
Miele ArtLine 
Sztuka minimalizmu
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Witamy w świecie Miele

IMMER BESSER – "Zawsze lepiej"

Oto motto, które towarzyszy firmie Miele od początku jej istnienia, 
czyli od 1899 r. Aby osiągnąć sukces istotne jest zdobycie przewagi 
nad konkurencją. Są właściwie tylko dwie drogi do tego celu. Albo 
być lepszym, albo tańszym. Państwo dokonaliście już wyboru. Od 
przeszło wieku wspólnie udowadniamy, że liczy się przede wszyst-
kim jakość.

„Immer besser“– „Zawsze lepiej” – dla nas to przede wszystkim 
chęć zapewnienia naszym Klientom najwyższej jakości produk-
tów i najlepszej obsługi. Również dzięki opiniom Klientów na temat 
funkcjonalności i trwałości urządzeń możemy stale udoskonalać 
naszą ofertę. Dlatego Miele jest jedyną firmą w branży AGD, która 
produkuje i testuje urządzenia na 20 lat użytkowania.

„Immer besser“ oznacza także zwiększoną odpowiedzialność 
społeczną i troskę o środowisko. Zarówno poprzez oferowanie 
urządzeń zużywających mniej energii, wody czy detergentów, 
jak i zminimalizowanie zużycia surowców naturalnych w procesie 
produkcji.*

Dr Markus Miele       Dr Reinhard Zinkann

*  Dokładne sprawozdanie o zrównoważonym rozwoju Miele na stronie  
https://www.miele.pl/m/pobieranie-324.htm
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IMMER BESSER
Hasło, które zobowiązuje

Są powody, aby wybrać Miele
Marka Miele od 1899 r. jest synonimem 
najwyższej jakości produktów oraz obsługi 
klientów. Nasze doświadczenie i wiedza są 
budowane i przekazywane z pokolenia na 
pokolenie. O jakości naszych urządzeń 
świadczą miliony zadowolonych klientów 
oraz wysokie miejsca w testach przeprowa-
dzanych przez niezależne instytuty.

Jakość
Firma Miele od ponad stulecia słynie 
z niezwykle wymagających procedur 
testowania swoich produktów. Dzięki temu 
ich jakość i trwałość, zaawansowanie 
technologiczne, innowacyjność oraz funk-
cjonalność są punktem odniesienia dla 
innych producentów urządzeń gospodar-
stwa domowego. Testujemy urządzenia na 
20 lat użytkowania i tylko te, które sprostają 
wysokim wymaganiom trafiają na linię 
produkcyjną. Nasze produkty to obietnica 
najwyższej jakości oraz pewność, iż wybór 
Miele to dobrze podjęta decyzja.
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Marka Miele
W wielu krajach Miele jest najbardziej pożądaną marką w swojej branży. Na rodzimym rynku 
niemieckim odznaczona została mianem najlepszej marki wszystkich czasów („best 
brand ever“). Nagroda ta potwierdziła nasze bezkompromisowe podejście do jakości 
naszych produktów, ochrony środowiska naturalnego oraz obsługi naszych klientów. 

Serwis
Nasi technicy serwisu to wyspecjalizowana kadra w dziedzinie napraw i wiedzy o urządze-
niach Miele, co gwarantuje szybką i fachową poradę w razie potrzeby. W celu bezbłęd-
nego zdiagnozowania usterki serwisanci Miele korzystają z nowoczesnego systemu diagno-
styki PC. Dzięki temu ponad 90% wszystkich wezwań serwisowych załatwiamy od ręki  
w domu klienta.

Design
Wzornictwo urządzeń Miele wyznacza nowe trendy dzięki prostolinijnej, a zarazem konse-
kwentnej wymowie formy. Proponowane wersje kolorystyczne skomponowane zostały 
dla idealnego dostosowania do otaczających je przestrzeni. Nasze urządzenia to innowa-
cyjne połączenie prostej elegancji z ekstrawagancją nowoczesnego stylu.

Komfort
Urządzenia Miele wyposażone są w sterowanie, któremu przyświeca logika i intuicyjność. 
Panele obsługi odznaczają się czytelnością, wysoką rozdzielczością oraz innowacyjnymi 
detalami, które zwiększają komfort użytkowania. Do tego dochodzi jeszcze mnogość funkcji 
oraz programów automatycznych, które ułatwiają pieczenie i gotowanie.

