezzel az igénnyel fejlesztettük ki új beépíthető 

konyhai készülékeinket: lenyűgözően letisztult 

külső anélkül, hogy bármi elterelné a figyelmét 

– a kezelés így már nem lehet bonyolult. Négy 

designvonal – merítsen inspirációt a 7000-es 

GENERÁCIÓS készülékeinkből!

M I N I M A L I S TA  |  F O G A N T Y Ú  N É L K Ü L I  |  T Ö K É L E T E S  I N T E G R Á C I Ó
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A modern, visszafogott formájú beépített készülékek átadják 

önnek a rivaldafényt. A Miele a grafitszürke, obszidiánfekete 

és nemesacél megjelenéseivel három értékes színkoncepciót 

kínál, amelyek harmonikusan integrálhatók minden konyha és 

otthon stílusába. Mindegy, hogy tradicionális, divatos vagy 

modern: a Miele nemcsak a tökéletes főzési eredményekről 

gondoskodik, hanem tökéletes harmóniát is teremt a 

konyhában.

G R A F I T S Z Ü R K E O B S Z I D I Á N F E K E T E

N E M E S A C É L / C L E A N S T E E L

S Z Í N E K 
 A  T Ö K É L E T E S  É L V E Z E T É R T
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K É S Z Ü L É K E I T  B Á R H O G Y A N  I S  H E LY E Z I  E L :  M I N D I G  H A R M Ó N I ÁT  A L K O T N A K .

Ön rugalmas marad – konyhájának megjelenése viszont következetes: a tökéletesen összehangolt előlapok 

mindig harmonikus összképet teremtenek, függetlenül a készülékek elrendezésétől. Kombinálhatja őket 

vízszintesen, függőlegesen, T-formában vagy középen elhelyezve CubiQ-design megjelenésben. Teljesen 

rugalmasan és pontosan a helyiség adottságaihoz és a használati igényeihez igazítva. 

T O W E R - D E S I G N

T Ö K É L E T E S S É G 

F Ü G G Ő L E G E S E N

Sütő, gőzpároló vagy kombi készülék: a 

Tower-design hatékony elrendezést és 

kényelmes kezelést biztosít készülékei 

számára.

C U B I Q - D E S I G N

K O N C E N T R Á LT  K O M B I N Á L Á S

Minden a lehető legjobban szem előtt: a 

négyzetes elrendezéssel helyezze közép-

pontba a főzési szenvedélyt – és biztosítson 

kényelmes kezelési magasságot a 

készülékeknek.

T- D E S I G N

M I N D E N R E  N Y I T O T TA N

Lehet egy kicsit nagyobb? Öt készüléket a 

T-Design megjelenéssel szimmetrikusan 

rendezhet el. Mellette és felette még rengeteg 

hely marad a konyhabútornak. 

P A N O R Á M A - D E S I G N

M I N D E N T  E G Y  S O R B A N

A szemmagasságban történő vízszintes sorbarendezéssel mindent 

kiválóan szemmel tarthat, és kényelmesen eléri az összes készülék 

fogantyúját. Esztétikai szempontból meggyőző: egy elegáns sor 

konyhabútorában.

R U G A L M A S S Á G 
 M I N D E N  Í Z L É S V I L Á G H O Z
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 K E Z E L Ő F E L Ü L E T E K

M E G K A P Ó A N 
   E G Y S Z E R Ű

Négy különböző változatunk közül már háromban élvezheti az érintéssel történő intuitív 

kezelést: az M Touch teljes érintőkijelzőt kínál. A DirectSensor-on és a DirectSensor S-en a 

vezérlés érintőgombokon és szöveges kijelzőn keresztül történik. Attól függően, ki főz, a 

nyelv szabadon választható. EasyControl változatunknál klasszikus gombok gondoskodnak 

a vezérlésről. A design és a különféle kezelési változatok mindig ugyanazt a koncepciót 

követik – magával ragad ragyogásuk, hosszú élettartamuk és a részletekben menően 

kiemelkedő értékességük.

A  T O U C H  O F  G E N I U S .

M  T O U C H  – a maximális elegancia és a legnagyobb kényelem találkozása. Az innovatív 

érintőkijelző teljesít minden, az esztétikumra és a kényelemre vonatkozó kívánságot: készülékét 

gyorsan és intuitív módon, közvetlen érintéssel vagy a kijelzőn való elhúzással vezérelheti. 

Számos funkciót kiválaszthat egyetlen érintéssel. A szövegek és szimbólumok mindig optimáli-

san láthatók. Újdonság: a színek átállíthatók világos változatra. 

D I R E C T S E N S O R  –  közvetlen kiválasztás és négysoros szöveges kijelző.  

Az érintőgombokkal közvetlenül kiválasztható többek között a kívánt üzemmód.  A további 

kiválasztási lehetőségek és beállítások a négysoros szöveges kijelzőn végezhetők el.

D I R E C T S E N S O R  S  –  közvetlen kiválasztás és egysoros szöveges kijelző.  
Az érintőgombokkal közvetlenül kiválasztható többek között a kívánt üzemmód.  A további 

kiválasztási lehetőségek és beállítások az egysoros szöveges kijelzőn végezhetők el.

E A S Y C O N T R O L 

A kényelmes és gyors kezelés itt két süllyeszthető gombbal és egy állapotinformációkat, 

többek között hőmérséklet- és időbeállításokat megjelenítő kijelzőn történik. 



M O T I O N R E A C T

Egyetlen gombnyomás vagy a készülék 

megérintése nélkül vezérelheti sütőjét. 

Ha közeledik hozzá, világítani kezd a 

sütőtér vagy bekapcsol a kijelző. A 

sütési folyamatok végét jelző hangjelzé-

sek is leállíthatók közeledéssel, ami 

nagyon kényelmes. Ha a készülék egy 

zárt bútorfront mögött üzemel, a közele-

dést érzékelő szenzor hangjelzést ad ki, 

és a készülék igény esetén kikapcsol.
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és 

A  M I  I G É N Y Ü N K

 I M M E R  B E S S E R
  Ü D V Ö Z Ö L J Ü K  A  M I E L É N É L

Amikor dédapáink megalapították a Miele vállalatot, a 

sikerhez ki kellett emelkedniük versenytársaik közül. Valójá-

ban csak kétféleképpen lehet ezt megtenni, vagy olcsóbb-

nak kell lenni, mint a többiek – vagy jobbnak. Mindkettő 

egyszerre gyakorlatilag lehetetlen. Ők úgy döntöttek, hogy 

„jobbak“ lesznek.

Azt, hogy a Miele az elmúlt 120 év során képes volt 

meggyőzően megfelelni ennek a magas színvonalnak, 

számtalan tesztgyőzelem és díj bizonyítja, de minde- 

nekelőtt a sok millió elégedett ügyfél az egész világon. 

Ez az értékek és célok folyamatosságának köszönhető, 

amelyek jellemzően csak az olyan cégeknél találhatók 

meg, amelyek már generációk óta családi kézben 

vannak.

Ebben az értelemben a Miele 1899 óta nemcsak

az első osztályú termékminőség és a mérnöki precizitás 

megtestesítője, hanem tisztelettel, fair bánásmóddal és 

partnerséggel fordul a kereskedő partnerek, a végfel-

használók, a beszállítók, az alkalmazottak és a szomszé-

dai felé. 

Bárki, aki megvásárolja a Miele termékeit, környezettu-

datosan cselekszik. Az erőforrás-kímélő gyártási mód-

szerekkel előállított, gazdaságosan működtethető termé-

keink áram- , víz- és mosószer felhasználása kevésbé 

terhelik pénztárcánkat.*

Azt, hogy ez így is marad, megígérjük önöknek - a 

tulajdonos cégvezetés negyedik generációjaként. 

Önnek.

* Tudjon meg többet az interneten a fenntarthatósággal kapcsolatos erőfeszítéseinkről és elveinkről a www.miele-nachhaltigkeit.de oldalon.
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A  M I E L E  M I N Ő S É G 

A tökéletes eredmény érdeké-

ben már több mint 120 éve 

érvényes, hogy a Mielében 

megbízhat. Az iparág egyetlen 

olyan gyártója vagyunk, mely a 

termékeit, például a mosógé-

peket, a szárítógépeket, a 

mosogatógépeket vagy a 

sütőket húsz éves élettartamra 

teszteli. 

Így egyedülálló megbízhatósá-

got és nyugalmat kínálunk. A 

Miele ügyfelei az egész világon 

hűségesek maradnak a 

Mieléhez és a Mielét másoknak 

is ajánlják. A jövőre is érvényes: 

készülékeink megbízhatóságát 

és hosszú élettartamát tekintve 

nem kötünk kompromisszumot.

A  M I E L E  T E C H N I K A

A Miele a lenyűgöző technológiát és a legjobb eredményeket képviseli minimális energiafo-

gyasztás mellett. Ez vonatkozik a ruhaneműk, a padló és az edények higiénikus és gondos 

ápolására, valamint különféle kulináris élvezetekre a főzés és sütés területén. Ezt biztosítja a 

sok innovatív felszereltségi jellemző, amely csak a Mielénél elérhető. A világ legrangosabb 

termékvizsgálatainál szerzett számtalan első hely igazolja ezt.

S O K  J Ó  É R V  S Z Ó L  A  M I E L E  M E L L E T T .

Ezek közül hatról olvashat itt. Az 1899-es megalakulása óta a Miele követi a márkaígéretét: 

„Immer Besser“. Ez azt jelenti, hogy mindent megteszünk azért, hogy „Immer Besser“, azaz 

„mindig jobbak“ legyünk az összes többi gyártónál, és „Immer Besser“, azaz „mindig jobbak“ 

legyünk annál, mint amilyenek éppen vagyunk. Ügyfeleink számára ez garantálja a biztonságot 

abban, hogy jó döntést hoztak a Mielével – valószínűleg egy életre szólót.

A  M I E L E  M Á R K A

Sok országban a Miele az iparág 

legkedveltebb márkája. A német 

hazai piacon a Miele márkát az 

összes iparág közül minden idők 

legjobb termékmárkájának 

választották („best brand ever“). 

Egy ilyen márka a felhasználóiról 

is felfed valamit: a Miele ügyfelei 

magas követelményeket támasz-

tanak a háztartási készülékeik 

teljesítménye és környezetvédelmi 

kompatibilitása terén. Bárki, aki 

Miele terméket vásárol, minőségi 

tudatosságot és stílust képvisel.

A  M I E L E  A L K O T Ó M U N K A 

A Miele az igazi alkotómunkát jelenti, ahol a vízió, a 

precizitás szeretete összetalálkozik. Mindegyik 

termékünk a legmagasabb színvonalon készül, és 

könyörtelen minőségellenőrzésnek vannak kitéve, 

beleértve a felületek egyedi vizsgálatát is. Az 

egyetlen fémlemezből előállított fogantyútól az 

összes termékcsoportba illeszkedő résszélességig 

minden elem az abszolút tökéletességhez vezető 

út része. Mert semmi sem fontosabb számunkra, 

mint hogy ön a Miele termékekben hosszú ideig 

örömét lelje.

A  M I E L E  S Z E R V I Z 

A Miele vásárlók kiemelt figyelemben részesül-

nek. Ezt garantálja a gyors és hatékony ügyfél-

szolgálatunk, amelyet többször az iparág 

legjobbjának választottak. Ha pedig készüléke 

professzionális karbantartását szeretné, szívesen 

elvégezzük azt otthonában. Mindig a rendelkezé-

sére állunk. Ezt megígérjük!

A  M I E L E  D E S I G N 

A Miele tiszta formákat, időtlen eleganciát 

és intuitív kezelést jelent. Legyen szó 

klasszikus forgókapcsolóról, diszkrét 

érzékelőről vagy nagyfelbontású érintőkép- 

ernyőről: a Miele megkönnyíti életét. Sehol 

máshol nem talál hasonló sokszínűséget a 

gondosan kiválasztott designvonalak és a 

színvilág tekintetében. Nem számít, milyen a 

stílusa a konyhájának, a Miele tökéletesen 

illik önhöz.
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Hálózatba kapcsolt készülékek a Miele@home 

segítségével
Termékjellemzők  - Miele@home*

Miele@mobile App**
A Miele@mobile App termékjellemzői*

Az interaktív asszisztensek a legmegfele-
lőbb mosó- vagy szárítóprogramot ajánlják. 
Így mindig az optimális eredményt éri el.

SmartStart
Készülékek automatikus indítása kedvező 
árú áramenergia vagy elegendő áramellá-
tást biztosító saját napelemes rendszer 
esetén.

Smart Home
Partnereink fejlett megoldásaival a hálózat-
ba köthető Miele háztartási készülékek in-
tegrálhatók a már létező Smart Home 
okosotthonba. 

SuperVision
A SuperVision segítségével háztartási ké- 
szülékeinek állapota mindig szem előtt van 
anélkül, hogy okostelefonját kézbe kellene 
vennie – feltűnés nélkül a konyhai készülékei 
kijelzőjén.

WiFiConn@ct
Az egyes Miele háztartási készülékek a 
WiFiConn@ct funkción keresztül köthetőek 
hálózatba – ez azt jelenti, hogy közvetlen 
kapcsolatban állnak otthoni 
Wi-Fi-routerével.

Akár otthon van, akár utazik – háztartási 
készülékeit mindig nyomon követheti. 
Készülékei hálózatba kötésével új lehetősé-
gek nyílnak meg, melyek dinamikus hétköz-
napjaiba még több kényelmet, minőségibb 
életet és nagyobb biztonságot hoznak. 
Számunkra a háztartási gépek hálózatba 
kötésekor a felhasználó áll a középpontban. 
Saját fejlesztésű funkciókkal, mobil kezelő-
felülettel és egy új hálózati technológiával 
olyan rendszert kínálunk önnek, amellyel 
még több szabadideje lehet – és közben 
segít, hogy mindennapjai hatékonyak és 
fenntarthatók lehessenek: Miele@home.

A Miele@mobile App számos olyan funkciót 
kínál, melyekkel készülékeit ellenőrizheti és 
vezérelheti, hogy mindig a lehető legjobb 
eredményt érje el.

Kérdése van? A Miele@mobile App-ban 
egyszerűen kapcsolatba léphet velünk 
telefonon vagy e-mailben.

A MobileControllal akkor is vezérelheti 
mosógépe, szárítógépe és mosogatógépe 
programválasztását, ha éppen nincs otthon.

Miele@mobile App

MobileControl

Asszisztensek

Miele szerviz

** Modellfüggő

**  Elérhető mobil végfelhasználói eszközökre (minimális 

követelmény: Android 4.4+ és iOS 9+)



26 27

B
eé

p
íth

et
ő 

sü
tő

k

B E É P Í T H E T Ő 
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Enni jó dolog. De mi a helyzet a takarítás-
sal? A Miele két lehetőséget kínál, hogy a 
tisztítás a lehető legegyszerűbb legyen: 
PerfectClean felületkezelés és pirolitikus 
öntisztítás.

Szemmagasságban vagy a főzőlap alatt
Kivitelek, fülkeméretek, sütőterek és tisztítórendszerek 

Miele beépíthető sütők

Nagy kivitel
60 cm széles, 60 cm magas

Extra nagy kivitel
90 cm széles, 48 cm magas

Kompakt kivitel
60 cm széles, 45 cm magas

Extra nagy belső tér
90 liter, három sütési szint 

Nagy belső tér
76 liter, öt sütési szint 

Kompakt belső tér
49 liter, három sütési szint 

Fülkeméretek TisztítórendszerekBelső terek

PerfectClean

Pirolízis

PyroFit

Kivitelek

Beépíthető sütők 
A konyha kialakításánál nagy rugalmasságot 
biztosítanak beépíthető sütőink: ezek a 
főzőlaptól függetlenül változatosan beszerel-
hetők – például közvetlenül szemmagasság-
ban. Így ergonomikusan dolgozhat és kényel-
mesen veheti ki az ételeket a sütőből.
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Milyen kényelmi funkciókat szeretne?
Beépíthető sütők termékjellemzői*

* Modellfüggő
1)  szabadalmaztatott elszívóberendezéssell 

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

Vezeték nélküli 
húsmaghőmérő tű2)

Hal és hús tökéletesre sütve: a hátralévő 
időkijelzés tájékoztatja önt, ha ételei 
elkészültek.

Klímavezérlés1)

Könnyedén érhet el professzio-
nális eredményeket a páratartalom beállítá-
sával: klímavezérlés esetén a gőzlöketek a 
sütőtérbe kerülnek. A különböző üzemmó-
dok páratartalommal való kombinálása a 
lehető legjobb sütemény- és hússütési 
eredményeket biztosítják. A hús belül omlós 
és puha lesz, kívül pedig étvágygerjesztő 
kérget kap. A zsemlék és kenyerek belseje 
laza marad, míg kívülről egyenletesen 
ropogósra barnulnak, így épp olyan, mintha 
a pékségből hoztuk volna. Különösen 
kényelmes: a gőzlöketek időzítését progra-
mozhatja rugalmas működést biztosítva 
ezzel. A különböző automatikus programok 
is klímavezérlést használnak a legjobb 
eredményért.

TasteControl
A megfelelő pontig: az idővezé-

relt sütési folyamat végén a sütőtér lehűl, 
elkerülve a nem kívánt utánsütést.

Speciális automatikus programok
Finom fogások pillanatok alatt: legyen az 
akár kenyér, sütemény vagy hús – minden 
étel automatikusan elkészül.

Miele@home – hálózatba kapcsolt 
készülékek
Akár otthon, akár útközben – bárhonnan 
kezelheti és ellenőrizheti háztartási készülé-
keit, rugalmasan alakítva hétköznapjait.

FoodView
Hol tart a felfújt sütése? A 

sütőtérben lévő kamera elárulja önnek, 
milyen készültségű a berakott étel, és ezt 
bárhonnan meg tudja nézni. 
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Hőlégkeverés plusz
Lenyűgözően szellős és laza: ideális kímélő sütéshez 
akár két szinten egyszerre.

Alsó-felső sütés
Univerzálisan használható és klasszikusan jó: minden 
hagyományos sütési recept sikeres lesz.

Intenzív sütés
Ropogós alap, ízletes feltét: pizza, quiche vagy gyü-
mölcstorta – alul ropogós, felül lédús.

Minden recepthez a megfelelő beállítás
Miele beépíthető sütők üzemmódjai*

Eco-hőlégkeverés
Különösen energiatakarékos: szaftos sültek vagy kiváló 
felfújtak optimális készítése.

Sabbat program
Ételek előre programozása akár 72 órával: az egyedül-
álló Sabbat programmal hosszú távra is tervezhet.

Felső hő
Utolsó simítás a külső és az íz tekintetében: így tökéle-
tes lesz a csőben sütés, hirtelen sütés vagy utósütés.

Alsó hő
Egyedi elkészítés: olyan fogásokhoz, melyek vízfürdő-
ben készülnek vagy utósütést igényelnek.

Felolvasztás
Gyengéd a mélyhűtött ételekhez: kíméletes felolvasz-
tás hideg levegővel és ideális körülmények között.

Légkeveréses grill
Kívül roppanós, belül szaftos: ideális csirkéhez, kacsá-
hoz, csülökhöz, göngyölt húsokhoz és más 
húsételhez.

Nagy grill
Sokoldalú beltéri eszköz: nagyobb mennyiségű steak, 
kolbász, nyárs, és sok más grillezéséhez.

Kis grill
Extra kis mennyiségekhez: ha kevesebbre van szük-
ség, a steakek, kolbászok és sok minden más még 
jobban sikerülnek.

Sütőautomatika
Így marad a hús szaftos: a hús pirítása magasabb 
hőmérsékleten, a készre sütés előre beállított hőmér-
sékleten történik.

Booster
Expressz sebesség a sietősöknek: azok, akiknek 
sokszor csak kevés idejük van a főzésre, különösen 
értékelni fogják ezt a programot.

(Speciális) automatikus programok
Több mint száz fogást készíthet: legyen az kenyér, 
sütemény vagy szárnyas – minden étel automatikusan 
készül.

* Modellfüggő

Klímavezérlés hőlégkeverés plusz használatával
Lenyűgözően szellős és laza: ideális sütemény- és 
hússütéshez nedvesség hozzáadásával, akár három 
szinten egyszerre.

Klímavezérlés intenzív sütési funkcióval
Lehet akár pizza, quiche vagy gyümölcstorta: a ned-
vesség hozzáadásával alul ropogós lesz, felül lédús 
marad.

Klímavezérlés felső és alsó hő használatával
Klasszikusan jó: nedvesség hozzáadásával minden 
hagyományos sütési recept a lehető legjobb lesz.

Klímavezérlés sütőautomatikával
Optimális sütés: a pirítás magas, a további sütés 
egyedi hőmérsékleten történik, nedvesség 
hozzáadásával.

Alacsony hőmérsékletű sütés
Gyengéd és szaftos: alacsony hőmérsékleten különö-
sen egyenletesen párolódik a hús – és kívül nem lesz 
száraz.

Saját programok
Kedvenc ételeihez: rögzítse az üzemmódot, a hőmér-
sékletet és az időtartamot, majd készítse el újra és újra 
az ételt.

Klímavezérlés
Friss, mintha pékségből hoznák: a párásításnak 
köszönhetően laza a tészta és ropogós a kéreg.

Speciális felhasználások
Rendkívülit egyszerűen: a speciális programokkal, mint 
pl. az aszalással, kiváló eredményeket ér el.

Az ikonok jelentése
Beépíthető sütők ikonjainak áttekintése

Vezérlés
Intuitív kezelés a nagy méretű teljes érintőkijelzőnek 
köszönhetően. Egyszerű és gyors érintéssel történő 
vezérlés.

Üzemmód és idő közvetlen kiválasztása érintőgombok-
kal, négysoros szöveges kijelzőn

Üzemmód és idő közvetlen kiválasztása érintőgombok-
kal, egysoros szöveges kijelzőn

MultiLingua
Multi-Talent: a kijelzőn több nyelv is beállítható, ez bizto-
sítja az információk érthetőségét.

Ápolási kényelem
Tapadásmentes felületkezelés a felülmúlhatatlan tisztítási 
kényelem érdekében

Öntisztító sütőtér

Energiahatékonysági osztály
A készülék energiahatékonysági osztályának besorolása.

Klímavezérlés
 A hagyományos üzemmód és a páratartalom kombináci-
ója. A felszereltségtől függően különböző lehetőségek 
állnak rendelkezésre.

FlexiClip teljesen kihúzható sín
Teljesen kihúzható sín, a sütőtéren kívüli rugalmas és 
biztonságos kezelés érdekében.

TasteControl
A megfelelő pontig: az idővezérelt sütési folyamat végén 
a sütőtér lehűl, elkerülve a nem kívánt utánsütést. 

Húsmaghőmérő tű
Fokra pontos sütés

FoodView
Az étel mindig szem előtt van – a sütőtérben található 
kamerának köszönhetően
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Beépíthető sütők
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés H 7260 B H 7260 BP H 7264 B
Forma és kialakítás
Beépíthető sütő • • •
Fogantyú nélküli/süllyeszthető gomb –/– –/– –/–
Élvezeti értéket növelő termékjellemzők
Gyors lehűtés/gyors lehűtés melegentartással –/– –/– –/–
Kábel nélküli húsmaghőmérő tű/húsmaghőmérő tű (kábeles) –/– –/– –/–
Előmelegítés/Crisp funkció –/– –/– –/–
Üzemmódok
Hőlégkeverés plusz/Eco hőlégkeverés/intenzív sütés/felolvasztás •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Alsó-felső sütés/alsó sütés/felső sütés •/•/– •/•/– •/•/–
Grill/kis grill/légkeveréses grill •/–/• •/–/• •/–/•
Klímavezérlés – – •
Automatikus programok • • •
Országspecifikus automatikus programok – – –
Sütőautomatika/alacsony hőmérsékletű sütés •/– •/– •/–
Kezelési kényelem
Kijelző DirectSensor S DirectSensor S DirectSensor S
MotionReact közeledést érzékelő szenzor – – –
FoodView – – –
SoftOpen/SoftClose •/• •/• •/•
Touch2Open – – –
Egyéni nyelvválasztás • • •
Programozható idejű gőzlöket – – –
Pontos idő kijelzése/dátum kijelzése/stopper •/–/• •/–/• •/–/•
Sütés indításának/végének/időtartamának beprogramozása •/•/• •/•/• •/•/•
Tényleges/kívánt/javasolt hőmérséklet •/•/• •/•/• •/•/•
Saját programok/egyéni beállítások –/• –/• –/•
Sabbat-üzemmód – – –
Hatékonyság és fenntarthatóság
Energiahatékonysági osztály (A+++ - D) A+ A+ A+
Maradékhő-hasznosítás – – –
Ápolási kényelem
Nemesacél készülékfront CleanSteel felülettel • • •
Sütőtér PerfectClean bevonattal és katalitikus hátfallal • – •
Pirolízises öntisztítás – • –
Fűtött/nem fűtött katalizátor –/– –/• –/–
CleanGlass ajtó • • •
Háztartási készülékek hálózatba kötése
Miele@home/MobileControl –/– –/– •/•
RemoteService/SuperVision kijelző –/– –/– •/–
Biztonság
Készülék-hűtőrendszer hűtött előlappal • • •
Biztonsági kikapcsolás/üzembehelyezési zár •/• •/• •/•
Műszaki adatok
Sütőtér térfogata (l)/szintek száma 76/5 76/5 76/5
Világítás 1 Halogén-Spot 1 Halogén-Spot 1 Halogén-Spot
Hőmérséklet-szabályozás (ºC) 30 – 300 30 – 300 30 – 300
Fülkeméretek (mm) (SZ x MA x MÉ) 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550
Teljes csatlakozási érték (kW)/feszültség (V)/biztosíték (A) 3,5/220 – 240/16 3,6/220 – 240/16 3,5/220 – 240/16
Szállított tartozék
Sütőtepsi/perforált sütőtepsi PerfectClean bevonattal 1/– 1/– 1/–
Univerzális tepsi PerfectClean bevonattal 1 1 1
Sütőrostély bevonat nélkül/PerfectClean bevonattal/pirolízisre alkalmas –/1/– –/–/1 –/1/–
FlexiClip teljesen kihúzható sín PerfectClean bevonattal vagy anélkül/
pirolízisre alkalmas –/1/– –/–/1 –/1/–
Felfogó rács PerfectClean bevonat nélkül/bevonattal/pirolízisre alkalmas –/1/– –/–/1 –/1/–
Szín
EDST/CLST • • •

Beépíthető sütők
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés H 7264 BP H 7464 BP H 7860 BP
Forma és kialakítás
Beépíthető sütő • • •
Fogantyú nélküli/süllyeszthető gomb –/– –/– –/–
Élvezeti értéket növelő termékjellemzők
Gyors lehűtés/gyors lehűtés melegentartással –/– •/• •/•
Kábel nélküli húsmaghőmérő tű/húsmaghőmérő tű (kábeles) –/– –/• •/–
Előmelegítés/Crisp funkció –/– •/• •/•
Üzemmódok
Hőlégkeverés plusz/Eco hőlégkeverés/intenzív sütés/felolvasztás •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Felső/alsó sütés/alsó sütés/felső sütés •/•/– •/•/– •/•/•
Grill/kis grill/légkeveréses grill •/–/• •/–/• •/•/•
Klímavezérlés • • •
Automatikus programok • • •
Országspecifikus automatikus programok – • •
Sütőautomatika/alacsony hőmérsékletű sütés •/– •/– •/•
Kezelési kényelem
Kijelző DirectSensor S DirectSensor M Touch
MotionReact közeledést érzékelő szenzor – – •
FoodView – – •
SoftOpen/SoftClose •/• •/• •/•
Touch2Open – – –
Egyéni nyelvválasztás • • •
Programozható idejű gőzlöket – • •
Pontos idő kijelzése/dátum kijelzése/stopper •/–/• •/•/• •/•/•
Sütés indításának/végének/időtartamának beprogramozása •/•/• •/•/• •/•/•
Tényleges/kívánt/javasolt hőmérséklet •/•/• •/•/• •/•/•
Saját programok/egyéni beállítások –/• 20/• 20/•
Sabbat-üzemmód – – •
Hatékonyság és fenntarthatóság
Energiahatékonysági osztály (A+++ - D) A+ A+ A+
Maradékhő-hasznosítás – – –
Ápolási kényelem
Nemesacél készülékfront CleanSteel felülettel – • •
Sütőtér PerfectClean bevonattal és katalitikus hátfallal – – –
Pirolízises öntisztítás • • •
Fűtött/nem fűtött katalizátor –/• –/• •/–
CleanGlass ajtó • • •
Háztartási készülékek hálózatba kötése
Miele@home/MobileControl •/• •/• •/•
RemoteService/SuperVision kijelző •/– •/– •/•
Biztonság
Készülék-hűtőrendszer hűtött előlappal • • •
Biztonsági kikapcsolás/üzembehelyezési zár •/• •/• •/•
Műszaki adatok
Sütőtér térfogata l-ben/Szintek száma 76/5 76/5 76/5
Világítás 1 Halogén-Spot 1 LED-Spot BrilliantLight
Hőmérséklet-szabályozás (ºC) 30 – 300 30 – 300 30 – 300
Fülkeméretek (mm) (SZ x MA x MÉ) 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550
Teljes csatlakozási érték (kW)/feszültség (V)/biztosíték (A) 3,6/220 – 240/16 3,6/220 – 240/16 3,7/220 – 240/16
Szállított tartozék
Sütőtepsi/perforált sütőtepsi PerfectClean bevonattal 1/– 1/– 1/–
Univerzális tepsi PerfectClean bevonattal 1 1 1
Sütőrostély bevonat nélkül/PerfectClean bevonattal/pirolízisre alkalmas –/–/1 –/–/1 –/–/1
FlexiClip teljesen kihúzható sín PerfectClean bevonattal vagy anélkül/
pirolízisre alkalmas –/–/1 –/–/1 –/–/1
Felfogó rács PerfectClean bevonat nélkül/bevonattal/pirolízisre alkalmas –/–/1 –/–/1 –/–/1
Szín
GRGR • •
EDST/CLST • • •
OBSW • •
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Beépíthető sütők
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés H 7890 BP
Forma és kialakítás
Beépíthető sütő •
Fogantyú nélküli/süllyeszthető gomb –
Élvezeti értéket növelő termékjellemzők
Gyors lehűtés/gyors lehűtés melegentartással –/–
Kábel nélküli húsmaghőmérő tű/húsmaghőmérő tű (kábeles) •
Előmelegítés/Crisp funkció •
Üzemmódok
Hőlégkeverés plusz/Eco hőlégkeverés/intenzív sütés/felolvasztás •/•/•/•
Felső/alsó sütés/alsó sütés/felső sütés •/•/•
Grill/kis grill/légkeveréses grill •/•/•
Klímavezérlés •
Automatikus programok •
Országspecifikus automatikus programok •
Sütőautomatika/alacsony hőmérsékletű sütés •/•
Kezelési kényelem
Kijelző M Touch
MotionReact közeledést érzékelő szenzor •
FoodView •
SoftOpen/SoftClose •/•
Touch2Open •
Egyéni nyelvválasztás •
Programozható idejű gőzlöket •
Pontos idő kijelzése/dátum kijelzése/stopper •/•/•
Sütés indításának/végének/időtartamának beprogramozása •/•/•
Tényleges/kívánt/javasolt hőmérséklet •/•/•
Saját programok/egyéni beállítások 20/•
Sabbat-üzemmód •
Hatékonyság és fenntarthatóság
Energiahatékonysági osztály (A+++ - D) A
Maradékhő-hasznosítás •
Ápolási kényelem
Nemesacél készülékfront CleanSteel felülettel •
Sütőtér PerfectClean bevonattal és katalitikus hátfallal –
Pirolízises öntisztítás •
Fűtött/nem fűtött katalizátor •/–
CleanGlass ajtó •
Háztartási készülékek hálózatba kötése
Miele@home/MobileControl •/•
RemoteService/SuperVision kijelző •/•
Biztonság
Készülék-hűtőrendszer hűtött előlappal •
Biztonsági kikapcsolás/üzembehelyezési zár •/•
Műszaki adatok
Sütőtér térfogata l-ben/Szintek száma 90/3
Világítás BrilliantLight
Hőmérséklet-szabályozás (ºC) 30 – 300
Fülkeméretek (mm) (SZ x MA x MÉ) 860 x 860 x 517 x 517 x 550
Teljes csatlakozási érték (kW)/feszültség (V)/biztosíték (A) 5,6/230/16/3
Szállított tartozék
Sütőtepsi/perforált sütőtepsi PerfectClean bevonattal 1/–
Univerzális tepsi PerfectClean bevonattal 1
Sütőrostély bevonat nélkül/PerfectClean bevonattal/pirolízisre 
alkalmas –/–/1
FlexiClip teljesen kihúzható sín PerfectClean bevonattal vagy anélkül/
pirolízisre alkalmas 1
Felfogó rács PerfectClean bevonat nélkül/bevonattal/pirolízisre 
alkalmas –/–/1
Szín
EDST/CLST •

ArtLine beépíthető, fogantyú nélküli készülékek 
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés H 7464 BPX H 7860 BPX
Forma és kialakítás
Beépíthető sütő • •
Fogantyú nélküli/süllyeszthető gomb  •/– •/–
Élvezeti értéket növelő termékjellemzők
Gyors lehűtés/gyors lehűtés melegentartással •/• •/•
Kábel nélküli húsmaghőmérő tű/kábeles húsmaghőmérő tű –/• •/–
Előmelegítés/Crisp funkció •/• •/•
Üzemmódok
Hőlégkeverés plusz/Eco hőlégkeverés/intenzív sütés/felolvasztás •/•/•/• •/•/•/•
Felső/alsó sütés/alsó sütés/felső sütés •/•/– •/•/•
Grill/kis grill/légkeveréses grill •/–/• •/•/•
Klímavezérlés • •
Automatikus programok • •
Országspecifikus automatikus programok • •
Sütőautomatika/alacsony hőmérsékletű sütés •/– •/•
Kezelési kényelem
Kijelző DirectSensor M Touch
MotionReact közeledést érzékelő szenzor – •
FoodView – •
SoftOpen/SoftClose •/• •/•
3D kezelőpult • •
Egyéni nyelvválasztás • •
Programozható idejű gőzlöket • •
Pontos idő kijelzése/dátum kijelzése/stopper •/•/• •/•/•
Sütés indításának/végének/időtartamának beprogramozása •/•/• •/•/•
Tényleges/kívánt/javasolt hőmérséklet •/•/• •/•/•
Saját programok/egyéni beállítások 20/• 20/•
Sabbat-üzemmód – –
Hatékonyság és fenntarthatóság
Energiahatékonysági osztály (A+++ - D) A+ A+
Maradékhő-hasznosítás – –
Ápolási kényelem
Nemesacél készülékfront CleanSteel felülettel* – –
Sütőtér PerfectClean bevonattal és katalitikus hátfallal – –
Pirolízises öntisztítás • •
Fűtött/nem fűtött katalizátor –/• •/–
CleanGlass ajtó • •
Háztartási készülékek hálózatba kötése
Miele@home/MobileControl •/• •/•
RemoteService/SuperVision kijelző •/– •/•
Biztonság
Készülék-hűtőrendszer hűtött előlappal • •
Biztonsági kikapcsolás/üzembehelyezési zár •/• •/•
Műszaki adatok
Sütőtér térfogata l-ben/Szintek száma 76/5 76/5
Világítás 1 LED-Spot BrilliantLight
Hőmérséklet-szabályozás (ºC) 30 – 300 30 – 300
Fülkeméretek (mm) (SZ x MA x MÉ) 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550
Teljes csatlakozási érték (kW)/feszültség (V)/biztosíték (A)/
szakaszok száma 3,6/220 – 240/16 3,7/220 – 240/16
Szállított tartozék
Sütőtepsi/perforált sütőtepsi PerfectClean bevonattal 1/– 1/–
Univerzális tepsi PerfectClean bevonattal 1 1
Sütőrostély bevonat nélkül/PerfectClean bevonattal/pirolízisre alkalmas –/–/1 –/–/1
FlexiClip teljesen kihúzható sín, PyroFit –/–/1 –/–/1
Felfogó rács PerfectClean bevonat nélkül/bevonattal/pirolízisre alkalmas –/–/1 –/–/1
Szín
GRGR • •
OBSW • •
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Három sütési funkció a legkisebb területen
Épp olyan egyedi, mint ön!

A mikrohullámú funkcióval kombinált kompakt sütő intelligens 
módon kapcsolja össze két nagy teljesítményű készülék előnyeit egy 
45 cm magas fülkében: a készülék teljes értékű sütő a legkülön-
félébb üzemmódokkal, amilyen pl. a hőlégkeverés plusz. És minde-
mellett nagy teljesítményű mikrohullámmal is működik. A választás 
az öné: használhatja a funkciókat külön, és például a sütő üzemmó-
dokkal finom kenyeret vagy süteményeket süthet, a mikrohullám 
funkcióval pedig megmelegíthet egy csésze kakaót. Esetleg egy-
szerre használja mindkét funkciót: a hagyományos üzemmód és a 
mikrohullám funkció kombinációjával számos ételt sokkal gyorsab-
ban elkészíthet – ételenként akár 30%-nyi időt is megtakarítva.
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Milyen kényelmi funkciókat szeretne?
Miele mikrohullámú üzemmóddal rendelkező beépített sütők termékjellemzői*

* Modellfüggő
1) Szabadalom: EP 1 345 474 B1

3in1
Mikrohullámú, sütő vagy kombi üzemmód 
az ételek ideális elkészítéséhez mindössze 
egyetlen készülékben.

Quick&Gentle
Az új Quick&Gentle funkcióval a hagyomá-
nyos hőt először kombinálhatja fokozatmen-
tes mikrohullámmal – ráadásul teljesen az 
igényeinek megfelelően. Az eredmény: 
rövidebb ételkészítési idő és a kívánsága 
szerint sütött ételek. Ezt az innovatív inverter 
technológia teszi lehetővé – a nagyobb 
rugalmasságért a mindennapi főzés során.

Speciális tapadásmentes bevonat
Könnyű tisztítás: a speciálisan strukturált 
felület karcálló és tapadásgátló bevonattal 
rendelkezik.