Technika
Dzięki zaawansowanej technice osiągamy najlepsze wyniki przy minimalnym zużyciu energii. 
Niezależnie czy chodzi o pielęgnację tkanin, czyszczenie podłóg czy zmywanie naczyń, 
zawsze kładziemy nacisk na perfekcyjną czystość. Pozwala nam na to wiele innowacyjnych 
funkcji i niepowtarzalnych rozwiązań, które plasują nas na pierwszych miejscach testów 
przeprowadzanych przez niezależne instytuty. 
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Bezuchwytowa perfekcja
Miele. Dbamy o wszystko, co kochasz.



7

M
ie

le
 A

rt
Li

ne

Nowoczesne wnętrza mieszkalne charakteryzują się purystycznym 
wzornictwem, w którym proste linie i formy stają się neutralnym tłem 
dla przestrzeni życiowej domowników. Linia urządzeń do zabudowy 
ArtLine doskonale wpisuje się w panujące trendy, tworząc harmo-
nijną całość z nowoczesnym wnętrzem. Minimalistyczny styl linii 
ArtLine zapewniają szklane fronty urządzeń bez uchwytów, co 
nadaje im wyjątkowej lekkości i dyskrecji. Urządzenia ArtLine można 
całkowicie zintegrować z frontami kuchennymi, dzięki czemu współ-
grają z przestrzenią pełną czystych, linearnych form. 
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Miele ArtLine
Sztuka minimalizmu



9

M
ie

le
 A

rt
Li

ne

Innowacje ukryte w ponadczasowym i ekskluzywnym wzornictwie. 
To założenie, które przyświecało twórcom linii wzorniczej Miele 
ArtLine. Purystyczna elegancja bezuchwytowych frontów urządzeń 
dyskretnie wpisuje się w świat czystych form nowoczesnych kuchni. 
To właśnie jest Miele.
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Touch2Open i SoftOpen
Innowacje i design
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Wszystkie urządzenia Miele ArtLine charakteryzują się minimali-
stycznymi, bezuchwytowymi frontami. Otwieranie drzwi zapewnia 
technologia Touch2Open oraz SoftOpen.

Touch2Open 
Łatwe otwieranie drzwiczek urządzenia przy pomocy dotykowego 
przycisku znajdującego się na panelu sterowania.

SoftOpen 
Drzwiczki urządzenia otwierają się delikatnie a ich końcowa pozycja 
jest amortyzowana. 
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Bezuchwytowa kuchnia
Pełna integracja
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Piekarniki
Uderzenie pary dla uzyskania optymalnych 
wyników pieczenia w programie Pieczenie 
Plus (dostępne także w wersji kompaktowej 
o wys. 45 cm).

Piekarniki kompaktowe z kuchnią 
mikrofalową
Oszczędność czasu do 30% dzięki kombi-
nacji programów pieczenia z mikrofalami.

Urządzenia do gotowania na parze 
z funkcją piekarnika
Więcej smaku i witamin za sprawą delikat-
nego gotowania na parze.

Szuflady Miele Gourmet
Podgrzewanie naczyń, utrzymywanie 
potraw w cieple i Delikatne pieczenie.

Szuflady do pakowania próżniowego
Perfekcyjne przygotowanie potraw do 
gotowania metodą sous-vide z 3 stopniami 
pakowania próżniowego.
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M Touch
Dotyk i intuicja
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Innowacyjne technologie Touch2Open oraz SoftOpen uzupełnia 
w pełni dotykowy system sterowania M Touch.

M Touch 
Obsługa urządzeń z panelem dotykowym jest niezwykle prosta 
i intuicyjna. Wybór funkcji odbywa się poprzez przyciskanie lub 
przesuwanie palcem na wyświetlaczu.
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Szary trend
Miele ArtLine GraphitGrey
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Kolory ziemi i naturalne odcienie szarości to niewątpliwy trend we 
wnętrzarstwie i architekturze. Ciemny, chłodny odcień grafitowej 
szarości podkreśli elegancję i ponadczasowość każdego wnętrza 
a w połączeniu z bezuchwytowymi urządzeniami o prostych liniach 
sprawi, że wnętrze emanować będzie poczuciem harmonii i spokoju. 
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Minimalizm
Miele ArtLine BrillantWhite
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BrillantWhite to minimalizm w najczystszej postaci. Idealnie kore-
sponduje z białymi frontami meblowymi, gwarantuje też znakomity 
efekt w przypadku kontrastowych połączeń. Ta wersja kolorystyczna 
daje poczucie eteryczności i lekkości.
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Ponadczasowa elegancja
Miele ArtLine ObsidianBlack
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ObsidianBlack to uosobienie prestiżu. Fronty zostały wykonane 
z czarnego szkła o niezwykłym odcieniu. Świetlne refleksy powsta-
jące na powierzchni urządzeń dodają im szczególnej głębi 
i elegancji. 
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Bezuchwytowa perfekcja
W każdym urządzeniu

Ciśnieniowe ekspresy do kawy
Chwila odpoczynku z filiżanką aromatycznej 
kawy dzięki ekspresom Miele doskonale 
dopełniających bezuchwytową linię ArtLine.

Urządzenia chłodnicze
Perfekcyjna świeżość przechowywanych 
produktów dzięki urządzeniom chłodniczym 
do zabudowy. 

Znakomitym uzupełnieniem urządzeń linii 
ArtLine są ekspresy do kawy, płyty grzew-
cze, urządzenia chłodnicze, wyciągi oraz 
zmywarki. Można je zabudować w całkowi-
tej harmonii z bezuchwytowymi kuchniami. 
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Zmywarki
Integracja w kuchniach bezuchwytowych 
z systemem otwierania Knock2Open.

Wyciągi
Szeroka gama wyciągów dla uzyskania 
harmonijnego wyglądu purystycznej kuchni.  

Płyty
Płyty ceramiczne i indukcyjne z dotykowym 
sterowaniem do wpasowania w blat 
kuchenny. 
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Piekarnik
H 6860 BPX
• Dotykowy wyświetlacz TFT z napisami – 

M Touch 
• Perfekcyjne rezultaty pieczenia – 

Pieczenie Plus
• Dokładna temperatura pieczenia mięs – 

bezprzewodowy pieczeniomierz
• Zawsze perfekcyjne rezultaty – programy 

automatyczne
• Łatwe czyszczenie – wyposażenie 

pirolityczne
• Wersje kolorystyczne: BrillantWhite, 

ObsidianBlack i GraphitGrey

Piekarnik kompaktowy 
H 6800 BPX
• Dotykowy wyświetlacz TFT z napisami – 

M Touch
• Perfekcyjne rezultaty pieczenia – 

Pieczenie Plus
• Dokładna temperatura pieczenia mięs – 

bezprzewodowy pieczeniomierz
• Zawsze perfekcyjne rezultaty – programy 

automatyczne
• Łatwe czyszczenie – wyposażenie 

pirolityczne
• Wersje kolorystyczne: BrillantWhite, 

ObsidianBlack i GraphitGrey

Piekarnik z kuchnią mikrofalową 
H 6800 BMX 
• Dotykowy wyświetlacz TFT z tekstem – 

M Touch
• Łatwe czyszczenie – wnętrze ze stali 

z powłoką PerfectClean
• Zawsze perfekcyjne rezultaty – programy 

automatyczne
• Przycisk Popcorn
• Dokładna temperatura pieczenia mięs – 

pieczeniomierz
• Wersje kolorystyczne: BrillantWhite, 

ObsidianBlack i GraphitGrey

Miele ArtLine
Przegląd urządzeń
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Urządzenie do gotowania na parze 
z funkcją piekarnika 
DGC 6860 X
• Perfekcyjne rezultaty – technologia 

MultiSteam
• Intuicyjna obsługa – M Touch
• Duża pojemność – wnętrze XXL 
• Wygoda – pojemnik na wodę pod 

ruchomym panelem
• Najwyższy komfort – pieczenie z bezprze-

wodowym pieczeniomierzem
• Wersje kolorystyczne: BrillantWhite, 

ObsidianBlack i GraphitGrey

Urządzenie do gotowania na parze 
z funkcją piekarnika 
DGC 6800 X 
• Perfekcyjne rezultaty – technologia 