Speciális automatikus 
programok

Finom fogások pillanatok alatt: legyen az 
akár kenyér, sütemény vagy hús – minden 
étel automatikusan elkészül.

Húsmaghőmérő tű
Kényelmes vezérlés: a hátralévő idő kijelzője 
tájékoztatja, mikor sült meg optimálisan az 
étel.

Miele@home – hálózatba kapcsolt 
készülékek
Akár otthon, akár útközben – bárhonnan 
kezelheti háztartási készülékeit, rugalmasan 
alakítva hétköznapjait.
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Hőlégkeverés plusz
Lenyűgözően szellős és laza: ideális a kímélő sütéshez 
akár két szinten egyszerre.

Alsó-felső sütés
Univerzálisan használható és klasszikusan jó: minden 
hagyományos sütési recept sikeres lesz.

Intenzív sütés
Ropogós alap, ízletes feltét: pizza, quiche vagy gyü-
mölcstorta – alul ropogós, felül lédús.

Minden recepthez a megfelelő beállítás
A Miele mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütők üzemmódjai*

Eco-hőlégkeverés
Különösen energiatakarékos: szaftos sültek vagy kiváló 
felfújtak optimális készítése.

Sabbat program
Ételek előre programozása akár 72 órával: az egyedül-
álló Sabbat programmal hosszú távra is tervezhet.

Alsó hő
Egyedi elkészítés: olyan fogásokhoz, melyek vízfürdő-
ben készülnek vagy utósütést igényelnek.

Felolvasztás
Gyengéd a mélyhűtött ételekhez: kíméletes felolvasz-
tás hideg levegővel és ideális körülmények között.

Légkeveréses grill
Kívül roppanós, belül szaftos: ideális csirkéhez, kacsá-
hoz, csülökhöz, göngyölt húsokhoz és más 
húsételhez.

Grill
Sokoldalú beltéri eszköz: nagyobb mennyiségű steak, 
kolbász, nyárs, és sok más grillezéséhez.

Sütőautomatika
Így marad a hús szaftos: a hús pirítása magasabb 
hőmérsékleten, a készre sütés előre beállított hőmér-
sékleten történik.

Booster
Expressz sebesség a sietősöknek: azok, akiknek 
sokszor csak kevés idejük van a főzésre, különösen 
értékelni fogják ezt a programot.

Automatikus programok
Több mint száz fogást készíthet: legyen az kenyér, 
sütemény vagy szárnyas – minden étel automatikusan 
készül.

* Modellfüggő

Mikrohullám + grill
Sütés és grillezés: így lesz tökéletes grillezett aromája a 
húsnak, halnak, grillzöldségnek és még sok egyébnek.

Mikrohullám + légkeveréses grill
Sokoldalú beltéri eszköz: nagyobb mennyiségű kol-
bász, nyárs, zöldség és sok más grillezéséhez.

Mikrohullám + sütőautomatika
Belül szaftos, kívül ropogós: a hús pirítása magasabb 
hőmérsékleten, a készre sütés mikrohullámmal 
történik.

Mikrohullám + hőlégkeverés plusz
Akár sütemény, akár a vasárnapi sült: ideális a gyors 
és kímélő sütéshez akár két szinten egyszerre.

Alacsony hőmérsékletű sütés
Gyengéd és szaftos: alacsony hőmérsékleten különö-
sen egyenletesen párolódik a hús – és kívül nem lesz 
száraz.

Saját programok
Húsz kedvenc ételéhez: rögzítse az üzemmódot, a 
hőmérsékletet és az időtartamot, majd készítse el újra 
és újra az ételt.

Mikrohullám
Egy csésze teavíz gyors felmelegítése vagy ételmelegí-
tés: hatékony kényelem rövid idő alatt.

Speciális felhasználások
Rendkívülit egyszerűen: a speciális programokkal, mint 
pl. az aszalással, kiváló eredményeket ér el.

Vezérlés
Intuitív kezelés a nagy méretű teljes érintőkijelzőnek 
köszönhetően. Egyszerű és gyors érintéssel történő 
vezérlés.

Üzemmód és idő közvetlen kiválasztása érintőgombok-
kal, négysoros szöveges kijelzőn

Üzemmód és idő közvetlen kiválasztása érintőgombok-
kal, egysoros szöveges kijelzőn

MultiLingua
Multi-Talent: a kijelzőn több nyelv is beállítható, ez bizto-
sítja az információk érthetőségét.

Ápolási kényelem
Tapadásmentes felületkezelés a felülmúlhatatlan tisztítási 
kényelem érdekében

Quick & Gentle 
Gyorsabb elkészítés, valamint a mikrohullám-teljesítmény 
fokozatmentes szabályozása 300 W-tól az inverter 
technológiának köszönhetően.

Mikrohullám-teljesítmény
Mikrohullám-teljesítmény: 1000 Watt

Kombinált üzemmód
Rugalmas és időtakarékos a hagyományos működési 
mód és a mikrohullámú üzemmód kombinációjának 
köszönhetően, így akár 30%-nyi időt takaríthat meg

Automatikus programok
Teljesen automatikus ételkészítés, erőfeszítés nélkül

Húsmaghőmérő tű
Fokra pontos sütés

Az ikonok jelentése
Mikrohullámú üzemmóddal rendelkező sütők ikonjainak áttekintése



46 47

M
ie

le
 s

üt
ő

k 
m

ik
ro

hu
llá

m
ú 

üz
em

m
ó

d
d

al

Mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütők
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés H 7240 BM H 7440 BM H 7840 BM
Forma és kialakítás
Mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütő • • •
Fogantyú nélküli – – –
Élvezeti értéket növelő termékjellemzők
Quick & Gentle • • •
Húsmaghőmérő tű (kábeles) – – •
Melegentartás/Crisp funkció •/– •/– •/•
Üzemmódok
Hőlégkeverés plusz/Eco hőlégkeverés/intenzív sütés/felolvasztás •/•/–/• •/•/–/• •/•/•/•
Felső és alsó hő/alsó hő –/– –/– •/•
Grill/légkeveréses grill •/• •/• •/•
Automatikus programok • • •
Országspecifikus automatikus programok – • •
Sütőautomatika/alacsony hőmérsékletű sütés •/– •/– •/•
Mikrohullám • • •
Mikrohullámú sütő hőlégkeverés plusz funkcióval/sütőautomatikával/
grillel/légkeveréses grillel •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Speciális felhasználások – • •
Kezelési kényelem
Kijelző DirectSensor S DirectSensor M Touch
MotionReact közeledést érzékelő szenzor – – •
SoftOpen/SoftClose •/• •/• •/•
Touch2Open – – –
Egyéni nyelvválasztás • • •
Popcorn funkció • • •
Pontos idő kijelzése/dátum kijelzése/stopper •/–/• •/•/• •/•/•
Sütés indításának/végének/időtartamának beprogramozása •/•/• •/•/• •/•/•
Tényleges/kívánt/javasolt hőmérséklet •/•/• •/•/• •/•/•
Javasolt mikrohullámú teljesítmény/gyors mikrohullám •/• •/• •/•
Saját programok/egyéni beállítások –/• 20/• 20/•
Sabbat-üzemmód – – •
Hatékonyság és fenntarthatóság
Maradékhő-hasznosítás – • •
Ápolási kényelem
Nemesacél készülékfront CleanSteel felülettel • • •
Nemesacél sütőtér strukturált felülettel és PerfectClean bevonattal • • •
CleanGlass ajtó • • •
Háztartási készülékek hálózatba kötése
Miele@home/MobileControl •/• •/• •/•
RemoteService/SuperVision kijelző •/– •/– •/•
Biztonság
Készülék-hűtőrendszer hűtött előlappal • • •
Biztonsági kikapcsolás/üzembehelyezési zár •/• •/• •/•
Műszaki adatok
Sütőtér térfogata (l)/szintek száma –/3 –/3 –/3
Világítás 1 LED-Spot 1 LED-Spot 1 LED-Spot
Hőmérséklet-szabályozás (°C) 30 – 225 30 – 225 30 – 225
Elektronikusan vezérelt mikrohullám-teljesítmény • • •
Mikrohullám-teljesítmény fokozatok (W) 80/150/300/450/600/850/1000 80/150/300/450/600/850/1000 80/150/300/450/600/850/1000
Teljes csatlakozási érték (kW)/feszültség (V)/biztosíték (A) 2,2/220 – 240/16 2,2/220 – 240/16 3,2/220 – 240/16
Fülkeméretek (mm) (SZ x MA x MÉ) 560 – 568 x 450 – 452 x 550 560 – 568 x 450 – 452 x 550 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Szállított tartozék
Sütőrostély PerfectClean bevonattal 1 1 1
Üvegtál 1 1 2
Szín
Nemesacél • • •
Grafitszürke – • •
Obszídiánfekete – • •

ArtLine beépíthető, fogantyú nélküli készülékek
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés H 7440 BMX H 7840 BMX
Forma és kialakítás
Mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütő • •
Fogantyú nélküli • •
Élvezeti értéket növelő termékjellemzők
Quick & Gentle • •
Húsmaghőmérő tű (kábeles) – •
Melegentartás/Crisp funkció •/– •/•
Üzemmódok
Hőlégkeverés plusz/Eco hőlégkeverés/intenzív sütés/felolvasztás •/•/–/• •/•/•/•
Felső és alsó hő/alsó hő –/– •/•
Grill/légkeveréses grill •/• •/•
Automatikus programok • •
Országspecifikus automatikus programok • •
Sütőautomatika/alacsony hőmérsékletű sütés •/– •/•
Mikrohullám • •
Mikrohullámú sütő hőlégkeverés plusz funkcióval/sütőautomatikával/
grillel/légkeveréses grillel •/•/•/• •/•/•/•
Speciális felhasználások • •
Kezelési kényelem
Kijelző DirectSensor M Touch
MotionReact közeledést érzékelő szenzor – •
SoftOpen/SoftClose •/• •/•
Touch2Open • •
Egyéni nyelvválasztás • •
Popcorn funkció • •
Pontos idő kijelzése/dátum kijelzése/stopper •/•/• •/•/•
Sütés indításának/végének/időtartamának beprogramozása •/•/• •/•/•
Tényleges/kívánt/javasolt hőmérséklet •/•/• •/•/•
Javasolt mikrohullámú teljesítmény/gyors mikrohullám •/• •/•
Saját programok/egyéni beállítások 20/• 20/•
Sabbat-üzemmód – –
Hatékonyság és fenntarthatóság
Maradékhő-hasznosítás • •
Ápolási kényelem
Nemesacél készülékfront CleanSteel felülettel – –
Nemesacél sütőtér strukturált felülettel és PerfectClean bevonattal • •
CleanGlass ajtó • •
Háztartási készülékek hálózatba kötése
Miele@home/MobileControl •/• •/•
RemoteService/SuperVision kijelző •/– •/•
Biztonság
Készülék-hűtőrendszer hűtött előlappal • •
Biztonsági kikapcsolás/üzembehelyezési zár •/• •/•
Műszaki adatok
Sütőtér térfogata (l)/szintek száma –/3 –/3
Világítás 1 LED-Spot 1 LED-Spot
Hőmérséklet-szabályozás (°C) 30 – 225 30 – 225
Elektronikusan vezérelt mikrohullám-teljesítmény • •
Mikrohullám-teljesítmény fokozatok (W) 80/150/300/450/600/850/1000 80/150/300/450/600/850/1000
Teljes csatlakozási érték (kW)/feszültség (V)/biztosíték (A) 2,2/220 – 240/16 3,2/220 – 240/16
Fülkeméretek (mm) (SZ x MA x MÉ) 560 – 568 x 450 – 452 x 550 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Szállított tartozék
Sütőrostély PerfectClean bevonattal 1 1
Üvegtál 1 2
Szín
Grafitszürke • •
Obszídiánfekete • •



48 49

M
ie

le
 g

őz
p

ár
o

ló
k

G Ő Z P Á R O L Ó K



50 51

M
ie

le
 g

őz
p

ár
o

ló
k

Milyen fülke áll rendelkezésére 

és milyen sütőteret részesít előnyben?
Miele gőzpárolók fülkeméretei és belső tere

Fülkeméretek

Belső tér

Külső gőzelőállítás

Klasszikus kivitel
60 cm széles, 45 cm magas

A Miele gőzpárolók többféle kivitelben kaphatók. Találja meg közülük azt a készüléket, amely 
tökéletesen illik a konyhájába.

Szabadon álló kivitel
50 cm széles, 37 cm magas

Gőzpárolók
A Miele egyfunkciós gőzpároló 40–100 °C 
közötti hőmérsékleten túlnyomás nélkül 
üzemel. Kíméletesen készíthet vele zöldsé-
get, halat, köreteket, desszerteket és sok 
más ételt.

DualSteam
Külső gőzelőállítás a nagy 

párolóterekhez

Más rendszerekkel ellentétben valamennyi 
Miele gőzpároló gőzfejlesztője a párolótéren 
kívül helyezkedik el. Ez számos előnyt 
biztosít a pároláshoz: ideális gőzmennyisé-
get, optimális hőmérsékletmérést és -tar-
tást, mennyiségtől független ételkészítési 
időket, valamint gyors felmelegítést. Ennek 
köszönhetően a párolótérben a vízkő sem 
tud lerakódni, a tisztítása is rendkívül 
egyszerű.

MonoSteam
Külső gőzelőállítás kisebb párolóterekhez

Kivitelek

Beépíthető gőzpároló 
A Miele gőzpárolók sokféleképpen integrálhatók a konyhai kialakításba. A 
kompakt kialakításuknak köszönhetően tökéletesen illeszkednek a szokásos 
szekrényfülkékbe. Ez lehetővé teszi, hogy egyedileg határozza meg Miele 
gőzpárolójának helyét.

Szabadon álló gőzpároló 
Ha már nincs több hely a konyhájában további beépített készülékek telepíté-
séhez, akkor sem kell lemondania a gőzpárolók előnyeiről. A Miele szaba-
don álló gőzpároló ideális módon elhelyezhető a konyhai munkalapon. A 
kényelmes kezelést és az alkalmazások sokaságát épp úgy biztosítja ez a 
készülék is, mint a beépíthető gőzpároló.
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Milyen kényelmi funkciókat szeretne?
Gőzpárolók termékjellemzői*

Strukturált felületű 
nemesacél sütőtér

Kiváló minőségű és könnyen kezelhető: 
összes gőzpárolónk nemesacél párolótérrel 
rendelkezik.

DualSteam
Tökéletesség az ön ízlése 

szerint: a sütő és a főzőlap optimális kiegé-
szítőjeként a Miele gőzpároló a legjobb 
párolási eredményről gondoskodik a 
DualSteam technológiával. Akár komplett 
menük több fogását is elkészítheti egy-
szerre. A gyors felmelegedési idő, az egyen-
letes gőzelosztás és az optimális hőmérsék-
let lehetővé teszi az élvezetes és fokra 
pontosan párolt ételek kényelmes elkészíté-
sét. Erről az egyedülálló külső DualSteam 
technológia gondoskodik. Nagy párolótér, nagy felület

Maximális helykínálat: mély 
párolótér és nagy felület több adag egy-
szerre történő elkészítéséhez.

Automatikus programok
Mindig tökéletesre párolva: akár 135 étel ké-
szítése optimálisan és kényelmesen – biztos 
sikerrel.

Automatikus menüpárolás
Több összetevő egyidejű 

párolása: a hőmérséklet, ételkészítési idő és 
sorrend meghatározása automatikus.

Külső gőzelőállítás 
Gőzfejlesztés a párolótéren kívül: az egyen-
letesen párolt élelmiszerek megőrzik a 
színüket is.

* Modellfüggő
1) Szabadalom: EP 2 3469191 B2
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Vezérlés
Üzemmód és idő közvetlen kiválasztása érintőgombok-
kal, négysoros szöveges kijelzőn

Üzemmód és idő közvetlen kiválasztása érintőgombok-
kal, egysoros szöveges kijelzőn

Hőmérséklet és idő kiválasztása érintőgombokkal, hét 
szegmenses kijelzőn

Párolótér térfogata
A Miele gőzpároló különböző méretű párolóterekkel 
érhető el – 24 literes és 40 literes változatban

MultiLingua
Multi-Talent: a kijelzőn több nyelv is beállítható, ez bizto-
sítja az információk érthetőségét.

Szuvid párolás
Párolási folyamat, mely során az ételeket kímélő módon 
vákuum-csomagolásban párolják.

Gőztechnológiák
Gyors gőzelőállítás és egyenletes gőzelosztás a két 
gőzkivezetésen keresztül.

Az ikonok jelentése
A gőzpároló ikonjainak áttekintése

Beépíthető gőzpárolók 
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés DG 2840
Forma és kialakítás
Beépíthető gőzpároló •
Élvezeti értéket növelő termékjellemzők
Menüpárolás az ízek keveredése nélkül •
Automatikus programok egyénileg beállítható ételekkel •
Melegentartás •
Üzemmódok
Gőzpárolás/szuvid •/–
Automatikus programok •
Felolvasztás/felmelegítés •/•
Kezelési kényelem
Kijelző EasySensor
SoftOpen/SoftClose •/•
MultiLingua –
Gőzpárolás egyszerre legfeljebb 3 szinten •
Teljes menük egyidejű párolása gőzzel •
Gőzredukálás a párolási idő vége előtt •
Pontos idő kijelzése/dátum kijelzése/stopper –/–/–
A párolás indításának/végének/időtartamának beprogramozása –/–/•
Tényleges/kívánt/javasolt hőmérséklet •/–/–
Saját programok/egyéni beállítások –/•
Ápolási kényelem
Nemesacél készülékfront CleanSteel felülettel •
Külső gőzfejlesztő •
Nemesacél sütőtér strukturált felülettel •
Padlófűtőtest a kondenzvíz csökkentéséhez •
Automatikus vízlágyítás •
CleanGlass ajtó •
Gőztechnológia és vízellátás
DualSteam •
Víztartalék kb. 90 perces párolási időre •
Frissvíztartály •
Kivehető frissvíztartály Push2release mechanizmussal •
Háztartási készülékek hálózatba kötése
Miele@home/MobileControl –/–
RemoteService –
Biztonság
Készülékhűtő rendszer hűvös előlappal •
Biztonsági kikapcsolás/üzembe helyezési zár •/–
Műszaki adatok
L-párolótér •
Sütőtér térfogata (l) 40
Ételkészítési szintek száma 4
Sütőtér megvilágítása –
Hőmérséklet-szabályozás gőzpároló üzemmódban °C-ban 40 – 100
Fülkemagasság mm-ben (SZ x MA x MÉ) 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Teljes csatlakozási érték (kW)/feszültség (V)/biztosíték (A) 3,6/230/0
Szállított tartozék
Perforált/zárt aljú nemesacél párolóedény 2/1
Rács/felfogótál 1/1
Szín
Nemesacél •
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Beépíthető gőzpárolók 
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés DG 7240 DG 7440
Forma és kialakítás
Beépíthető gőzpároló • •
Élvezeti értéket növelő termékjellemzők
Menüpárolás az ízek keveredése nélkül • •
Automatikus programok egyénileg beállítható ételekkel • •
Melegentartás • •
Üzemmódok
Gőzpárolás/szuvid •/– •/•
Automatikus programok • •
Felolvasztás/felmelegítés •/• •/•
Kezelési kényelem
Kijelző DirectSensor S DirectSensor
SoftOpen/SoftClose •/• •/•
MultiLingua • •
Gőzpárolás egyszerre legfeljebb 3 szinten • •
Teljes menük egyidejű párolása gőzzel • •
Gőzredukálás a párolási idő vége előtt • •
Pontos idő kijelzése/dátum kijelzése/stopper •/–/• •/•/•
A párolás indításának/végének/időtartamának beprogramozása •/•/• •/•/•
Tényleges/kívánt/javasolt hőmérséklet •/–/• •/•/•
Saját programok/egyéni beállítások –/• 20/•
Ápolási kényelem
Nemesacél készülékfront CleanSteel felülettel • •
Külső gőzfejlesztő • •
Nemesacél sütőtér strukturált felülettel • •
Padlófűtőtest a kondenzvíz csökkentéséhez • •
Automatikus vízlágyítás • •
CleanGlass ajtó • •
Gőztechnológia és vízellátás
DualSteam • •
Víztartalék kb. 90 perces párolási időre • •
Frissvíztartály • •
Kivehető frissvíztartály Push2release mechanizmussal • •
Háztartási készülékek hálózatba kötése
Miele@home/MobileControl •/• •/•
RemoteService • •
Biztonság
Készülékhűtő rendszer hűvös előlappal • •
Biztonsági kikapcsolás/üzembe helyezési zár •/• •/•
Műszaki adatok
L-párolótér • •
Sütőtér térfogata (l) 40 40
Ételkészítési szintek száma 4 4
Sütőtér megvilágítása – 2 LED-Spot
Hőmérséklet-szabályozás gőzpároló üzemmódban °C-ban 40 – 100 40 – 100
Fülkemagasság mm-ben (SZ x MA x MÉ) 560 – 568 x 450 – 452 x 550 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Teljes csatlakozási érték (kW)/feszültség (V)/biztosíték (A) 3,6/230/0 3,6/230/0
Szállított tartozék
Perforált/zárt aljú nemesacél párolóedény 2/1 2/1
Rács/felfogótál 1/1 1/1
Szín
Nemesacél • •
Grafitszürke – •
Obszídiánfekete – •

Beépíthető gőzpárolók 
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés DG 6001
Forma és kialakítás
Szabadon álló gőzpároló •
Készülék színe obszídiánfekete
Burkolat színe CleanSteel nemesacél
Élvezeti értéket növelő termékjellemzők
Külső gőzfejlesztés •
Menüpárolás az ízek keveredése nélkül •
Üzemmódok
Gőzpárolás •
Kezelési kényelem
Kijelző EasySensor
Ételkészítés mennyiségtől függetlenül •
Gőzpárolás egyszerre legfeljebb 3 szinten •
Tényleges hőmérséklet kijelzése •
Hangjelzés az előírt hőmérséklet elérésekor •
Ápolási kényelem
Nemesacél készülékfront CleanSteel felülettel –
Külső gőzfejlesztő •
Padlófűtőtest a kondenzvíz csökkentéséhez •
Gyorszár a felfogó rács számára •
Automatikus vízlágyítás •
Gőztechnológia és vízellátás
MonoSteam •
Víztartalék kb. 90 perces párolási időre •
Víztartály gőzfejlesztővel •
Biztonság
Készülékhűtő rendszer hűvös előlappal •
Biztonsági kikapcsolás •
Párologtatós hűtőrendszer •
Műszaki adatok
Sütőtér térfogata (l) 24
Ételkészítési szintek száma 3
Ajtózsanér balra
Hőmérséklet-szabályozás gőzpároló üzemmódban °C-ban 40 – 100
Készülék méretei mm-ben (SZ x MA x MÉ) 495 x 382 x 327
Teljes csatlakozási érték (kW)/feszültség (V)/biztosíték (A) 2,2/230/10
Csatlakozó kábel –
Elektromos kábel hossza (m) 2,0
Szállított tartozék
Kivehető nemesacél felfogó rács 1
Perforált/zárt aljú nemesacél párolóedény 2/–
Tűzhelyrács –
Felfogótál 1
Szín
Obszídiánfekete •
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Kényelmes változatok
Miele kombi gőzpárolók

Kombinált párolás a Mielével – "három az egyben" elv

Kivitelek

A "három az egyben" elv minden kívánságot 
teljesít: a kombi gőzpárolóval egy teljes 
értékű gőzpároló, egy teljes értékű sütő és 
egy teljes értékű kombinált készülék áll 
rendelkezésére. A DualSteam technológiá-
nak köszönhetően az élelmiszerek párolása 
kíméletesen és egyenletesen történik. 
Emellett számos sütőfunkció, például felső 
és alsó hő, intenzív sütés, grill vagy hőlégke-
verés plusz áll rendelkezésére, amely 
lehetővé teszi az ételek egyedi elkészítését.

A kombi gőzpároló teljes tudását a kombi-
nált párolás során mutatja be – ez a száraz 
hő és a százalékos arányban hozzáadott 
pára kombinációja, amely különösen hússü-
tés közben hoz tökéletes eredményeket. A 
Miele kombi gőzpároló különböző méretek-
ben kapható – minden konyhai helyzethez a 
megfelelő készülék.

Kombi gőzpárolóink két méretben kapha-
tók, így minden beépítési szituációban 
garantálják az intenzív és egészséges ízt.

XL kombi gőzpároló
Gőzpároló, sütő és kombi gőzpároló egy-
ben: a Miele XL kombi gőzpároló egy 
gőzpároló és egy teljes értékű sütő összes 
funkcióját nyújtja. Változatos üzemmódok és 
kábeles vagy kábel nélküli húsmaghőmérő 
tű gondoskodik a tökételes ételkészítésről. A 
kiegészítő nedvességet kombináló lehető-
ségek és a különösen nagy sütőtér sokol-
dalú tehetséggé varázsolják a kombi gőzpá-
rolót. A készüléket beépítheti magában egy 
45 cm magas és 60 cm széles fülkébe, vagy 
egy 14 cm magas melegentartó vagy 
vákuumozó fiókkal együtt egy 
60 cm x 60 cm méretű fülkébe.

XXL kombi gőzpároló
Ennél a készüléknél is egy teljes értékű 
gőzpárolóról, egy teljes értékű sütőről és 
egy teljes értékű kombi gőzpárolóról van 
szó: ezúttal XXL-es formátumban, mivel a 
készülék a klasszikus, 60 x 60 cm-es 
fülkébe illik. Egy 29 cm magas fiókkal 
kombinálva újszerű összeállítás jöhet létre 
konyhájában. 
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Milyen kényelmi funkciókat szeretne?
Kombi gőzpárolók termékjellemzői*

* Modellfüggő
1) Szabadalom: EP 2 197 326

Kombinált párolás
Kívül ropogósan és belül 

szaftosan szereti? A kombinált párolás az 
ízlése szerinti eredményeket nyújtja.

DualSteam
Tökéletesség az ön ízlése 

szerint: a sütő és a főzőlap optimális kiegé-
szítőjeként a Miele kombi gőzpároló a 
legjobb párolási eredményről gondoskodik 
a DualSteam technológiával. Akár komplett 
menük több fogását is elkészítheti egy-
szerre. A gyors felmelegedési idő, az egyen-
letes gőzelosztás és az optimális hőmérsék-
let lehetővé teszi az élvezetes és fokra 
pontosan párolt ételek kényelmes elkészíté-
sét. Erről az egyedülálló külső DualSteam 
technológia gondoskodik. Három az egyben 

Helytakarékos kombináció: sütő 
üzemmód, gőz- és kombinált párolás az 
optimális ételkészítés érdekében.

Strukturált felületű nemesacél sütőtér
Kiváló minőségű és könnyen kezelhető: 
összes gőzpárolónk nemesacél sütőtérrel 
rendelkezik.

Mix & Match
Ízletes fogások pillanatok alatt: 
a Mix & Match segítségével különböző éte-
leket egyszerre párolhat.

Motorosan felemelkedő 
kezelőpanel és SoftClose1)

Kényelmes: a kezelőpanelt egy érintéssel 
kinyithatja – mögötte található a víztartály és 
a húsmaghőmérő tű.



64 65

M
ie

le
 k

o
m

b
i g

őz
p

ár
o

ló

Hőlégkeverés plusz
Lenyűgözően szellős és laza: ideális a gyors és kímélő 
sütéshez akár két szinten egyszerre.

Eco-gőzpárolás
Gazdaságos és fenntartható: takarítson meg energiát 
az ételkészítés során

Kombinált párolás/hőlégkeverés plusz
Optimális eredmények: a plusz nedvesség maximális 
élvezetet garantál a kenyerekhez, zsemlékhez, húsok-
hoz és sok máshoz.

Kombinált párolás/alsó-felső sütés
Az ételek egyenletesen párolódnak alulról és felülről 
– így tökéletesen sikerülnek a kenyerek.

Kombinált párolás/grill
Különösen a magas zsírtartalmú halak és húsok 
lesznek szaftosak – ropogós bőrrel vagy kéreggel.

Eco-hőlégkeverés
Energia és idő takarékos: akár három szinten készíthet 
egyszerre ételeket, mégis energiatakarékosan.

Sabbat program
Ételek előre programozása akár 72 órával: az egyedül-
álló Sabbat programmal hosszú távra is tervezhet.

Szuvid párolás
A legkiválóbb íz: a vákuumban párolt hús, zöldség 
vagy gyümölcs utolérhetetlen ízélményt eredményez.

Mix & Match
Gyors fogás egy tányéron: a Mix & Match funkció akár 
három olyan alapanyagot is javasol önnek, amelyek 
egyszerre elkészíthetők.

Gőzpárolás
Kímélő és egészséges ételkészítés: különösen érzé-
keny ételekhez alkalmas.

Minden recepthez a megfelelő beállítás
Miele kombi gőzpárolók sokrétű alkalmazási lehetőségei

Alsó-felső sütés
Univerzálisan használható és klasszikusan jó: minden 
hagyományos sütési recept a lehető legjobb lesz.

Grill
Sokoldalú beltéri eszköz: nagyobb mennyiségű steak, 
kolbász, nyárs, és sok más grillezéséhez.

Speciális felhasználások
Rendkívülit egyszerűen: a speciális programokkal, mint 
pl. az aszalással, kiváló eredményeket ér el.

Speciális sütemények
Ízletes süteményeket varázsolhat: az égetett tészták, a 
sós sütemények és a kevert tészták olyanok lesznek, 
mint a péknél.

Felső hő
Utolsó simítás a külső és az íz tekintetében: így tökéle-
tes lesz a csőben sütés, hirtelen sütés vagy utósütés.

Légkeveréses grill
Kívül roppanós, belül szaftos: ideális csirkéhez, kacsá-
hoz, csülökhöz, göngyölt húsokhoz és más 
húsételhez.

Alsó hő
Egyedi elkészítés: olyan fogásokhoz, melyek vízfürdő-
ben készülnek vagy utósütést igényelnek.

Intenzív sütés
Ropogós alap, ízletes feltét: pizza, quiche vagy gyü-
mölcstorta – alul ropogós, felül lédús.

Az ikonok jelentése
A kombi gőzpároló ikonjainak áttekintése

Vezérlés
Intuitív kezelés a nagy méretű teljes érintőkijelzőnek 
köszönhetően. Egyszerű és gyors érintéssel történő 
vezérlés.

Üzemmód és idő közvetlen kiválasztása érintőgombok-
kal, négysoros szöveges kijelzőn

Sütőtér térfogata
A Miele kombi gőzpároló különböző befogadóképessé-
gekkel kapható: 68 és 48 literes változatban.

Szuvid párolás
Párolási folyamat, mely során az ételeket kímélő módon 
vákuum-csomagolásban fokra pontosan pároljuk.

Automatikus programok
Teljesen automatikus ételkészítés, erőfeszítés nélkül

Gőztechnológiák
Gyors gőzelőállítás és egyenletes gőzelosztás a két 
gőzkivezetésen keresztül.

Mix & Match
Különböző alapanyagokat pillanatok alatt egyszerre 
párolhat vagy melegíthet fel egy tányéron.

Kezelőpanel
 Motorosan nyíló kezelőpanel: kényelmes hozzáférés a 
víztartályhoz, a kondenzvíz tartályhoz és a húsmaghő-
mérő tűhöz egy érintéssel.
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Kombi gőzpárolók 45 cm
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés DGC 7440 DGC 7840
Forma és kialakítás
Kombi gőzpárolók • •
Fogantyú nélkül – –
Élvezeti értéket növelő termékjellemzők
Klímaszenzor/menüpárolás az ízek keveredése nélkül •/• •/•
Ételek elkészítése a „Mix & Match“ segítségével • •
Kábel nélküli húsmaghőmérő/húsmaghőmérő –/– •/–
Automatikus programok egyénileg beállítható ételekkel • •
Üzemmódok
Gőzpárolás/szuvid/kombi gőzpárolás •/•/• •/•/•
Hőlégkeverés plusz/automatikus programok •/• •/•
Felső/alsó sütés/felső sütés/alsó sütés •/•/• •/•/•
Grill/kis grill/légkeveréses grill •/•/• •/•/•
Kezelési kényelem
Kijelző DirectSensor M Touch
MotionReact közeledést érzékelő szenzor – •
SoftOpen/SoftClose •/• •/•
MultiLingua • •
Touch2Open/motorosan nyíló kezelőpanel –/• –/•
Ételkészítés mennyiségtől függetlenül • •
Automatikus menüpárolás gőzzel – •
Pontos idő kijelzése/dátum kijelzése/stopper •/•/• •/•/•
A párolás indításának/végének/időtartamának beprogramozása •/•/• •/•/•
Tényleges/kívánt/javasolt hőmérséklet •/•/• •/•/•
Saját programok/egyéni beállítások 20/• 20/•
Ápolási kényelem
Nemesacél készülékfront CleanSteel felülettel • •
Nemesacél párolótér strukturált felülettel és PerfectClean bevonattal • •
Külső gőzfejlesztő • •
Áztatás/öblítés/szárítás ápolási programok •/•/• •/•/•
CleanGlass ajtó • •
Gőztechnológia és vízellátás
DualSteam/frissvíztartály •/• •/•
Kondenzvíztartály a motorosan emelhető panel mögött • •
DirectWater plus – –
Háztartási készülékek hálózatba kötése
Miele@home/MobileControl •/• •/•
RemoteService/SuperVision kijelző •/– •/•
Biztonság
Készülékhűtő rendszer hűvös előlappal • •
Biztonsági kikapcsolás/üzembe helyezési zár •/• •/•
Műszaki adatok
XXL-párolótér/XL-párolótér/párolótér-térfogat (l) –/•/48 –/•/48
Sütőtér megvilágítása BrilliantLight BrilliantLight
Hőmérséklet-szabályozás sütő üzemmódban (°C) 30 – 225 30 – 225
Hőmérséklet-szabályozás gőzpároló üzemmódban (°C) 40 – 100 40 – 100
Fülkemagasság mm-ben (SZ x MA x MÉ) 560 – 568 x 450 – 452 x 555 560 – 568 x 450 – 452 x 555
Teljes csatlakozási érték (kW)/feszültség (V)/biztosíték (A) 3,4/230/0 3,4/230/0
Szállított tartozék
FlexiClip teljesen kihúzható sín PerfectClean bevonattal – 1
Univerzális tepsi-/sütő- és grillrács minden esetben PerfectClean 
bevonattal 1/1 1/1
Kivehető felfogó rács PerfectClean bevonattal 1 1
Perforált/zárt aljú nemesacél párolóedény 1/1 2/1
Szín
Grafitszürke • •
Nemesacél • •
Obszídiánfekete • •

Kombi gőzpárolók 60 cm
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés DGC 7460 DGC 7860
Forma és kialakítás
Kombi gőzpárolók • •
Fogantyú nélkül – –
Élvezeti értéket növelő termékjellemzők
Klímaszenzor/menüpárolás az ízek keveredése nélkül •/• •/•
Ételek elkészítése a „Mix & Match“ segítségével • •
Kábel nélküli húsmaghőmérő/húsmaghőmérő –/– •/–
Automatikus programok egyénileg beállítható ételekkel • •
Üzemmódok
Gőzpárolás/szuvid/kombi gőzpárolás •/•/• •/•/•
Hőlégkeverés plusz/automatikus programok •/• •/•
Felső/alsó sütés/felső sütés/alsó sütés •/•/• •/•/•
Grill/kis grill/légkeveréses grill •/•/• •/•/•
Kezelési kényelem
Kijelző DirectSensor M Touch
MotionReact közeledést érzékelő szenzor – •
SoftOpen/SoftClose •/• •/•
MultiLingua • •
Touch2Open/motorosan nyíló kezelőpanel –/• –/•
Ételkészítés mennyiségtől függetlenül • •
Automatikus menüpárolás gőzzel – •
Pontos idő kijelzése/dátum kijelzése/stopper •/•/• •/•/•
A párolás indításának/végének/időtartamának beprogramozása •/•/• •/•/•
Tényleges/kívánt/javasolt hőmérséklet •/•/• •/•/•
Saját programok/egyéni beállítások 20/• 20/•
Ápolási kényelem
Nemesacél készülékfront CleanSteel felülettel • •
Nemesacél párolótér strukturált felülettel és PerfectClean bevonattal • •
Külső gőzfejlesztő • •
Áztatás/öblítés/szárítás ápolási programok •/•/• •/•/•
CleanGlass ajtó • •
Gőztechnológia és vízellátás
DualSteam/frissvíztartály •/• •/•
Kondenzvíztartály a motorosan nyíló kezelőpanel mögött • •
DirectWater plus – –
Háztartási készülékek hálózatba kötése
Miele@home/MobileControl •/• •/•
RemoteService/SuperVision kijelző •/– •/•
Biztonság
Készülékhűtő rendszer hűvös előlappal • •
Biztonsági kikapcsolás/üzembe helyezési zár •/• •/•
Műszaki adatok
XXL-párolótér/XL-párolótér/párolótér-térfogat (l) •/–/68 •/–/68
Sütőtér megvilágítása BrilliantLight BrilliantLight
Hőmérséklet-szabályozás sütő üzemmódban (°C) 30 – 225 30 – 225
Hőmérséklet-szabályozás gőzpároló üzemmódban (°C) 40 – 100 40 – 100
Fülkemagasság mm-ben (SZ x MA x MÉ) 560 – 568 x 590 – 595 x 555 560 – 568 x 590 – 595 x 555
Teljes csatlakozási érték (kW)/feszültség (V)/biztosíték (A) 3,5/230/0 3,5/230/0
Szállított tartozék
FlexiClip teljesen kihúzható sín PerfectClean bevonattal – 1
Univerzális tepsi-/sütő- és grillrács minden esetben PerfectClean 
bevonattal 1/1 1/1
Kivehető felfogó rács PerfectClean bevonattal 1 1
Perforált/zárt aljú nemesacél párolóedény 1/1 2/1
Szín
Grafitszürke • •
Nemesacél • •
Obszídiánfekete • •
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ArtLine beépíthető, fogantyú nélküli készülékek
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés DGC 7840 X DGC 7860 X DGC 7440 X
Forma és kialakítás
Kombi gőzpárolók • • •
Fogantyú nélkül • • •
Élvezeti értéket növelő termékjellemzők
Klímaszenzor/menüpárolás az ízek keveredése nélkül •/• •/• •/•
Ételek elkészítése a „Mix & Match“ segítségével • • •
Kábel nélküli húsmaghőmérő/húsmaghőmérő •/– •/– –/–
Automatikus programok egyénileg beállítható ételekkel • • •
Üzemmódok
Gőzpárolás/szuvid/kombi gőzpárolás •/•/• •/•/• •/•/•
Hőlégkeverés plusz/automatikus programok •/• •/• •/•
Felső/alsó sütés/felső sütés/alsó sütés •/•/• •/•/• •/•/•
Grill/kis grill/légkeveréses grill •/•/• •/•/• •/•/•
Kezelési kényelem
Kijelző M Touch M Touch DirectSensor
MotionReact közeledést érzékelő szenzor • • –
SoftOpen/SoftClose •/– •/– •/–
MultiLingua • • •
Touch2Open/motorosan nyíló kezelőpanel •/• •/• •/•
Ételkészítés mennyiségtől függetlenül • • •
Automatikus menüpárolás gőzzel • • –
Pontos idő kijelzése/dátum kijelzése/stopper •/•/• •/•/• •/•/•
A párolás indításának/végének/időtartamának beprogramozása •/•/• •/•/• •/•/•
Tényleges/kívánt/javasolt hőmérséklet •/•/• •/•/• •/•/•
Saját programok/egyéni beállítások 20/• 20/• 20/•
Ápolási kényelem
Nemesacél készülékfront CleanSteel felülettel – – –
Nemesacél párolótér strukturált felülettel és PerfectClean bevonattal • • •
Külső gőzfejlesztő • • •
Áztatás/öblítés/szárítás ápolási programok •/•/• •/•/• •/•/•
CleanGlass ajtó • • •
Gőztechnológia és vízellátás
DualSteam/frissvíztartály •/• •/• •/•
Kondenzvíztartály a motorosan nyíló kezelőpanel mögött • • •
DirectWater plus – – –
Háztartási készülékek hálózatba kötése
Miele@home/MobileControl •/• •/• •/•
RemoteService/SuperVision kijelző •/• •/• •/–
Biztonság
Készülékhűtő rendszer hűvös előlappal • • •
Biztonsági kikapcsolás/üzembe helyezési zár •/• •/• •/•
Műszaki adatok
XXL-párolótér/XL-párolótér/párolótér-térfogat (l) –/•/48 •/–/68 –/•/48
Sütőtér megvilágítása BrilliantLight BrilliantLight BrilliantLight
Hőmérséklet-szabályozás sütő üzemmódban (°C) 30 – 225 30 – 225 30 – 225
Hőmérséklet-szabályozás gőzpároló üzemmódban (°C) 40 – 100 40 – 100 40 – 100
Fülkemagasság mm-ben (SZ x MA x MÉ) 560 – 568 x 450 – 452 x 555 560 – 568 x 590 – 595 x 555 560 – 568 x 450 – 452 x 555
Teljes csatlakozási érték (kW)/feszültség (V)/biztosíték (A) 3,4/230/0 3,5/230/0 3,4/230/0
Szállított tartozék
FlexiClip teljesen kihúzható sín PerfectClean bevonattal 1 1 –
Univerzális tepsi-/sütő- és grillrács minden esetben PerfectClean 
bevonattal 1/1 1/1 1/1
Kivehető felfogó rács PerfectClean bevonattal 1 1 1
Perforált/zárt aljú nemesacél párolóedény 2/1 2/1 1/1
Szín
Grafitszürke • • •
Obszídiánfekete • • •

ArtLine beépíthető, fogantyú nélküli készülékek
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés DGC 7460 X
Forma és kialakítás
Kombi gőzpárolók •
Fogantyú nélkül •
Élvezeti értéket növelő termékjellemzők
Klímaszenzor/menüpárolás az ízek keveredése nélkül •/•
Ételek elkészítése a „Mix & Match“ segítségével •
Kábel nélküli húsmaghőmérő/húsmaghőmérő –/–
Automatikus programok egyénileg beállítható ételekkel •
Üzemmódok
Gőzpárolás/szuvid/kombi gőzpárolás •/•/•
Hőlégkeverés plusz/automatikus programok •/•
Felső/alsó sütés/felső sütés/alsó sütés •/•/•
Grill/kis grill/légkeveréses grill •/•/•
Kezelési kényelem
Kijelző DirectSensor
MotionReact közeledést érzékelő szenzor –
SoftOpen/SoftClose •/–
MultiLingua •
Touch2Open/motorosan nyíló kezelőpanel •/•
Ételkészítés mennyiségtől függetlenül •
Automatikus menüpárolás gőzzel –
Pontos idő kijelzése/dátum kijelzése/stopper •/•/•
A párolás indításának/végének/időtartamának beprogramozása •/•/•
Tényleges/kívánt/javasolt hőmérséklet •/•/•
Saját programok/egyéni beállítások 20/•
Ápolási kényelem
Nemesacél készülékfront CleanSteel felülettel –
Nemesacél párolótér strukturált felülettel és PerfectClean bevonattal •
Külső gőzfejlesztő •
Áztatás/öblítés/szárítás ápolási programok •/•/•
CleanGlass ajtó •
Gőztechnológia és vízellátás
DualSteam/frissvíztartály •/•
Kondenzvíztartály a motorosan nyíló kezelőpanel mögött •
DirectWater plus –
Háztartási készülékek hálózatba kötése
Miele@home/MobileControl •/•
RemoteService/SuperVision kijelző •/–
Biztonság
Készülékhűtő rendszer hűvös előlappal •
Biztonsági kikapcsolás/üzembe helyezési zár •/•
Műszaki adatok
XXL-párolótér/XL-párolótér/párolótér-térfogat (l) •/–/68
Sütőtér megvilágítása BrilliantLight
Hőmérséklet-szabályozás sütő üzemmódban (°C) 30 – 225
Hőmérséklet-szabályozás gőzpároló üzemmódban (°C) 40 – 100
Fülkemagasság mm-ben (SZ x MA x MÉ) 560 – 568 x 590 – 595 x 555
Teljes csatlakozási érték (kW)/feszültség (V)/biztosíték (A) 3,5/230/0
Szállított tartozék
FlexiClip teljesen kihúzható sín PerfectClean bevonattal –
Univerzális tepsi-/sütő- és grillrács minden esetben PerfectClean 
bevonattal 1/1
Kivehető felfogó rács PerfectClean bevonattal 1
Perforált/zárt aljú nemesacél párolóedény 1/1
Szín
Grafitszürke •
Obszídiánfekete •
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Gőzpárolás, főzés, melegítés egyetlen készülékben 
A Miele az első gyártó, akinek sikerült a gőzpároló és a 
mikrohullám előnyeit egyetlen készülékbe egyesíteni – egy 
beépíthető gőzpárolóba mikrohullámú üzemmóddal.

Lehetőleg sokféle ételkészítési módot szeretne, de nem túl 
sok készüléket? Általában a – minden konyha egyik legfőbb 
elemét jelentő – sütő mellett tervezéskor csak kevés hely 
marad egy második készülék számára.

Ezzel az innovatív és egyedülálló kombinált beépíthető készü-
lékkel a Miele tökéletes kiegészítést kínál sütőjéhez – és 
optimális megoldást az olyan konyhák számára, ahol csak két 
beépítő fülke áll rendelkezésre.
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Milyen kényelmi funkciókat szeretne?
Mikrohullámú üzemmóddal rendelkező gőzpárolók termékjellemzői*

* Modellfüggő
1) Szabadalom: EP 2 469 191 B2

Három az egyben 
Helytakarékos kombináció: mikrohullámú 
üzemmód, gőzpárolás és gyors gőzpárolás 
az optimális ételkészítéshez.

DualSteam
Tökéletesség éppen az ön 

ízlése szerint. A sütő és a főzőlap optimális 
kiegészítőjeként a Miele gőzpároló a legjobb 
párolási eredményről gondoskodik a 
Dual-Steam technológiával. Akár komplett 
menük több fogását is elkészítheti egy-
szerre. A gyors felmelegedési idő, az egyen-
letes gőzelosztás és az optimális hőmérsék-
let lehetővé teszi az élvezetes és fokra 
pontosan párolt ételek kényelmes elkészíté-
sét. Erről az egyedülálló külső DualSteam 
technológia gondoskodik. Gyors gőzpárolás

Időtakarékos: kombinálja a 
gőzpárolást mikrohullámú üzemmóddal a 
gyorsabb ételkészítésért minőségi veszte-
ség nélkül.

Strukturált felületű nemesacél sütőtér
Kiváló minőségű és könnyen kezelhető: 
összes gőzpárolónk nemesacél sütőtérrel 
rendelkezik.

Gőzpároló automatikus programok
Mindig tökéletesre párolva: akár 135 étel 
készítése optimálisan és kényelmesen 
– biztos sikerrel.

Quick & Gentle
Tökéletes eredmények a legrö-

videbb időn belül: az inverter technológiával 
a mikrohullám-teljesítmény fokozatmentesen 
szabályozható.
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Vezérlés
Intuitív kezelés a nagy méretű teljes érintőkijelzőnek 
köszönhetően. Egyszerű és gyors érintéssel történő 
vezérlés.

Üzemmód és idő közvetlen kiválasztása érintőgombok-
kal, négysoros szöveges kijelzőn

Sütőtér térfogata
Sütőtér térfogata: 40 liter

MultiLingua
Multi-Talent: a kijelzőn több nyelv is beállítható, ez bizto-
sítja az információk érthetőségét.

Szuvid párolás
Párolási folyamat, mely során az ételeket kímélő módon 
vákuum-csomagolásban, fokra pontosan pároljuk.

Mikrohullám-teljesítmény
Akár 1000 Watt-os mikrohullám-teljesítmény.

Gőztechnológiák
Gyors gőzelőállítás és egyenletes gőzelosztás a két 
gőzbevezetésen keresztül.

Automatikus programok
Teljesen automatikus ételkészítés, erőfeszítés nélkül

Gyors gőzpárolás
Rövidebb ételkészítési idők a gőz és mikrohullám 
kombinációjával

Az ikonok jelentése
Mikrohullámú üzemmóddal rendelkező gőzpároló ikonjainak áttekintése

Gőzpárolók mikrohullámú üzemmóddal 
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés DGM 7440 DGM 7840
Forma és kialakítás
Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal • •
Élvezeti értéket növelő termékjellemzők
Quick & Gentle • •
Menüpárolás az ízek keveredése nélkül • •
Automatikus programok egyénileg beállítható ételekkel • •
Melegentartás • •
Üzemmódok
Gőzpárolás/szuvidálás •/• •/•
Gyors gőzpárolás/mikrohullám •/• •/•
Felolvasztás/Felmelegítés/Automatikus programok •/•/• •/•/•
Kezelési kényelem
Kijelző DirectSensor M Touch
MotionReact közeledést érzékelő belső tér – •
SoftOpen • •
MultiLingua • •
Gőzpárolás egyszerre legfeljebb 3 szinten • •
Automatikus menüpárolás gőzzel – •
Gőzredukálás a párolási idő vége előtt • •
Pontos idő kijelzése/dátum kijelzése/stopper •/•/• •/•/•
A párolás indításának/végének/időtartamának beprogramozása •/•/• •/•/•
Tényleges/kívánt/javasolt hőmérséklet •/•/• •/•/•
Saját programok/egyéni beállítások 20/• 20/•
Ápolási kényelem
Nemesacél készülékfront CleanSteel felülettel • •
Strukturált felületű nemesacél belső tér • •
Külső gőzfejlesztő • •
Padlófűtőtest a kondenzvíz csökkentéséhez • •
Automatikus vízlágyítás • •
CleanGlass ajtó • •
Gőztechnológia és vízellátás
DualSteam • •
Víztartalék kb. 90 perces párolási időre • •
DirectWater/frissvíztartály –/• –/•
Kivehető frissvíztartály Push2release mechanizmussal • •
Háztartási készülékek hálózatba kötése
Miele@home/MobileControl •/• •/•
RemoteService/SuperVision kijelző •/– •/•
Biztonság
Készülékhűtő rendszer hűvös előlappal • •
Biztonsági kikapcsolás/üzembe helyezési zár •/• •/•
Műszaki adatok
L-párolótér/párolótér térfogata l-ben •/40 •/40
Sütőtér megvilágítása 2 LED-Spot 2 LED-Spot
Hőmérséklet-szabályozás gőzpároló üzemmódban °C-ban 40 – 100 40 – 100
Elektronikusan vezérelt mikrohullám-teljesítmény – –
Mikrohullám-teljesítmény fokozatok W-ban – –
Fülkemagasság mm-ben (SZ x MA x MÉ) 560 – 568 x 450 – 452 x 550 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Teljes csatlakozási érték (kW)/feszültség (V)/biztosíték (A) 3,3/230/0 3,3/230/0
Szállított tartozék
Kivehető nemesacél felfogó rács 1 1
Perforált nemesacél párolóedény 2 2
Zárt aljú nemesacél párolóedény, magasság 40 mm/magasság 80 mm 1/– 1/1
Rács/üvegtál 1/1 1/1
Szín
Nemesacél • •
Grafitszürke • •
Obszídiánfekete • •
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Milyen készüléket szeretne?
Miele mikrohullámú sütők sokszínűsége

Miele TopControl beépíthető készülékek
Teremtsen teljesen homogén megjelenést 
konyhájában: a Miele mikrohullámú készülé-
kei fent elhelyezett kezelőfelületükkel tökéle-
tesen harmonizálnak a többi Miele beépít-
hető készülékkel. Ez rendkívüli 
rugalmasságot garantál a konyha megterve-
zésekor. A készülék ajtaja – mint a sütő 
esetében is – lefelé nyílik. A fent elhelyez-
kedő kezelésnek köszönhetően több hely 
marad a belső térben.

Miele SideControl beépíthető készülékek
SideControl készülékeink is harmonizálnak 
a többi Miele beépíthető készülékkel – a 
kezelés ezeknél klasszikus módon oldalt 
helyezkedik el. A SideControl beépíthető 
készülékeket függőlegesen kombinálhatja 
más Miele beépíthető készülékekkel, illetve 
önállóan is beszerelheti őket. A készülékek 
kényelmesen oldalirányban nyithatók.

Kezelési koncepciók

ÜzemmódokFülkeméretek és belső terek

• 36 cm magas, 60 cm széles
• 45 cm magas, 60 cm széles

Akár egy új konyhát tervez, akár egy már meglévő konyhájában szeretne készüléket cserélni: 
a Miele mikrohullámú készülékei minden szokványos beépítő fülkébe integrálhatók. A rendel-
kezésre álló teret ugyanis mindig optimálisan kihasználják: a különféle készülékek különböző 
méretű sütőterekkel és azokhoz illeszkedő méretű forgótányérokkal rendelkeznek.

• 17 literes sütőtér
• 26 literes sütőtér
• 46 literes sütőtér

Élje át a mikrohullám kulináris csodáját – túl 
a felmelegítésen és felolvasztáson. Fedezze 
fel a meglepően sok lehetőséget, amelyet 
Miele mikrohullámú készülékei a konyhai 
mindennapokban nyújtanak.

Egyfunkciós mikrohullámú sütők
A Miele mikrohullámú készülék már mikro-
hullám üzemmódban is többet nyújt, mint 
gondolná: egy pohár tejet melegít, lekvárt 
főz be, csokoládét olvaszt, zöldséget párol, 
halat olvaszt ki vagy akár mandulát 
blansíroz.

Grillfunkciós mikrohullámú sütők
A ropogós végeredmény mikrohullámmal is 
elérhető: a beépített kvarcgrill segítségével 
párolás után még egyszer átsütheti az 
ételeket. Pecsenyesütésre és grillezésre is 
használhatja. A pirítós, a zöldségek vagy a 
rák is ropogósra grillezhető – a zöldségfel-
fújt pedig ízletes sajtkérget kaphat.

Kivitelek
Az ön konyhája: olyan egyedi, mint az ön 
élete és szokásai. Az ön készülékei: a 
rendelkezésre álló térbeli adottságokhoz 
és kezelési igényekhez illeszkednek. A 
Miele mikrohullámú készülékek külön-
böző kivitelekben állnak rendelkezésre 
– így konyháját személyre szabottan és 
saját elképzeléseinek megfelelően 
alakíthatja.

A Miele két kivitelben kínál mikrohullámú 
készülékeket: fixen egy fülkébe beépítve 
vagy szabadon állóként. Az időtlen 
designnak és a megfelelő kezelési 
filozófiájuknak köszönhetően tökéletesen 
illeszkednek konyhájába.
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Milyen kényelmi funkciók fontosak önnek?
Miele mikrohullámú sütők termékjellemzői* 

* Modellfüggő

Automatikus programok
Ételkészítés egyszerűen: csak állítsa be a 
programot és pl. válassza ki a súlyt – a 
többit bízza a készülékre.

XL-sütőtér
TopControl készülékeink 46 lite-

res hasznos sütőterükkel rengeteg, rugal-
masan kihasználható teret kínálnak a kreatív 
szakácsok számára.

Gyors mikrohullám
Időtakarékos: közvetlenül elérheti a legma-
gasabb mikrohullám-teljesítményt – szoká-
sainak megfelelően.

Nemesacél sütőtér
Nagyon hatékony: a nemesacél belső tér 
gondoskodik a tökéletes mikrohullám-elosz-
tásról és a könnyű tisztításról.

Kombinált üzemmód
Időmegtakarítás és az eredmény javítása: 
kombinált üzemmódban ételei egyszerre 
párolódnak és pirulnak.

EasySensor
Egy klasszikus újragondolva: a Miele Side-
Control készülékeket érintőfelületes 
vezérléssel láttuk el.
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Kezelési elv
Watt teljesítmény és idő kiválasztása érintőgombokkal, 
hétszegmenses kijelzőn

Üzemmód és idő közvetlen kiválasztása érintőgombok-
kal, négysoros szöveges kijelzőn

Sütőtér térfogata
Sütőtér térfogata: 46 liter

Sütőtér térfogata: 26 liter

Sütőtér térfogata: 17 liter

MultiLingua
A kijelzőn több nyelv is beállítható, biztosítva az informá-
ciók érthetőségét.

Teljesítmény
Akár 900 Watt-os mikrohullám-teljesítmény

Akár 800 Watt-os mikrohullám-teljesítmény

LED-világítás
A teljes sütőtér optimális megvilágítása érdekében

Kvarcgrill
Az ételkészítés befejezése után az ételek további 
átsütéséhez

Popcorn
Friss popcorn gyors és egyszerű elkészítéséhez

Automatikus programok
Ételek felolvasztása, sütése és elkészítése erőfeszítés 
nélkül

40 cm-es forgótányér
 A 40 cm átmérőjű forgótányéron rengeteg hely áll rendel-
kezésre a nagyobb edények vagy esetleg több edény 
számára

Az ikonok jelentése
A mikrohullámú készülékek ikonjainak áttekintése

Mikrohullámú sütők
Termékáttekintés

Típus-/Modell megnevezése M 2230 SC M 2234 SC
Forma és kialakítás
Beépíthető mikrohullámú sütő • •
TopControl/SideControl –/• –/•
Élvezeti értéket növelő termékjellemzők
Melegen tartás • •
Kvarcgrill – •
Üzemmódok
Automatikus programok • •
Mikrohullám • •
Mikrohullámú-grill kombinált üzemmód – •
Kezelési kényelem
Kijelző EasySensor EasySensor
SoftOpen/SoftClose –/– –/–
MultiLingua – –
Popcorn funkció – –
Pontos idő kijelzése/stopper •/• •/•
Sütés indításának/végének programozása –/• –/•
Gyors mikrohullám • •
Egyéni beállítások • •
Ápolási kényelem
Nemesacél készülékfront CleanSteel felülettel – –
Nemesacél sütőtér • •
CleanGlas ajtó – –
Biztonság
Készülékhűtő rendszer hűvös előlappal – •
Üzembehelyezési zár • •
Biztonsági kapcsoló • •
Műszaki adatok
Sütőtér térfogata l-ben 17 17
Ajtózsanér balra balra
Világítás 1 LED-Spot 1 LED-Spot
Sütőtér magassága (cm) 20,2 20,2
Forgótányér átmérője (cm) 27,2 27,2
Elektronikusan vezérelt mikrohullám-teljesítmény – –
Mikrohullám-teljesítmény fokozatok (W) – –
Grillteljesítmény (W) – 800
Fülkemagasság mm-ben (SZ x MA x MÉ) 562 – 568 x 350 – 362 x 310 562 – 568 x 350 – 362 x 310
Fülkefüggetlen szellőzés • •
Teljes csatlakozási érték (kW)/feszültség (V)/biztosíték (A) 1,3/220 – 240/10 1,3/220 – 240/10
Szállított tartozék
Grillrács – 1
Gourmet lap – 1
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Mikrohullámú sütők
Termékáttekintés

Típus-/Modell megnevezése M 6012 SC
Forma és kialakítás
Szabadon álló mikrohullámú sütő •
SideControl •
Élvezeti értéket növelő termékjellemzők
Melegen tartás •
Kvarcgrill •
Üzemmódok
Automatikus programok •
Mikrohullám •
Mikrohullámú-grill kombinált üzemmód •
Kezelési kényelem
Kijelző EasyControl
Pontos idő kijelzése •
Stopper •
Programozható párolási idő •
Gyors mikrohullám •
Memória funkció •
Egyéni beállítások •
Ápolási kényelem
Nemesacél sütőtér •
Biztonság
Készülékhűtő rendszer hűvös előlappal •
Üzembehelyezési zár •
Biztonsági kapcsoló •
Műszaki adatok
Sütőtér térfogata l-ben 26
Ajtózsanér balra
Világítás 1 LED-Spot
Sütőtér magassága (cm) 20,7
Forgótányér átmérője (cm) 32,5
Elektronikusan vezérelt mikrohullám-teljesítmény –
Mikrohullám-teljesítmény fokozatok (W) 80/150/300/450/600/750/900 W
Grillteljesítmény (W) 800
Készülék méretei mm-ben (SZ x MA x MÉ) 520 x 305 x 422
Teljes csatlakozási érték (kW)/feszültség (V)/biztosíték (A) 2,3/220 – 240/10
Szállított tartozék
Grillrács 1
Gourmet lap 1

Mikrohullámú sütők
Termékáttekintés

Típus-/Modell megnevezése M 7240 TC M 7244 TC
Forma és kialakítás
Beépíthető mikrohullámú sütő • •
TopControl/SideControl •/– •/–
Élvezeti értéket növelő termékjellemzők
Melegen tartás • •
Kvarcgrill – •
Üzemmódok
Automatikus programok • •
Mikrohullám • •
Mikrohullámú-grill kombinált üzemmód – •
Kezelési kényelem
Kijelző DirectSensor S DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose •/• •/•
MultiLingua • •
Popcorn funkció • •
Pontos idő kijelzése/stopper •/• •/•
Sütés indításának/végének programozása •/• •/•
Gyors mikrohullám • •
Egyéni beállítások • •
Ápolási kényelem
Nemesacél készülékfront CleanSteel felülettel • •
Nemesacél sütőtér • •
CleanGlas ajtó • •
Biztonság
Készülékhűtő rendszer hűvös előlappal – •
Üzembehelyezési zár • •
Biztonsági kapcsoló • •
Műszaki adatok
Sütőtér térfogata l-ben 46 46
Ajtózsanér alul alul
Világítás 1 LED-Spot 1 LED-Spot
Sütőtér magassága (cm) 23,2 23,2
Forgótányér átmérője (cm) 40,6 40,6
Elektronikusan vezérelt mikrohullám-teljesítmény – –
Mikrohullám-teljesítmény fokozatok (W) – –
Grillteljesítmény (W) – 1.500
Fülkemagasság mm-ben (SZ x MA x MÉ) 562 – 568 x 450 – 452 x 500 562 – 568 x 450 – 452 x 500
Fülkefüggetlen szellőzés • •
Teljes csatlakozási érték (kW)/feszültség (V)/biztosíték (A) 1,6/220 – 240/10 1,6/220 – 240/10
Szállított tartozék
Grillrács – 1
Gourmet lap – 1
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Optimálisan igényeire szabva
Miele Gourmet edénymelegítő fiókok fülkeméretei és méretválasztékai

Miele beépíthető fiókjaink két méretben állnak rendelkezésre – a 
különböző beépítési helyzetekhez és méretekhez. Így minden 
szituációban garantálják az optimális ízt és a konyha egységes 
összképét.

Klasszikus – 14 cm magas, 60 cm széles
14 cm-es magasságának köszönhetően a Miele Gourmet melegen-
tartó fiókokat optimálisan kombinálhatja egy 45 cm magas kompakt 
készülékkel, pl. egy Miele kávéfőzővel, gőzpárolóval, kombi gőzpáro-
lóval vagy mikrohullámmal kombinált sütővel – a 60 cm magas fülke 
optimális kihasználásáért. Két szín és egy nemesacél fronttal rendel-
kező változat közül választhat, hogy a Miele fiók tökéletesen illesz-
kedjen a többi konyhai készülékéhez és harmonikus külsőt kölcsö-
nözzön a konyhának.

Extra nagy – 29 cm magas, 60 cm széles
Különösen sok helyet kínálnak 29 és 32 cm magas Gourmet mele-
gentartó fiókjaink, amelyekben csészéket és tányérokat is előme-
legíthet. Egy klasszikus, 60 cm magas sütővel együtt a legjobb 
kombinációt kapja egy 88 cm magas fülkéhez – így optimálisan 
kihasználhatja a rendelkezésre álló teret. Az extra méretű Miele fiók 
is kétféle színben és egy nemesacél fronttal rendelkező változatban 
kapható. 

Fülkeméretek és méretválaszték
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Milyen kényelmi funkciókat szeretne?
Miele Gourmet edénymelegítő fiókok termékjellemzői*

* Modellfüggő

Négy üzemmód
4 in 1: csészék vagy tányérok melegítése, 
ételek melegentartása vagy sütés alacsony 
hőmérsékleten.

Alacsony hőmérsékletű sütés
A kiváló minőségű húsokat 

kényeztesse alacsony hőmérsékletű sütés-
sel: ezzel a professzionális módszerrel a 
húst alacsony hőmérsékleten kíméletesen 
sütheti, így az aromák és tápanyagok 
nagyrészt megmaradnak. Húsételei puhák 
és szaftosak lesznek, és a sütési folyamatot 
követően azonnal szeletelhetők. Az egyéb-
ként szükséges pihentetési idő itt elmarad, 
mivel a hús szaftja egyenletesen oszlik el.

SensorTouch kezelés
Elegáns és könnyen kezelhető: 

a síkba illeszkedő érintőpanelnek köszönhe-
tően a legmodernebb technika nyújtotta 
kényelmet élvezheti.

Push2open
Nyitás villámgyorsan: elég egy finom nyo-
más a fiókra.

Időzítő funkció
Így rugalmas maradhat: a fiók a beprogra-
mozott idő letelte után magától kikapcsol. 

Teljesen kihúzható
Különösen kényelmes: teljesen kinyithatja a 
fiókot a kényelmes be- vagy kipakoláshoz. 
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Készülék magassága
Befogadóképesség: teríték 6 személy számára  

Befogadóképesség: teríték 12 személy számára  

Alacsony hőmérsékletű sütés
Az alacsony hőfoknak köszönhetően a húsételek különle-
gességekké válnak.

Push2open
Nyitási automatika aktiválása a fiók finom 
megnyomásával.

Teljesen kihúzható
A fiók az egyszerű be- és kipakolása érdekében teljesen 
kihúzható.

Időzítő
Legfeljebb négyórás időzítő, mely a beprogramozott idő 
után kikapcsolja a készüléket.

Sütőrács
Ételek és edények két szinten történő elhelyezéséhez.

Az ikonok jelentése
A Gen 7000 fiókok ikonjainak áttekintése

RÁCS

Edénymelegítő fiókok
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés ESW 7010 ESW 7020 ESW 7030
Forma és kialakítás
Gourmet edénymelegítő fiók • • •
Fogantyú nélküli kivitel • • •
Élvezeti értéket növelő termékjellemzők
Edények előmelegítése • • •
Melegentartás • • •
Tökéletesen elkészített étel alacsony hőmérsékleten • • •
Üzemmódok
Csészemelegítés • • •
Tányérmelegítés • • •
Melegentartás • • •
Ételkészítés alacsony hőmérsékleten • • •
Kezelési kényelem
Befogadóképesség teríték 6 személy számára teríték 12 személy számára teríték 12 személy számára
Push2open mechanizmus • • •
Teljesen kihúzható sín az egyszerű be- és kirakodáshoz • • •
Érintőgombos kezelőpanel • • •
Kezelőpanel szöveges felirattal/piktogrammal –/• –/• –/•
Stop programozás/időzítő funkció • • •/•
Ápolási kényelem
Nemesacél készülékfront CleanSteel felülettel – • –
A készülék síkjában lévő kezelőpanel • • •
Háztartási készülékek összekapcsolása
Miele@home • • •
MobileControl • • •
WiFiConn@ct • • •
Biztonság
Hűtés elöl • • •
Csúszásgátló betét • • •
Biztonsági kikapcsolás • • •
Műszaki adatok
Pontos elektromos hőmérséklet-szabályozás (°C) 40 – 85 40 – 85 40 – 85
Készülék méretei (mm) (SZ x MA x MÉ) 595 x 141 x 570 595 x 289 x 570 595 x 317 x 570
Hasznos belső magasság (mm) 80 230 230
Fogyasztási érték (kW)/feszültség (V)/biztosíték (A) 0,7/230/10 0,7/230/10 0,7/230/10
Elektromos vezeték hossza (m) 2,0 2,0 2,0
Szállított tartozék
Csúszásgátló bevonat 1 1 1
Tartórács a rakodófelület növelésére – 1 1
Szín
Grafitszürke • • •
Nemesacél – • –
Obszídiánfekete • • •
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Frissesség és élvezet
A sokoldalú beépíthető vákuumozó fiók

Erős érvek számos alkalmazáshoz
A Miele új vákuumozó fiókja a legkülönfélébb alkalmazási területeken 
nyújt támogatást: legyen szó akár adagolásról, marinálásról vagy a 
szuvid párolás előkészítéséről. Élelmiszerei vákuumozva sokkal 
tovább eltarthatók, és az ízük is jobban megmarad – friss és már 
elkészített ételek esetében egyaránt. Egy további pluszpont: nem-
csak a hétköznapi élelmiszereket vákuumozhatja, hanem a kényes 
specialitásokat is – kimondottan kíméletesen.

Szuvid párolás – kíméletes párolás vákuumban
A „sous vide“ kifejezés a francia nyelvből származik, és „vákuum 
alatti“ párolást jelent. Ennél a módszernél az ételeket egy vákuumta-
sakban, folyamatosan alacsony hőmérsékleten hőkezeljük a gőzpá-
rolóban. Ez a kíméletes ételkészítési mód különösen ajánlott hús, 
hal, zöldség és gyümölcs készítéséhez, mivel az alacsony hőmér-
sékletnek köszönhetően a fontos tápanyagok és aromák megma-
radnak. A szuvid párolás időtartama azonban az alacsony hőmér-
séklet miatt hosszabb, mint a hagyományos gőzpárolásnál.

A kiváló íz megőrzése
A Miele új vákuumozó fiókja számos alkalmazási lehetőséget kínál: megőrzi ételei minőségét, 
hosszabban eltarthatóvá teszi azokat, vagy előkészítheti őket a szuvid párolásra is. Ez 
egyszerűen és szennyeződés nélkül történik: az élelmiszereket vákuumtasakba tesszük, 
majd a fiókba helyezett tasakból kiszívjuk a levegőt (különösen az oxigént), amely ezután 
légmentesen lezár. 
Így a maradékokat is egyszerűen vákuumozhatja és lefagyaszthatja – a tápanyagok, ízek és 
vitaminok sokkal tovább megmaradnak, mint a hagyományos fagyasztás esetében, és nincs 
fagyási sérülés sem. Emellett sok helyet takarít meg a mélyhűtőben. Akár folyadékokat, pl. 
leveseket is problémamentesen vákuumozhat, amellett, hogy egyszerűe felkészítheti ételeit a 
szuvid párolásra. Adagolás, tárolás és előkészítés az ízletes párolásra – mindezt egyetlen 
készülékkel.
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Milyen kényelmi funkciókat szeretne?
Miele beépíthető vákuumozó fiókok jellemzői

Érintőképernyős kezelés 
Elegáns és könnyen kezelhető: a síkba 
illeszkedő érintőpanelnek köszönhetően a 
legmodernebb technika nyújtotta kényelmet 
élvezheti.

Vákuumozás
Vákuumozza ételeit a Miele vákuumozó fiók 
segítségével, így gondoskodva az ételek 
lényegesen hosszabb eltarthatóságáról. 
Emellett a levegő kivonásával optimálisan 
előkészíti ételeit a szuvid pároláshoz. 
Különösen jól adagolhatja, készletezheti, 
marinálhatja vagy zárhatja vissza egyidejű-
leg a húsokat, halakat és zöldségeket a 
vákuumozó fiókban. További felhasználási 
lehetőség: a maximális eltarthatóság érde-
kében vákuumozza le az élelmiszereket, 
mielőtt lefagyasztaná őket – így őrizheti meg 
leginkább a vitaminokat és az ízeket, és 
ezáltal fagyási sérülés sem keletkezik a 
termékeken. Emellett sok helyet takarít meg 
a mélyhűtőben. 
Igény szerint három vákuumfokozat áll 
rendelkezésre, melyet rugalamasan kivá-
laszthat: a marinált húshoz a 3. fokozat 
alkalmas, az érzékeny élelmiszerekhez, pl. 
bogyós gyümölcsökhöz pedig az 1. fokozat.

Három vákuumfokozat
Egyedi beállítás: a vákuumozásnál három 
fokozat közül választhat – minden élelmi-
szerhez talál megfelelőt.

Push2open
Nyitás villámgyorsan: elég egy finom nyo-
más a fiókra.

Nagy méretű hasznos felület
Mindegy, hogy kisebb vagy nagyobb 
mennyiség: a hasznos felület max. 
250 x 350 mm méretű vákuumtasakokhoz 
alkalmas.

Élelmiszerekhez való vákuumtasak
Biztonságos csomagolás: a Miele vákuum-
tasakok hőállók és nem légáteresztők. 
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Befogadóképesség
Teríték 6 személy számára  

Vákuumozás
Levegőkiszívás a vákuumtasakból

Push2open
Nyitási automatika aktiválása a fiók finom 
megnyomásával

Teljesen kihúzható
A fiók az egyszerű be- és kipakolása érdekében teljesen 
kihúzható.

Vákuumozási segéd
Megkönnyíti a kis vákuumtasakok kezelését.

Az ikonok jelentése
Vákuumozó fiók ikonjainak áttekintése

Kamrás vákuumozó fiók
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés EVS 7010
Forma és kialakítás
Beépíthető vákuumozó fiók •
Fogantyú nélküli kivitel •
Élvezeti értéket növelő termékjellemzők
Sous-vide ételkészítésre előkészítve •
Az élelmiszerek hosszabb eltarthatósága •
Az élelmiszerek marinálása •
Sokféle felhasználási mód
Élelmiszerek vákuumozása •
Élelmiszerek marinálása •
Élelmiszerek adagolása •
Tartály vákuumozása •
Eredeti csomagolás visszazárása •
Üvegek lezárása •
Folyadékok vákuumozása •
Kezelési kényelem
Vákuumkamra befogadóképessége (l) 8
Maximális zacskóméret (mm) 250 – 350
Push2open mechanizmus •
Teljesen kihúzható sín az egyszerű be- és kirakodáshoz •
Érintőgombos kezelőpanel •
Kezelőpanel szöveges felirattal/piktogrammal –/•
Vákuumerősség fokozatokban 1 – 3
Vákuumerősség kijelzése LED-en •
Vákuumerősség (tartályhoz) fokozatokban 1 – 3
Vákuumerősség (tartályhoz) kijelzése LED-en •
Fóliahegesztés időtartama fokozatokban 1 – 3
Fóliahegesztés időtartamának kijelzése LED-en •
Stop funkció •
Vákuumtechnika
Nemesacél vákuumkamra •
Szivattyú szívóteljesítménye (m³/h) 4
Ápolási kényelem
Nemesacél készülékfront CleanSteel felülettel –
A készülék síkjában lévő kezelőpanel •
Figyelmeztetés a vákuumszivattyú víztelenítésére •
Cserélhető hegesztőkar •
Biztonság
Biztonsági kikapcsolás •
Műszaki adatok
Készülék méretei (mm) (SZ x MA x MÉ) 595 x 141 x 570
Hasznos belső magasság (mm) 80
Fogyasztási érték (kW)/feszültség (V)/biztosíték (A) 0,3/230/10
Elektromos vezeték hossza (m) 1,8
Szállított tartozék
Adapter edények vákuumozásához 1
Emelőfelület kis tasakok vákuumozásához 1
Vákuumozó tasak 180 x 280 mm 50
Vákuumozó tasak 240 x 350 mm 50
Szín
Grafitszürke •
Obszídiánfekete •
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 E L E K T R O M O S  É S  
I N D U K C I Ó S 
  F Ő Z Ő L A P O K
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Tökéletesen az ön igényeire szabva
Miele elektromos és indukciós főzőlapok típusai, kivitelei és kereteinek kialakításai

Indukciós főzőlap – a trendformáló Elektromos főzőlap – a hagyományos Gázfőzőlap – a klasszikus

Típusok 

Klasszikus – helytakarékos, 60 cm széles 
készülékek négy főzőzónával

Főzőlapok körbefutó nemesacél kerettel 

A nagyobb kényelemért – 75 cm széles 
készülékek négy-öt főzőzónával

Főzőlapok ráültethető vagy síkba épít-
hető kivitelben

Maximálisan nagyvonalú – 90 cm széles 
készülékek négy-hat főzőzónával

Méretválaszték

Miele főzőlapok kereteinek kialakítása 



108 109

M
ie

le
 fő

ző
la

p
o

k

Az intuitív kezelési filozófia és a teljes felületű indukció  
egyszerűvé varázsolja a főzést!
Miele főzőlapok kezelése és rugalmassága

Elektromos és indukciós főzőlapok kezelési filozófiája

SmartSelect White SmartSelect

ComfortSelectEasySelect

Teljes felület: a Miele indukciós főzőlapok maximális rugalmassága

Intelligens edényfelismerés Pozicionálási segéd1)SilentMove

1) Szabadalom: EP2988573 
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Érzékelőkkel támogatott 
asszisztens funkciók
A sütés még sosem volt ilyen egyszerű

Élvezzen mindig optimális eredményeket 
sütés és főzés közben: az érzékelők által 
segített asszisztens funkciók megkönnyítik a 
konyhai mindennapokat, és még több 
örömet okoznak önnek a főzés során. Az 
intelligens technológia emellett a biztonsá-
got is növeli. A TempControl* asszisztens 
funkció is rendelkezésre áll.

A TempControl* a legkülönfélébb sütési 
folyamatok esetén is garantálja az egyenle-
tes, optimális eredményt. Ehhez válassza a 
lassú főzési vagy az egyik sütési fokozatot 
az ideális hőfokokkal. Ezeket nem kell utólag 
szabályoznia, mivel állandó szinten tartják a 
hőmérsékleteket.

A TempControl* nagyobb biztonságot 
teremt a konyhában, mivel megbízhatóan 
megakadályozza az olaj és a vaj túlhevülé-
sét a serpenyőben. És mivel optimális 
hőmérsékleten tartja az ételeket, többé 
semmi nem ég oda. A funkciót bármely 
tetszőleges, indukciós főzőlapon használ-
ható serpenyővel használhatja – többé nincs 
szükség új edényekre.

Az érzékelő által vezérelt Miele főzőlapokkal az intelli-
gens technológia belép a konyhába. 

* Szabadalom: EP1704754, EP2153698 

Lassú főzés
Számos fogás csak akkor tökéletes, ha 
szósz is jár hozzá – mint például a raguknál 
vagy a bolognainál. A főzőlap a megfelelő 
hőmérsékletet a főzési fokozatokkal szabá-
lyozza. Ezzel elkerülhető a kifröccsenés és a 
szósz mindig sikerül.

I. sütési fokozat
Ez a sütési fokozat minden olyan fogáshoz 
megfelelő, ahol az ételeket alacsony sütési 
hőmérsékleten kell elkészíteni, például tü-
körtojásnál, tojásrántottánál, reggelihez való 
szalonnánál, csirkemellnél, nudlinál, zöld-
ségnél, fasírtnál, halaknál és mélyhűtött éte-
leknél.

II. sütési fokozat
Ezzel a közepes sütési hőmérséklettel olyan 
élelmiszerek süthetők, mint például a gar-
néla, a steak, a hússzelet, a húskenyér vagy 
az apróhús. Emellett kiválóan alkalmas ma-
gok megpirítására, valamint tócsni, tortilla 
és karamell készítésére is.

III. sütési fokozat
A legmagasabb fokozat kiváló wokban 
párolásra, illetve pörkölthúsok vagy 
nagyobb húsmennyiségek erős lepirítására. 
Emellett ezen a fokozaton készül a pala-
csinta és a sült burgonya is.
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Milyen kényelmi funkciókat szeretne?
Miele indukciós főzőlapok fő tulajdonságai1)

1) Modellfüggő 
2) Szabadalom: EP1704754, EP2153698 

Teljes felület
Maximális rugalmasság: a teljes 

felületű indukciós főzőlapon az edények a 
kívánt módon helyezhetők el.

Con@ctivity 3.0 
Koncentráljon teljesen a főzésre: a Con@
ctivity 3.0 segítségével a páraelszívó auto-
matikusan megfelelően működik. A főzőfelü-
let be- vagy kikapcsolása esetén a párael-
szívó magától reagál. Szívóteljesítményét is 
automatikusan a főzőlapon történtekhez 
igazítja, így a helyiség klímája állandóan 
kellemes marad. A készülékek Wi-Fi kap-
csolaton keresztül kommunikálnak egymás-
sal. A Con@ctivity 3.0 használatával a 
páraelszívó és a főzőlap a Miele@home 
részévé válik. TempControl2)

Mindig tökéletes sütési eredmé-
nyek: a serpenyő hőmérséklete állandó 
marad és semmi nem ég oda.

SmartSelect White
Gyors és intuitív: a teljesítmény-

fokozatok és idők minden főzőzónához 
közvetlenül állíthatók be.

PowerFlex
Nagy rugalmasság, nagy 

teljesítmény: a nagy főzőedényeket különö-
sen gyorsan és gond nélkül felmelegíti.

Intelligens edényfelismerés
Tudja, hol az edény: a rugalmas 

főzőzónáknál a kezelőelemek egyszerűen 
együtt mozognak az edénnyel.
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Milyen kényelmi funkciókat szeretne?
Miele elektromos főzőlapok termékjellemzői1)

1) Modellfüggő 
2) Szabadalom: EP2001267

ExtraSpeed2)

Akár 35 %-os időmegtakarítás: 
a Miele exkluzív technológiájának köszönhe-
tően önnek több ideje marad.

Con@ctivity 3.0 
Koncentráljon teljesen a főzésre: a Con@
ctivity 3.0 segítségével a páraelszívó auto-
matikusan megfelelően működik. A főzőfelü-
let be- vagy kikapcsolása esetén a párael-
szívó magától reagál. Szívóteljesítményét is 
automatikusan a főzőlapon történtekhez 
igazítja, így a helyiség klímája állandóan 
kellemes marad. A készülékek Wi-Fi kap-
csolaton keresztül kommunikálnak egymás-
sal. A Con@ctivity 3.0 használatával a 
páraelszívó és a főzőlap a Miele@home 
részévé válik. Sütőzóna

Különösen praktikus: egy 
sütőedény használatához teljesen egysze-
rűen kapcsolhat be hozzá további 
fűtőköröket.

Többkörös főzőzóna
Teljesen az ön igényei szerint: 

kapcsoljon be további fűtőköröket – attól 
függően, mekkorára van szüksége.

ComfortSelect
Központi vezérlőpult a főzéshez: a központi 
számsorral vezérelheti az összes főzőzónát 
és teljesítményfokozatot.

Melegentartás
Tálalásra kész: az edény alján 

lévő hőmérsékletet a melegentartás során a 
készülék úgy szabályozza, hogy az ételek 
ne égjenek le.



Az ikonok jelentése
Indukciós főzőlapok ikonjainak áttekintése
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Indukciós főzőlapok
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés KM 6839-1 KM 7404 FX KM 7474 FL
Fűtési mód
Fűtési mód Elektromos indukcióval Elektromos indukcióval Elektromos indukcióval
Kialakítás
Tűzhellyel kombinált/tűzhelytől független –/• –/• –/•
Design
Üvegkerámia színe/nyomtatott design grafitfekete/– fekete/– fekete/–
Nemesacél keret/fazettás csiszolt él –/– –/– –/–
Síkba építhető/ráültethető kivitel •/– •/– •/•
Kombinálható SmartLine elemmel/pultba építhető páraelszívóval –/– –/– •/–
Főzőzónák kialakítása
Főzőzónák/főzőfelületek száma 4/1 4/1 4/1
Főzőedények maximális száma 4 4 4
PowerFlex főzőzóna
Mennyiség/típus/méretek (mm) 2/–/150 x 230 2/–/150 x 230 2/–/150 x 230
Max. teljesítmény/Booster/TwinBooster (W) –/–/3650 –/–/3650 –/–/3650
1. főzőzóna/főzőfelület

Pozíció/típus/méret (mm)
elöl balra/TempControl 
főzőzóna/Ø 160 – 230

elöl balra/Vario főzőzóna/ 
Ø 140 – 190

elöl balra/Vario főzőzóna/ 
Ø 160 – 220

Max. teljesítmény/Booster/TwinBooster (W) 2300/3000/3650 1850/2500/3000 2300/3000/3650
2. főzőzóna/főzőfelület

Pozíció/típus/méret (mm)
hátul középen/Vario főzőzóna/ 
Ø 100 – 160

balra hátul/Vario főzőzóna/ 
Ø 100 – 160

hátul középen/Vario főzőzóna/ 
Ø 100 – 160

Max. teljesítmény/Booster/TwinBooster (W) 1400/1700/2200 1400/1700/2200 1400/1700/2200
3. főzőzóna/főzőfelület
Pozíció/típus/méret (mm) jobb/PowerFlex-híd/230 x 390 jobb/PowerFlex-híd/230 x 390 jobb/PowerFlex-híd/230 x 390
Max. teljesítmény/Booster/TwinBooster (W) 3400/4800/7300 3400/4800/7300 3400/4800/7300
4. főzőzóna/főzőfelület
Pozíció/típus/méret (mm) –/–/– –/–/– –/–/–
Max. teljesítmény/Booster/TwinBooster (W) –/–/– –/–/– –/–/–
Kezelési kényelem
Kezelés érintőgombokkal/gombokkal/érintőkijelzővel –/–/– –/–/– –/–/–
Kijelző színe/az érintőképernyő mérete (col) fehér sárga sárga
TempControl/TempControl Plus •/– –/– –/–
Állandó/intelligens edényfelismerés •/– •/– •/–
Recall (memória) funkció/pozicionálási segéd/segédprogramok •/–/– •/–/– •/–/–
Stop&Go funkció/stopper •/• •/• •/•
Lekapcsoló automatika/felfűtő automatika •/• •/• •/•
Melegentartás/melegentartás plusz •/• •/– •/–
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések) • • •
Háztartási készülékek hálózatba kötése
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/• •/•
Szükséges utólag vásárolható tartozékok – – –
Con@ctivity 2.0/3.0 automatikus funkció –/• –/• –/•
Ápolási kényelem
Könnyen tisztítható üvegkerámia/törlésvédelem •/• •/– •/–
Biztonság
Biztonsági kikapcsolás/túlhevülés elleni védelem/hűtőventilátor •/•/• •/•/• •/•/•
Reteszelési funkció/üzembehelyezési zár •/• •/• •/•
Maradékhő kijelzése • • •
Műszaki adatok
Méretek (mm) (SZ x MA x MÉ) 752 x 51 x 492 592 x 51 x 492 800 x 51 x 520
Maximális beépítési magasság (mm) 51 51 51
Kivágási méretek ráültethető (mm) (SZ x MÉ) – x – – x – 780 x 500
Belső kivágási méret (mm) (SZ x MÉ) síkba történő beépítéskor 730 x 470 570 x 470 780 x 500
Külső kivágási méret (mm) (SZ x MÉ) síkba történő beépítéskor 756 x 496 596 x 496 804 x 524
Teljes teljesítményigény (kW)/feszültség (V)/frekvencia (Hz) 7,300/230/50 – 60 7,300/230/50 – 60 7,300/230/50 – 60
Szállított tartozék
Csatlakozókábel/WLAN-stick XKS 3170 W •/– •/– •/–

Con@ctivity 3.0
Azt jelzi, hogy a főzőlap Con@ctivity 3.0 technológiával 
rendelkezik-e.

Rugalmasság
A teljes főzési felület rugalmas használata előre meghatá-
rozott főzőzónák nélkül

Különösen nagy felület két edényhez vagy serpenyőhöz, 
egy nagy méretű sütőedényhez vagy egy nagy méretű 
tésztafőző edényhez

TwinBooster
Két teljesítményfokozat a rendkívül rövid főzési időhöz

Melegentartás
Mennyiségtől függetlenül a készülék melegen tartja az 
elkészült ételeket a tálaláshoz

Stop & Go
Egyszerűen csökkentheti a teljesítményt egy érintéssel

TempControl
A legkülönfélébb sütési folyamatok esetén is garantálja 
az egyenletes, optimális eredményt
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Típus/Megnevezés KM 7564 FL KM 7684 FL KM 7575 FL
Fűtési mód
Fűtési mód Elektromos indukcióval Elektromos indukcióval Elektromos indukcióval
Kialakítás
Tűzhellyel kombinált/tűzhelytől független –/• –/• –/•
Design
Üvegkerámia színe/nyomtatott design fekete/– fekete/– fekete/–
Nemesacél keret/fazettás csiszolt él –/– –/– –/–
Síkba építhető/ráültethető kivitel •/• •/• •/•
Kombinálható SmartLine elemmel/pultba építhető páraelszívóval •/• –/– •/–
Főzőzónák kialakítása
Főzőzónák/főzőfelületek száma 4/2 4/2 6/3
Főzőedények maximális száma 4 4 6
PowerFlex főzőzóna
Mennyiség/típus/méretek (mm) 4/–/150 x 230 4/–/150 x 230 6/–/150x230
Max. teljesítmény/Booster/TwinBooster (W) –/–/3650 –/–/3650 –/–/3650
1. főzőzóna/főzőfelület
Pozíció/típus/méret (mm) balra/PowerFlex-híd/230 x 390 balra/PowerFlex-híd/230 x 390 balra /PowerFlex-híd /230 x 390
Max. teljesítmény/Booster/TwinBooster (W) 3400/4800/7300 3400/4800/7300 3150 /3400 /3650
2. főzőzóna/főzőfelület

Pozíció/típus/méret (mm) jobb/PowerFlex-híd/230 x 390 jobb/PowerFlex-híd/230 x 390
középen /PowerFlex-híd 
/230x390

Max. teljesítmény/Booster/TwinBooster (W) 3400/4800/7300 3400/4800/7300 3400 /4800 /7300
3. főzőzóna/főzőfelület
Pozíció/típus/méret (mm) –/–/– –/–/– jobb /PowerFlex-híd /230 x 390
Max. teljesítmény/Booster/TwinBooster (W) –/–/– –/–/– 3400 /4800 /7300
4. főzőzóna/főzőfelület
Pozíció/típus/méret (mm) –/–/– –/–/– – /– /–
Max. teljesítmény/Booster/TwinBooster (W) –/–/– –/–/– – /– /–
Kezelési kényelem
Kezelés érintőgombokkal/gombokkal/érintőkijelzővel –/–/– –/–/– –/–/–
Kijelző színe/az érintőképernyő mérete (col) sárga sárga sárga
TempControl/TempControl Plus –/– –/– –/–
Állandó/intelligens edényfelismerés •/– •/– •/–
Recall (memória) funkció/pozicionálási segéd/segédprogramok •/–/– •/–/– •/–/–
Stop&Go funkció/stopper •/• •/• •/•
Lekapcsoló automatika/felfűtő automatika •/• •/• •/•
Melegentartás/melegentartás plusz •/– •/– •/–
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések) • • •
Háztartási készülékek hálózatba kötése
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/• •/•
Szükséges utólag vásárolható tartozékok – – –
Con@ctivity 2.0/3.0 automatikus funkció –/• –/• –/•
Ápolási kényelem
Könnyen tisztítható üvegkerámia/törlésvédelem •/• •/• •/•
Biztonság
Biztonsági kikapcsolás/túlhevülés elleni védelem/hűtőventilátor •/•/• •/•/• •/•/•
Reteszelési funkció/üzembehelyezési zár •/• •/• •/•
Maradékhő kijelzése • • •
Műszaki adatok
Méretek (mm) (SZ x MA x MÉ) 620 x 51 x 520 916 x 51 x 408 800 x 51 x 520
Maximális beépítési magasság (mm) 51 51 51
Kivágási méretek ráültethető (mm) (SZ x MÉ) 600 x 500 896 x 388 780 x 500
Belső kivágási méret (mm) (SZ x MÉ) síkba történő beépítéskor 600 x 500 896 x 388 780 x 500
Külső kivágási méret (mm) (SZ x MÉ) síkba történő beépítéskor 624 x 524 920 x 412 804 x 524
Teljes teljesítményigény (kW)/feszültség (V)/frekvencia (Hz) 7,300/230/50 – 60 7,300/230/50 – 60 11,000/230/50 – 60
Szállított tartozék
Csatlakozókábel/WLAN-stick XKS 3170 W •/– •/– •/–

Indukciós főzőlapok
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés KM 7667 FL KM 7897 FL
Fűtési mód
Fűtési mód Elektromos indukcióval Elektromos indukcióval
Kialakítás
Tűzhellyel kombinált/tűzhelytől független –/• –/•
Design
Üvegkerámia színe/nyomtatott design fekete/– Grafitfekete/SilentMove
Nemesacél keret/fazettás csiszolt él –/– –/–
Síkba építhető/ráültethető kivitel •/• •/•
Kombinálható SmartLine elemmel/pultba építhető páraelszívóval •/• –/–
Főzőzónák kialakítása
Főzőzónák/főzőfelületek száma –/1 –/1
Főzőedények maximális száma 4 6
1. főzőzóna/főzőfelület
Pozíció/típus/méret (mm) –/–/570 x 390 –/–/870 x 380
Max. teljesítmény/Booster/TwinBooster (W) főzőedényenként 2600/3300/3650 2600/3300/3650
Kezelési kényelem
Kezelés érintőgombokkal/gombokkal/érintőkijelzővel –/–/– –/–/–
Kijelző színe/az érintőképernyő mérete (col) sárga fehér
TempControl/TempControl Plus –/– –/–
Állandó/intelligens edényfelismerés –/• –/•
Recall (memória) funkció/pozicionálási segéd/segédprogramok •/•/– •/•/–
Stop&Go funkció/stopper •/• •/•
Lekapcsoló automatika/felfűtő automatika •/• •/•
Melegentartás/melegentartás plusz •/– •/–
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések) • •
Háztartási készülékek hálózatba kötése
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/•
Szükséges utólag vásárolható tartozékok – –
Con@ctivity 2.0/3.0 automatikus funkció –/• –/•
Ápolási kényelem
Könnyen tisztítható üvegkerámia/törlésvédelem •/• •/•
Biztonság
Biztonsági kikapcsolás/túlhevülés elleni védelem/hűtőventilátor •/•/• •/•/•
Reteszelési funkció/üzembehelyezési zár •/• •/•
Maradékhő kijelzése • •
Műszaki adatok
Méretek (mm) (SZ x MA x MÉ) 620 x 51 x 520 936 x 51 x 520
Maximális beépítési magasság (mm) 51 51
Kivágási méretek ráültethető (mm) (SZ x MÉ) 600 x 500 916 x 500
Belső kivágási méret (mm) (SZ x MÉ) síkba történő beépítéskor 600 x 500 916 x 500
Külső kivágási méret (mm) (SZ x MÉ) síkba történő beépítéskor 624 x 524 940 x 524
Teljes teljesítményigény (kW)/feszültség (V)/frekvencia (Hz) 7,300/230/50 – 60 11,000/230/50 – 60
Szállított tartozék
Csatlakozókábel/WLAN-stick XKS 3170 W •/– •/–

Indukciós főzőlapok
Termékáttekintés
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Elektromos főzőlapok
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés KM 6542 FL
Fűtési mód
Fűtési mód Elektromos
Kialakítás
Tűzhellyel kombinált/tűzhelytől független –/•
Design
Üvegkerámia színe Fekete
Körbefutó nemesacél keret –
Fazettás kivitel/síkba építhető kivitel –/•
Főzőzónák kialakítása
Főzőzónák száma 4
PowerFlex főzőzóna
Szám/átmérő (mm) –/–
Teljesítmény (W)/Booster (W)/TwinBooster (W) –/–/–
Főzőzóna

Pozíció/jelleg/átmérő (mm)
elöl balra/ExtraSpeed/Ø 120/ 
Ø 210

Teljesítmény (W)/Booster (W)/TwinBooster (W) 1200/2900/–/–
Főzőzóna

Pozíció/jelleg/átmérő
balra hátul/egykörös főzőzóna/ 
Ø 145

Teljesítmény (W)/Booster (W)/TwinBooster (W) 1200/–/–
Főzőzóna

Pozíció/jelleg/átmérő
hátul jobbra/főző-/sütőzóna/ 
Ø 170/170 x 290

Teljesítmény (W)/Booster (W)/TwinBooster (W) 1500/2600/–/–
Főzőzóna

Pozíció/jelleg/átmérő
elöl jobbra/egykörös főzőzóna/ 
Ø 180

Teljesítmény (W)/Booster (W)/TwinBooster (W) 1800/–/–
Főzőzóna
Pozíció/jelleg/átmérő –/–/–
Teljesítmény (W)/Booster (W)/TwinBooster (W) –/–/–
Kezelési kényelem
Kezelés szenzoros felülettel/kezelés gombokkal –/–
TempControl –
Információs kijelző/kijelző színe –/sárga
Recall-funkció •
Főzőzóna-bővítés •
Stop&Go funkció/stopper •/•
Kikapcsoló automatika/előfőzési automatika/melegentartás •/•/•
Melegentartás plusz –
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések) •
Kijelzések
Teljesítményfokozatok digitális kijelzése •
Hatékonyság és fenntarthatóság
Maradékhő-hasznosítás •
Háztartási készülékek hálózatba kötése
Con@ctivity 2.0/3.0 automatikus funkció –/•
Biztonság
Biztonsági kikapcsolás/reteszelési funkció/üzembehelyezési zár •/•/•
Hibaellenőrzés/beépített hűtőventilátor/túlhevülés elleni védelem •/–/•
Edényvédelem/maradékhő kijelzése •/•
Műszaki adatok
Méretek (mm) (SZ x MA x MÉ) 752 x 46 x 492
Maximális beépítési magasság (mm) 40
Kivágási méret (mm) (SZ x MÉ) – x –
Teljes csatlakozási érték (kW)/feszültség (V) 8,500/230
Szállított tartozék
Üvegkaparó/csatlakozókábel •/•

Az ikonok jelentése
Elektromos főzőlapok ikonjainak áttekintése

Melegentartás
Mennyiségtől függetlenül a készülék melegen tartja az 
elkészült ételeket a tálaláshoz

ExtraSpeed
Elektromos fűtőtest a rövid főzési időkhöz
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Exkluzív felszereltség a tökéletes élvezetért
Miele „TwoInOne“ főzőlapok termékelőnyei*

* Modellfüggő

PowerFlex 

Páratlanul gyors és rugalmas: 
az egyedi booster teljesítmény akár 7,3 kW.

Con@ctivity 3.0

Koncentráljon teljesen a főzésre: a Con@
ctivity 3.0 segítségével a páraelszívó auto-
matikusan megfelelően működik. A főzőfelü-
let be- vagy kikapcsolása esetén a párael-
szívó magától reagál. Szívóteljesítményét is 
automatikusan a főzőlapon történtekhez 
igazítja, így a helyiség klímája állandóan 
kellemes marad. A készülékek Wi-Fi kap-
csolaton keresztül kommunikálnak egymás-
sal. A Con@ctivity 3.0 használatával a 
páraelszívó és a főzőlap a Miele@home 
részévé válik. TwinBooster

Egyedülálló rugalmasság: az 
indukciós teljesítményt igény szerint feloszt-
hatja, pl. csak egy zónára koncentrálva.

Nemesacél fém zsírszűrő

Kényelmes tisztítás: a kiváló minőségű 
tíz rétegű fém zsírszűrők alkalmasak a 
mosogatógéphez és különösen tartósak.

Miele CleanCover

Védelem és könnyű tisztítás: a zárt és sima 
belső tér megakadályozza az elektromos 
rendszerrel és a motorral való érintkezést.

SmartSelect

Gyors és intuitív: a teljesítmény- 
és sütési fokozatok minden főzőzónához 
közvetlenül állíthatók be.
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Az ikonok jelentése
Miele „TwoInOne“ főzőlapok ikonjainak áttekintése

Vezérlés

 A teljesítményfokozatok rendkívül gyorsan és intuitív 

módon állíthatók be. Sárga háttérvilágítású számsorok.

Con@ctivity 3.0

Automatikus funkció az optimális beltéri klíma és a 

maximális kezelési kényelem érdekében

Rugalmasság

Különösen nagy felület két edényhez vagy serpenyőhöz, 

egy nagy méretű sütőedényhez vagy egy nagy méretű 

tésztafőző edényhez

TwinBooster

Két teljesítményfokozat a rendkívül rövid főzési időhöz

Melegentartás

Mennyiségtől függetlenül a készülék melegen tartja az 

elkészült ételeket a tálaláshoz

Stop & Go

Egyszerűen csökkentheti a teljesítményt egy érintéssel

10 x szűrő

Tíz rétegű fém zsírszűrő, alkalmas mosogatógépben 

történő tisztításhoz

ECO-motor

Az egyenáramú motor a hagyományos ventilátorokhoz 

képest akár 70 % energiát is megtakarít. 

Energiahatékonyság

Az energiahatékonysági címkéről leolvashatja a haté-
konyságot és teljesítményt.

Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval
Termékáttekintés

Típus-/Modell megnevezése KMDA 7774-1 FL
Kialakítás és design
Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval •
Körbefutó nemesacél keret/síkba építhető kivitel/keret nélküli, 
ráültethető kivitel –/•/•
Üzemmódok
Légkivezetéses üzemmód/levegőkeringtetéses üzemmód –/–
Főzőzónák kialakítása
Főzőzónák száma 4
PowerFlex főzőzóna
Szám/átmérő (mm) 4/150 x 230
Teljesítmény (W)/Booster (W)/TwinBooster (W) –/–/3650
Főzőzóna
Pozíció/jelleg/átmérő (mm) balra/PowerFlex-híd/230 x 390
Teljesítmény (W)/Booster (W)/TwinBooster (W) 3400/4800/7300
Főzőzóna
Pozíció/jelleg/átmérő (mm) jobb/PowerFlex-híd/230 x 390
Teljesítmény (W)/Booster (W)/TwinBooster (W) 3400/4800/7300
Kezelési kényelem
Kezelés szenzoros felülettel/kijelző színe –/sárga
Állandó edényfelismerés/melegentartás •/•
Stop&Go funkció/recall-funkció •/•
Stopper/kikapcsoló automatika/előfőzési automatika •/•/•
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések) •
Utánfutási idő 5 vagy 15 perc •
Zsírszűrő/aktívszénszűrő telítettségének kijelzése –/–
Háztartási készülékek hálózatba kötése
Miele@home/Con@ctivity 2.0 –/•
Hatékonyság és fenntarthatóság³
Energiahatékonysági osztály (A++ - E)/zsírleválasztási fok besorolása A++A
Éves energiafogyasztás (kWh/év)/ECO motor 25,1/•
Ápolási kényelem
Könnyen tisztítható üvegkerámia/törlésvédelem •/•
CleanCover könnyen tisztítható belső tér •
Szűrőrendszer
Mosogatógépben tisztítható nemesacél zsírszűrő (10 réteges) 1
Légteljesítmény max. légkivezetési átmérő mellett elszívó 
üzemmódnál
3. üzemfokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 490
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 69/54
Intenzív fokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 570
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 73/59
Szellőzési teljesítmény légkeveréses üzemmódnál
3. üzemfokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 420
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 70/56
Intenzív fokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 510
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 75/61
Biztonság
Biztonsági kikapcsolás/reteszelési funkció/üzembehelyezési zár •/•/•
Hibaellenőrzés/beépített hűtőventilátor/túlhevülés elleni védelem •/•/•
Maradékhő kijelzése •
Szett műszaki adatai
Méretek mm-ben (SZ x MA x MÉ) 800 x 206 x 520
Beépítési magasság csatlakozó dobozzal (mm) 200
Kivágási méretek belül (mm) (sz x mé) felületbe simuló beépítéskor 780 x 500
Kivágási méret (mm) (sz x mé) facettás kivitelnél 780 x 500
Teljes csatlakozási érték (kW)/feszültség (V) 7,500/230
Szállított tartozék
Csatlakozó kábel •
Utólag vásárolható tartozékok
Átépítőszett légkeveréshez –
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A főzés szabadsága
Minden ízléshez a megfelelő készülék

Gáz

A gáz primer energiaforrás. Ez alatt olyan 
energiaforrásokat kell érteni, melyek a 
természetből érkeznek, és használatukhoz 
nincs szükség további átalakítási folyama-
tokra. Ezért a gázzal történő főzés rendkívül 
környezetbarát.

Indukció

Gyors és energiahatékony: az indukciós 
főzésnél a hő közvetlenül az edény aljában 
keletkezik, miközben a készülék automati-
kusan felismeri az edény méretét. Gyakorla-
tilag nincs energiaveszteség. A főzőzónák 
melletti területek viszonylag hűvösek marad-
nak, és különösen biztonságossá teszik az 
indukciós főzést. A rugalmasság mellett 
egyedülálló a PowerFlex főzőzónák gyorsa-
sága is. Az indukció számos előnyének 
köszönhetően már régóta otthon van a profi 
konyhákban.

Indukciós wok

Professzionális kategória: a formában és 
funkcióban tökéletesre hangolt Miele wok 
serpenyő egy pontosan kialakított mélye-
désbe illeszkedik. A hő így optimálisan 
oszlik el, az eredmény pedig tökéletes. Az 
intelligens ControlInduc® rendszer ezen 
kívül meggátolja az olaj vagy a zsír túlhevü-
lését. A Miele indukciós wok olyan különle-
ges kényelmi funkciókkal rendelkezik, mint 
pl. a Booster technológia.

TeppanYaki

Modern japán főzőhagyomány: a tepan 
használata a modern konyha kulináris 
élményeihez tartozik. Az ételek közvetlenül a 
forró nemesacél felületen készülnek el. Az 
indukciós hevítésű Miele TepanYaki két 
külön használható fűtőkörrel rendelkezik: így 
ön egyszerre több ételt is készíthet és 
melegen tarthat különböző 
hőmérsékleteken. 

Pultba építhető páraelszívó

Főzés zavaró szagok és pára nélkül – a 
Miele pultba építhető páraelszívóval ez nem 
álom többé. A két SmartLine elem közötti 
elhelyezéssel a Miele pultba építhető párael-
szívó a párát pontosan ott szívja el, ahol az 
keletkezik. Az új pultba építhető páraelszívó 
gáz elemek mellett is használható. Ebben 
az esetben a burkolat szolgál mágneses, 
láng elleni védelemként.
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Elegáns design és optimális kombinálhatóság
Miele SmartLine-elemek termékjellemzői*

* Modellfüggő

PowerFlex

Sokoldalú és rugalmas: a nagy 
főzőedényeket is gyorsan és gond nélkül 
felmelegíti.

SmartSelect

A teljesítményfokozatokat és az 
időket ezzel a kezelőfelülettel rendkívül 
gyorsan és intuitív módon állíthatja be. 
Minden főzőzónához tartozik egy hátulról 
sárgán megvilágított számsor, így minden 
irányból könnyen leolvasható. Az időzítések 
még kényelmesebben állíthatók be a stop-
per és a kikapcsoló automatika különválasz-
tott kezelése, valamint a három számjegyű 
kijelző révén.

TwinBooster

Egyedülálló rugalmasság: az 
indukciós teljesítményt igény szerint feloszt-
hatja, pl. csak egy zónára koncentrálva.

ComfortClean-edénytartó

Gyors tisztaság: az edénytartó könnyen 
kivehető, és mosogatógépben mosható. Így 
az gáz főzőlap sokáig szép marad.

Fém gombok

Megfelelő kényelem: a gáz elemek intuitív 
módon kezelhetők a magas minőségű fém 
gombokkal.

GasStop

Megnyugtató: ha a láng kialszik, pl. huzat 
hatására, megakadályozza a további 
gázkiáramlást.
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SmartLine

Az összes SmartLine elem szabad kombinációja 
lehetséges.

Kezelési filozófiák

A teljesítményfokozatok rendkívül gyorsan és intuitív 
módon állíthatók be. Sárga háttérvilágítású számsorok.

Az egyes főzőzónák gyors és egyszerű kiválasztása 
külön gombbal.

Rugalmasság

Különösen nagy felület két edényhez vagy serpenyőhöz, 
egy nagy méretű sütőedényhez vagy egy nagy méretű 
tésztafőző edényhez.

Optimális eredmények az indukciós fűtésnek és a boos-
ter technológiának köszönhetően.

TwinBooster

Két teljesítményfokozat a rendkívül rövid főzési időhöz.

Melegentartás

Mennyiségtől függetlenül a készülék melegen tartja az 
elkészült ételeket a tálaláshoz

10 x szűrő

Tíz rétegű fém zsírszűrő, alkalmas mosogatógépben 
történő tisztításhoz

ECO-motor

Különösen hatékony pultba építhető páraelszívó

Energiahatékonyság

A készülék A energiahatékonysági osztályt jelez.

Az ikonok jelentése
SmartLine ikonjainak áttekintése

SmartLine elemek
Termékáttekintés

Típus-/Modell megnevezése CS 7611 FL CS 7612 FL CS 7632 FL
Fűtési mód
Fűtési mód – Elektromos indukcióval –
Kialakítás és design
SmartLine • • •
Elegáns üvegkerámia felület – – –
Üvegkerámia színe fekete fekete –
Síkba építhető kivitel • • •
Keret nélküli, ráültethető kivitel • • •
Öntöttvas edénytartórács (matt fekete zománccal) – – –
Öntvény rostély – – –
Nemesacél Tepan felület – – –
Ívelt wokmélyedés üvegből • – –
Főzőzónák kialakítása
Főzőzónák száma 1 2 –
PowerFlex főzőzóna
Szám/átmérő (mm) –/– –/– –/–
Teljesítmény (W)/Booster (W)/TwinBooster (W) –/–/– –/–/3650 –/–/–
1. főzőzóna
Pozíció/jelleg/átmérő mm-ben középen/wok mélyedés/Ø 300 középen/PowerFlex/230 x 390 –/–/–
Teljesítmény (W)/Booster (W)/TwinBooster (W) 2500/3000/– 2100/3000/3650 –/–/–
2. főzőzóna
Pozíció/jelleg/átmérő –/–/– –/–/– –/–/–
Teljesítmény (W)/Booster (W)/TwinBooster (W) –/–/– –/–/– –/–/–
Kezelési kényelem
Kezelés gombokkal – – –
Elektromos gyújtás egykezes kezeléssel – – –
Kezelés szenzoros felülettel – – –
Kijelző színe – – –
Teljesítményfokozatok digitális kijelzése • • –
Állandó edényfelismerés • • –
Recall-funkció • • •
Stop&Go funkció • • •
Stopper • • •
Kikapcsoló automatika – – –
Előfőzési automatika • • –
Melegentartás • • •
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések) • • •
Ápolási kényelem
Könnyen tisztítható üvegkerámia • • •
Törlésvédelem • • •
Mosogatógépben mosható edénytartó – – –
Mosogatógépben tisztítható grillrács – – –
Biztonság
Biztonsági kikapcsolás/reteszelési funkció/üzembehelyezési zár •/•/• •/•/• –/–/–
Hibaellenőrzés/beépített hűtőventilátor/túlhevülés elleni védelem •/•/• •/•/• –/–/–
Maradékhő kijelzése • • •
GasStop – – –
Műszaki adatok
Méretek (mm) (SZ x MA x MÉ) 378 x 134 x 520 378 x 51 x 520 378 x 60 x 520
Maximális beépítési magasság (mm) 129 51 60
Kivágási méret (mm) (SZ x MÉ) 358 x 500 358 x 500 – x –
Külső kivágási méret (mm) (Sz x M) síkba történő beépítéskor 382 x 524 382 x 524 382 x 524
Belső kivágási méret (mm) (Sz x M) síkba történő beépítéskor 358 x 500 358 x 500 358 x 500
Teljes csatlakozási érték (kW)/feszültség (V) 3,000/220 – 240 3,600/230 2,600/220 – 240
Szállított tartozék
Csatlakozó kábel • • •
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SmartLine elemek
Termékáttekintés

Típus-/Modell megnevezése CSDA 7000 FL
Kialakítás
Pultba építhető páraelszívó •

Síkba építhető/ráültethető kivitel •/•

Kivezetéses üzemmód/keringtetéses üzemmód •/•

Kezelés érintőgombokkal –
Teljesítményfokozatok digitális kijelzése/kijelző színe •/sárga
Mosogatógépben tisztítható nemesacél zsírszűrő (10-rétegű) 1
Könnyen tisztítható CleanCover ernyő belső rész •
Könnyen tisztítható üvegkerámia •
5 perc késleltetési idő •
Biztonság
Biztonsági kikapcsolás •
FlameGuard (gázláng-felügyelet) •
Műszaki adatok
Méretek mm-ben (MA x SZ x MÉ) 170 x 120 x 520
Beépítési magasság csatlakozó dobozzal (mm) 168
Kivágási méret mm-ben (SZ x MÉ) felfekvő 100 x 500
Kivágási méret mm-ben (SZ x MÉ) belül síkba építhető 100 x 500
Kivágási méret mm-ben (SZ x MÉ) kívül síkba építhető 124 x 524
Teljes csatlakozási érték (kW) 0,170
Feszültség (V)/biztosíték (A) 230/10

Energiahatékonysági osztály (A++ - E)/zsírleválasztási fok 
besorolása A+/B
Éves energiafogyasztás kWh/év 29,3
ECO-motor •
Légteljesítmény max. légkivezetési átmérő mellett elszívó 
üzemmódnál
Légelvezetés
3. fokozat: légteljesítmény (m³/h) 440
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)/Hangnyomás (dB(A) re20µPa) 66/51
Booster fokozat: légteljesítmény (m³/h) 535
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)/Hangnyomás (dB(A) re20µPa) 70/55
Keringtetés
3. fokozat: légteljesítmény (m³/h) 380
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)/Hangnyomás (dB(A) re20µPa) 73/58
Booster fokozat: légteljesítmény (m³/h) 460
Hangteljesítmény (dB(A) re1pW)/Hangnyomás (dB(A) re20µPa) 78/63
Szerelési utasítások
Lábazati ventilátor elszívócső-csatlakozással •
Légkivezető csatlakozás oldalt és hátul •
Szellőzőcsonk mérete (mm) (sz x mé) 222 x 89
Tartozékok
Csatlakozókábel dugóval •
Csatornarendszer a talapzati fúvókához •
Utólag vásárolható tartozékok
Keringetés-átalakító/regenerálható aktívszén-szűrő DUU 1000 – 1/DKF 1000 R

SmartLine elemek
Termékáttekintés

Típus-/Modell megnevezése CS 7102 FL
Fűtési mód
Fűtési mód gáz
Kialakítás és design
SmartLine •
Elegáns üvegkerámia felület •
Üvegkerámia színe fekete
Síkba építhető kivitel •
Keret nélküli, ráültethető kivitel •
Öntöttvas edénytartórács (matt fekete zománccal) •
Öntvény rostély –
Nemesacél Tepan felület –
Ívelt wokmélyedés üvegből –
Főzőzónák kialakítása
Főzőzónák száma 2
PowerFlex főzőzóna
Szám/átmérő (mm) –/–
Teljesítmény (W)/Booster (W)/TwinBooster (W) –/–/–
1. főzőzóna

Pozíció/jelleg/átmérő (mm)
elöl középen/normál égő/ 
Ø 120 – 220

Teljesítmény (W)/Booster (W)/TwinBooster (W) 1700/–/–
2. főzőzóna

Pozíció/jelleg/átmérő (mm)
hátul középen/nagyteljesítményű  
égő/Ø 140 – 240

Teljesítmény (W)/Booster (W)/TwinBooster (W) 2700/–/–
Kezelési kényelem
Kezelés gombokkal •
Elektromos gyújtás egykezes kezeléssel •
Kezelés szenzoros felülettel –
Kijelző színe –
Teljesítményfokozatok digitális kijelzése –
Állandó edényfelismerés –
Recall-funkció –
Stop&Go funkció –
Stopper –
Kikapcsoló automatika –
Felfűtő automatika –
Melegentartás –
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések) –
Ápolási kényelem
Könnyen tisztítható üvegkerámia •
Törlésvédelem –
Mosogatógépben mosható edénytartó •
Mosogatógépben tisztítható grillrács –
Biztonság
Biztonsági kikapcsolás/reteszelési funkció/üzembehelyezési zár –/–/–
Hibaellenőrzés/beépített hűtőventilátor/túlhevülés elleni védelem –/–/–
Maradékhő kijelzése –
GasStop •
Műszaki adatok
Méretek mm-ben (SZ x MA x MÉ) 378 x 92 x 520
Maximális beépítési magasság mm-ben 92
Kivágási méret mm-ben (SZ x MÉ) 358 x 500
Külső kivágási méret mm-ben (Sz x M) síkba történő beépítéskor 382 x 524
Belső kivágási méret mm-ben (Sz x M) síkba történő beépítéskor 358 x 500
Teljes csatlakozási érték (kW)/feszültség (V) 4,400/230
Szállított tartozék
Csatlakozó kábel •
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Kivitel

Kialakítások

Gázfőzőlapok
A Miele gázfőzőlapok mindig a sütőtől 
függetlenül építhetők be. A főzőlap alatti tér 
így fiókok vagy szekrényelemek számára 
használható. Ez rendkívüli rugalmasságot 
nyújt a konyha megtervezésekor.

Gáz
A gáz egy elsődleges, természetben előfor-
duló energiaforrás, amelynek hasznosításá-
hoz nincs szükség átalakítási folyamatokra. 
Ezért a gázzal történő főzés rendkívül 
környezetbarát. A gáz konyhai hasznosítása 
régi hagyományra tekint vissza. Az első 
gáztűzhelyek már a XIX. században, jóval az 
elektromos főzőlapok előtt megjelentek. 

Tökéletesen az ön igényeire szabva
Miele gázfőzőlapok kivitelei, kialakításai, valamint méretválasztéka

Klasszikus
60 cm széles – főzőlap négy égővel

Nagyvonalú
90 cm széles – extraszéles főzőlap 
öt égővel

Méretválaszték Kezelési filozófiákDesign változatok

Klasszikus – gázfőzőlap nemesacélból

Integrált – lapos gázfőzőlap nemesacél 
aljzattal 

Elegáns – üvegkerámia gázfőzőlap

Gázfőzőlapok elektronika nélkül 
Minden Miele gázfőzőlap rendelkezik a 
GasStop biztonsági funkcióval. Ez biztosítja 
a gázellátás azonnali megszakítását láng-
hiba esetén. Így a gáz nem tud felügyelet 
nélkül kiáramlani.

Gázfőzőlapok elektonikával 
QuickStart* a gyorsított gyújtásról, míg a 
GasStop & ReStart* lánghiba esetén az 
automatikus újragyújtásról gondoskodik. 
Néhány változatban stopper, valamint 
hő- és maradék hő kijelző is rendelkezésre 
áll.

* Szabadalom: DE 102007015822
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Milyen kényelmi funkciókat szeretne?
Miele gázfőzőlapok fő tulajdonságai*

* Modellfüggő

** DE 102007015822 (szabadalmaztatva)

QuickStart**
Többé nem kell nyomni és tartani: könnyű 
és kényelmes bekapcsoló elektronika 
forgató funkcióval.

Gázfőzőlapok elektronikával 
Az elektronikával felszerelt Miele gázfőzőla-
pok olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, 
amelyek még nagyobb biztonságot és 
kényelmet biztosítanak önnek: a QuickS-
tart** a gyorsított gyújtásról, míg a GasS-
top & ReStart** lánghiba esetén az automa-
tikus újragyújtásról gondoskodik. Néhány 
modell esetén stopper, valamint maradékhő 
kijelző is rendelkezésre áll.

GasStop & ReStart
Biztonságos főzés: ha a láng kialszik, a 
készülék automatikusan újragyújtja. Ha nem 
sikerül az újragyújtás, a gázellátás 
megszakad.

ComfortClean-edénytartó
Gyors tisztaság: az edénytartó könnyen 
kivehető, és mosogatógépben mosható. Így 
az gáz főzőlap sokáig szép marad.

Wokégő
Professzionális: mono- vagy kettős wokégő 
a két lánggyűrű egységes vagy különálló 
szabályozásához.

Lekapcsoló automatika
Mindig biztonságos érzés: szokatlanul 
hosszú működés esetén a gázellátás 
automatikusan kikapcsol.



144 145

M
ie

le
 g

á
z 

fő
ző

la
p

o
k

Vezérlés
Üzemmód és idő kiválasztása kezelőgombokkal

Biztonság
Nagyobb kényelem a lánghiba esetén bekövetkező 
automatikus újragyújtásnak köszönhetően

Magas biztonság a gázellátás azonnali megszakításának 
köszönhetően lánghiba esetén

QuickStart
Nagyobb kényelem a gázégő gyorsított meggyújtásának 
köszönhetően

Edénytartó
Tökéletes tisztaság a mosogatógépben mosogatható 
edénytartó tisztításával

PerfectClean égő
Szabadalmazott felületkezelés a felülmúlhatatlan tisztítási 
kényelemért

Az ikonok jelentése
Gázfőzőlapok ikonjainak áttekintése

Gázfőzőlapok
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés KM 2010 KM 2356-1 KM 3054-1
Fűtési mód
Fűtési mód gáz gáz gáz
Kialakítás
Tűzhelytől független • • •
Design
Körbefutó nemesacél keret – – –
Nemesacél főzőlap/síkba építhető nemesacél főzőlap •/– •/– –/–
Öntöttvas edénytartórács (matt fekete zománccal) • • •
Főzőzónák kialakítása
Főzőzónák száma 4 5 5
Főzőzóna
Pozíció/jelleg elöl balra/nagyteljesítményű égő elöl balra/takarékos égő balra középen/kettős wok égő
Max. teljesítmény (W) 2600 1000 4700
Főzőzóna
Pozíció/jelleg balra hátul/takarékos égő balra hátul/nagyteljesítményű égő hátul középen/takarékos égő
Max. teljesítmény (W) 1000 2700 1000
Főzőzóna
Pozíció/jelleg hátul jobbra/normál égő középen/kettős wok égő hátul jobbra/normál égő
Max. teljesítmény (W) 1750 4500 1700
Főzőzóna
Pozíció/jelleg elöl jobbra/normál égő hátul jobbra/normál égő elöl jobbra/normál égő
Max. teljesítmény (W) 1750 1700 1700
Főzőzóna
Pozíció/jelleg –/– elöl jobbra/normál égő elöl középen/nagyteljesítményű égő
Max. teljesítmény (W) – 1700 2700
Kezelési kényelem
Kezelés gombokkal • • •
Stopper – – –
Elektromos gyújtás egykezes kezeléssel/QuickStart •/– –/• •/•
Rövid idejű kikapcsolás
Ápolási kényelem
Könnyen tisztítható üvegkerámia – – •
Mosogatógépben mosható edénytartó – • •
PerfectClean égő • – –
Biztonság
Üzembehelyezési zár – – –
Hőfok kijelzése/működés kijelzése –/– –/– •/•
GasStop/GasStop & ReStart •/– –/• –/•
Műszaki adatok
Méretek (mm) (SZ x MA x MÉ) 650 x 90 x 520 888 x 105 x 508 942 x 53 x 526
Maximális beépítési magasság (mm) 35 101 –
Kivágási méret (mm) (SZ x MÉ) 560 x 480 862 x 490 916 x 500
Teljes csatlakozási érték (kW)/feszültség (V) 7,100/230 – 240 11.900/230 11.900/220 – 240
Szállított tartozék
Csatlakozó kábel – – •
Fúvókaszett cseppfolyós gázhoz/fúvókaszett földgázhoz •/• –/– –/–
Wokgyűrű/kicsi csésze gyűrű –/– •/• •/•
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A konyhatervezés nélkülözhetetlen darabja
Miele páraelszívók kialakításai

Fali és sziget páraelszívók
A konyha ékkövei

Mennyezeti páraelszívók
Beépített szellőzés a zavartalan kilátás 
érdekében

Sziget páraelszívók

Fali páraelszívók

Kialakítások

Downdraft-páraelszívók
Elegáns megoldás a főzőlap mögött

Beépíthető páraelszívók
Minden beépítési opcióhoz a megfelelő 
megoldás

Kürtőbe építhető páraelszívó

Beépíthető kihúzható páraelszívók Aláépíthető páraelszívó

Főzőlappal egybeépített páraelszívó
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Így megtalálja az ideális főzőlap szélességet
Miele páraelszívó készülékek szélessége

Minden helyzethez megfelelő klíma
Miele páraelszívók üzemmódjai

A főzés, valamint különösen a sütés során pára, valamint vízgőz, zsírok és illatok keveréke 
képződik. Ha a konyhában lévő levegőt nem vezetjük el vagy szűrjük meg, akkor a gőz a 
helyiségben marad, és rontja a helyiség klímáját. Idővel ez a konyhabútor, tapéta, festés, stb. 
károsodásához vezet a lerakódó zsírok és gőzök miatt. A levegő hatékony tisztításához 
három lehetőség áll rendelkezésre: elszívó üzemmód, elszívó üzemmód külső ventilátorral, 
levegő keringtető üzemmód.

Kivezetéses üzemmód – rendkívül haté-
kony páraelszívás 

Kivezetéses üzemmód külső ventilátorral 
– hatékony és nagyon csendes

Keringtetéses üzemmód – egyszerű és 
energetikailag előnyös kivitelezés

Kicsi és közepes méretű konyhákhoz
Páraelszívók mérete
• 60 cm széles

Nagy, nyitott konyhákhoz
Páraelszívók méretei
• 90 cm széles • 100 cm széles
• 110 cm széles • 120 cm széles
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Milyen kényelmi funkciókat szeretne?
A Miele páraelszívók termékjellemzői*

* Modellfüggő

ECO-motor
Erőteljes mégis halk: az egyenáramú motor 
a hagyományos ventilátorokhoz képest akár 
70 % energiát is megtakarít.

Con@ctivity 3.0
Koncentráljon teljesen a főzésre: a       
Con@ctivity 3.0 segítségével a páraelszívó 
automatikusan működik. A főzőfelület 
be- vagy kikapcsolása esetén a páraelszívó 
magától reagál. Szívóteljesítményét is 
automatikusan a főzőlapon történtekhez 
igazítja, így a helyiség klímája állandóan 
kellemes marad. A készülékek Wi-Fi kap-
csolaton keresztül kommunikálnak egymás-
sal. A Con@ctivity 3.0 használatával a 
páraelszívó és a főzőlap a Miele@home 
részévé válik. Energiahatékonysági osztály

Minden információ egyetlen pillantás alatt: 
az energiahatékonysági címkéről leolvashat-
ja a készülék hatékonyságát és teljesítmé-
nyét.

Silence
Hatékony és csendes: a ventilátor speciális 
hangszigetelővel van ellátva, így nagyon 
halk a páraelszívó működése.

Miele CleanCover
Védelem és könnyű tisztítás: a zárt és sima 
felület megakadályozza a kábelekkel és 
motorrészekkel való érintkezést.

Nemesacél fém zsírszűrő (tíz rétegű)
Kényelmes tisztítás: a kiváló minőségű fém 
zsírszűrők mosogatógépben is tisztítha-
tók és különösen tartósak. 
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Energiahatékonyság
A++ és B közötti energiahatékonysági osztályú modellek 
jelennek meg.

Con@ctivity
 Wi-fi (3.0) vagy vezeték nélküli (2.0) automatikus funkció 
az optimális beltéri klíma és a maximális kezelési 
kényelemért

Wi-Fi-alapú automatikus funkció az optimális beltéri klíma 
és a maximális kezelési kényelemért

MobileControl
Az okostelefon vagy a tablet segítségével ellenőrizheti az 
állapotot vagy kezelheti a készülékeket

10 x szűrő
Tíz rétegű fém zsírszűrő, alkalmas mosogatógépben 
történő tisztításhoz

Szűrő indikátor
Optikai kijelző a zsírszűrő és az aktív szénszűrő 
telítettségéhez

ECO-motor
Különösen hatékony páraelszívó

LED-világítás
A teljes főzőlap optimális megvilágításához

EGYEDI
Testreszabott páraelszívó – egyedi ügyfélspecifikus 
megoldás

Hood in Motion
A páraelszívó megfelelő elhelyezése minden 
munkahelyzethez

Az ikonok jelentése
Páraelszívók ikonjainak áttekintése

Fali páraelszívók
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés DA 6066 W White Wing DA 6066 W Black Wing DA 6096 W White Wing

Kialakítás és üzemmódok

Fali/sziget/mennyezeti páraelszívó •/–/– •/–/– •/–/–
Egyedi kialakítás az ügyfél kérésére lehetséges – – –
Kivezetéses üzemmód/keringetéses üzemmód/külső motoros 
üzemmód •/•/– •/•/– •/•/–
Kezelési kényelem

Érintőgombok LED-del/kezelés érintéssel az üvegen •/– •/– •/–
Mosogatógépben tisztítható Nemesacél zsírszűrő (10 réteges) 1 1 1
CleanCover könnyen tisztítható belső tér • • •
Silence csomag/biztonsági kikapcsolás/utánfutási idő 5 vagy 15 
perc –/•/– –/•/– –/•/–
Zsírszűrő/aktívszénszűrő telítettségének kijelzése programozható –/– –/– –/–
Motorral mozgatott páraelszívók – – –
Háztartási készülékek hálózatba kötése

Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/– –/–/– –/–/–
Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 automatikus funkció –/– –/– –/–
Hatékonyság és fenntarthatóság³

Energiahatékonysági osztály (A++ - E)/zsírleválasztási fok 
besorolása B/B B/B B/B
Éves energiafogyasztás (kWh/év) 70,4 70,4 70,4
ECO motor (egyenáramú motor) – – –
Világítás

LED/bemutató világítás •/– •/– •/–
Szám x Watt 2 x 4,5 W 2 x 4,5 W 2 x 4,5 W
Szellőzési teljesítmény maximális légkivezetési átmérő 
mellett¹

Kivezetéses (nem a külső motoros változatnál)

3. üzemfokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 400 400 400
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 54/39 54/39 54/39
Intenzív fokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 650 650 650
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 66/51 66/51 66/51
Keringtetéses

3. üzemfokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 320 320 320
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 62/47 62/47 62/47
Intenzív fokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 520 520 520
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 71/56 71/56 71/56
Műszaki adatok

Kivezetéses és külső motoros páraelszívó teljes magassága (mm)/
légkeveréses (mm) 547 – 547/547 – 547 547 – 547/547 – 547 547 – 547/547 – 547
Elszívóernyő méretei (mm) (SZ x MA x MÉ) 598 x 547 x 523 598 x 547 x 523 898 x 547 x 523
Elszívóernyő méretei (mm) (Ø x ma) – x – – x – – x –
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól/gáztűzhelytől (mm) 450/650 450/650 450/650
Fogyasztási érték (kW)/feszültség(V)/biztosíték(A) 0,21/230/10 0,21/230/10 0,21/230/10
Szerelési utasítások

Légkivezetés csatlakozás fent/hátul/oldalt •/•/– •/•/– •/•/–
A szellőzőcsonk átmérője (mm) 150 150 150
Kihúzható kürtő/kihúzható fali tartólemez –/– –/– –/–
Szállított tartozék

Távirányító/Con@ctivity 2.0 USB kommunikációs egység a 
kommunikációs modulhoz –/– –/– –/–
Visszacsapószelep/terelőváltó légkeveréshez/aktívszénszűrő •/–/– •/–/– •/–/–
Szűkítőcsonk Ø 150 mm-ről Ø 125 mm-re • • •
Utólag vásárolható tartozékok

Átépítőszett keringtetéshez/aktívszén-szűrő/regenerálható 
aktívszénszűrő –/•/DKF 25-R –/•/DKF 25-R –/•/DKF 25-R
DSM 400/DSM 406 vezérlőmodul/DARC 6 távirányító •/–/– •/–/– •/–/–
DASD 150 hangtompító/DMK 150 fali doboz/kémény •/•/DADC 6000 •/•/DADC 6000 •/•/DADC 6000
Peremes elszívópanel üvegből/nemesacélból –/– –/– –/–
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Fali páraelszívók
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés DA 6096 W Black Wing DA 6798 W Shape DA 6798 W EXT Shape

Kialakítás és üzemmódok

Fali/sziget/mennyezeti páraelszívó •/–/– •/–/– •/–/–
Egyedi kialakítás az ügyfél kérésére lehetséges – – –
Kivezetéses üzemmód/keringetéses üzemmód/külső motoros 
üzemmód •/•/– •/•/– •/–/•
Kezelési kényelem

Érintőgombok LED-del/kezelés érintéssel az üvegen •/– –/• –/•
Mosogatógépben tisztítható Nemesacél zsírszűrő (10 réteges) 1 1 1
CleanCover könnyen tisztítható belső tér • • •
Silence csomag/biztonsági kikapcsolás/utánfutási idő 5 vagy 15 
perc –/•/– –/•/• –/•/•
Zsírszűrő/aktívszénszűrő telítettségének kijelzése programozható –/– •/• •/–
Motorral mozgatott páraelszívók – – –
Háztartási készülékek hálózatba kötése

Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/– •/•/• •/•/•
Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 automatikus funkció –/– •/• •/•
Hatékonyság és fenntarthatóság³

Energiahatékonysági osztály (A++ - E)/zsírleválasztási fok 
besorolása B/B A+/D A++/-
Éves energiafogyasztás (kWh/év) 70,4 27,8 6,6
ECO motor (egyenáramú motor) – • –
Világítás

LED/bemutató világítás •/– •/– •/–
Szám x Watt 2 x 4,5 W 3 x 3 W 3 x 3 W
Szellőzési teljesítmény maximális légkivezetési átmérő 
mellett¹

Kivezetéses (nem a külső motoros változatnál)

3. üzemfokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 400 380 –
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 54/39 52/37 –/–
Intenzív fokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 650 610 –
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 66/51 63/48 –/–
Keringtetéses

3. üzemfokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 320 325 –
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 62/47 57/43 –/–
Intenzív fokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 520 490 –
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 71/56 69/54 –/–
Műszaki adatok

Kivezetéses és külső motoros páraelszívó teljes magassága (mm)/
légkeveréses (mm) 547 – 547/547 – 547 568 – 568/568 – 568 568 – 568/568 – 568
Elszívóernyő méretei (mm) (SZ x MA x MÉ) 898 x 547 x 523 898 x 568 x 493 898 x 568 x 493
Elszívóernyő méretei (mm) (Ø x ma) – x – – x – – x –
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól/gáztűzhelytől (mm) 450/650 450/650 450/650
Fogyasztási érték (kW)/feszültség(V)/biztosíték(A) 0,21/230/10 0,09/230/10 0,01/230/10
Szerelési utasítások

Légkivezetés csatlakozás fent/hátul/oldalt •/•/– •/•/– •/•/–
A szellőzőcsonk átmérője (mm) 150 150 150
Kihúzható kürtő/kihúzható fali tartólemez –/– –/– –/–
Szállított tartozék

Távirányító/Con@ctivity 2.0 USB kommunikációs egység a 
kommunikációs modulhoz –/– –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Visszacsapószelep/terelőváltó légkeveréshez/aktívszénszűrő •/–/– •/–/– •/–/–
Szűkítőcsonk Ø 150 mm-ről Ø 125 mm-re • • •
Utólag vásárolható tartozékok

Átépítőszett keringtetéshez/aktívszén-szűrő/regenerálható 
aktívszénszűrő –/•/DKF 25-R –/•/DKF 25-R –/–/–
DSM 400/DSM 406 vezérlőmodul/DARC 6 távirányító •/–/– –/•/• –/•/•
DASD 150 hangtompító/DMK 150 fali doboz/kémény •/•/DADC 6000 •/•/DADC 6000 •/•/DADC 6000
Peremes elszívópanel üvegből/nemesacélból –/– –/– –/–

Fali páraelszívók
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés PUR 98 W DA 6498 W Pure Black DA 6498 W Pure Grey

Kialakítás és üzemmódok

Fali/sziget/mennyezeti páraelszívó •/–/– •/–/– •/–/–
Egyedi kialakítás az ügyfél kérésére lehetséges • – –
Kivezetéses üzemmód/keringetéses üzemmód/külső motoros 
üzemmód •/•/– •/•/– •/•/–
Kezelési kényelem

Érintőgombok LED-del/kezelés érintéssel az üvegen •/– –/• –/•
Mosogatógépben tisztítható Nemesacél zsírszűrő (10 réteges) 3 1 1
CleanCover könnyen tisztítható belső tér • • •
Silence csomag/biztonsági kikapcsolás/utánfutási idő 5 vagy 15 
perc –/•/– –/•/• –/•/•
Zsírszűrő/aktívszénszűrő telítettségének kijelzése programozható –/– •/• •/•
Motorral mozgatott páraelszívók – – –
Háztartási készülékek hálózatba kötése

Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/– •/•/• •/•/•
Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 automatikus funkció –/– •/• •/•
Hatékonyság és fenntarthatóság³

Energiahatékonysági osztály (A++ - E)/zsírleválasztási fok 
besorolása A/A A++/C A++/C
Éves energiafogyasztás (kWh/év) 49,7 25,1 25,1
ECO motor (egyenáramú motor) – • •
Világítás

LED/bemutató világítás •/– •/– •/–
Szám x Watt 3 x 3 W 2 x 3 W 2 x 3 W
Szellőzési teljesítmény maximális légkivezetési átmérő 
mellett¹

Kivezetéses (nem a külső motoros változatnál)

3. üzemfokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 395 380 380
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 56/41 53/38 53/38
Intenzív fokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 650 610 610
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 67/52 64/49 64/49
Keringtetéses

3. üzemfokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 330 330 330
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 64/48 60/46 60/46
Intenzív fokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 460 490 490
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 71/56 69/54 69/54
Műszaki adatok

Kivezetéses és külső motoros páraelszívó teljes magassága (mm)/
légkeveréses (mm) 685 – 1.005/815 – 1.135 550 – 550/550 – 550 550 – 550/550 – 550
Elszívóernyő méretei (mm) (SZ x MA x MÉ) 898 x 62 x 500 899 x 550 x 530 899 x 550 x 530
Elszívóernyő méretei (mm) (Ø x ma) – x – – x – – x –
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól/gáztűzhelytől (mm) 450/650 450/650 450/650
Fogyasztási érték (kW)/feszültség(V)/biztosíték(A) 0,23/230/10 0,09/230/10 0,09/230/10
Szerelési utasítások

Légkivezetés csatlakozás fent/hátul/oldalt •/•/– •/•/– •/•/–
A szellőzőcsonk átmérője (mm) 150 150 150
Kihúzható kürtő/kihúzható fali tartólemez •/– –/– –/–
Szállított tartozék

Távirányító/Con@ctivity 2.0 USB kommunikációs egység a 
kommunikációs modulhoz –/– –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Visszacsapószelep/terelőváltó légkeveréshez/aktívszénszűrő •/–/– •/–/– •/–/–
Szűkítőcsonk Ø 150 mm-ről Ø 125 mm-re • • •
Utólag vásárolható tartozékok

Átépítőszett keringtetéshez/aktívszén-szűrő/regenerálható 
aktívszénszűrő DUW 20/•/DKF 12-R –/•/DKF 25-R –/•/DKF 25-R
DSM 400/DSM 406 vezérlőmodul/DARC 6 távirányító •/–/– –/•/• –/•/•
DASD 150 hangtompító/DMK 150 fali doboz/kémény •/•/– •/•/DADC 6000 •/•/DADC 6000
Peremes elszívópanel üvegből/nemesacélból –/– –/– –/–
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Fali páraelszívók
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés
DA 6698 W Puristic 
Edition 6000

DA 6698 W EXT Puristic 
Edition 6000 DA 7198 W Triple Black

Kialakítás és üzemmódok

Fali/sziget/mennyezeti páraelszívó •/–/– •/–/– •/–/–
Egyedi kialakítás az ügyfél kérésére lehetséges • • –
Kivezetéses üzemmód/keringetéses üzemmód/külső motoros 
üzemmód •/•/– •/–/• •/•/–
Kezelési kényelem

Érintőgombok LED-del/kezelés érintéssel az üvegen –/• –/• •/–
Mosogatógépben tisztítható Nemesacél zsírszűrő (10 réteges) 3 3 1
CleanCover könnyen tisztítható belső tér • • •
Silence csomag/biztonsági kikapcsolás/utánfutási idő 5 vagy 15 
perc •/•/• •/•/• –/•/•
Zsírszűrő/aktívszénszűrő telítettségének kijelzése programozható •/• •/– •/•
Motorral mozgatott páraelszívók – – –
Háztartási készülékek hálózatba kötése

Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/•/• •/•/• •/•/•
Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 automatikus funkció •/• •/• •/•
Hatékonyság és fenntarthatóság³

Energiahatékonysági osztály (A++ - E)/zsírleválasztási fok 
besorolása A++/A A++/- A+/B
Éves energiafogyasztás (kWh/év) 24,6 6,6 26,0
ECO motor (egyenáramú motor) • – •
Világítás

LED/bemutató világítás •/– •/– •/–
Szám x Watt 3 x 3 W 3 x 3 W 2 x 3 W
Szellőzési teljesítmény maximális légkivezetési átmérő 
mellett¹

Kivezetéses (nem a külső motoros változatnál)

3. üzemfokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 400 – 375
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 52/37 –/– 60/45
Intenzív fokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 640 – 600
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 63/48 –/– 72/57
Keringtetéses

3. üzemfokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 315 – 265
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 63/48 –/– 66/51
Intenzív fokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 460 – 375
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 72/57 –/– 75/61
Műszaki adatok

Kivezetéses és külső motoros páraelszívó teljes magassága (mm)/
légkeveréses (mm) 710 – 1.030/840 – 1.160 710 – 1.030/– 440 – 440/440 – 440
Elszívóernyő méretei (mm) (SZ x MA x MÉ) 898 x 85 x 500 898 x 85 x 500 880 x 440 x 433
Elszívóernyő méretei (mm) (Ø x ma) – x – – x – – x –
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól/gáztűzhelytől (mm) 450/650 450/650 450/650
Fogyasztási érték (kW)/feszültség(V)/biztosíték(A) 0,09/230/10 0,01/230/10 0,11/230/10
Szerelési utasítások

Légkivezetés csatlakozás fent/hátul/oldalt •/•/– •/•/– •/•/–
A szellőzőcsonk átmérője (mm) 150 150 150
Kihúzható kürtő/kihúzható fali tartólemez •/• •/• –/–
Szállított tartozék

Távirányító/Con@ctivity 2.0 USB kommunikációs egység a 
kommunikációs modulhoz –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Visszacsapószelep/terelőváltó légkeveréshez/aktívszénszűrő •/–/– •/–/– •/–/–
Szűkítőcsonk Ø 150 mm-ről Ø 125 mm-re • • •
Utólag vásárolható tartozékok

Átépítőszett keringtetéshez/aktívszén-szűrő/regenerálható 
aktívszénszűrő DUW 20/•/DKF 12-R –/–/– –/•/DKF 11-R
DSM 400/DSM 406 vezérlőmodul/DARC 6 távirányító –/•/• –/•/• –/•/•
DASD 150 hangtompító/DMK 150 fali doboz/kémény •/•/– •/•/– •/•/DADC 7000
Peremes elszívópanel üvegből/nemesacélból –/– –/– –/–

Sziget páraelszívók
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés PUR 98 D DA 4248 V D Puristic Varia DA 6698 D Purist. Ed.6000

Kialakítás és üzemmódok

Fali/sziget/mennyezeti páraelszívó –/•/– –/•/– –/•/–
Egyedi kialakítás az ügyfél kérésére lehetséges • • •
Kivezetéses üzemmód/keringetéses üzemmód/külső motoros 
üzemmód •/•/– •/–/– •/•/–
Kezelési kényelem

Érintőgombok LED-del/kezelés érintéssel az üvegen •/– •/– –/•
Mosogatógépben tisztítható Nemesacél zsírszűrő (10 réteges) 3 6 3
CleanCover könnyen tisztítható belső tér • • •
Silence csomag/biztonsági kikapcsolás/utánfutási idő 5 vagy 15 
perc –/•/– •/•/• •/•/•
Zsírszűrő/aktívszénszűrő telítettségének kijelzése programozható –/– •/– •/•
Motorral mozgatott páraelszívók – • –
Háztartási készülékek hálózatba kötése

Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/– •/•/– •/•/•
Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 automatikus funkció –/– •/• •/•
Hatékonyság és fenntarthatóság³

Energiahatékonysági osztály (A++ - E)/zsírleválasztási fok 
besorolása A/A A+/A A++/A
Éves energiafogyasztás (kWh/év) 51,8 30,8 32,1
ECO motor (egyenáramú motor) – • •
Világítás

LED/bemutató világítás •/– •/– •/–
Szám x Watt 4 x 3 W 4 x 3 W 4 x 3 W
Szellőzési teljesítmény maximális légkivezetési átmérő 
mellett¹

Kivezetéses (nem a külső motoros változatnál)

3. üzemfokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 400 420 450
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 57/39 58/43 53/38
Intenzív fokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 650 675 730
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 69/51 70/55 65/50
Keringtetéses

3. üzemfokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 330 – 330
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 66/49 –/– 64/49
Intenzív fokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 460 – 480
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 73/56 –/– 73/58
Műszaki adatok

Kivezetéses és külső motoros páraelszívó teljes magassága (mm)/
légkeveréses (mm) 690 – 990/750 – 1.060 755 – 1.045/– 705 – 1.005/765 – 1.075
Elszívóernyő méretei (mm) (SZ x MA x MÉ) 898 x 70 x 598 1.198 x 70 x 698 898 x 85 x 598
Elszívóernyő méretei (mm) (Ø x ma) – x – – x – – x –
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól/gáztűzhelytől (mm) 450/650 450/650 450/650
Fogyasztási érték (kW)/feszültség(V)/biztosíték(A) 0,23/230/10 0,29/230/10 0,12/230/10
Szerelési utasítások

Légkivezetés csatlakozás fent/hátul/oldalt •/–/– •/–/– •/–/–
A szellőzőcsonk átmérője (mm) 150 150 150
Kihúzható kürtő/kihúzható fali tartólemez •/– •/– •/–
Szállított tartozék

Távirányító/Con@ctivity 2.0 USB kommunikációs egység a 
kommunikációs modulhoz –/– –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Visszacsapószelep/terelőváltó légkeveréshez/aktívszénszűrő •/–/– •/–/– •/–/–
Szűkítőcsonk Ø 150 mm-ről Ø 125 mm-re – – –
Utólag vásárolható tartozékok

Átépítőszett keringtetéshez/aktívszén-szűrő/regenerálható 
aktívszénszűrő DUI 32/•/DKF 12-R –/–/– DUI 32/•/DKF 12-R
DSM 400/DSM 406 vezérlőmodul/DARC 6 távirányító •/–/– –/•/• –/•/•
DASD 150 hangtompító/DMK 150 fali doboz/kémény •/•/– •/•/– •/•/–
Peremes elszívópanel üvegből/nemesacélból –/– –/– –/–
Szín

EDST • • •
BRWS – – •
Obszídiánfekete – – •
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Sziget páraelszívók
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés
DA 6698 D EXT Puristic 
Edition 6000 DA 6708 D Aura Edition 6000

DA 7078 D Aura 3.0 White 
Loom

Kialakítás és üzemmódok

Fali/sziget/mennyezeti páraelszívó –/•/– –/•/– –/•/–
Egyedi kialakítás az ügyfél kérésére lehetséges • • –
Kivezetéses üzemmód/keringetéses üzemmód/külső motoros 
üzemmód •/–/• –/•/– –/•/–
Kezelési kényelem

Érintőgombok LED-del/kezelés érintéssel az üvegen –/• –/• •/–
Mosogatógépben tisztítható Nemesacél zsírszűrő (10 réteges) 3 2 2
CleanCover könnyen tisztítható belső tér • • •
Silence csomag/biztonsági kikapcsolás/utánfutási idő 5 vagy 15 
perc •/•/• –/•/• –/•/•
Zsírszűrő/aktívszénszűrő telítettségének kijelzése programozható •/– •/• •/•
Motorral mozgatott páraelszívók – – –
Háztartási készülékek hálózatba kötése

Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/•/• •/•/• –/•/•
Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 automatikus funkció •/• •/• –/•
Hatékonyság és fenntarthatóság³

Energiahatékonysági osztály (A++ - E)/zsírleválasztási fok 
besorolása A+/- C/B –/–
Éves energiafogyasztás (kWh/év) 8,8 80,6 –
ECO motor (egyenáramú motor) – – •
Világítás

LED/bemutató világítás •/– •/– •/•
Szám x Watt 4 x 3 W 4 x 3 W 14 W
Szellőzési teljesítmény maximális légkivezetési átmérő 
mellett¹

Kivezetéses (nem a külső motoros változatnál)

3. üzemfokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) – – –
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) –/– –/– –/–
Intenzív fokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) – – –
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) –/– –/– –/–
Keringtetéses

3. üzemfokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) – 470 420
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) –/– 67/53 65/51
Intenzív fokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) – 620 615
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) –/– 74/59 75/61
Műszaki adatok

Kivezetéses és külső motoros páraelszívó teljes magassága (mm)/
légkeveréses (mm) 705 – 1.005/– –/500 – 1.500 –/700 – 1.000
Elszívóernyő méretei (mm) (SZ x MA x MÉ) 898 x 85 x 598 1.000 x 112 x 700 700 x 170 x 700
Elszívóernyő méretei (mm) (Ø x ma) – x – – x – 700 x 170
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól/gáztűzhelytől (mm) 450/650 450/650 450/–
Fogyasztási érték (kW)/feszültség(V)/biztosíték(A) 0,02/230/10 0,16/230/10 0,07/230/10
Szerelési utasítások

Légkivezetés csatlakozás fent/hátul/oldalt •/–/– –/–/– –/–/–
A szellőzőcsonk átmérője (mm) 150 – –
Kihúzható kürtő/kihúzható fali tartólemez •/– –/– –/–
Szállított tartozék

Távirányító/Con@ctivity 2.0 USB kommunikációs egység a 
kommunikációs modulhoz –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z –/–
Visszacsapószelep/terelőváltó légkeveréshez/aktívszénszűrő •/–/– –/–/• –/–/–
Szűkítőcsonk Ø 150 mm-ről Ø 125 mm-re – – –
Utólag vásárolható tartozékok

Átépítőszett keringtetéshez/aktívszén-szűrő/regenerálható 
aktívszénszűrő –/–/– –/•/DKF 21-R –/–/–
DSM 400/DSM 406 vezérlőmodul/DARC 6 távirányító –/•/• –/–/• –/–/–
DASD 150 hangtompító/DMK 150 fali doboz/kémény •/•/– –/–/– –/–/–
Peremes elszívópanel üvegből/nemesacélból –/– –/– –/–

Mennyezeti páraelszívók
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés DA 2808 DA 2906

Kialakítás és üzemmódok

Fali/sziget/mennyezeti páraelszívó –/–/• –/–/•
Egyedi kialakítás az ügyfél kérésére lehetséges – –
Kivezetéses üzemmód/keringetéses üzemmód/külső motoros 
üzemmód •/•/– •/•/–
Kezelési kényelem

Érintőgombok LED-del/kezelés érintéssel az üvegen •/– •/–
Mosogatógépben tisztítható Nemesacél zsírszűrő (10 réteges) 2 4
CleanCover könnyen tisztítható belső tér • •
Silence csomag/biztonsági kikapcsolás/utánfutási idő 5 vagy 15 
perc –/•/• •/•/•
Zsírszűrő/aktívszénszűrő telítettségének kijelzése programozható •/• •/•
Motorral mozgatott páraelszívók – –
Háztartási készülékek hálózatba kötése

Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/•/• –/–/–
Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 automatikus funkció •/• •/–
Hatékonyság és fenntarthatóság³

Energiahatékonysági osztály (A++ - E)/zsírleválasztási fok 
besorolása A+/B –/–
Éves energiafogyasztás (kWh/év) 27,6 –
ECO motor (egyenáramú motor) • •
Világítás

LED/bemutató világítás •/– •/–
Szám x Watt 4 x 3 W 4 x 3 W
Szellőzési teljesítmény maximális légkivezetési átmérő 
mellett¹

Kivezetéses (nem a külső motoros változatnál)

3. üzemfokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 450 450
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 53/38 57/40
Intenzív fokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 725 740
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 65/50 69/52
Keringtetéses

3. üzemfokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 335 330
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 62/47 66/49
Intenzív fokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 535 480
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 72/57 73/56
Műszaki adatok

Kivezetéses és külső motoros páraelszívó teljes magassága (mm)/
légkeveréses (mm) 339 – 339/339 – 339 310 – 310/310 – 310
Elszívóernyő méretei (mm) (SZ x MA x MÉ) 880 x 345 x 500 1.100 x 322 x 700
Elszívóernyő méretei (mm) (Ø x ma) – x – – x –
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól/gáztűzhelytől (mm) 450/650 450/650
Fogyasztási érték (kW)/feszültség(V)/biztosíték(A) 0,12/230/10 0,14/230/10
Szerelési utasítások

Légkivezetés csatlakozás fent/hátul/oldalt •/•/• •/•/•
A szellőzőcsonk átmérője (mm) 150 150
Kihúzható kürtő/kihúzható fali tartólemez –/– –/–
Szállított tartozék

Távirányító/Con@ctivity 2.0 USB kommunikációs egység a 
kommunikációs modulhoz –/XKS 3000 Z •/XKS 3000 Z
Visszacsapószelep/terelőváltó légkeveréshez/aktívszénszűrő •/–/– •/–/–
Szűkítőcsonk Ø 150 mm-ről Ø 125 mm-re • •
Utólag vásárolható tartozékok

Átépítőszett keringtetéshez/aktívszén-szűrő/regenerálható 
aktívszénszűrő DUU 2900/•/– DUU 2900/•/–
DSM 400/DSM 406 vezérlőmodul/DARC 6 távirányító –/•/• –/•/•
DASD 150 hangtompító/DMK 150 fali doboz/kémény •/•/– •/•/–
Peremes elszívópanel üvegből/nemesacélból –/– DRP 2900/DRP 2900
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Kihúzható szívóernyős páraelszívó
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés DA 3466 DA 3496 DA 3496 EXT

Kialakítás és üzemmódok

Beépíthető kihúzható páraelszívó • • •
Kivezetéses üzemmód/keringetéses üzemmód/külső motoros 
üzemmód •/•/– •/•/– •/–/•
Kezelési kényelem

Tolókapcsoló/érintőgombok LED-del –/• –/• –/•
Mosogatógépben tisztítható Nemesacél zsírszűrő (10 réteges) 1 2 2
CleanCover könnyen tisztítható belső tér • • •
Biztonsági kikapcsolás/utánfutási idő 5 vagy 15 perc •/– •/– •/–
Motorral mozgatott páraelszívók – – –
Zsírszűrő/aktívszénszűrő telítettségének kijelzése programozható –/– –/– –/–
Háztartási készülékek hálózatba kötése

Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/– –/–/– –/–/–
Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 automatikus funkció –/– –/– –/–
Hatékonyság és fenntarthatóság³

Energiahatékonysági osztály (A++ - E)/zsírleválasztási fok 
besorolása B/B B/B A++/-
Éves energiafogyasztás (kWh/év) 69,5 69,5 4,4
ECO motor (egyenáramú motor) – – –
Világítás

Halogén/LED –/• –/• –/•
Szám x Watt 2 x 3 W 2 x 3 W 2 x 3 W
Szellőzési teljesítmény maximális légkivezetési átmérő 
mellett¹

Kivezetéses (nem a külső motoros változatnál)

3. üzemfokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 400 400 –
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 56/44 56/44 –/–
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 64/52 64/52 –/–
Intenzív fokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 550 550 –
Keringtetéses

3. üzemfokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 280 280 –
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 67/54 67/54 –/–
Intenzív fokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 350 350 –
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 72/60 72/60 –/–
Műszaki adatok

Elszívóernyő méretei (mm) (SZ x MA x MÉ) 595 x 34 x 275 895 x 34 x 275 895 x 34 x 275
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól/gáztűzhelytől (mm) 450/650 450/650 450/650
Fogyasztási érték (kW)/feszültség(V)/biztosíték(A) 0,19/230/10 0,19/230/10 0,34/230/10
Szerelési utasítások

Légkivezetés csatlakozás fent/hátul/oldalt •/–/– •/–/– •/–/–
A szellőzőcsonk átmérője (mm) 150 150 150
Szállított tartozék

Visszacsapószelep • • •
Távirányító/Con@ctivity 2.0 USB kommunikációs egység a 
kommunikációs modulhoz –/– –/– –/–
Szűkítőcsonk Ø 150 mm-ről Ø 125 mm-re • • •
Utólag vásárolható tartozékok

Átépítőszett légkeveréshez DUU 151 DUU 151 –
Aktívszénszűrő DKF 13-1 DKF 13-1 –
DARC 6 távirányító – – –
DSM 400 vezérlőmodul/DSM 406 •/– •/– •/–
DASD 150 hangtompító/DMK 150 fali doboz •/• •/• •/•
DML 400 szerelőkészlet eredeti bútorléchez • • •
DAR 3000 süllyesztőkeret beépíthető kihúzható páraelszívóhoz • • •

Kihúzható szívóernyős páraelszívó
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés DA 3668 DA 3698

Kialakítás és üzemmódok

Beépíthető kihúzható páraelszívó • •
Kivezetéses üzemmód/keringetéses üzemmód/külső motoros 
üzemmód •/•/– •/•/–
Kezelési kényelem

Tolókapcsoló/érintőgombok LED-del –/• –/•
Mosogatógépben tisztítható Nemesacél zsírszűrő (10 réteges) 2 2
CleanCover könnyen tisztítható belső tér • •
Biztonsági kikapcsolás/utánfutási idő 5 vagy 15 perc •/• •/•
Motorral mozgatott páraelszívók • •
Zsírszűrő/aktívszénszűrő telítettségének kijelzése programozható •/• •/•
Háztartási készülékek hálózatba kötése

Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/•/– •/•/•
Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 automatikus funkció •/• •/•
Hatékonyság és fenntarthatóság³

Energiahatékonysági osztály (A++ - E)/zsírleválasztási fok 
besorolása A++/C A++/C
Éves energiafogyasztás (kWh/év) 24,5 25,6
ECO motor (egyenáramú motor) • •
Világítás

Halogén/LED –/• –/•
Szám x Watt 2 x 3 W 3 x 3 W
Szellőzési teljesítmény maximális légkivezetési átmérő 
mellett¹

Kivezetéses (nem a külső motoros változatnál)

3. üzemfokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 400 400
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 51/37 51/37
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 63/49 63/49
Intenzív fokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 635 635
Keringtetéses

3. üzemfokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 365 365
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 65/51 65/51
Intenzív fokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 530 530
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 73/59 73/59
Műszaki adatok

Elszívóernyő méretei (mm) (SZ x MA x MÉ) 592 x 37 x 309 892 x 37 x 309
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól/gáztűzhelytől (mm) 450/650 450/650
Fogyasztási érték (kW)/feszültség(V)/biztosíték(A) 0,09/230/10 0,09/230/10
Szerelési utasítások

Légkivezetés csatlakozás fent/hátul/oldalt •/•/– •/•/–
A szellőzőcsonk átmérője (mm) 150 150
Szállított tartozék

Visszacsapószelep • •
Távirányító/Con@ctivity 2.0 USB kommunikációs egység a 
kommunikációs modulhoz •/XKS 3000 Z •/XKS 3000 Z
Szűkítőcsonk Ø 150 mm-ről Ø 125 mm-re – –
Utólag vásárolható tartozékok

Átépítőszett légkeveréshez DUU 151 DUU 151
Aktívszénszűrő DKF 19-1 DKF 19-1
DARC 6 távirányító – –
DSM 400 vezérlőmodul/DSM 406 –/• –/•
DASD 150 hangtompító/DMK 150 fali doboz •/• •/•
DML 400 szerelőkészlet eredeti bútorléchez – –
DAR 3000 süllyesztőkeret beépíthető kihúzható páraelszívóhoz – –
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Aláépíthető páraelszívók
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés DA 1260

Kialakítás és üzemmódok

Felsőszekrény alá építhető páraelszívó •
Egyedi kialakítás az ügyfél kérésére lehetséges –
Légkivezetéses üzemmód/Levegő keringtetéses üzemmód •/•
Kezelési kényelem

LED-érintőgombok/Tolókapcsoló Nem/•
Mosogatógépben tisztítható Nemesacél zsírszűrő (10 réteges) 2
CleanCover könnyen tisztítható belső tér •
Silence csomag/biztonsági kikapcsolás/utánfutási idő 5 vagy 15 
perc –/–/–
Zsírszűrő/aktívszénszűrő telítettségének kijelzése programozható –/–
Hatékonyság és fenntarthatóság³

Energiahatékonysági osztály (A++ - E)/zsírleválasztási fok 
besorolása C/A
Éves energiafogyasztás (kWh/év) 91,6
ECO motor (egyenáramú motor) Nem
Világítás

LED •
Szám x Watt 2 x 3 W
Szellőzési teljesítmény maximális légkivezetési átmérő 
mellett¹

Kivezetéses (nem a külső motoros változatnál)

3. üzemfokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 355
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 64/50
Intenzív fokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 545
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 74/60
Keringtetéses

3. üzemfokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 195
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 73/59
Intenzív fokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 220
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 75/62
Műszaki adatok

Elszívóernyő méretei (mm) (SZ x MA x MÉ) 598 x 125 x 500
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól/gáztűzhelytől (mm) 450/650
Fogyasztási érték (kW)/feszültség(V)/biztosíték(A) 0,24/230/10
Szerelési utasítások

Légkivezetés csatlakozás fent/hátul/oldalt •/–/–
A szellőzőcsonk átmérője (mm) 150
Szállított tartozék

Visszacsapószelep •
Con@ctivity 2.0 USB kommunikációs egység a kommunikációs 
modulhoz –
Utólag vásárolható tartozékok

Átépítőszett légkeveréshez/aktívszénszűrő –/DKF 18-1
DSM 400 vezérlőmodul/DSM 406 –/–
DASD 150 hangtompító/DMK 150 fali doboz •/•

Kürtőbe építhető páraelszívók
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés DA 2698 DA 2578 DA 2360

Kialakítás és üzemmódok

Elszívóelem • • •
Egyedi kialakítás az ügyfél kérésére lehetséges – • •
Kivezetéses üzemmód/keringetéses üzemmód/külső motoros 
üzemmód •/•/– •/•/– •/•/–
Kezelési kényelem

LED-érintőgombok/Forgatható gomb •/– •/– •/–
Mosogatógépben tisztítható Nemesacél zsírszűrő (10 réteges) 2 2 1
CleanCover könnyen tisztítható belső tér • • •
Silence csomag/biztonsági kikapcsolás/utánfutási idő 5 vagy 15 
perc –/•/• –/•/• –/•/–
Zsírszűrő/aktívszénszűrő telítettségének kijelzése programozható •/• •/• –/–
Háztartási készülékek hálózatba kötése

Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/•/• •/•/• –/–/–
Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 automatikus funkció •/• •/• –/–
Hatékonyság és fenntarthatóság³

Energiahatékonysági osztály (A++ - E)/zsírleválasztási fok 
besorolása A+/A A/B A/B
Éves energiafogyasztás (kWh/év) 28,6 51,7 49,1
ECO motor (egyenáramú motor) • – –
Világítás

LED • • •
Szám x Watt 4 x 3 W 2 x 3 W 2 x 3 W
Szellőzési teljesítmény maximális légkivezetési átmérő 
mellett¹

Kivezetéses (nem a külső motoros változatnál)

3. üzemfokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 400 360 360
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 51/37 56/41 52/38
Intenzív fokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 640 600 600
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 62/48 67/52 64/50
Keringtetéses

3. üzemfokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 365 320 320
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 62/48 63/48 64/49
Intenzív fokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 535 530 500
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 74/59 72/57 72/57
Műszaki adatok

Elszívóernyő méretei (mm) (SZ x MA x MÉ) 880 x 64 x 293 702 x 50 x 402 584 x 63 x 297
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól/gáztűzhelytől (mm) 450/650 450/650 450/650
Fogyasztási érték (kW)/feszültség(V)/biztosíték(A) 0,09/230/10 0,23/230/10 0,23/230/10
Szerelési utasítások

Légkivezetés csatlakozás fent/hátul/oldalt •/•/– •/•/– •/•/–
A szellőzőcsonk átmérője (mm) 150 150 150
Szállított tartozék

Con@ctivity 2.0 USB kommunikációs egység a kommunikációs 
modulhoz XKS 3000 Z XKS 3000 Z –
Visszacsapószelep • • •
Szűkítőcsonk Ø 150 mm-ről Ø 125 mm-re – • •
Utólag vásárolható tartozékok

Átépítőszett légkeveréshez/aktívszénszűrő DUU 151/DKF 19-1 DUU 151/DKF 15-1 DUU 151/DKF 19-1
DARC 6 távirányító • • –
DSM 400 vezérlőmodul/DSM 406 –/• –/• –/–
DASD 150 hangtompító/DMK 150 fali doboz •/• •/• •/•
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Downdraft páraelszívó rendszerek
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés DA 6890 Levantar

Kialakítás és üzemmódok

Downdraft páraelszívó rendszer •
Kivezetéses üzemmód/keringetéses üzemmód/külső motoros 
üzemmód •/•/•
Kezelési kényelem

Érintőgombok LED-del/kezelés érintéssel az üvegen –/•
Utánfutási idő 15 perc •
Mosogatógépben tisztítható fém zsírszűrők száma 2
CleanCover könnyen tisztítható belső tér –
Biztonsági kikapcsolás •
Zsírszűrő telítettségének kijelzése •
Motorral mozgatott páraelszívók •
Hatékonyság és fenntarthatóság³

Energiahatékonysági osztály (A++ - E)/zsírleválasztási fok 
besorolása C/D
Éves energiafogyasztás (kWh/év) 109,9
Világítás

Halogén/LED –/•
Szám x Watt 1 x 7 W
Fényszabályozó funkció •
Szellőzési teljesítmény maximális légkivezetési átmérő 
mellett¹

Kivezetéses (nem a külső motoros változatnál)

3. üzemfokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 450
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 60/47
Intenzív fokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 710
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 69/56
Keringtetéses

3. üzemfokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 435
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 64/51
Intenzív fokozatban: szellőzési teljesítmény (m³/h) 640
Zajszint (dB(A) re1pW)/hangnyomás (dB(A) re20µPa) 74/61
Műszaki adatok

Kivezetéses és külső motoros páraelszívó teljes magassága (mm)/
légkeveréses (mm) 1.051/1.051
Elszívóernyő méretei (mm) (SZ x MA x MÉ) 916 x 646 x 361
Fogyasztási érték (kW)/feszültség(V)/biztosíték(A) 0,28/230/10
Szerelési utasítások

Légkivezetés csatlakozás fent, hátul, oldalt, lent •
A szellőzőcsonk átmérője (mm) 150
Optimális kombináció főzőlappal KM 6699-1, KM 7684 FL
Szállított tartozék

Visszacsapószelep/terelőváltó légkeveréshez/aktívszénszűrő –/–/–
Utólag vásárolható tartozékok

Átépítőszett légkeveréshez/aktívszénszűrő DUU 151/DKF 22-1
DEXT 6890 átépítőszett Extern üzemmódra •
DSM 400 vezérlőmodul/DSM 406 –/–
DASD 150 hangtompító/DMK 150 fali doboz •/•
Peremes elszívópanel üvegből/nemesacélból –/–
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Milyen típusú készüléket szeretne? 
Miele kávéfőzők kivitelei és kezelési koncepciói

Tökéletesen beépítve
Gondoskodjon konyhája egységes megjele-
néséről: a Miele kávéfőző tökéletesen 
beépíthető egy 45 cm magasságú fülkébe. 
További beépíthető készülékekkel kombi-
nálva – akár vízszintes, akár függőleges 
összeállításban – egységes koncepció 
jelenik meg. Emellett optimálisan kihasznál-
hatja a helyet konyhájában. 

A beépíthető készülék opcionálisan friss-
víz-csatlakozással is elérhető. Ez különösen 
praktikus, mivel Miele készüléke így mindig 
üzemkész. A kávéfőző közvetlenül az 
ívóvízhálózattal van összekötve, nincs 
szükség a víztartály manuális utántöltésére 
– ezzel időt takarít meg, és ez további 
kényelmet biztosít.

A kávézás élménye – ahol csak szeretné
Praktikus és rugalmas: a Miele szabadon 
álló készülékeit bárhol elhelyezheti a kony-
hában – de akár a nappaliban vagy a 
télikertben is. Vagyis bárhol, ahol egy 
csodálatosan illatozó kávét szeretne élvezni. 
Mindemellett választhat a letisztult, érintőké-
pernyős vezérlésű CM7 sorozat vagy a 
DirectSensor-vezérlésű CM6 és CM5 
készülékek között.

Minden igényhez a megfelelő készülék
Konyhája kialakításától és szokásaitól függően választhat a Miele beépíthető és szabadon 
álló kávéfőzői közül. Így mindig megtalálhatja a tökéletes készüléket, amely optimálisan az ön 
igényeire van szabva. 

M Touch
Az elegáns M Touch érintőképernyős 
vezérlés még nagyobb kényelmet biztosít: 
akár egy okostelefonnál, a készüléket a 
képernyő elhúzásával vagy görgetésével 
állíthatja be. Ez a kezelést különösen kényel-
messé és egyszerűvé teszi.

DirectSensor
A DirectSensornak köszönhetően egy 
érintéssel elkészítheti a kívánt kávéspeciali-
tást – a nagy felbontású TFT kijelző teszi ezt 
lehetővé. 

Kezelési koncepciók
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Milyen kényelmi funkciókat szeretne?
Miele kávéfőzők termékjellemzői*

* modellfüggő
1) Szabadalom: EP 2454977 B1

Egyszerű kezelés
A legjobb kávéélmény: az intelligens funkci-
óknak köszönhetően az italkészítés különö-
sen egyszerű és gyors. 

Az igazi ízélmény
Élvezze kávéját a Miele első osztályú kávé-
főzőivel. Az AromaticSystemFresh megol-
dásnak köszönhetően a kávészemeket 
minden adag előtt frissen őrli és közvetlenül 
főzi a készülék – az intenzív íz érdekében. A 
CoffeeSelect emellett három külön szemes-
kávé-tartályból kínál választást, így minden 
kávékülönlegességet a megfelelő kávéfajtá-
ból készítheti el. Az intelligens főzéstechnika 
ezen felül segít az aroma teljes kibontakoz-
tatásában. És hogy személyes kávépillanata 
minden szempontból tökéletes legyen, a 
Miele kifejlesztette saját kávéját – optimáli-
san a kávéfőzőjéhez igazítva. Így összeha-
sonlíthatatlan ízélmény születik, amely 
reggel, délben vagy este is csodálatossá 
varázsolja a pillanatot. 

Egyszerű tisztítás
Készülékhigiénia egyszerűen: a kivehető 
alkatrészek és az automatikus tisztítóprog-
ramok garantálják a tisztaságot.

CoffeeSelect
Szabadon választható: a három szemeská-
vé-tartálynak köszönhetően kávékülönle-
gessége mindig a megfelelő fajtából készül. 

Automatikus tisztítás
Kényelmesen és időráfordítás nélkül: a 
tisztítást és a vízkőmentesítést Miele kávéfő-
zője elvégzi ön helyett.   

CupSensor 1)

Ideális távolság: a CupSensor 
felismeri a csésze magasságát, és a köz-
ponti kifolyót a megfelelő helyre igazítja.
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Beépíthető kávéfőzők
Termékáttekintés

Típus CVA 7440 CVA 7840 CVA 7845
Kialakítás és design
Beépíthető kávéfőző szemeskávé rendszerrel • • •
Kombinálható ContourLine/PureLine/VitroLine design vonalakkal • • •
Előnyök
AromaticSystemFresh/CoffeeSelect •/– •/• •/•
OneTouch/OneTouch for Two •/• •/• •/•
Aromakímélő nemesacél golyós őrlőmű/Beállítható őrlési fokozat •/• •/• •/•
Programozható felhasználói profilok 10 10 10
Programozható őrlési mennyiség/vízmennyiség/hőmérséklet •/•/• •/•/• •/•/•
Programozható tejmennyiség/tejhab mennyiség/előforrázás •/•/• •/•/• •/•/•
Italspecialitások
Választható italmennyiség beállítása 20 – 300 ml 20 – 300 ml 20 – 300 ml
Ristretto/Espresso/Kávé/ Hosszú kávé •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Cappuccino/Latte macchiato/Cappuccino italiano •/•/• •/•/• •/•/•
Espresso macchiato/Caffè Americano/Long black •/•/• •/•/• •/•/•
Flat white/Café au lait/Caffè Latte •/•/• •/•/• •/•/•
Forró tej/Tejhab/Forró víz •/•/• •/•/• •/•/•
Fekete tea/Gyógytea/Gyümölcstea/Zöld tea •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Fehér tea/Japán tea/Chai Latte/Teavíz •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Kávéskanna/Teáskanna •/• •/• •/•
DoubleShoot funkció • • •
Szakértői üzemmód (Mennyiség változtatása italkészítés közben) • • •
Kezelési kényelem
Display/MultiLingua DirectSensor/• M Touch/• M Touch/•
CupSensor/Fokozatmentesen állítható italkifolyó-magasság (mm) •/40 – 165 mm •/40 – 165 mm •/40 – 165 mm
DirectWater (frissvíz csatlakozás) – – •
Performance mód/MotionReact (közeledést érzékelő szenzor) •/– •/• •/•
MyMiele/Súgó funkció –/– •/• •/•
BrilliantLight/EasyClick-tejtartály/Fülke megvilágítása (főzőmű) •/•/– •/•/• •/•/•
ComfortDoor (kiszállítási állapot - 110°/fék nélkül 175° lehetséges) • • •
Két kivehető szemeskávé-tartály/Befogadóképesség •/300 g/300 g •/300 g/150 g/150 g •/300 g/150 g/150 g
Víztartály/Tejtartály 2700 ml/700 ml 2700 ml/700 ml 2700 ml/700 ml
Zacctartály befogadóképessége (á 14 g)/Cseppfogó tálca 17 db/1600 ml 17 db/1600 ml 17 db/1600 ml
Dátum kijelzése/Pontos idő kijelzése (12h-24h kijelzés) •/• •/• •/•
Programozható ki- és bekapcsolási idő • • •
Programozható készenléti idő • • •
Hatékonyság és fenntarthatóság
Bekapcsolható energiatakarékos ECO-mód • • •
Ápolási kényelem
Kényelmes tisztítóprogramok/AutoClean (Automatikus tisztítás) •/– •/• •/•
AutoDescale (Automatikus vízkőmentesítés)/Kézi vízkőmentesítés –/• •/– •/–
Automatikus öblítő funkció/Beállítható vízkeménység •/• •/• •/•
Tejvezeték automatikus öblítése a víztartályból • • •
ComfortClean - mosogatógépben mosható alkatrészek • • •
Kivehető tejvezeték/Főzőmű •/• •/• •/•
Háztartási készülékek hálózatba kapcsolása
Miele@home/MobileControl •/• •/• •/•
RemoteService/WiFiConn@ct/SuperVision kijelző •/•/– •/•/• •/•/•
Biztonság
Üzembehelyezési zár • • •
Műszaki adatok
Fülke szélessége (mm) 560 – 568 560 – 568 560 – 568
Fülke magassága (mm) 450 – 452 450 – 452 450 – 452
Fülke mélysége (mm) min. 500 min. 500 min. 500
Teljes teljesítményigény (kW)/Feszültség (V)/Biztosíték (A) 1,45/220 – 240/10 1,45/220 – 240/10 1,45/220 – 240/10
Szállított tartozék
Tejtartály - üveg (EasyClick-tejrendszer) • • •
Vízkőmentesítő tabletták/Főzőmű és tejvezeték tisztító •/• •/– •/–
 Patron automatikus vízkőmentesítéshez + tisztításhoz – • •
Javasolt Áfás fogy.ár
CleanSteel nemesacél/Obszidiánfekete/Grafitszürke •/–/– •/–/– –/•/•

Kezelési elv
Intuitív kezelés érintéssel

 Italspecialitások közvetlen kiválasztása érintőgombokkal, 
négysoros szöveges kijelzőn

AromaticSystemFresh
Az innovatív őrlőmű minden adag kávéhoz frissen őrli a 
kávészemeket.

MultiLingua 
A kijelzőn több nyelv is beállítható, 
biztosítva az információk érthetőségét.

CupSensor
Felismeri a csésze magasságát, és a központi kifolyót a 
megfelelő pozícióba igazítja

OneTouch for Two
Két ízletes kávéspecialitás elkészítése egyszerre egyetlen 
gombnyomással

DirectWater
A készülék frissvíz-csatlakozásra kapcsolható

AutoClean
Szabadalmaztatott1), automatikus tejvezeték tisztítás és 
főzőmű zsírtalanítás

AutoDescale
Szabadalmazott2), automatikus vízkőmentesítés 
a nagyobb kényelemért

Az ikonok jelentése
Beépített kávéfőzők ikonjainak áttekintése

1)  Szabadalom: DE 10214113160, 10214113161
2) Szabadalom: EP 2705783, 2705784, US 9370271
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Milyen típusú készüléket szeretne?
A Miele hűtőkészülékek és bortemperálók típusai és kialakításai

Hűtőszekrények

Hűtő-fagyasztó kombinációk

Fagyasztószekrények

Bortemperáló hűtők

Modellek Kialakítások

Beépíthető készülékek

Aláépíthető készülékek

MasterCool

Milyen kialakítást/designt szeretne?
A Miele szabadon álló hűtőkészülékei széles méretválasztékban kaphatók és tökéletesen 

beépíthetőek a konyhabútorba  

Méretválaszték Tökéletes integráció

Blackboard edition

Blackboard edition

Briliánsfehér

Obszidiánfekete

CleanSteel nemesacél/Nemesacél optika

Fehér

Az XL belső terű Miele hűtőkészülékek sokkal több helyet és nagyobb kényelmet biztosítanak 
élelmiszerei tárolásához.

Több hely a nagy méretű tárgyak 
számára
A hűtőtér nagyobb hasznos mélységének 
köszönhetően sokkal könnyebben férnek el 
nagy méretű tárgyai. 

Több hely a nagyméretű mélyhűtött 
áruknak
Az XL beltér a fagyasztófiókokban is érez-
hetően több helyet biztosít – minden egyes 
fiókban. 

Még több hely friss élelmiszerei számára
Különösen nagy belső teret biztosítanak a 
PerfectFresh és PerfectFresh Pro frissen-
tartó fiókok.

XL belső tér

55 cm széles

60 cm széles

70/75 cm széles



140-es fülke  

FNS 35402 i K 35222 iD, K 35272 iD, K 37273 iD,  

K 35422 iD, K 35472 iD, K 35473 iD, 

K 35672 iD, K 35673 iD

178-as fülke  

FNS 37402 i K 37222 iD, K 37272 iD, K 37273 iD,  

K 37422 iD, K 37472 iD, K 37473 iD, 

K 37672 iD, K 37673 iD

FNS 37402 i KF 37272 iD, KFN 37232 iD,  

KFN 37282 iD, KFN 37432 iD,  

KFNS 37432 iD, KFN 37452 iDE,  

KF 37673 iD, KFN 37682 iD, 

KFN 37692 iDE

FNS 37492 iE KF 37272 iD, KFN 37232 iD,  

KFN 37282 iD, KFN 37432 iD,  

KFNS 37432 iD, KF 37673 iD,  

KFN 37682 iD,

KFNS 37432 iD K 37222 iD, K 37272 iD, K 37273 iD,  

K 37422 iD, K 37472 iD, K 37473 iD

KFNS 37432 iD KFN 37282 iD, KFN 37432 iD,  

KFNS 37432 iD, KFN 37452 iDE,  

KFN 37682 iD, KFN 37692 iDE

Alsó készülék Felső készülék

88-as fülke  

F 32202 i K 32222 i, K 32223 i, K 32232 i

FN 32402 i K 32232 i, K 32223 i, K 32232 i

KWT 6322 UG KWT 6312 UGS

KWT 6322 UG KWT 6322 UG

KWT 6312 UGS KWT 6312 UGS

KWT 6321 UG KWT 6321 UG

Készülék a bal oldalon Készülék a jobb oldalon

FN 12827 S K 12820 SD

FN 12827 S edt/cs FN 12820 SD edt/cs

FN 14827 S K 14820 SD

FN 14827 S ed/cs-1 K 14820 SD ed/cs, K 14827 SD ed/cs-1

KFN 14827 SDE ed/cs-2 K 14820 SD ed/cs

KWTN 14826 SDE ed/cs-2 K 14820 SD ed/cs, K 14827 SD ed/cs-1

FN 28262 ws, FN 28262 S edt/cs K 28202 D ws, K 28202 D ect/cs

FNS 28463 E ed/cs KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs

FNS 28463 E bb KS 28463 D bb

KFNS 28463 E ed/cs KS 28423 D ed/cs

KWNS 28462 E ed/cs KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs

180 181

M
ie

le
 h

űt
ő

ké
sz

ül
ék

ek
 é

s 
b

o
rt

em
p

er
ál

ó 
hű

tő
k 

Melyik kezelési koncepciót részesíti előnyben?
A Miele hűtőkészülékek és bortemperáló hűtők kezelési koncepciói

Kézi hőmérséklet-szabályozó
A kézi hőmérséklet-szabályozó segítségével a megszokott módon és igen egyszerűen 
állíthatja be a hőmérsékletet.

PicTronic kezelés
A PicTronic kezelés kényelmes, nyomógombos kezelést tesz lehetővé. A hőmérséklet egy 
fekete kijelzőn jelenik meg.

ComfortControl kezelés
A ComfortControl kezelés során a funkciók a nyomógombokkal kényelmesen vezérelhetők és 
a hőmérsékleti fokozatok a LED-eken keresztül kerülnek kijelzésre.

MasterSensor kezelés 
A MasterSensor kezelés egy nagyfelbontású, érintőképernyős TFT kijelzőn alapszik. A 
hőmérséklet és a hangulatvilágítás speciálisan egy gombnyomással beállítható. A képernyő 
háttérszíne választhatóan fekete vagy fehér színű lehet. 

TouchControl kezelés
A készülék TouchControl kezelését sima, érintőgombos kezelőfelület és fokra pontos, digitális 
hőmérséklet-kijelző jellemzi. A kívánt funkció kiválasztásához mindössze egy könnyed érintés 
szükséges.

FreshTouch kezelés
A FreshTouch kezelés alapja egy érintőképernyős, színes TFT kijelző, amelynek használatá-
hoz nincs szükség nyomógombokra. A központi kijelzőn könnyedén választhatja ki az összes 
kijelzést és funkciót – csak az ujjával meg kell érintenie.

Kezelési koncepciók

A MasterCool sorozat beépíthető hűtőszekrényei egymás mellé 
állítva tetszőlegesen kombinálhatók. Két készülék között azonban el 
kell helyezni a külön megvásárolható KSK 1002 tartozékelemet.

Szeretné készülékeit egymás mellett felállítani?
A Miele hűtőkészülékek és bortemperáló hűtők rugalmassága

Beépíthető készülékek (60 cm szélesség), egymás mellett (nincs 
rögzített sorrend)

A Miele hűtőkészülékek rendkívüli rugalmasságukkal tűnnek ki. 
Kombináljon pl. két egymás mellé állított hűtőszekrényt, vagy alkal-
mazza a klasszikus megoldást egy hűtő- és egy fagyasztószekrény 
egymás mellé állításával.

Beépíthető készülékek (60 cm szélesség), egymás tetején

Aláépíthető bortemperáló hűtők (60 cm szélesség), egymás mellett 
(nincs rögzített sorrend)

Szabadon álló készülékek (60 cm szélesség), egymás mellett
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Milyen frissen tartó rendszert szeretne?
Finom és természetes ízek 

PerfectFresh Pro
Az élelmiszerek akár 5 x tovább frissek 
maradnak. Az automatikusan szabályozott 
0 és +3 °C közötti hőmérsékleti tartomány-
ban a húsok, halak és különféle tejtermékek 
akár 3 x tovább frissek maradnak. A zöldsé-
gek és gyümölcsök a fiók optimális páratar-
talmának köszönhetően akár 5 x hosszabb 
ideig maradnak frissek. A beépített LED-vi-
lágítás emellett tökéletes áttekintést biztosít. 
Így a PerfectFresh Pro a legjobb frissentar-
tási mód a Mielétől.

PerfectFresh
A PerfectFresh zónában ételei akár három-
szor hosszabb ideig maradnak frissek. A 0 
és +3°C közötti hőmérsékleti tartomány 
ideális körülményeket teremt a hús, hal és 
számos tejtermék jelentősen hosszabb idejű 
eltarthatóságához. A zöldségek és gyümöl-
csök a nedves rekesz magas páratartalmá-
nak köszönhetően ideális klímán tarthatók. 
A tápanyagok, az íz és az állag tartósan 
megmarad, így sokkal jobban ízlik majd az 
étel.

DailyFresh
A hűtőtér tágas fiókja rengeteg helyet 
biztosít friss élelmiszerei számára. A fiók 
szabályozható nyílásával jobban benntart-
ható a nedvesség. Így a zöldség és a 
gyümölcs sokkal tovább marad friss és 
ropogós.

A friss élelmiszerek az egészséges táplálko-
zás alapkövei. A zöldséget és gyümöl-
csöt olyan ropogósan és étvágygerjesztően 
szeretjük elfogyasztani, ahogy a piacon 
frissen megvásároljuk. De kinek van energi-
ája minden nap friss hozzávalókat vásárolni 
a főzéshez? 

A megvásárolt élelmiszer minősége mellett 
a megfelelő tárolás is fontos. Ezen múlik, 
mennyire lesz friss, ízletes és egészséges 
az étel, mire elkészül. A megoldás:
DailyFresh, MasterFresh, PerfectFresh és 
PerfectFresh Pro.

Milyen fagyasztórendszert szeretne?
Hosszú távú tárolás kényelmesen 

NoFrost
A NoFrost rendszernek köszönhetően többé 
nem kell leolvasztani Miele hűtőkészülékét. 
A keringetéses hűtés egyenletesen oszlatja 
el a hideg, száraz levegőt, így nem képződ-
het jég a beltérben. Mélyhűtött élelmiszerei 
így nem fagynak össze, és a fiókok mindig 
könnyedén kihúzhatók és betolhatók 
maradnak, hiszen nem rakódik rájuk zavaró 
jégréteg. A NoFrost funkció ezzel kimagasló 
kényelmet biztosít, és örökre megszabadítja 
a leolvasztás fáradságos feladatától.

ComfortFrost
A ComfortFrost funkciónak köszönhetően 
sokkal ritkábban kell leolvasztania a 
fagyasztót. A körkörös párologtatóval jóval 
lassabban rakódik le a jég a beltérben, mint 
a hagyományos technológiák esetén. Ezzel 
rengeteg fáradságtól kíméli meg magát, 
mivel ritkán kell csak leolvasztania 
készülékét.

DuplexCool
A hűtő- és fagyasztótér két, külön szabá-
lyozható hűtőköre folyamatosan optimális 
hűtést biztosít. Nincs levegőcsere a két rész 
között. Így a hűtőtérben lévő élelmiszerek 
nem száradnak ki, és a fagyasztótérben 
lévő élelmiszerek sem veszik át a hal, 
hagyma vagy sajt szagát. A DuplexCool 
rendszerű kombinált hűtő- és fagyasztó-
szekrények gondoskodnak élelmiszerei 
biztonságos tárolásáról.

Élelmiszereinek hosszú távú tárolására és 
készletezésére a lefagyasztás a legjobb 
választás. Ilyen módon hosszú időre meg-
őrizheti a tápanyagokat és ízeket, és élelmi-
szerei mindig gyorsan kéznél lesznek.
A Miele korszerű fagyasztástechnológiával 
felszerelt hűtőkészülékeivel megbízhatóan 
és rendkívül kényelmesen szabályozhatja a 
hőmérsékletet, ami optimális tárolást és 
ízletes ételeket biztosít.
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Milyen kényelmi funkciókat szeretne?
A Miele hűtőkészülékek termékjellemzői*

* Modellfüggő

NoFrost 
Soha többé leolvasztás: a légkeringetéses 
hűtéssel nem alakul ki jég a belső térben, 
így megspórolható a leolvasztás. 

PerfectFresh Pro
Az élelmiszerek akár 5 x tovább 

frissek maradnak. Az automatikusan szabá-
lyozott 0 és +3 °C közötti hőmérsékleti 
tartományban a húsok, halak és különféle 
tejtermékek akár 3 x tovább frissek marad-
nak. A zöldségek és gyümölcsök a fiók 
optimális páratartalmának köszönhetően 
akár 5 x hosszabb ideig maradnak frissek. 
A beépített LED-világítás emellett tökéletes 
áttekintést biztosít. Így a PerfectFresh Pro a 
legjobb frissentartási mód a Mielétől.

FlexiLight
Tükröződésmentes és egyedül-

álló: rugalmasan állítható LED-es 
üvegpadló-világítás.

PerfectFresh
Akár 3 x hosszabb ideig friss: optimális 
tárolási hőmérséklet a zöldségek, gyümöl-
csök, húsok, halak és számos tejtermék 
számára.

DynaCool
Egyenletes hőeloszlás: egy ventilátor gon-
doskodik a hideg levegő keringetéséről és 
optimális eloszlatásáról.

Energiahatékonyság
A legjobb A+++ teljesítmény: a legmaga-
sabb szintű takarékosság kiváló 
frissességgel.
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Lenyűgöző megjelenés
Már a MasterCool hűtőkészülékek impozáns megjelenése is sejteti, hogy a gyártók milyen 
pontossággal és odaadással választották ki és munkálták meg az egyes anyagokat. A 
részletek iránti határtalan elkötelezettség, amely az utánozhatatlan külsőben nyilvánul meg.

Páratlan minőség
Tökéletesen és precízen a legkiválóbb 
minőségért. És ez már a megfelelő anyagok 
kiválasztásánál elkezdődik. Kiváló minőségű 
üveglapok, karcálló műanyagok és masszív 
alumíniumkeretek jellemzik a kiváló minősé-
get. A tudás és a tapasztalat értékes taná-
csokkal szolgál a csúcsminőségű termékek 
kifejlesztéséhez vezető úton.

Formailag tökéletes design
A belső tér egyedülálló kialakítási jellemzői 
minden kívánságot teljesítenek. A vízszintes 
vonalvezetés hangsúlyozza a letisztult 
designt. A belső tér időtlen designja előse-
gíti a készülék tökéletes, tükröződésmentes 
megvilágítását.

Maximális kényelem
A MasterCool hűtőkészülékek nap mint nap 
a legnagyobb kényelmet biztosítják önnek 
az élelmiszer-tárolás optimális lehetőségei-
vel, a jég- és vízadagolással, a ragyogó 
világítási koncepcióval vagy az egyszerű 
kezelhetőséggel. A MasterCool hűtőkészü-
lékek minden területen megfelelnek a 
legkomolyabb elvárásoknak.

Lenyűgöző világítás
A BrilliantLight új mércét állít a MasterCool 
sorozaton belül. A számos LED-sáv tökéle-
tesen bevilágítja a hűtőtér minden szegletét, 
és tökéletes árnyalatú fényben mutatja be a 
hűtött árut. 

Miele MasterCool 
Kimagasló design és technológia nagy méretben

Elsőrangú design: a Miele új 

MasterCool készülékei.

MasterFresh 
A friss élelmiszerek az egészséges táplálko-
zás alapkövei. A zöldséget és gyümöl-
csöt olyan ropogósan és étvágygerjesztően 
szeretjük elfogyasztani, ahogy a piacon 
frissen megvásároljuk. De kinek van energi-
ája minden nap friss hozzávalókat vásárolni 
a főzéshez?

A megvásárolt élelmiszer minősége mellett 
a megfelelő tárolás is fontos. Ezen múlik, 
mennyire lesz friss, ízletes és egészséges 
az étel, mire elkészül.

A Miele MasterCool készülék fiókjaiban 
tökéletes klíma uralkodik az élelmiszerek 
kíméletes tárolásához. Az innovatív
MasterFresh funkciónak köszönhetően a 
hűtési hőmérséklet különösen alacsony, így 
a vitaminok és ásványi anyagok hosszú 
ideig megmaradnak. A levegő páratartalma 
is tökéletesen van beállítva – mindegy, hogy 
gyümölcs, zöldség, tejtermék, hal vagy hús 
számára. Az élelmiszerek így akár három-
szor tovább frissek maradnak.

Miele MasterCool 
MasterFresh frissentartó rendszer – tiszta aroma és természetes íz 

DuplexCool Pro fagyasztórendszer – hosszú tárolási idő kimagasló kényelemmel

DuplexCool Pro
A hűtő- és fagyasztótér két, külön szabá-
lyozható hűtőköre folyamatosan optimális 
hűtést biztosít. Nincs levegőcsere a két rész 
között. Így a hűtőtérben lévő élelmiszerek 
nem száradnak ki, és a fagyasztótérben 
lévő élelmiszerek sem veszik át például a 
hal, hagyma vagy sajt szagát.

A DuplexCool funkciójának kiegészítéseként 
a DuplexCool Pro maximális teljesítményel-
látást biztosít két különálló kompresszorral 
– egy-egy mindegyik hűtőkör számára.

Így a DuplexCool Pro rendszerű kombinált 
hűtő- és fagyasztószekrények professzioná-
lisan gondoskodnak élelmiszerei biztonsá-
gos tárolásáról.
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Milyen kényelmi funkciókat szeretne?
A Miele MasterCool termékjellemzői*

* Modellfüggő

Jég-/vízadagoló
Tiszta élvezet: a jég-/vízadagoló egy gomb-
nyomásra elkényezteti önt jéggel és hideg 
vízzel a készülék frontján.

Push2open
Kényelmesen és megbízhatóan: elég egy 
finom nyomás a készülékfrontra, és a 
Miele MasterCool készülék ajtaja már 
egyetlen érintésre feltárul. Az egyedülálló 
automatika maximális kényelmet nyújt 
– egyszerűen nyissa ki teljesen az ajtót, és 
vegye ki kényelmesen a friss ételt. A
Push2open funkciónak köszönhetően a 
design letisztult és visszafogott – Master-
Cool készülékét így síkba építhetően integ-
rálhatja bármely, fogantyú nélküli konyhába. 
Inkább a klasszikus megoldást szereti? A 
Push2open a kezelőfelületen egyszerűen 
átállítható Pull2open funkcióra. Ekkor az ajtó 
nem nyomással, hanem a fogantyú enyhe 
húzásával nyitható, és szintén automatiku-
san feltárul.

MasterFresh
Akár 3 x hosszabb ideig friss: optimális 
tárolási hőmérséklet a zöldségek, gyümöl-
csök, húsok, halak és számos tejtermék 
számára.

BrilliantLight
Lágy és kellemes: kiváló minőségű 
LED-sávok nyújtanak optimális kivilágítást 
és kellemes hangulatú fényt.

SommelierSet
Mindenre gondoltunk: a poharak hűtésére, 
a bor dekantálására, és a felbontott borosü-
veg tökéletes temperálására.

IceMaker
Gyors elkészítés és tárolás: a külön bekap-
csolható IceMaker naponta akár 150 jég-
kockát is készíthet.



190 191

M
ie

le
 h

űt
ő

ké
sz

ül
ék

ek
 é

s 
b

o
rt

em
p

er
ál

ó 
hű

tő
k 

Energiahatékonyság
A+++ mínusz 20 % és A+közötti energiahatékonysági 
osztályú modellek jelennek meg.  

Zajszint
Meghatározza a pontos zajszintet decibelben (dB).

Frissentartó rendszer
Professzionális tárolás – akár 5 x hosszabb frissesség

Az élelmiszerek akár 3 x tovább frissek maradnak.

Fagyasztórendszer
A keringtetéses hűtésnek köszönhetően többet nem kell 
leolvasztania

IceMaker
 Jégkocka készítő frissvíz-csatlakozással akár napi 
száz darab jégkocka gyors és egyszerű elkészítéséhez

A beépített víztartállyal rendelkező automatikus Icemaker 
naponta akár száz jégkockát is elkészít

Világítás
Tükröződésmentes megvilágítás, rugalmas, egyedi 
elhelyezés minden behelyezési szinten.

Karbantartásmentes, energiatakarékos és optimálisan 
megvilágított belső tér

Ajtózáródás-csillapítás
Az ajtók kíméletes becsukása - a belső térben az üvegek 
összerázása nélkül

Az ikonok jelentése
Hűtőkészülékek ikonjainak áttekintése

Energiahatékonyság
Az energiahetékonysági osztályok A++-tól C-ig vannak 
feltüntetve.

Ajtónyitási segítség
Nyitási automatika aktiválása a készülékajtó finom 
megnyomásával.

MultiLingua
 A kijelzőn különböző nyelveket állíthat be, hogy minden 
információ érthető legyen.

Frissentartó rendszer
Professzionális tárolás - akár 3x hosszabb frissesség.

Fagyasztórendszer
Nincs szükség a készülék leolvasztására és tisztítására.

IceMaker
 Jégkockakészítő frissvíz-csatlakozással akár naponta 
150 jégkocka egyszerű és gyors elkészítéséhez.

Jég-/vízadagolás
Gombnyomásra jeget és hűtött vizet adagol.

Világítás
A LED világítás a készülék minden részét optimálisan és 
stílusosan megvilágítja.

SommelierSet
Professzionális dekantálást tesz lehetővé, hűtött poharak 
és temperált boros palackok állnak rendelkezésre felnyi-
tás után is.

Lerakórács
Tökéletes tárolás minden palacknak az egyesével áthe-
lyezhető bordának köszönhetően.

Az ikonok jelentése
MasterCool készülékek ikonjainak áttekintése
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Beépíthető hűtőszekrények, 122,5 cm-es fülkemagasság
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés K 34242 iF

Készülékkategória

Hűtőszekrény •
Kivitel

Integrált/munkalap alá épített/dekorálható beépíthető készülék •/–/–
Nyitási irány/változtatható nyitási irány/felállítható egymás mellett jobb/•/–
Design

Megvilágítás típusa LED
PerfectFresh Pro LED megvilágítás –
Kezelési kényelem

Frissentartó rendszer –
ComfortClean/DynaCool •/–
SelfClose önbehúzó záródás –
SoftClose/Drop and Lock –/–
Vezérlés

Elektronikus hőmérséklet-kijelzés és -szabályozás PicTronic
Lekapcsolható hűtőrész –
Szuperhűtés •
Temperáló zónák száma 2
Sabbat-üzemmód –
Hűtőkészülék/-zóna

Rakodópolcok száma/ebből megvilágított 4/–
Palacktároló krómozott fémből –
Zöldségfiókok száma/ezek közül görgős 1 db/1
Frissentartó fiókok száma –
Kivehető palacktartó kényelmi kihúzóval –
Tárolópolc az ajtóban 3
Tároló az ajtóban üvegeknek 1
Hatékonyság és fenntarthatóság

Energiahatékonysági osztály (A+++ - D) A++
Éves/24 órás energiafogyasztás (kWh) 174/0,476
Háztartási készülékek hálózatba kötése

Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Szükséges utólag vásárolható tartozékok –
Biztonság

Reteszelő funkció •
Ajtóriasztás hangjelzéssel/hőmérséklet-riasztás hangjelzéssel –/–
Ajtóriasztás optikai jelzéssel/hőmérséklet-riasztás optikai jelzéssel –/–
Műszaki adatok

Fülkemagasság (mm) (SZ x MA x MÉ) 560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550
Rögzítéstechnika rögzített ajtó
A hűtőrész/fagyasztórész maximális előlaptömege (kg) 19/–
Klímaosztály ST
Hűtőzóna/ebből PerfectFresh zóna/4*-os fagyasztózóna (l) 185/0/16
Teljes hasznos űrtartalom (l) 201
Zajszint (dB(A) re1pW) 37
Tárolási idő üzemzavar esetén/fagyasztó kapacitása (kg/24h) 13/2,0
Feszültség (V)/biztosíték (A)/áramfelvétel (mA) 220 – 240/10/1.200
Szállított tartozék

Tojástartó/jégkockatartó •/•

Beépíthető hűtőszekrények, 82 cm-es fülkemagasság
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés K 5124 UiF

Készülékkategória

Hűtőszekrény •
Kivitel

Integrált/munkalap alá épített/dekorálható beépíthető készülék •/•/–
Nyitási irány/változtatható nyitási irány/felállítható egymás mellett jobb/•/–
Design

Megvilágítás típusa izzólámpa
PerfectFresh Pro LED megvilágítás –
Kezelési kényelem

Frissentartó rendszer –
ComfortClean/DynaCool –/–
SelfClose önbehúzó záródás –
SoftClose/Drop and Lock –/–
Vezérlés

Elektronikus hőmérséklet-kijelzés és -szabályozás forgatható szabályozó
Lekapcsolható hűtőrész –
Szuperhűtés –
Temperáló zónák száma 2
Sabbat-üzemmód –
Hűtőkészülék/-zóna

Rakodópolcok száma/ebből megvilágított 2/–
Palacktároló krómozott fémből –
Zöldségfiókok száma/ezek közül görgős 1 db/–
Frissentartó fiókok száma –
Kivehető palacktartó kényelmi kihúzóval –
Tárolópolc az ajtóban 2
Tároló az ajtóban üvegeknek 1
Hatékonyság és fenntarthatóság

Energiahatékonysági osztály (A+++ - D) A++
Éves/24 órás energiafogyasztás (kWh) 140/0,381
Háztartási készülékek hálózatba kötése

Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Szükséges utólag vásárolható tartozékok –
Biztonság

Reteszelő funkció –
Ajtóriasztás hangjelzéssel/hőmérséklet-riasztás hangjelzéssel –/–
Ajtóriasztás optikai jelzéssel/hőmérséklet-riasztás optikai jelzéssel –/–
Műszaki adatok

Fülkemagasság (mm) (SZ x MA x MÉ) 600 x 820 – 870 x 550
Rögzítéstechnika rögzített ajtó
A hűtőrész/fagyasztórész maximális előlaptömege (kg) 19/–
Klímaosztály SN-ST
Hűtőzóna/ebből PerfectFresh zóna/4*-os fagyasztózóna (l) 108/0/15
Teljes hasznos űrtartalom (l) 123
Zajszint (dB(A) re1pW) 38
Tárolási idő üzemzavar esetén/fagyasztó kapacitása (kg/24h) 10/2,0
Feszültség (V)/biztosíték (A)/áramfelvétel (mA) 220 – 240/10/700
Szállított tartozék

Tojástartó/jégkockatartó •/•
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Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk, 178,5 cm-es 

fülkemagasság
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés KFN 37282 iD

Készülékkategória

Hűtő-fagyasztó kombináció •
Kivitel

Integrált/munkalap alá épített/dekorálható beépíthető készülék •/–/–
Nyitási irány/változtatható nyitási irány/felállítható egymás mellett jobb/•/•
Design

Megvilágítás típusa LED
PerfectFresh Pro LED megvilágítás –
Kezelési kényelem

Frissentartó rendszer PerfectFresh
IceMaker frissvíz-csatlakozással/Mylce víztartállyal –/–
ComfortClean •
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom •/•/•/•
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock –/–/–
Vezérlés

Elektronikus hőmérséklet-kijelzés és -szabályozás PicTronic
Lekapcsolható hűtőrész Igen
Szuperhűtés/SuperFrost •/•
Temperáló zónák száma 3
Sabbat-üzemmód –
Hűtőkészülék/-zóna

Rakodópolcok száma/ebből megvilágítva/ebből osztható 3/–/–
Palacktároló krómozott fémből –
Zöldségfiókok száma/ezek közül görgős –/–
Frissentartó fiókok száma 2
Tárolópolc az ajtóban 1
Tároló az ajtóban üvegeknek 1
Fagyasztókészülék/-zóna

Fagyasztófiókok száma/ezek közül görgős 3 db/–
Hatékonyság és fenntarthatóság

Energiahatékonysági osztály (A+++ - D) A++
Éves/24 órás energiafogyasztás (kWh) 235/0,643
Háztartási készülékek hálózatba kötése

Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Szükséges utólag vásárolható tartozékok –
Biztonság

Reteszelő funkció/hálózatkimaradás kijelzése a fagyasztórészen •/•
Ajtóriasztás hangjelzéssel/hőmérséklet-riasztás hangjelzéssel •/•
Ajtóriasztás optikai jelzéssel/hőmérséklet-riasztás optikai jelzéssel –/•
Műszaki adatok

Fülkemagasság (mm) (SZ x MA x MÉ) 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Rögzítéstechnika rögzített ajtó
A hűtőrész/fagyasztórész maximális előlaptömege (kg) 17/12
Klímaosztály SN-ST
Hűtőzóna/ebből PerfectFresh zóna/4*-os fagyasztózóna (l) 175/67/62
Zajszint (dB(A) re1pW) 38
Teljes hasznos űrtartalom (l) 237
Tárolási idő üzemzavar esetén/fagyasztó kapacitása (kg/24h) 15/10,0
Feszültség (V)/biztosíték (A)/áramfelvétel (mA) 220 – 240/10/1.400
Szállított tartozék

Tojástartó/jégkockatartó •/•

Beépíthető hűtőszekrények, 178,5 cm-es fülkemagasság
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés K 9759 iDF-4 K 37272 iD K 37672 iD

Készülékkategória

Hűtőszekrény • • •
Kivitel

Integrált/munkalap alá épített/dekorálható beépíthető készülék •/–/– •/–/– •/–/–
Nyitási irány/változtatható nyitási irány/felállítható egymás mellett jobb/•/– jobb/•/• jobb/•/–
Design

Megvilágítás típusa LED LED FlexiLight
PerfectFresh Pro LED megvilágítás – – –
Kezelési kényelem

Frissentartó rendszer PerfectFresh PerfectFresh PerfectFresh Pro
ComfortClean/DynaCool •/• •/• •/•
SelfClose önbehúzó záródás • – •
SoftClose/Drop and Lock •/– –/– •/–
Vezérlés

Elektronikus hőmérséklet-kijelzés és -szabályozás ComfortControl PicTronic TouchControl
Lekapcsolható hűtőrész Igen – –
Szuperhűtés • • •
Temperáló zónák száma 4 2 2
Sabbat-üzemmód – – •
Hűtőkészülék/-zóna

Rakodópolcok száma/ebből megvilágított 2/– 6/– 6/4
Palacktároló krómozott fémből – – •
Zöldségfiókok száma/ezek közül görgős –/– –/– –/–
Frissentartó fiókok száma – 3 3
Kivehető palacktartó kényelmi kihúzóval – – –
Tárolópolc az ajtóban 1 3 3
Tároló az ajtóban üvegeknek 1 2 2
Hatékonyság és fenntarthatóság

Energiahatékonysági osztály (A+++ - D) A++ A++ A++
Éves/24 órás energiafogyasztás (kWh) 204/0,558 133/0,363 133/0,363
Háztartási készülékek hálózatba kötése

Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– •/–
Szükséges utólag vásárolható tartozékok – – –
Biztonság

Reteszelő funkció • • •
Ajtóriasztás hangjelzéssel/hőmérséklet-riasztás hangjelzéssel •/– •/– •/–
Ajtóriasztás optikai jelzéssel/hőmérséklet-riasztás optikai jelzéssel –/– –/– •/–
Műszaki adatok

Fülkemagasság (mm) (SZ x MA x MÉ) 560 – 568 x 1.772 – 1.788 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Rögzítéstechnika rögzített ajtó rögzített ajtó rögzített ajtó
A hűtőrész/fagyasztórész maximális előlaptömege (kg) 18/12 26/– 26/–
Klímaosztály SN-ST SN-T SN-T
Hűtőzóna/ebből PerfectFresh zóna/4*-os fagyasztózóna (l) 240/66/16 301/90/0 301/90/0
Teljes hasznos űrtartalom (l) 256 301 301
Zajszint (dB(A) re1pW) 37 37 37
Tárolási idő üzemzavar esetén/fagyasztó kapacitása (kg/24h) 12/2,0 0/0,0 0/0,0
Feszültség (V)/biztosíték (A)/áramfelvétel (mA) 220 – 240/10/1.000 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200
Szállított tartozék

Vajtartó/tojástartó •/• –/• •/•



196 197

M
ie

le
 h

űt
ő

ké
sz

ül
ék

ek
 é

s 
b

o
rt

em
p

er
ál

ó 
hű

tő
k 

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk, 178,5 cm-es 

fülkemagasság
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés KFN 37232 iD

Készülékkategória

Hűtő-fagyasztó kombináció •
Kivitel

Integrált/munkalap alá épített/dekorálható beépíthető készülék •/–/–
Nyitási irány/változtatható nyitási irány/felállítható egymás mellett jobb/•/–
Design

Megvilágítás típusa LED
PerfectFresh Pro LED megvilágítás –
Kezelési kényelem

Frissentartó rendszer –
IceMaker frissvíz-csatlakozással/Mylce víztartállyal –/–
ComfortClean •
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom •/•/•/•
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock –/–/–
Vezérlés

Elektronikus hőmérséklet-kijelzés és -szabályozás PicTronic
Lekapcsolható hűtőrész –
Szuperhűtés/SuperFrost •/•
Temperáló zónák száma 2
Sabbat-üzemmód –
Hűtőkészülék/-zóna

Rakodópolcok száma/ebből megvilágítva/ebből osztható 4/–/–
Palacktároló krómozott fémből –
Zöldségfiókok száma/ezek közül görgős 1 db/1
Frissentartó fiókok száma –
Tárolópolc az ajtóban 2
Tároló az ajtóban üvegeknek 1
Fagyasztókészülék/-zóna

Fagyasztófiókok száma/ezek közül görgős 3 db/–
Hatékonyság és fenntarthatóság

Energiahatékonysági osztály (A+++ - D) A++
Éves/24 órás energiafogyasztás (kWh) 230/0,630
Háztartási készülékek hálózatba kötése

Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Szükséges utólag vásárolható tartozékok –
Biztonság

Reteszelő funkció/hálózatkimaradás kijelzése a fagyasztórészen •/–
Ajtóriasztás hangjelzéssel/hőmérséklet-riasztás hangjelzéssel •/•
Ajtóriasztás optikai jelzéssel/hőmérséklet-riasztás optikai jelzéssel –/•
Műszaki adatok

Fülkemagasság (mm) (SZ x MA x MÉ) 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Rögzítéstechnika rögzített ajtó
A hűtőrész/fagyasztórész maximális előlaptömege (kg) 17/12
Klímaosztály SN-T
Hűtőzóna/ebből PerfectFresh zóna/4*-os fagyasztózóna (l) 194/–/62
Zajszint (dB(A) re1pW) 38
Teljes hasznos űrtartalom (l) 256
Tárolási idő üzemzavar esetén/fagyasztó kapacitása (kg/24h) 15/10,0
Feszültség (V)/biztosíték (A)/áramfelvétel (mA) 220 – 240/10/1.400
Szállított tartozék

Tojástartó/jégkockatartó •/•

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk, 178,5 cm-es 

fülkemagasság
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés KFN 37452 iDE KFN 37682 iD KFNS 37432 iD

Készülékkategória

Hűtő-fagyasztó kombináció • • •
Kivitel

Integrált/munkalap alá épített/dekorálható beépíthető készülék •/–/– •/–/– •/–/–
Nyitási irány/változtatható nyitási irány/felállítható egymás mellett jobb/•/– jobb/•/• jobb/•/•
Design

Megvilágítás típusa FlexiLight FlexiLight FlexiLight
PerfectFresh Pro LED megvilágítás – • –
Kezelési kényelem

Frissentartó rendszer – PerfectFresh Pro –
IceMaker frissvíz-csatlakozással/Mylce víztartállyal •/• –/– –/–
ComfortClean • • •
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock •/–/– •/•/– •/–/–
Vezérlés

Elektronikus hőmérséklet-kijelzés és -szabályozás TouchControl TouchControl TouchControl
Lekapcsolható hűtőrész Igen Igen Igen
Szuperhűtés/SuperFrost •/• •/• •/•
Temperáló zónák száma 2 3 2
Sabbat-üzemmód • • •
Hűtőkészülék/-zóna

Rakodópolcok száma/ebből megvilágítva/ebből osztható 3/2/– 3/2/– 3/2/–
Palacktároló krómozott fémből • – •
Zöldségfiókok száma/ezek közül görgős 1 db/– –/– 1 db/–
Frissentartó fiókok száma – 2 –
Tárolópolc az ajtóban 2 1 2
Tároló az ajtóban üvegeknek 1 1 1
Fagyasztókészülék/-zóna

Fagyasztófiókok száma/ezek közül görgős 4 db/– 3 db/– 3 db/–
Hatékonyság és fenntarthatóság

Energiahatékonysági osztály (A+++ - D) A++ A++ A++
Éves/24 órás energiafogyasztás (kWh) 225/0,615 236/0,644 230/0,628
Háztartási készülékek hálózatba kötése

Miele@home/WiFiConn@ct •/– •/– •/–
Szükséges utólag vásárolható tartozékok – – –
Biztonság

Reteszelő funkció/hálózatkimaradás kijelzése a fagyasztórészen •/• •/• •/•
Ajtóriasztás hangjelzéssel/hőmérséklet-riasztás hangjelzéssel •/• •/• •/•
Ajtóriasztás optikai jelzéssel/hőmérséklet-riasztás optikai jelzéssel •/• •/• •/•
Műszaki adatok

Fülkemagasság (mm) (SZ x MA x MÉ) 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Rögzítéstechnika rögzített ajtó rögzített ajtó rögzített ajtó
A hűtőrész/fagyasztórész maximális előlaptömege (kg) 17/12 17/12 17/12
Klímaosztály SN-T SN-ST SN-T
Hűtőzóna/ebből PerfectFresh zóna/4*-os fagyasztózóna (l) 191/0/57 176/67/62 193/0/62
Zajszint (dB(A) re1pW) 38 38 38
Teljes hasznos űrtartalom (l) 248 238 255
Tárolási idő üzemzavar esetén/fagyasztó kapacitása (kg/24h) 14/10,0 15/10,0 15/10,0
Feszültség (V)/biztosíték (A)/áramfelvétel (mA) 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400
Szállított tartozék

Vajtartó/Tojástartó/Jégakku/jégkockatartó •/•/•/– •/•/•/• •/•/•/•
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Típus-/Modell megnevezése K 2801 Vi R

Készülékkategória

Hűtő-fagyasztó kombináció/Hűtő –/•
Fagyasztó/Bortemperáló –/–
Kivitel

Beépíthető készülék/integrált/aláépíthető/decor •/–/–
Nyitási irány/változtatható nyitási irány/felállítható egymás mellett jobb/•/•
Design

Előlap színe –
Megvilágítás: hűtő/fagyasztó rész BrilliantLight/–
Kezelési kényelem

Frissentartó rendszer MasterFresh
IceMaker frissvíz-csatlakozással –
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost –/•/–
SelfClose/SlidingShelf/Active AirClean Filter •/•/•
Ajtónyitási mechanizmus Push2Open vagy Pull2Open
FullAccess/EasyClean/MaxLoad zsanérok –/•/•
Vezérlés

Kezelési koncepció MasterSensor
SuperCool/SuperFrost/Sabbath mód •/–/•
Temperáló zónák száma 2
Hűtőkészülék/-zóna

Polcok száma 2
Zöldségfiókok száma/frissentartó fiókok száma 1/2
Tárolópolcok száma az ajtóban üvegeknek/palackoknak 1/3
FlexiFrame farácsok száma/Fa típusa –/–
SommelierSet/NoteBoard –
Hatékonyság és fenntarthatóság

Energiahatékonysági osztály (A+++ -D) A++
Éves/24 órás energiafogyasztás (kWh) 141/0,386
Készülékek hálózatba kötése

Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl •/•/•
Biztonság

Reteszelő funkció •
Ajtóriasztás hangjelzéssel/hőmérséklet-riasztás hangjelzéssel •/•
Ajtóriasztás optikai jelzéssel/hőmérséklet-riasztás optikai jelzéssel •/•
Műszaki adatok

Fülkeméretek mm-ben (SZ x MA x MÉ) 762 x 2.134 – 2.164 x 629
Készülék méretei mm-ben (SZ x MA x MÉ) 756 x 2.125 x 608
Súly 158,00
Ajtózsanér technológia Fix ajtó
Ajtófront max. súlya (kg): hűtő rész/fagyasztó rész 37/–
Klímaosztály SN-T
Hűtő rész/MasterFresh zónával együtt/4*-os fagyasztó rész 463/47/–
Bortemperáló zóna/Max. kapacitás (l) –/463
Tárolási kapacitás 0,75 l-es bordeaux-i üvegek száma (palackok száma) –
Tárolás idő hiba esetén/Fagyasztó kapacitás (kg/24 h) –/–
Zajkibocsátás dB(A) re1pW 40
Feszültség (V)/biztosíték (A)/áramfelvétel (mA) 220 – 240/10/3.000
Hálózati csatlakozó kábel hossza 2,0 m

MasterCoolBeépíthető fagyasztószekrények, 178 cm-es 

fülkemagasság
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés FNS 37402 i

Készülékkategória

Fagyasztószekrény/-láda •
Kivitel

Integrált/munkalap alá épített/dekorálható beépíthető készülék •/–/–
Nyitási irány/változtatható nyitási irány/felállítható egymás mellett balra/•/•
Design

Fagyasztózóna megvilágítása LED
Kezelési kényelem

IceMaker frissvíz-csatlakozással/Mylce víztartállyal –/–
NoFrost/VarioRoom •/•
SoftClose ajtózáródás-csillapítás/Drop and Lock •/–
Vezérlés

Elektronikus hőmérséklet-kijelzés és -szabályozás TouchControl
SuperFrost •
Fagyasztókészülék/-zóna

Jég- és vízkiadás az ajtón keresztül –
Fagyasztófiókok száma/ezek közül görgős 8 db/–
Az ajtóban lévő kivehető fém rácskosarak száma –
Kivehető fém rácskosarak száma –
Hatékonyság és fenntarthatóság

Energiahatékonysági osztály (A+++ - D) A++
Éves/24 órás energiafogyasztás (kWh) 244/0,668
Háztartási készülékek hálózatba kötése

Miele@home/WiFiConn@ct •/–
Szükséges utólag vásárolható tartozékok –
Biztonság

Reteszelő funkció/hálózatkimaradás kijelzése a fagyasztórészen •/•
Ajtóriasztás hangjelzéssel/hőmérséklet-riasztás hangjelzéssel •/•
Ajtóriasztás optikai jelzéssel/hőmérséklet-riasztás optikai jelzéssel •/•
Műszaki adatok

Fülkemagasság (mm) (SZ x MA x MÉ)
560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 
550

Rögzítéstechnika rögzített ajtó
A hűtőrész/fagyasztórész maximális előlaptömege (kg) 26/–
Klímaosztály SN-T
4 csillagos fagyasztózóna (l) 213
Zajszint (dB(A) re1pW) 37
Tárolási idő üzemzavar esetén/fagyasztó kapacitása (kg/24h) 14/18,0
Feszültség (V)/biztosíték (A)/áramfelvétel (mA) 220 – 240/10/1.300
Szállított tartozék

Jégakku/jégkockatartó •/•
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Típus-/Modell megnevezése F 2411 Vi L

Készülékkategória

Hűtő-fagyasztó kombináció/Hűtő –/–
Fagyasztó/Bortemperáló •/–
Kivitel

Beépíthető készülék/integrált/aláépíthető/decor •/–/–
Nyitási irány/változtatható nyitási irány/felállítható egymás mellett bal/•/•
Design

Előlap színe –
Megvilágítás: hűtő/fagyasztó rész –/BrilliantLight
Kezelési kényelem

Frissentartó rendszer –
IceMaker frissvíz-csatlakozással •
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost –/–/•
SelfClose/SlidingShelf/Active AirClean Filter –/–/–
Ajtónyitási mechanizmus Push2Open vagy Pull2Open
FullAccess/EasyClean/MaxLoad zsanérok •/•/•
Vezérlés

Kezelési koncepció MasterSensor
SuperCool/SuperFrost/Sabbath mód –/•/•
Temperáló zónák száma 1
Hűtőkészülék/-zóna

Polcok száma –
Zöldségfiókok száma/frissentartó fiókok száma –/–
Tárolópolcok száma az ajtóban üvegeknek/palackoknak –/–
FlexiFrame farácsok száma/Fa típusa –/–
SommelierSet/NoteBoard –/–
Hatékonyság és fenntarthatóság

Energiahatékonysági osztály (A+++ -D) 2/2
Ajtóban lévő kosarak száma 4
Hatékonyság és fenntarthatóság

Energiahatékonysági osztály (A+++ -D) A++
Éves/24 órás energiafogyasztás (kWh) 253/0,683
Készülékek hálózatba kötése

Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl •/•/•
Biztonság

Reteszelő funkció •
Ajtóriasztás hangjelzéssel/hőmérséklet-riasztás hangjelzéssel •/•
Ajtóriasztás optikai jelzéssel/hőmérséklet-riasztás optikai jelzéssel •/•
Műszaki adatok

Fülkeméretek mm-ben (SZ x MA x MÉ) 458 x 2.134 – 2.164 x 629
Készülék méretei mm-ben (SZ x MA x MÉ) 451 x 2.125 x 608
Súly 118
Ajtózsanér technológia Fix ajtó
Ajtófront max. súlya (kg): hűtő rész/fagyasztó rész –/61
Klímaosztály SN-T
Hűtő rész/MasterFresh zónával együtt/4*-os fagyasztó rész –/–/226
Bortemperáló zóna/Max. kapacitás (l) –/226
Tárolási kapacitás 0,75 l-es bordeaux-i üvegek száma (palackok száma) –
Tárolás idő hiba esetén/Fagyasztó kapacitás (kg/24 h) 10 h/16
Zajkibocsátás dB(A) re1pW 42
Feszültség (V)/biztosíték (A)/áramfelvétel (mA) 220 – 240/10/3.000
Hálózati csatlakozó kábel hossza 2,0 m

MasterCool

Típus-/Modell megnevezése KF 2901 Vi R

Készülékkategória

Hűtő-fagyasztó kombináció/Hűtő •/–
Fagyasztó/Bortemperáló –/–
Kivitel

Beépíthető készülék/integrált/aláépíthető/decor •/–/–
Nyitási irány/változtatható nyitási irány/felállítható egymás mellett jobb ill. bal/•/•
Design

Előlap színe –
Megvilágítás: hűtő/fagyasztó rész BrilliantLight/–
Kezelési kényelem

Frissentartó rendszer MasterFresh
IceMaker frissvíz-csatlakozással •
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost •/•/•
SelfClose/SlidingShelf/Active AirClean Filter •/•/•
Ajtónyitási mechanizmus Push2Open vagy Pull2Open
FullAccess/EasyClean/MaxLoad zsanérok –/•/•
Vezérlés

Kezelési koncepció MasterSensor
SuperCool/SuperFrost/Sabbath mód •/•/•
Temperáló zónák száma 3
Hűtőkészülék/-zóna

Polcok száma 2
Zöldségfiókok száma/frissentartó fiókok száma –/2
Tárolópolcok száma az ajtóban üvegeknek/palackoknak 1/2
FlexiFrame farácsok száma/Fa típusa –/–
SommelierSet/NoteBoard –/–
Hatékonyság és fenntarthatóság

Energiahatékonysági osztály (A+++ -D) –/2
Ajtóban lévő kosarak száma –/–
Hatékonyság és fenntarthatóság

Energiahatékonysági osztály (A+++ -D) A++
Éves/24 órás energiafogyasztás (kWh) 334/0,915
Készülékek hálózatba kötése

Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl •/•/•
Biztonság

Reteszelő funkció •
Ajtóriasztás hangjelzéssel/hőmérséklet-riasztás hangjelzéssel •/•
Ajtóriasztás optikai jelzéssel/hőmérséklet-riasztás optikai jelzéssel •/•
Műszaki adatok

Fülkeméretek mm-ben (SZ x MA x MÉ) 915 x 2.134 – 2.164 x 629
Készülék méretei mm-ben (SZ x MA x MÉ) 908 x 2.125 x 608
Súly 201
Ajtózsanér technológia Fix ajtó
Ajtófront max. súlya (kg): hűtő rész/fagyasztó rész 39/9
Klímaosztály SN-T
Hűtő rész/MasterFresh zónával együtt/4*-os fagyasztó rész 381/34/124
Bortemperáló zóna/Max. kapacitás (l) –/505
Tárolási kapacitás 0,75 l-es bordeaux-i üvegek száma (palackok száma) –
Tárolás idő hiba esetén/Fagyasztó kapacitás (kg/24 h) 17 h/16
Zajkibocsátás dB(A) re1pW 42
Feszültség (V)/biztosíték (A)/áramfelvétel (mA) 220 – 240/10/3.000
Hálózati csatlakozó kábel hossza 2,0 m
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Típus-/Modell megnevezése KWT 2671 ViS L

Készülékkategória

Hűtő-fagyasztó kombináció/Hűtő –/–
Fagyasztó/Bortemperáló –/•
Kivitel

Beépíthető készülék/integrált/aláépíthető/decor •/–/–
Nyitási irány/változtatható nyitási irány/felállítható egymás mellett bal/•/•
Design

Előlap színe –
Megvilágítás: hűtő/fagyasztó rész BrilliantLight/–
Kezelési kényelem

Frissentartó rendszer –
IceMaker frissvíz-csatlakozással –
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost –/•/–
SelfClose/SlidingShelf/Active AirClean Filter –/–/–
Ajtónyitási mechanizmus Push2Open vagy Pull2Open
FullAccess/EasyClean/MaxLoad zsanérok –/•/•
Vezérlés

Kezelési koncepció MasterSensor
SuperCool/SuperFrost/Sabbath mód –/–/•
Temperáló zónák száma 3
Hűtőkészülék/-zóna

Polcok száma –
Zöldségfiókok száma/frissentartó fiókok száma –/–
Tárolópolcok száma az ajtóban üvegeknek/palackoknak –/–
FlexiFrame farácsok száma/Fa típusa 9/Bükk
SommelierSet/NoteBoard •/•
Hatékonyság és fenntarthatóság

Energiahatékonysági osztály (A+++ -D) A
Éves/24 órás energiafogyasztás (kWh) 171/0,468
Készülékek hálózatba kötése

Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl •/•/•
Biztonság

Reteszelő funkció •
Ajtóriasztás hangjelzéssel/hőmérséklet-riasztás hangjelzéssel •/•
Ajtóriasztás optikai jelzéssel/hőmérséklet-riasztás optikai jelzéssel •/•
Műszaki adatok

Fülkeméretek mm-ben (SZ x MA x MÉ) 610 x 2.134 – 2.164 x 629
Készülék méretei mm-ben (SZ x MA x MÉ) 603 x 2.125 x 608
Súly 144,20
Ajtózsanér technológia Fix ajtó
Ajtófront max. súlya (kg): hűtő rész/fagyasztó rész 73/–
Klímaosztály SN-T
Hűtő rész/MasterFresh zónával együtt/4*-os fagyasztó rész –/–/–
Bortemperáló zóna/Max. kapacitás (l) 361/361
Tárolási kapacitás 0,75 l-es bordeaux-i üvegek száma (palackok száma) 80
Tárolás idő hiba esetén/Fagyasztó kapacitás (kg/24 h) –/–
Zajkibocsátás dB(A) re1pW 42
Feszültség (V)/biztosíték (A)/áramfelvétel (mA) 220 – 240/10/3.000
Hálózati csatlakozó kábel hossza 2,0 m

MasterCool
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Milyen kényelmi funkciókat szeretne?
A Miele bortemperáló hűtők termékjellemzői*

* Modellfüggő

Active AirClean-szűrő
Eredeti aroma: az aktív szén és a természe-
tes kitozán hatékonyan gátolja a szagokat.

Hőmérsékleti zónák
Egyedileg szabályozható: egyszerre akár 
három különböző borfajta is tárolható és 
tökéletesen temperálható.

FlexiFrame 
Csak egy kézmozdulat: az 

egyes bordák áthelyezhetők, hogy a 
nagyobb borospalackok is kényelmesen 
elférjenek.

FlexiFrame Plus
Tökéletes beállítás: a vízszintes 

és függőleges irányban elhelyezhető bor-
dáknak köszönhetően még magnum 
palackok is tárolhatók.

UV-védelem
Az értékes borok legjobb védelme: üvegajtó 
beépített UV-szűrővel.

NoteBoard
Az egyedi feliratozáshoz: a levehető, mág-
neses csíkok a palacktartó rácsok elején 
találhatók.
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Az ikonok jelentése
Bortemperáló hűtők ikonjainak áttekintése

Energiahatékonyság
A++ és C közötti energiahatékonysági osztályú modellek 
jelennek meg. 

Zajszint
Meghatározza a pontos zajszintet decibelben (dB).

Hőmérséklet zóna
 Vannak olyan készülékek, amelyek egy, két vagy három 
hőmérséklet zónával rendelkeznek, ezeknél a hőmérsék-
letet egyedileg lehet kiválasztani.

Lerakórács
A vízszintes és függőleges irányban elhelyezhető bordák-
nak köszönhetően még magnumpalackok is tárolhatók.

Tökéletes tartás minden egyes palackhoz egyetlen, 
cserélhető bordának köszönhetően

Szagszűrő
Active AirClean-Filter:
Csaknem teljesen kizárja a szagképződést a hűtőtérben.

Világítás
Karbantartásmentes, energiatakarékos és optimálisan 
megvilágított belső tér

Ajtónyitási segítség
 Nyitási automatika aktiválása az üvegajtó finom 
megnyomásával

Ajtózáródás-csillapítás
 Az ajtók kíméletes becsukása a belső térben található 
üvegek összerázása nélkül

1

2

3

Beépíthető bortemperáló hűtő, 45 cm-es fülkemagasság
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés KWT 7112 iG

Készülékkategória

Borhűtő •
Kivitel

Szabadon álló készülék –
Integrált/munkalap alá épített/dekorálható beépíthető készülék •/–/–
Nyitási irány/változtatható nyitási irány/felállítható egymás mellett –/–/–
Design

Készülékház színe –
Előlap színe CleanSteel nemesacél üveg
Megvilágítás típusa LED
Kezelési kényelem

DynaCool/SoftClose ajtózáródás-csillapítás •/•
Active AirClean szűrő és cserekijelző •
Farácsok száma 3
Fa rostélyok anyaga –
FlexiFrame rugalmas farácsok –
FlexiFrame Plus fa rostélyok száma 2
Sommelier szett –
Palacktartó –
3D-palackbemutató –
Ajtónyitási segítség Push2open
Silence-rendszer –
Vezérlés

Elektronikus hőmérséklet-kijelzés és -szabályozás TouchControl
Temperáló zónák száma 1
Hatékonyság és fenntarthatóság

Energiahatékonysági osztály (A+++ - D) A+
Éves/24 órás energiafogyasztás (kWh) 106/0,290
Háztartási készülékek hálózatba kötése

Miele@home/WiFiConn@ct •/–
Szükséges utólag vásárolható tartozékok –
Biztonság

Reteszelő funkció •
Ajtóriasztás hangjelzéssel/hőmérséklet-riasztás hangjelzéssel •/•
Ajtóriasztás optikai jelzéssel/hőmérséklet-riasztás optikai jelzéssel •/•
Műszaki adatok

Fülkemagasság (mm) (SZ x MA x MÉ) 559 – 568 x 450 – 452 x 550
Készülék méretei (mm) (SZ x MA x MÉ) 595 x 455 x 570
Klímaosztály SN-ST
Bortemperáló zóna (l) 46
Elhelyezhető 0,75 l-es bordeaux-i üvegek száma –
Zajszint (dB(A) re1pW) 34
Feszültség (V)/biztosíték (A)/áramfelvétel (mA) 220 – 240/10/500
Szín

Nemesacél CleanSteel •
Grafitszürke •
Obszídiánfekete •

1
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Beépíthető bortemperáló hűtő, 88 cm-es fülkemagasság
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés KWT 6422 iG

Készülékkategória

Borhűtő •
Kivitel

Szabadon álló készülék –
Integrált/munkalap alá épített/dekorálható beépíthető készülék •/–/–
Nyitási irány/változtatható nyitási irány/felállítható egymás mellett jobb/•/•
Design

Készülékház színe –
Előlap színe üvegajtó
Megvilágítás típusa LED
Kezelési kényelem

DynaCool/SoftClose ajtózáródás-csillapítás •/•
Active AirClean szűrő és cserekijelző –
Farácsok száma 2
Fa rostélyok anyaga bükkfa
FlexiFrame rugalmas farácsok 2
FlexiFrame Plus fa rostélyok száma –
Sommelier szett –
Palacktartó –
3D-palackbemutató •
Ajtónyitási segítség Push2open
Silence-rendszer •
Vezérlés

Elektronikus hőmérséklet-kijelzés és -szabályozás TouchControl
Temperáló zónák száma 2
Hatékonyság és fenntarthatóság

Energiahatékonysági osztály (A+++ - D) A
Éves/24 órás energiafogyasztás (kWh) 145/0,396
Háztartási készülékek hálózatba kötése

Miele@home/WiFiConn@ct •/–
Szükséges utólag vásárolható tartozékok –
Biztonság

Reteszelő funkció •
Ajtóriasztás hangjelzéssel/hőmérséklet-riasztás hangjelzéssel •/•
Ajtóriasztás optikai jelzéssel/hőmérséklet-riasztás optikai jelzéssel –/•
Műszaki adatok

Fülkemagasság (mm) (SZ x MA x MÉ) 560 – 570 x 874 – 890 x 550
Készülék méretei (mm) (SZ x MA x MÉ) 557 x 871 x 560
Klímaosztály SN-ST
Bortemperáló zóna (l) 104
Elhelyezhető 0,75 l-es bordeaux-i üvegek száma –
Zajszint (dB(A) re1pW) 34
Feszültség (V)/biztosíték (A)/áramfelvétel (mA) 220 – 240/10/1.000

2

1

Pult alá építhető bortemperáló hűtők
Termékáttekintés

Típus/Megnevezés KWT 6321 UG KWT 6322 UG

Készülékkategória

Borhűtő • •
Kivitel

Szabadon álló készülék – –
Integrált/munkalap alá épített/dekorálható beépíthető készülék •/•/– •/•/–
Nyitási irány/változtatható nyitási irány/felállítható egymás mellett jobb/•/– jobb/•/•
Design

Készülékház színe – –
Előlap színe üvegajtó/fogantyú üvegajtó
Megvilágítás típusa LED LED
Kezelési kényelem

DynaCool/SoftClose ajtózáródás-csillapítás •/– •/•
Active AirClean szűrő és cserekijelző • •
Farácsok száma 3 4
Fa rostélyok anyaga – –
FlexiFrame rugalmas farácsok – 3
FlexiFrame Plus fa rostélyok száma – –
Sommelier szett – –
Palacktartó – –
3D-palackbemutató – –
Ajtónyitási segítség – Push2open
Silence-rendszer – –
Vezérlés

Elektronikus hőmérséklet-kijelzés és -szabályozás TouchControl TouchControl
Temperáló zónák száma 2 2
Hatékonyság és fenntarthatóság

Energiahatékonysági osztály (A+++ - D) B A
Éves/24 órás energiafogyasztás (kWh) 195/0,532 144/0,392
Háztartási készülékek hálózatba kötése

Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/–
Szükséges utólag vásárolható tartozékok – –
Biztonság

Reteszelő funkció • •
Ajtóriasztás hangjelzéssel/hőmérséklet-riasztás hangjelzéssel •/• •/•
Ajtóriasztás optikai jelzéssel/hőmérséklet-riasztás optikai jelzéssel –/– –/–
Műszaki adatok

Fülkemagasság (mm) (SZ x MA x MÉ) 600 x 820 – 870 x 580 600 x 820 – 870 x 580
Készülék méretei (mm) (SZ x MA x MÉ) 597 x 818 x 575 597 x 818 x 575
Klímaosztály N SN-ST
Bortemperáló zóna (l) 94 94
Elhelyezhető 0,75 l-es bordeaux-i üvegek száma 34 üveg 34 üveg
Zajszint (dB(A) re1pW) 38 36
Feszültség (V)/biztosíték (A)/áramfelvétel (mA) 220 – 240/10/800 220 – 240/10/800

2

1

2

1
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Világújdonság AutoDos
AutoDos integrált PowerDisk funkcióval
Átgondolt tisztítórendszer, egyedülálló szabadság!

Tapasztalja meg ön is a kiváló tisztítási eredményeket a legújabb innová-
ciónkkal: ez az AutoDos, a világ legelső automatikus adagolása intergrált 
PowerDisk funkcióval – a Miele fejlesztésével. A mosogatógép és az 
exkluzív granulátum így egy precízen összehangolt rendszert alkot. A 
granulátum adagolása a választott programtól függően automatikusan 
történik – a szükséges mennyiségben és az optimális időpontban. Ezzel 
a módszerrel többszörös adagolás is lehetséges egyetlen programon 
belül. Az Automatikus programban egy érzékelő méri a szennyezettségi 
fokot, és ennek megfelelően állítja be az adagolást.

A mosogatószerre nem kell minden moso-
gatás után gondolnia, elég, ha csak körül-
belül egy hónap után jut az eszébe – mivel 
az innovatív PowerDisk adagolótechnika 
átlagosan húsz mosogatáshoz elegendő 
granulátumot1) tart készenlétben. Élvezze a 
szabadságot! 

Ugyanez érvényes az AutoStart funkcióra: 
egy programozás elég – azután a világ első 
önálló mosogatógépe automatikusan 
elmosogat a kívánt napon és időpontban. 
Így mindennapjai egyszerűbbé válnak, és 
kihasználhatja az egyedülálló kényelemmel 
járó előnyöket.

Az új generációs mosogatógépek maximális 
kezelési szabadságot kínálnak. Használhatja 
az AutoDos automatikus adagolást integrált 
PowerDisk funkcióval, de adagolhatja a 
tablettákat vagy a port hagyományos 
módon, az adagolókamrán keresztül is. 
Hogy melyik tisztítószert használja, arról 
minden alkalommal egyedileg dönthet.

1) 60 °C-os normál programmal
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Teljesen integrált mosogatógépek
A készülék teljes előlapja befedhető a 
beépített konyha egyedi előlapjával  
vagy a Miele nemesacél/CleanSteel fronttal. 
Ezáltal a készülék tökéletesen integrálható a 
konyhája designjába.

Milyen fajta készüléket szeretne?
A Miele mosogatógépek kialakításai

Szabadon álló mosogatógép
Szabadon felállítható, önálló készülékek 
robusztus fedőlappal, amelyet munkafelület-
ként használhat. Mivel a készülék nincs 
szilárdan beépítve, költözéskor egyszerűen 
magával viheti, az új konyhai környezetben 
pedig ismét felállítható.

A Miele különféle kialakítású mosogatógépeket kínál önnek – 
a legnagyobb kényelemért és a tökéletes design  harmóniáért 
konyhájában.

Integrált mosogatógépek
A készülék előlapja a beépített konyha 
egyedi előlapjával fedhető be – mintha 
konyhája designját egy darabból öntötték 
volna ki. Másik megoldásként a front rendel-
kezésre áll nemesacél/CleanSteel kivitelben 
is.

Felső beépítés
Bepakolás hajlongás nélkül: minden 
beépíthető Miele mosogatógép problé-
mamentesen beépíthető ergonomikus 
magasságba is.

Aláépíthető mosogatógépek
Ideális cserekészüléknek már meglévő 
konyhabútorba. A készülék beépíthető egy 
munkalap alá. Az aláépíthető mosogatógé-
pek brilliánsfehér és nemesacél/CleanSteel 
kivitelben kaphatók.

Fogantyú nélküli mosogatógépek
Knock2open technológiával
A készülék ajtajára kétszer koppintva 
automatikusan kinyílik a készülék ajtaja 
– nincs szükség fogantyúra.
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Milyen fülke áll rendelkezésére?
A Miele mosogatógépek méretbeli sokszínűsége

Standard mosogatógépek
(81 cm magas, 60 cm széles)
A legtöbb háztartásban  
jellemző standard fülkemérethez,  
81 cm aláépítési magasságtól.

A Miele mosogatógépei különböző 
készülék magasságokban és szélességekben érhetők el. 

Mindig az optimális megoldás konyhája számára!

A Miele beépíthető  
mosogatógépek méretei 

XXL mosogatógép
(85 cm magas, 60 cm széles)
A Miele integrált és teljesen integrált moso-
gatógépei XXL-kivitelben is kaphatók. Ezek 
legalább 85 cm-es aláépítési magassággal 
rendelkező konyhákhoz megfelelők. Ideáli-
sak a magasabb munkalappal felszerelt, új 
típusú konyhákhoz. Az XXL mosogatógépek 
akár 25 %-kal nagyobb töltetmennyiséget 
képesek befogadni a felső kosárban a 
nagyobb rugalmasság érdekében, illetve 
lehetővé teszik pl. a hosszú talpas poharak, 
a nagy kávéscsészék és a 23 cm-nél nem 
nagyobb átmérőjű edények betöltését.

A Miele extra keskeny készülékei
(81 cm magas, 45 cm széles)
45 cm-es mosogatógépeink semmivel sem 
maradnak el nagyobb testvéreik mögött: 
evőeszközfiók, alacsony energiafogyasztás 
és a lehető legkényelmesebb kosárkialakí-
tás jellemzi a Miele keskeny, 45 cm széles-
ségű mosogatógépeit is. Ideális a kis 
létszámú és kis hellyel rendelkező háztartá-
sokba, ahol nem szeretnének lemondani a 
Miele mosogatógépek nyújtotta előnyökről.
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Milyen kényelmi funkciókat szeretne?
A Miele mosogatógépek termékjellemzői*

* Modelltől függő felszereltségi jellemzők
1) 60 °C-os normál programmal
2) Szabadalom: DE102008062761B3, EP2433549B1

3D MultiFlex-fiók2) 
Bepakolás a legnagyobb 

nyugalommal: a praktikus lehetőségekkel a 
kis edényeket is megfelelően elhelyezheti. 

AutoDos
Átgondolt tisztítórendszer

Kiváló eredmények: az AutoDos a világ első, 
integrált PowerDisk funkcióval rendelkező 
automatikus adagolása. A mosogatógép és 
az exkluzív granulátum így egy precízen 
összehangolt rendszert alkot – az adagolás 
a programtól függően és az optimális 
időben történik. Élvezze a szabadságot: egy 
PowerDisk átlagosan húsz mosogatáshoz 
elegendő1) utántöltés nélkül. Egyetlen 
programozás elég – azután az első önálló 
mosogatógép automatikusan elmosogat az 
AutoStart funkcióval.

FlexLine kosárkialakítás
A rugalmasság biztosítja a kényelmet: 
egyszerű beállítás, rugalmas behelyezés  
és a legjobb tisztítási eredmények.

AutoStart
Programozza úgy a G 7000 készüléket, 
hogy előre megadott időpontokban auto-
matikusan elinduljon.

QuickPowerWash
Rövid program: a legjobb tisztítási eredmé-
nyek átlagos szennyezettségű edényekhez 
58 perc alatt. 

EcoPower-technológia
Vizet és energiát takarít meg: hatékony 
erőforrás kímélés a praktikus kialakítású 
vízbemenetnek köszönhetően.
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Az ikonok jelentése
Mosogatógép ikonjainak áttekintése

*  10 %-kal takarékosabb az A+++ energiahatékonysági 

osztály határértékénél
1) Szabadalom: DE102008062761B3, EP2433549B1
2) Szabadalom: DE102008062761B3, EP2201887B1
3) Szabadalom: EP 2201887B1, DE 102008062761B3

Energiahatékonyság
Jelenleg A+++ -10 % és A+ közötti energiahatékonysági 
osztályú modelleket kínálunk. 

Vízfogyasztás
A leggazdaságosabb mosogatógépek mindössze 
6 litertől fogyasztanak az Automatikus programban. A 
legnagyobb érték 13,5 liter.

MultiLingua 
A kijelzőn több nyelv is beállítható, biztosítva az informá-
ciók érthetőségét.

Zajszint
A legcsendesebb mosogatógép hangereje 38 dB-től 
kezdődik. A legnagyobb érték 46 dB.

Evőeszköz-tisztítás
A szabadalmazott 3D-MultiFlex-fiók1) tökéletes kényelmet 
kínál a legmagasabb igények esetén is. Szélessége, 
magassága és mélysége is sokoldalúan és optimálisan 
állítható.

QuickPowerWash
 Legjobb “A” tisztítási teljesítmény kevesebb mint egy óra 
alatt a Miele tablettákkal vagy PowerDisk® funkcióval.

AutoDos
 Tisztítószerek automatikus adagolása az optimális 
tisztítási teljesítmény és a legmagasabb kényelem 
érdekében.

BrilliantLight
A belső tér tökéletes megvilágításáról négy nagy fénye-
rejű LED gondoskodik.

Kijelző koncepció
Egyszerű és gyors kezelés az érintőképernyő 
megérintésével.

Egyszerű és gyors kezelés a teljesen integrált érintőké-
pernyő megérintésével.

Beépíthető mosogatógépek
Termékáttekintés

Típus-/Modell megnevezése standard (60 x 81 cm) G 7100 SCi G 7310 SCi AutoDos G 7910 SCi AutoDos

XXL (60 x 85 cm) G 7315 SCi XXL AutoDos

Design

Panel kivitele/kezelési mód
egyenes panel/ 
programválasztó gomb egyenes panel/Softkeys döntött panel/–

kijelző egysoros szöveges kijelző egysoros szöveges kijelző M Touch S
MultiLingua • • •
Kényelem

Automatikus adagolás PowerDisk funkcióval – • •
AutoStart funkció – • •
Knock2open/BrilliantLight –/– –/– –/•
Üzemi zaj dB(A) re 1 pW 44 43 42
Hátralévő idő kijelzése/késleltetett indítás 24 h-ig •/• •/• •/•
Ajtózárás-rásegítés ComfortClose ComfortClose AutoClose
A funkciók ellenőrzése kijelző kijelző kijelző
Hatékonyság és fenntarthatóság

Energiahatékonysági osztály (A+++ - D)/szárítási osztály A+++/A A+++/A A+++/A
Vízfogyasztás automatikus programnál (l) 6,0 6,0 6,0
Vízfogyasztás (l)/áramfogyasztás ECO programnál (kWh) –/0,75 –/0,73 –/0,73
Éves vízfogyasztás (l)/áramfogyasztás ECO programnál (kWh) 2.492/213 2.492/208 2.492/208
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO programban (kWh) – – –
EcoFeedback/EcoPower-technológia •/• •/• •/•
Féltöltet/melegvíz-csatlakozás •/• •/• •/•
Eredményminőség

Frissvíz-rendszerű mosogatógép • • •
AutoOpen szárítás • • •
SensorDry • • •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/• –/• –/•
Mosogatóprogramok

ECO/automatikus/intenzív •/•/• •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/normál 55°C/normál 60°C/kímélő •/–/•/• •/–/•/• •/–/•/•
Higiénia/SolarSpar/készülékápolás –/–/• •/•/• •/•/•
Extra halk – – –
Programok speciális követelményekre (pl . pasta/paella) – – •
Mosogatási opciók

Express/IntenseZone/AutoDos •/•/– •/•/• •/•/•
Extra tiszta/extra száraz/rövid/alul intenzív/extra takarékos •/•/–/–/– •/•/–/–/– •/•/–/–/–
Kosárkialakítás

Evőeszközök elhelyezése 3D MultiFlex-fiók 3D MultiFlex-fiók 3D MultiFlex-fiók
Kosárkialakítás ExtraComfort ExtraComfort MaxiComfort
FlexCare pohártartó/FlexCare csészetartó 2/1 2/1 4/1
Terítékek száma 14 14 14
Háztartási készülékek hálózatba kötése

Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/– •/•/• •/•/•
RemoteService/SuperVision kijelző –/– •/– •/•
Biztonság

Waterproof-rendszer/szűrő-ellenőrzőkijelző •/• •/• •/•
Gyerekzár/üzembehelyezési zár •/– •/– •/–
Műszaki adatok

Teljes csatlakozási érték (kW)/feszültség (V)/biztosíték (A) 2,0/230/1,50/10 2,0/230/1,50/10 2,0/230/1,50/10
Vízbevezető-/leeresztő tömlő/elektromos vezeték hossza (m) 1,50/1,70 1,50/1,70 1,50/1,70
Ajtófront min.-max. súlya (kg) [vevőszolgálaton keresztül utólag 
felszerelhető] 3,0 – 10,0 – 8,0 – 18,0 3,0 – 11,0 – 8,0 – 17,0 3,0 – 10,0 – 7,0 – 16,0
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Teljesen integrálható mosogatógépek
Termékáttekintés

Típus-/Modell megnevezése standard (60 x 81 cm) G 7150 SCVi G 7360 SCVi AutoDos G 7590 SCVi AutoDos

XXL (60 x 85 cm) G 7155 SCVi XXL G 7365 SCVi XXL AutoDos G 7595 SCVi XXL AutoDos

Design

Panel kivitele/kezelési mód
teljesen integrált panel/
programválasztó gomb teljesen integrált panel/Softkeys teljesen integrált panel/Softkeys

kijelző egysoros szöveges kijelző egysoros szöveges kijelző egysoros szöveges kijelző
MultiLingua • • •
Kényelem

Automatikus adagolás PowerDisk funkcióval – • •
AutoStart funkció – • •
Knock2open/BrilliantLight –/– –/– •/•
Üzemi zaj dB(A) re 1 pW 44 43 42
Hátralévő idő kijelzése/késleltetett indítás 24 h-ig •/• •/• •/•
Ajtózárás-rásegítés ComfortClose ComfortClose AutoClose
A funkciók ellenőrzése optikai és akusztikus optikai és akusztikus optikai és akusztikus
Hatékonyság és fenntarthatóság

Energiahatékonysági osztály (A+++ - D)/szárítási osztály A+++/A A+++/A A+++/A
Vízfogyasztás automatikus programnál (l) 6,0 6,0 6,0
Vízfogyasztás (l)/áramfogyasztás ECO programnál (kWh) –/0,75 –/0,73 –/0,73
Éves vízfogyasztás (l)/áramfogyasztás ECO programnál (kWh) 2.492/213 2.492/208 2.492/208
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO programban (kWh) – – –
EcoFeedback/EcoPower-technológia •/• •/• •/•
Féltöltet/melegvíz-csatlakozás •/• •/• •/•
Eredményminőség

Frissvíz-rendszerű mosogatógép • • •
AutoOpen szárítás • • •
SensorDry • • •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/• –/• –/•
Mosogatóprogramok

ECO/automatikus/intenzív •/•/• •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/normál 55°C/normál 60°C/kímélő •/–/•/• •/–/•/• •/–/•/•
Higiénia/SolarSpar/készülékápolás –/–/• •/•/• •/•/•
Extra halk – – –
Programok speciális követelményekre (pl . pasta/paella) – – •
Mosogatási opciók

Express/IntenseZone/AutoDos •/•/– •/•/• •/•/•
Extra tiszta/extra száraz/rövid/alul intenzív/extra takarékos •/•/–/–/– •/•/–/–/– •/•/–/–/–
Kosárkialakítás

Evőeszközök elhelyezése 3D MultiFlex-fiók 3D MultiFlex-fiók 3D MultiFlex-fiók
Kosárkialakítás ExtraComfort ExtraComfort MaxiComfort
FlexCare pohártartó/FlexCare csészetartó 2/1 2/1 4/1
Terítékek száma 14 14 14
Háztartási készülékek hálózatba kötése

Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/– •/•/• •/•/•
RemoteService/SuperVision kijelző –/– •/– •/–
Biztonság

Waterproof-rendszer/szűrő-ellenőrzőkijelző •/• •/• •/•
Gyerekzár/üzembehelyezési zár –/– –/– –/–
Műszaki adatok

Teljes csatlakozási érték (kW)/feszültség (V)/biztosíték (A) 2,0/230/10 2,0/230/10 2,0/230/10
Vízbevezető-/leeresztő tömlő/elektromos vezeték hossza (m) 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70

Teljesen integrálható mosogatógépek
Termékáttekintés

Típus-/Modell megnevezése standard (60 x 81 cm) G 7960 SCVi AutoDos

XXL (60 x 85 cm) G 7965 SCVi XXL AutoDos

Design

Panel kivitele/kezelési mód teljesen integrált panel/–
kijelző M Touch Vi
MultiLingua •
Kényelem

Automatikus adagolás PowerDisk funkcióval •
AutoStart funkció •
Knock2open/BrilliantLight •/•
Üzemi zaj dB(A) re 1 pW 42
Hátralévő idő kijelzése/késleltetett indítás 24 h-ig •/•
Ajtózárás-rásegítés AutoClose
A funkciók ellenőrzése optikai és akusztikus
Hatékonyság és fenntarthatóság

Energiahatékonysági osztály (A+++ - D)/szárítási osztály A+++/A
Vízfogyasztás automatikus programnál (l) 6,0
Vízfogyasztás (l)/áramfogyasztás ECO programnál (kWh) –/0,73
Éves vízfogyasztás (l)/áramfogyasztás ECO programnál (kWh) 2.492/208
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO programban (kWh) –
EcoFeedback/EcoPower-technológia •/•
Féltöltet/melegvíz-csatlakozás •/•
Eredményminőség

Frissvíz-rendszerű mosogatógép •
AutoOpen szárítás •
SensorDry •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/•
Mosogatóprogramok

ECO/automatikus/intenzív •/•/•
QuickPowerWash/normál 55°C/normál 60°C/kímélő •/–/•/•
Higiénia/SolarSpar/készülékápolás •/•/•
Extra halk –
Programok speciális követelményekre (pl . pasta/paella) •
Mosogatási opciók

Express/IntenseZone/AutoDos •/•/•
Extra tiszta/extra száraz/rövid/alul intenzív/extra takarékos •/•/–/–/–
Kosárkialakítás

Evőeszközök elhelyezése 3D MultiFlex-fiók
Kosárkialakítás MaxiComfort
FlexCare pohártartó/FlexCare csészetartó 4/1
Terítékek száma 14
Háztartási készülékek hálózatba kötése

Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/•/•
RemoteService/SuperVision kijelző •/–
Biztonság

Waterproof-rendszer/szűrő-ellenőrzőkijelző •/•
Gyerekzár/üzembehelyezési zár –/•
Műszaki adatok

Teljes csatlakozási érték (kW)/feszültség (V)/biztosíték (A) 2,0/230/10
Vízbevezető-/leeresztő tömlő/elektromos vezeték hossza (m) 1,50/1,50/1,70
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Szabadon álló mosogatógépek
Termékáttekintés

Típus-/Modell megnevezése standard G 7100 SC G 7310 SC AutoDos

Design

Panel kivitele/kezelési mód
egyenes panel/programválasztó 
gomb egyenes panel/Softkeys

kijelző egysoros szöveges kijelző egysoros szöveges kijelző
MultiLingua • •
Kényelem

Automatikus adagolás PowerDisk funkcióval – •
AutoStart funkció – •
Knock2open/BrilliantLight –/– –/–
Üzemi zaj dB(A) re 1 pW 44 43
Hátralévő idő kijelzése/késleltetett indítás 24 h-ig •/• •/•
Ajtózárás-rásegítés ComfortClose ComfortClose
A funkciók ellenőrzése kijelző kijelző
Hatékonyság és fenntarthatóság

Energiahatékonysági osztály (A+++ - D)/szárítási osztály A+++/A A+++/A
Vízfogyasztás automatikus programnál (l) 6,0 6,0
Vízfogyasztás (l)/áramfogyasztás ECO programnál (kWh) –/0,75 –/0,73
Éves vízfogyasztás (l)/áramfogyasztás ECO programnál (kWh) 2.492/213 2.492/208
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO programban (kWh) – –
EcoFeedback/EcoPower-technológia •/• •/•
Féltöltet/melegvíz-csatlakozás •/• •/•
Eredményminőség

Frissvíz-rendszerű mosogatógép • •
AutoOpen szárítás • •
SensorDry • •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/• –/•
Mosogatóprogramok

ECO/automatikus/intenzív •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/normál 55°C/normál 60°C/kímélő •/–/•/• •/–/•/•
Higiénia/SolarSpar/készülékápolás –/–/• •/•/•
Extra halk – –
Programok speciális követelményekre (pl . pasta/paella) – –
Mosogatási opciók

Express/IntenseZone/AutoDos •/•/– •/•/•
Extra tiszta/extra száraz/rövid/alul intenzív/extra takarékos •/•/–/–/– •/•/–/–/–
Kosárkialakítás

Evőeszközök elhelyezése 3D MultiFlex-fiók 3D MultiFlex-fiók
Kosárkialakítás ExtraComfort ExtraComfort
FlexCare pohártartó/FlexCare csészetartó 2/1 2/1
Terítékek száma 14 14
Háztartási készülékek hálózatba kötése

Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/– •/•/•
RemoteService/SuperVision kijelző –/– •/–
Biztonság

Waterproof-rendszer/szűrő-ellenőrzőkijelző •/• •/•
Gyerekzár/üzembehelyezési zár •/– •/–
Műszaki adatok

Teljes csatlakozási érték (kW)/feszültség (V)/biztosíték (A) 2,0/230/1,50/10 2,0/230/1,50/10
Vízbevezető-/leeresztő tömlő/elektromos vezeték hossza (m) 1,50/1,70 1,50/1,70
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Beüzemelés
Amikor a kényelem természetes

Szeretnénk biztosítani önnek, hogy Miele készülékeit a kezdetektől 
zökkenőmentesen használhassa. 

A vásárlást követően vagy költözéskor készülékeit a Miele szakem-
berei helyezik üzembe, emellett értékes tippeket és útmutatást is 
adnak a termék használatára vonatkozóan. 

A professzionális üzembe helyezés garantálja önnek a készülékek 
tökéletes működését, és lehetőséget biztosít a funkciók széles 
spektrumának megismerésére. Mi támogatjuk abban, hogy már a 
kezdetektől a lehető legtöbbet hozhassa ki készülékeiből.

Biztos indulás a szakértők tippjeivel
Készülékeit a Miele szakemberei helyezik üzembe, mely során 
értékes tippekkel és útmutatással is ellátják szakértő kollégáink. 

Biztonságban a kezdetektől
Szervizünk biztosítja a készülék megfelelő beüzemelését, mely a 
gyártói jótállás szempontjából kiemelten fontos. Továbbá minden 
beüzemelt készüléken elektromos biztonsági ellenőrzést is végzünk.

A  Miele szakembereire mindig számíthat 
Senki sem ismeri jobban a Miele készülékeket, mint saját szakembe-
reink, ezért  bízza a készüléke beüzemelését professzionális 
szakértelmükre.

Beüzemelési szolgáltatásunkról további információkat talál az 
interneten a www.miele.hu weboldalon, illetve telefonos ügyfél- szol-
gálatunkon a következő telefonszámon: (+36 1) 880 6400.

A Miele értékes és innovatív készülékeket gyárt – amelyek a legjobb 
választást jelentik. Mivel szeretnénk, hogy még több öröme legyen 
készülékében és annak számos funkciójában, a Miele egy exkluzív 
szolgáltatás nyújt önnek az egyéni termék tanácsadás keretein belül. 

Ezt a szolgáltatást teljesen az ön igényeire szabjuk. A program 
keretén belül az ön otthonában biztosítunk átfogó tanácsadást Miele 
készülékeinek funkcióiról és optimális használatáról.

Együtt állítjuk be készülékén kedvenc programjait, megismertetjük a 
speciális funkciókkal, valamint ápolási és kezelési útmutatást is 
nyújtunk. Azt is megmutatjuk, milyen egyszerűen érheti el a legjobb 
eredményeket, és néhány értékes tippet is adunk, hogy minden 
alkalommal illetve sokáig élvezhesse a Miele készülékek nyújtotta 
örömet.

Személyes tanácsadás
A Miele szakembere egyéni, személyreszabott tanácsokkal látja el 
készülékeinek használatával kapcsolatban, egyenesen az 
otthonában.

Kedvenc programjainak beállítása
Személyre szabott beállításokkal készülékeit teljesen az ön igényei-
nek és szokásainak megfelelően állíthatjuk be.

Tippek és trükkök a tökéletes végeredményhez
Hasznos útmutatást kaphat készülékei kezeléséhez és ápolásához.

Közös főzés
Kívánsága esetén együtt főzünk önnel, és megmutatjuk, hogyan 
készítheti el tökéletesen régi és új kedvenc ételeit, és eközben új 
Miele készülékének számos funkciója közül melyeket hasznosíthatja 
leginkább.

Az egyéni termék tanácsadásról további információkat talál az 
interneten a www.miele.hu weboldalon, illetve telefonos ügyfél- szol-
gálatunkon a következő telefonszámon: (+36 1) 880 6400.

Egyéni termék tanácsadás
Amikor az információ élmény
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Maximális biztonság a Miele kiterjesztett jótállásának 
köszönhetően

Miele készüléke megvásárlásával ön a hosszú élettartamot, a kényel-
met és a legmagasabb minőséget választotta. Amennyiben ezen 
kívül készülékének maximális biztonságot is szeretne, kérje kiterjesz-
tett jótállásunkat, ami egy egyszeri külön díj megfizetése ellenében 
az ön választása szerint 5 vagy 10 évre meghosszabbíthatja a 
jótállást. Ez az időtartam magában foglalja a 2 éves gyártói jótállást 
is.

A gyártó által a termék vonatkozásában kötelezően vállalt 2 év 
jótállás időtartamának lejártát minimum 60 nappal megelőző idő-
szakban önnek bármikor lehetősége van a kiterjesztett jótállás 
megvásárlására további 3, illetve 8 évre.

Hosszútávú fedezet
 
A Miele az egyetlen olyan gyártó a háztartási gép piacon, amely 
átfogó kiterjesztett jótállást kínál akár 10 évre – emellett opcionálisan 
elérhető az 5 éves kiterjesztett jótállás is.

Maximális biztonság
A kiterjesztett jótállás ideje alatt a rendeltetésszerű használat mellett 
bekövetkező meghibásodás esetén önt nem terheli semmilyen 
javítási költség. Szándékos vagy súlyos gondatlanságból fakadóan 
keletkezett meghibásodás esetén a javítás költségét önnek kell 
állnia. 

Maximális rugalmasság
A 2 éves gyártói jótállás időtartamának lejártát minimum 60 nappal 
megelőzően ön bármikor megveheti kiterjesztett jótállásaink közül 
bármelyiket. 

Megbízható és gyors 
Amennyiben javításra van szüksége, magasan képzett szakem- 
bereink gyors és megbízható segítséget nyújtanak.

A Miele kiterjesztett jórállásáról további információkat talál az inter-
neten a www.miele.hu weboldalon, illetve telefonos ügyfélszolgála-
tunkon a következő telefonszámon: (+36 1) 880 6400.

Kiváló döntést hozott, amikor első osztályú, hosszú élettartamú 
Miele készüléket választott. Annak érdekében, hogy még sokáig 
élvezhesse készülékeit, a Miele egy rendkívüli karbantartási szolgál-
tatással kedveskedik önnek.

A szolgáltatás keretén belül Miele készülékeit magasan képzett 
szerviz szakembereink kezelésbe veszik. Egy speciális, a Miele által 
kifejlesztett diagnosztikai rendszerrel átvizsgáljuk készülékét és 
elvégezzük a szükséges frissítéseket. 

A funkciók alapos vátvizsgálása mellett a készülékeit intenzív meg-
tisztíjuk a Miele tisztítószereivel, illetve értékes tippeket is adunk a 
Miele készülék működtetéséhez, karbantartásához.

A készülékek értékállósága
A Miele szakemberei által végzett intenzív tisztítás és ápolás révén 
készülékei folyamatosan kifogástalan állapotban lesznek.

Tökéletes eredmények
A rendszeres ápolásnak és működés-ellenőrzésnek, valamint a 
programok frissítésének köszönhetően mindig maximális eredmé- 
nyeket érhet el.

Értékes tippek
A Miele szakemberei tippeket és trükköket mutathatnak önnek 
készülékei optimális használatával kapcsolatban.

A karbantartási szolgáltatásunkról további információkat talál az 
interneten a www.miele.hu weboldalon, illetve telefonos ügyfél- szol-
gálatunkon a következő telefonszámon: (+36 1) 880 6400.

Készülék karbantartás
Amikor az értéktartás a filozófia része

Kiterjesztett jótállás 
Hosszútávú fedezet

Egy Miele készülék megvásárlásával a hosszú élettartam és a 
legjobb minőség mellett teszi le a voksát. Ha mégis segítségre lenne 
szüksége, a Miele ügyfélszolgálata gyors és megbízható segítséget 
nyújt önnek. 

Az érték megőrzése ugyan úgy a filozófiánk része, mint ahogy az 
"Immer besser" márkaígéretünk. Ez azt jelenti, hogy mindent megte-
szünk azért, hogy "Immer besser", azaz "Mindig jobbak" legyünk, 
azaz "Mindig jobbak" legyünk annál, mint amilyenek éppen vagyunk.

Mindig az ön közelében
A Miele szakemberei és magasan képzett szervizpartnereink or- 
szágszerte rendelkezésre állnak, és a lehető legrövidebb időn belül 
megérkeznek önhöz.

Szakértelem
A Miele szakemberei háztartási gépek javítására és
karbantartására szakosodtak, így biztosítják a gyors és szakszerű 
javításokat.

Gyors és hatékony
A Miele készülékekhez kifejlesztett diagnosztika rendszer gyorsan 
felismeri a felmerülő készülék hibákat, így a szerviz eseteinek több-
ségét már az első alkalommal meg tudjuk oldani.

Megbízható alkatrészellátás
A Miele eredeti alkatrészeitől nemcsak a szó szerinti Miele minőséget 
várhatja el, hanem a gyors rendelkezésre állást is – akár 20 évvel 
Miele készülékének megvásárlása után is.

Könnyen elérhető
Javítási igényét jelezheti online a www.miele.hu weboldalon, illetve a 
következő telefonszámon: (+36 1) 880 6400. Telefonos ügyfélszolgá-
latunk H-P 08:00-17:30 között érhető el. 
 
A témával kapcsolatos további információkat a www.miele.hu 
weboldalon olvashat .

Miele ügyfélszolgálat
Partnerei vagyunk minden kérdésben
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A feltüntetett forint árak a hulladékkezelési díjat tartalmazó javasolt áfás fogyasztói árak, 

amelyeknek mindenkori változtatásának jogát - költségnövekedésre, tévesztésre, valamint 

nyomdai -, és szedési hibákra való tekintettel - a Miele Kft. fenntartja magának.

A javasolt áfás fogyasztói árak szolgáltatást nem tartalmaznak. Az igénybevett szolgáltatások 

külön fizetendők.  

Aktív környezetvédelem: 

A prospektus papírja 100 % -ban klórmentes papírból készült. 

Miele Bemutatóterem 
1022 Budapest

Alsó Törökvész út 2. 

Telefon +36 1 880-6400

e-mail: bemutatoterem@miele.hu

www.miele.hu

Nyitvatartási idő:

Hétfőtől péntekig: 9.00-17.30

Szombaton: 10.00-14.00

Miele Ügyfélszolgálat
1022 Budapest

Alsó Törökvész út 2.

Telefon +36 1 880-6400

e-mail: szerviz@miele.hu
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