MultiSteam
• Intuicyjna obsługa – M Touch
• Duża pojemność – wnętrze XL
• Wygoda – Pojemnik na wodę pod 

ruchomym panelem
• Najwyższy komfort – pieczenie z bezprze-

wodowym pieczeniomierzem
• Wersje kolorystyczne: BrillantWhite, 

ObsidianBlack i GraphitGrey

Szuflada Gourmet 29 cm 
ESW 6229 X
• Perfekcyjne rezultaty – delikatne pieczenie
• Wiele zastosowań dzięki 4 programom
• Komfort i wygoda – dotykowe sterowanie
• Wygodnie i praktycznie – system amorty-

zacji drzwiczek
• Bezpieczeństwo – Timer z funkcją auto-

matycznego wyłączania
• Wersje kolorystyczne: BrillantWhite, 

ObsidianBlack i GraphitGrey
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Szuflada Gourmet 14 cm 
ESW 6214 
• Perfekcyjne rezultaty – delikatne pieczenie
• Wiele zastosowań dzięki 4 programom
• Komfort i wygoda – dotykowe sterowanie
• Łatwe otwieranie – Push2open
• Bezpieczeństwo – Timer z funkcją auto-

matycznego wyłączania
• Wersje kolorystyczne: BrillantWhite, 

ObsidianBlack i GraphitGrey

Szuflada do pakowania próżniowego 
14 cm 
EVS 6214
• Przechowywanie i porcjowanie produktów
• Przygotowanie do gotowania metodą 

sous-vide
• Komfort i wygoda – dotykowe sterowanie
• Pełen wysuw dla wygodnego wkładania 

produktów
• Łatwe otwieranie Push2open
• Wersje kolorystyczne: BrillantWhite, 

ObsidianBlack i GraphitGrey

Ekspres do kawy 
CVA 6805 
• Perfekcyjna kawa i intensywny aromat – 

 AromaticSystem
• Funkcja OneTouch for Two
• Automatyczne rozpoznawanie wielkości 

filiżanki – CupSensor
• Innowacyjny system mocowania pojem-

nika na mleko – EasyClick
• Łatwe czyszczenie – automatyczne 

programy czyszczenia
• Wersje kolorystyczne: BrillantWhite, 

ObsidianBlack i GraphitGrey

Miele ArtLine
Przegląd urządzeń
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Urządzenie do gotowania 
na parze z funkcją piekarnika

DGC 6800 X, 48 l.

*Front szklany 
**Front stalowy

Rysunki montażowe
Miele ArtLine

Piekarniki, 
piekarniki z kuchnią 

mikrofalową

H 6800 BPX, 49 l.

*Front szklany 
**Front stalowy

H 6800 BPX, 49 l.

*Front szklany 
**Front stalowy

H 6800 BMX, 43 l.

*Front szklany 
**Front stalowy

H 6800 BMX, 43 l.

*Front szklany 
**Front stalowy

H 6860 BPX, 76 l.

*Front szklany 
**Front stalowy

H 6860 BPX, 76 l.

*Front szklany 
**Front stalowy
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DGC 6860 X, 68 l.

*Front szklany 
**Front stalowy

DGC 6800 X, 48 l.

*Front szklany 
**Front stalowy

DGC 6860 X, 68 l.

*Front szklany 
**Front stalowy

Szuflady 

ESW 6214

*Front szklany 
**Front stalowy

ESW 6229 X

*Front szklany 
**Front stalowy

EVS 6214

*Front szklany 
**Front stalowy

Ekspresy do kawy

CVA 6805

Wąż dopływowy 3/4''
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 © Miele & Cie. KG, Gütersloh / M.-Nr. 10 547 901 / MMS 18-1917 /  (DR) / 09/18
Aktywna ochrona środowiska: 
papier do ulotki wyprodukowany został bez użycia chloru.

Miele Sp. z o. o. 
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
Tel.: 22 548 40 00
E-mail: info@miele.pl

Doradztwo oraz ekspozycja urządzeń:

Miele Experience Center
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa

Miele Experience Center
Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk


