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Zaprojektowana przez nas dla Twoich inspiracji: nowa Generacja 7000 

Miele fascynuje i zaskakuje innowacyjną technologią i doskonałymi 

rozwiązaniami. Intuicyjna obsługa i indywidualne koncepcje obsługi 

pomagają skoncentrować się na tym, co najważniejsze podczas 

gotowania: na własnej kreatywności. 

Ciesz się nową lekkością w kuchni i daj się ponieść fantazji. Odkryj, jak 

łatwo można przyrządzić nawet pozornie skomplikowane potrawy. Teraz 

nic nie może powstrzymać Twojej kreatywności. Urządzenia wykonane są 

z maksymalną precyzją, spełniają najwyższe technologiczne standardy 

i wyróżniają się długą żywotnością, z której słynie marka. Intuicyjna 

obsługa pozwala w pełni oddać się przyjemności gotowania.

GENERACJA 7000 to kuchnia przyszłości o ponadczasowym designie, 

który nie ma sobie równych. Każdego dnia możesz osiągać wyśmienite 

rezultaty kulinarne, które wywołają uśmiech na twarzach Twoich bliskich:

P O C Z U J  M A G I Ę !
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 G E N E R A C J A  7 0 0 0

I N S P I R A C J A
  I N T U I C Y J N A  T E C H N O L O G I A 
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D O B R Y 
 S M A K 

Z A C Z Y N A  S I Ę  O D  D E S I G N U

Do stworzenia Generacji 7000 zainspirował 

nas Oscar Wilde stwierdzeniem, że dobry 

smak jest całkiem prosty: wszak zadowolić 

może nas tylko to, co najlepsze. Kierując się 

tą myślą stworzyliśmy nasze nowe urządzenia 

do zabudowy: wyjątkowy i nowoczesny 

design, gdzie każdy element tworzy spójną 

całość z intuicyjną obsługą. Dostępne 

w 4 liniach wzorniczych — pozwól się 

zainspirować GENERACJĄ 7000!
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S TA L  S Z L A C H E T N A / C L E A N S T E E L
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Urządzenia do zabudowy Miele charakteryzuje minimali-
styczny, nowoczesny design. GraphitGrey, ObsidianBlack, 
BrillantWhite i CleanSteel to cztery koncepcje kolory-
styczne Miele, które harmonijnie komponują się z każdą 
kuchnią i stylem życia. Tradycyjnie, współcześnie czy 
nowocześnie: Miele nie tylko zapewnia doskonałe rezultaty 
gotowania, lecz także pełnię harmonii w Twojej kuchni.

B R I L L A N T W H I T E G R A P H I T G R E Y O B S I D I A N B L A C K

K O L O R Y 
 D L A  P E Ł N I  S M A K Ó W
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N I E Z A L E Ż N I E  O D  M I E J S C A  Z A B U D O W Y  U R Z Ą D Z E Ń :  Z A W S Z E  D O S K O N A Ł A 

K O M P O Z Y C J A

Pozostajesz elastyczny — Twoja kuchnia jest spójna: idealnie dopasowane fronty urządzeń zawsze tworzą 

harmonijny obraz całości bez względu na to, jak rozmieszczone są urządzenia. Połącz je horyzontalnie 

w stylu Panorama, wertykalnie w stylu Tower, centralnie w stylu CubiQ lub w stylu T. Całkowicie elastycznie 

i zgodnie z układem pomieszczenia oraz wymogami użytkowymi.

S T Y L  T O W E R

W E R T Y K A L N I E

Piekarnik, urządzenie do gotowania na parze 

lub urządzenie kombi: decydując się na styl 

Tower, zapewnisz efektywne rozmieszczenie 

i wysoki poziom funkcjonalności urządzeń.

S T Y L  C U B I Q

T W O R Z E N I E  K O M B I N A C J I 

W   P E Ł N Y M  S K U P I E N I U

Wszystko w zasięgu wzroku: rozmieszczenie 

w kwadrat gwrantuje pełną koncentrację na 

pasji do gotowania i komfortową wysokość 

roboczą Twoich urządzeń.

S T Y L   T

O T W A R T E  N A  W S Z Y S T K O

Czy można chcieć czegoś więcej? Pięć 

urządzeń ustawionych w stylu T utworzy 

symetrię. Obok i pod spodem pozostanie 

miejsce na meble kuchenne.

E L A S T Y C Z N O Ś Ć 
 D L A  W N Ę T R Z   W  R Ó Ż N Y M  S T Y L U
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S T Y L  P A N O R A M A

W S Z Y S T K O  W  J E D N E J  L I N I I

Ustawienie urządzeń poziomo na wysokości wzroku sprawi, że będziesz 

miał do nich łatwy dostęp. Przekonujący estetyką: elegancki rząd urzą-

dzeń w Twojej kuchni.
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 R O D Z A J E  S T E R O W A N I A

W Y J ĄT K O W O 
 K O M F O R T O W E

Intuicyjna obsługa jednym palcem jest dostępna w trzech z czterech rodzajów sterowania. 

M Touch oferuje w pełni dotykowy ekran. DirectSensor i DirectSensor S to sterowanie 

za pomocą przycisków, czujników i wyświetlacza tekstowego. W zależności od tego, kto 

gotuje, można wybrać dowolny język. Wariant EasyControl oferuje klasyczne pokrętło. 

Koncepcja wzornicza różnych rodzajów sterowania opiera się na tej samej zasadzie — 

imponuje intuicyjnością i niezwykłą dbałością o szczegóły.

D O T Y K  G E N I U S Z U .
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M  T O U C H  —  N A J W Y Ż S Z Y  K O M F O R T  I  E L E G A N C J A 
W pełni dotykowy innowacyjny ekran. Pod względem estetyki i wygody nie pozostawia nic do 

życzenia: urządzeniem można sterować szybko i intuicyjnie przez bezpośredni dotyk i przesu-

nięcie palcem po ekranie dotykowym. Wiele funkcji można wybrać jednym dotknięciem palca. 

Tekst i symbole są zawsze optymalnie widoczne. Nowość: możliwość ustawienia jasnej 

kolorystyki – idealna funkcja, gdy korzysta się z białych urządzeń.

D I R E C T S E N S O R  —  B E Z P O Ś R E D N I O  I  P R Z E Z  W Y Ś W I E T L A C Z 
Za pomocą przycisków dotykowych można m.in. wybrać tryb pracy. Czterowierszowy 

wyświetlacz tekstowy umożliwia wybór dodatkowych ustawień.

D I R E C T S E N S O R  S  —  B E Z P O Ś R E D N I O  I  P R Z E Z  W Y Ś W I E T L A C Z 
Za pomocą przycisków dotykowych można m.in. wybrać tryb pracy. Jednowierszowy 

wyświetlacz tekstowy umożliwia wybór dodatkowych ustawień.

E A S Y C O N T R O L  —  S Z Y B K O  I  K O M F O R T O W O 

Obsługa odbywa się za pomocą dwóch pokręteł, a informacje takie jak ustawienia 

temperatury i czasu wyświetlane są na 7-segmentowym wyświetlaczu.
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D R  M A R K U S  M I E L E  O R A Z  
D R  R E I N H A R D  Z I N K A N N

i Wasz

N A S Z A  O B I E T N I C A

 „ I M M E R  B E S S E R “
  W I T A M Y  W  M I E L E

Gdy nasi pradziadowie stworzyli firmę Miele, musieli 

wyróżnić się na tle konkurencji, aby odnieść sukces. 

Istnieją tylko dwie drogi do tego celu — być tańszym 

lub lepszym od innych. Spełnienie obu tych warunków 

na raz jest praktycznie niemożliwe. Zdecydowali więc, 

że będą lepsi. 

 

O tym, że w ciągu minionych 120 lat firma Miele dosko-

nale radziła sobie na tej drodze, świadczą liczne patenty, 

niezliczone zwycięstwa w testach, ale przede wszystkim 

miliony zadowolonych klientów na całym świecie. 

 

Zawdzięczamy to ciągłości w zachowaniu wartości 

i celów — to unikatowe podejście, spotykane tylko 

w przedsiębiorstwach będących od pokoleń w rękach 

jednej rodziny.

Pod tym względem firma Miele od 1899 roku jest nie tylko

synonimem najwyższej jakości produktów i inżynier-

skiego kunsztu. W równym stopniu firma Miele kojarzy 

się z szacunkiem, uczciwością i partnerskimi warto-

ściami w stosunku do partnerów handlowych, klientów 

ostatecznych, dostawców czy pracowników. 

Dodatkowo zakup Miele to wybór przyjazny dla środowi-

ska. Zapewniają to procesy produkcji chroniące zasoby 

naturalne oraz produkty wyznaczające najwyższe stan-

dardy w zakresie zużycia prądu, wody i detergentów.*

Obiecujemy, że zawsze zostaniemy wierni tej filozofii. 

Mówimy to jako wspólnicy zarządzający w czwartym 

pokoleniu. 
 
 

Wasz

19-0254_Part01_Einl_Gen7000_Kurz_PL.indd   14 27.05.19   14:04



15* Więcej informacji na temat naszych starań i zasad w zakresie zrównoważonego rozwoju można znaleźć w Internecie na stronie www.miele-nachhaltigkeit.de.
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Unikalne zalety naszych urządzeń oznaczone zostały symbolem „Tylko w Miele“.

Tylko wtedy, gdy uważasz, że coś jest niemożliwe, możesz stworzyć dla swoich klientów tysiąc 

nowych możliwości. Od elektrycznej zmywarki do naczyń przez urządzenie do gotowania na 

parze do zabudowy aż po szufladę do podgrzewania — urządzenia Miele od dziesięcioleci 

wyznaczają nowe standardy. A od roku 2019 wyznaczamy je na nowo dzięki GENERACJI 7000 

i licznym innowacjom, których nie może zabraknąć w nowoczesnej kuchni. 
 
 

Piekarniki serii 7000 oferują nową jakość pieczenia. Na przykład TasteControl automatycznie 

otwiera drzwiczki piekarnika, aby zapobiec przypaleniu czy wysuszeniu potrawy. Żądany 

stopień wypieczenia zawsze zostanie osiągnięty w sposób bezpieczny i niezawodny, aby 

z pełnym spokojem można było zadbać o swoich gości. Za pomocą funkcji FoodView możesz 

zawsze mieć swoją potrawę na oku za pomocą kamery umieszczonej w komorze piekarnika. 

Temperaturą i czasem można wygodnie sterować za pomocą aplikacji.

Ekspresy do kawy gwarantują prawdziwe doznania smakowe dzięki AromaticSystemFresh, 

a zmywarki z pierwszym na świecie systemem automatycznego dozowania AutoDos zapew-

niają doskonałe rezultaty zmywania. Te i inne innowacyjne rozwiązania Miele szczegółowo 

przedstawiono w kolejnych rozdziałach.

19-0254_Part01_Einl_Gen7000_Kurz_PL.indd   17 22.05.19   08:39



18

J A K O Ś Ć  M I E L E 

Perfekcyjne wyniki od ponad 

120 lat: na Miele można 

polegać. Jako jedyny produ-

cent w branży testujemy 

urządzenia z myślą o 20-letniej 

żywotności. W ten sposób 

zapewniamy ich wyjątkową 

niezawodność. Klienci na 

całym świecie pozostają wierni 

marce Miele i polecają nas 

innym. Tak samo będzie 

w przyszłości: pod względem 

trwałości urządzeń nie idziemy 

na kompromisy.

T E C H N O L O G I A  M I E L E 

Miele kojarzy się z fascynującą technologią i wyjątkowymi rezultatami przy minimalnym 

zużyciu energii. Dotyczy to higienicznej i bezpiecznej pielęgnacji prania, podłóg i naczyń, 

jak również przyjemności podczas gotowania i pieczenia. Zapewniają to innowacyjne 

funkcjonalności i rozwiązania, dostępne tylko w Miele. Dowodem są liczne wygrane 

w renomowanych testach produktów na całym świecie.

W I E L E  A R G U M E N T Ó W  P R Z E M A W I A  N A  K O R Z Y Ś Ć  M I E L E

Dowiedz się co nas wyróżnia. Od czasu powstania w 1899 roku firma Miele podąża za swoim motto „Immer 

Besser“ (Zawsze lepiej). Robimy wszystko, abyśmy byli lepsi niż inni dostawcy, ale także, abyśmy byli lepsi, 

niż już jesteśmy. Dla naszych klientów oznacza to pewność, że wybierając Miele, podjęli dobrą decyzję.
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M A R K A  M I E L E 

W wielu krajach Miele jest 

najbardziej pożądaną marką 

w branży. Na rodzimym rynku 

niemieckim została nawet 

okrzyknięta najlepszą marką 

wszechczasów („best brand 

ever“). To zdradza też coś o jej 

użytkownikach: klienci Miele 

stawiają wysokie wymagania 

wobec funkcjonalności urządzeń 

i ochrony środowiska. Kto kupuje 

produkty Miele, uosabia świa-

dome podejście do jakości i stylu.

S Z T U K A  R Z E M I E Ś L N I C Z A  M I E L E 

Miele jest synonimem rzemieślniczego kunsztu, 

który łączy w sobie wizję, precyzję i zamiłowanie 

do detali. Każdy z naszych produktów jest 

wytwarzany z najwyższą starannością i podlega 

wymagającej kontroli jakości. Od uchwytów 

frezowanych z jednego kawałka metalu, aż do 

wymiarów nisz, które są dopasowywane do siebie 

we wszystkich grupach produktów — każdy 

element jest częścią naszego dążenia do osiągnię-

cia absolutnej perfekcji. Nic nie jest dla nas 

ważniejsze niż zadowolenie klienta.

S E R W I S  M I E L E 

Klienci Miele korzystają z priorytetowego 

traktowania: gwarantuje to nasz szybki i efek-

tywny serwis. Jeśli potrzebujesz indywidualnego 

przeszkolenia w zakresie obsługi lub profesjonal-

nego czyszczenia urządzeń Miele, jesteśmy 

zawsze do dyspozycji.

D E S I G N  M I E L E 

Miele kojarzy się z wyrazistymi formami, 

ponadczasową elegancją i intuicyjną 

obsługą. Czy to klasyczne pokrętło czy 

dotykowy wyświetlacz o wysokiej rozdziel-

czości: obsługa urządzeń Miele jest łatwa 

i komfortowa. U żadnych innych producen-

tów nie znajdziesz porównywalnej różno-

rodności urządzeń oraz kolorystyki i linii 

starannie dopracowanych do najróżniej-

szych frontów meblowych. Nieważne, jak 

urządzisz swoją kuchnię: Miele zawsze 

idealnie do niej pasuje.
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02 Generacja 7000 – Inspiracja. Intuicyjna technologia
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08 Kolory dla pełni smaków

10 Elastyczność dla wnętrz w różnym stylu

12 Rodzaje sterowania - wyjątkowo komfortowe

14 Nasza obietnica „Immer Besser“ — witamy w Miele

16 Zatem twórz

18 Wiele argumentów przemawia na korzyść Miele
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 Urządzenia do gotowania na parze 50

 Urządzenia do gotowania na parze z piekarnikiem 60
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 Kuchnie mikrofalowe 80

 Szuflady Gourmet 90

 Szuflady do pakowania próżniowego 98

 Elektryczne i indukcyjne płyty grzejne 106

 Płyty grzejne TwoInOne 128
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 Wyciągi kuchenne 156

 Range Cooker 186
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Akcesoria i produkty do pielęgnacji dostępne na www.shop.miele.pl

I M M E R  B E S S E R 
 Z A W S Z E  O D  M I E L E
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Łączenie urządzeń w sieć dzięki Miele@home
Najciekawsze zalety produktów Miele@home*

SmartStart
Automatyczne uruchamianie urządzeń, gdy 
w gospodarstwie jest dostępna ekono-
miczna taryfa za energię elektryczną lub 
moc własnej instalacji fotowoltaicznej jest 
wystarczająca.

Smart Home
Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom part-
nerskim urządzenia Miele nadające się do 
łączenia w sieć można zintegrować z istnie-
jącym systemem Smart Home. 

SuperVision
Dzięki SuperVision status urządzeń domo-
wych masz zawsze na widoku bez koniecz-
ności wyciągania smartfonu – na wyświetla-
czu swoich urządzeń kuchennych.

WiFiConn@ct
Łączenie poszczególnych urządzeń Miele 
w sieć odbywa się przez bezpośrednie 
połączenie z routerem wi-fi w domu.

Nie ma znaczenia, czy jesteś w domu, czy 
w drodze – teraz już zawsze masz dostęp 
do swoich urządzeń. Połączenie ich w sieć 
otwiera nowe możliwości, które nadadzą 
dynamicznej codzienności więcej komfortu, 
wyższą jakość życia i bezpieczeństwa. 
Priorytetem jest dla nas wygoda użytkow-
nika. Dzięki samodzielnie opracowanym 
funkcjom, mobilnemu sterowaniu i nowej 
technologii połączeń sieciowych oferujemy 
system, który otwiera nowe możliwości, 
pomagając przy tym w bardziej efektywnym 
i odpowiedzialnym kreowaniu dnia.
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Aplikacja Miele@mobile**
Najciekawsze zalety aplikacji Miele@mobile*

** w zależności od modelu
**  dostępne na urządzenie mobilne (minimalne wymagania: 

Android 4.4+ i iOS 9+)

Interaktywny asystent dobierze najbardziej 
odpowiednie programy prania i suszenia. 
Dzięki temu zawsze uzyskasz doskonałe 
rezultaty.

Aplikacja Miele@mobile zapewnia różno-
rodne funkcje w zakresie kontroli i sterowa-
nia urządzeń oraz osiągania optymalnych 
efektów podczas ich użytkowania.

Za pomocą ShopConn@ct w wygodny 
sposób można zamówić przez Internet 
produkty do urządzeń domowych, 
np. środki do prania.

Tutaj szybko znajdziesz odpowiedni przepis 
na każdą okazję. Dołączone filmy wideo 
„How to“ sprawiają, że przygotowanie 
potraw jest bardzo proste.

Masz pytania? W aplikacji Miele@mobile 
możesz z łatwością skontaktować się 
z nami bezpośrednio przez telefon lub 
e-mail.

Za pomocą MobileControl można sterować 
np. wyborem programów pralki, suszarki 
i zmywarki, nawet gdy jesteś poza domem.

Aplikacja Miele@mobile

MobileControl

Asystenci

Przepisy

Serwis Miele

ShopConn@ct

19-0254_Part02_Miele_at_Home_Gen7000_Kurz_PL.indd   23 22.05.19   08:37



24

 P I E K A R N I K I

19-0254_Part04_H_B_Gen7000_Kurz_PL.indd   24 29.05.19   08:29



25

P
ie

ka
rn

ik
i

19-0254_Part04_H_B_Gen7000_Kurz_PL.indd   25 29.05.19   08:29



26

Nasze piekarniki do zabudowy zapewniają 
większą elastyczność w projektowaniu kuchni: 
umożliwiają montaż niezależnie od płyty grzejnej, 
na przykład bezpośrednio na wysokości wzroku. 
Pozwala to na ergonomiczną pracę i wygodne 
wyjmowanie potraw z piekarnika.
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Obiad wyszedł wspaniale. Ale to czyszcze-
nie? Aby ułatwić ten proces, oferujemy dwa 
sposoby umożliwiające pozbycie się zabru-
dzeń: PerfectClean oraz piroliza.

Na wysokości wzroku lub pod płytą grzejną
Rodzaje, pojemności i systemy czyszczenia piekarników

Przestronny
60 cm szerokości, 60 cm wysokości

Bardzo duży
90 cm szerokości, 48 cm wysokości

Bardzo duży
90 litrów, 3 poziomy

Przestronny
76 litrów, 5 poziomów

Wymiary niszy Systemy czyszczeniaPojemność

PerfectClean

Czyszczenie pirolityczne

PyroFit
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MotionReact

Piekarnikiem można sterować bez dotykania urządze-
nia. Po zbliżeniu się do piekarnika zapali się światło 
w komorze gotowania lub włączy się wyświetlacz. 
Także sygnały dźwiękowe sygnalizujące zakończenie 
pieczenia można wyłączyć przez zbliżenie się do piekar-
nika. To duża wygoda. Jeżeli urządzenie pracuje za 
zamkniętym frontem meblowym, funkcja MotionReact 
wydaje sygnał dźwiękowy i w razie potrzeby wyłącza 
urządzenie.
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Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb
Najciekawsze zalety* piekarników

* w zależności od modelu
1)  z opatentowanym elementem zasysającym 

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

Bezprzewodowy 
pieczeniomierz2)

Piecz ryby i mięso z dużą dokładnością: 
wskaźnik pozostałego czasu poinformuje 
Cię, gdy potrawa będzie gotowa.

Pieczenie Plus1)

Profesjonalne efekty można 
z łatwością uzyskać dzięki wspomaganiu 
wilgocią: podczas korzystania z funkcji 
„Pieczenie Plus“ do komory gotowania 
doprowadzane są uderzenia pary. Mięso 
będzie delikatne i soczyste wewnątrz oraz 
uzyska apetyczną skórkę. Bułki i chleb będą 
równomiernie zarumienione, chrupiące 
na zewnątrz i będą smakować jak prosto  
z piekarni. Wyjątkowa wygoda: uderzenia 
pary można zaprogramować czasowo, 
aby cieszyć się pełną swobodą. Różne 
programy automatyczne również wykorzy-
stują „Pieczenie Plus“ w celu uzyskania jak 
najlepszych rezultatów.

TasteControl
Z dużą dokładnością: komora 

schładza się zgodnie z ustawionym czasem, 
co pozwala uniknąć dalszego pieczenia.

Programy automatyczne
Szybkie przyrządzanie pysznych potraw: 
chleb, ciasto czy mięso – wszystko przygo-
tujesz w pełni automatycznie.

Łączenie urządzeń w sieć z Miele@home
W domu lub w drodze – steruj urządzeniami 
domowymi z każdego miejsca i swobodnie 
planuj swój dzień.

FoodView
Co się dzieje z zapiekanką 

w piekarniku? Dowiesz się o tym dzięki 
kamerze umieszczonej wewnątrz komory.
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Termonawiew Plus
Cudownie lekkie i puszyste: idealny do szybkiego, 
łagodnego pieczenia nawet na dwóch poziomach.

Grzanie górne/dolne
Uniwersalne zastosowanie: z tym programem udadzą 
się wszystkie tradycyjne przepisy na pieczone dania.

Intensywny
Chrupiące spody, pyszne nadzienia: pizza, quiche czy 
ciasto owocowe – od spodu chrupiące, z wierzchu 
soczyste.

Do każdego przepisu odpowiednie ustawienia
Programy* piekarników

Termonawiew Eco
Wyjątkowo energooszczędny: soczysta pieczeń 
lub przepyszna zapiekanka wyjdą doskonale.

Program szabasowy
Programowanie z wyprzedzeniem do 72 godzin: 
specjalny program szabasowy pozwala planować 
z wyprzedzeniem.

Grzanie górne
Doskonałe wykończenie cieszy oczy i podniebienie: 
doskonały efekt zapiekania, opiekania i zarumieniania.

Grzanie dolne
Indywidualne pieczenie: do przygotowania potraw 
w kąpieli wodnej lub zapiekania od spodu.

Rozmrażanie
Łagodny do dań mrożonych: produkty rozmrażają się 
w idealnych warunkach dzięki zimnemu powietrzu.

Grill z nawiewem
Z zewnątrz chrupiące, w środku doskonale soczyste: 
idealny do kurczaka, kaczki, golonki, rolady i wielu 
innych potraw mięsnych.

Duży grill
Na duże wyzwania: nadaje się do grillowania dużych 
ilości steków, kiełbasek, szaszłyków i wielu innych dań.

Mały grill
Świetny do małych ilości: doskonały do grillowania 
małych porcji steków, kiełbasek, szaszłyków itp.

Automatyka pieczenia
Mięso będzie soczyste: zapiekanie mięsa odbywa się 
w wyższej, a kontynuacja pieczenia w ustawionej 
wcześniej temperaturze.

Szybkie nagrzewanie
Ekspresowa prędkość dla zabieganych: osoby, które 
mają mało czasu na gotowanie, pokochają ten 
program.

Programy automatyczne
Bezproblemowe przygotowanie ponad 100 dań: 
chleb, ciasto czy drób – w pełni automatycznie.

* w zależności od modelu

Pieczenie Plus z Termonawiewem Plus
Doskonała lekkość i puszystość: idealny do pieczenia 
i smażenia ze wspomaganiem wilgocią nawet na 
trzech poziomach.

Pieczenie Plus z Intensywnym
Pizza, tarta lub ciasto owocowe: dzięki wspomaganiu 
wilgocią od spodu będą chrupiące, a na wierzchu 
soczyste.

Pieczenie Plus z grzaniem górnym/dolnym
Klasycznie smaczne: dzięki wspomaganiu wilgocią 
uda Ci się przyrządzić wszystkie tradycyjne dania 
pieczone i smażone.

Pieczenie Plus z automatyką pieczenia
Optymalne smażenie: podsmażanie w wysokiej, 
a gotowanie w ustawionej temperaturze ze wspoma-
ganiem wilgocią.

Pieczenie delikatne
Delikatne i soczyste: w niskich temperaturach mięso 
gotuje się niezwykle równomiernie – a na zewnątrz nie 
jest suche.

Programy własne
Do Twoich ulubionych potraw: częste pieczenie 
w wybranym programie, temperaturze i czasie trwania.

Pieczenie Plus
Jak prosto z piekarni: pieczenie wspomagane wilgocią 
pozwala na uzyskanie przyrumienionej skórki oraz 
puszystego ciasta.

Zastosowania specjalne
Prosty sposób na niezwykłe potrawy: programy 
specjalne przynoszą wyjątkowe rezultaty.
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Co oznacza dany symbol?
Przegląd wszystkich symboli piekarników

Sterowanie
Intuicyjna obsługa dzięki dużemu wyświetlaczowi doty-
kowemu. Łatwe i szybkie sterowanie przez dotyk palca.

Bezpośredni wybór programów i czasów za pomocą 
przycisków dotykowych, wyświetlanie wskazań na 
4-wierszowym wyświetlaczu tekstowym.

Bezpośredni wybór programów i czasów za pomocą 
przycisków dotykowych, wyświetlanie wskazań na 
1-wierszowym wyświetlaczu tekstowym.

Wybór programów, temperatur i czasów za pomocą 
pokrętła, wyświetlanie na 7-segmentowym wyświetlaczu.

MultiLingua
Multitalent: na wyświetlaczu można ustawiać różne 
języki, dzięki czemu wszystkie informacje będą 
zrozumiałe.

Komfort pielęgnacji
Uszlachetnienie powierzchni z efektem antyadhezyjnym 
w celu uzyskania niezrównanej wygody czyszczenia.

Samoczyszczenie komory piekarnika.

Klasy efektywności energetycznej
Oznaczone są klasy efektywności energetycznej.

Pieczenie Plus
 Kombinacja gorącego powietrza i wilgoci dla perfekcyj-
nych rezultatów pieczenia.

Wysuwy FlexiClip
 Pełny wysuw zapewnia elastyczną i bezpieczną obsługę 
rusztów do pieczenia.

TasteControl
Z dużą dokładnością: komora piekarnika schładza się 
zgodnie z ustawionym czasem, co pozwala uniknąć 
dalszego pieczenia. 

Pieczeniomierz
Pieczenie z precyzyjną kontrolą temperatury.

FoodView
Potrawy zawsze pod kontrolą – dzięki kamerze w komo-
rze piekarnika.
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Piekarniki Discovery
Opisy produktowe

Model H 2860 B
Konstrukcja
Piekarnik do zabudowy •
Bez uchwytu/Chowane pokrętła –/•
Pełnia smaku
TasteControl –
Bezprzewodowy pieczeniomierz/pieczeniomierz –/–
Nagrzewanie wstępne/Crisp function –/–
Programy
Termonawiew Plus/Termonawiew Eco/Intensywny/Rozmrażanie •/•/•/•
Grzanie górne/dolne/grzanie dolne/grzanie górne •/•/–
Duży grill/Mały grill/Grill z nawiewem •/–/•
Pieczenie Plus –
Programy automatyczne –
Regionalne programy automatyczne –
Automatyka pieczenia/Pieczenie delikatne –/–
Komfort obsługi
Wyświetlacz EasyControl
Czujnik zbliżeniowy MotionReact –
FoodView –
SoftOpen/SoftClose •/•
Touch2Open –
MultiLingua –
Programowalne czasowo uderzenia pary –
Wskazanie godziny/data/minutnik •/–/•
Programowanie czasu rozpoczęcia/zakończenia/trwania pieczenia –/•/•
Temperatura rzeczywista/zadana/proponowana •/•/•
Programy własne/ustawienia indywidualne –/•
Program szabasowy –
Ekologia
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D) A+
Wykorzystanie ciepła resztkowego –
Komfort pielęgnacji
Front ze stali szlachetnej z powierzchnią CleanSteel •
Komora gotowania z powłoką PerfectClean i katalityczną ścianką tylną •
Samoczyszczenie pirolityczne –
Katalizator ogrzewany/nieogrzewany –/–
Drzwiczki CleanGlass •
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/SmartStart/MobileControl –/–
Wskazywanie RemoteService/SuperVision –/–
Bezpieczeństwo
System chłodzenia urządzenia z chłodnym frontem •
Wyłącznik bezpieczeństwa/blokada uruchomienia •/•
Dane techniczne
Pojemność w l/ilość poziomów 76/5
Oświetlenie 1 x halogen
Regulacja temperatury 30 – 250
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.) 560 – 568 x 593 – 595 x 550
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 3,5/220 – 240/16
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Blacha do pieczenia/Perforowana blacha do pieczenia pokryta 
powłoką PerfectClean 1/–
Blacha uniwersalna z powłoką PerfectClean 1
Ruszt do pieczenia bez powłoki PerfectClean/z powłoką 
PerfectClean/odpowiedni do pirolizy 1/–/–
Wysuwy FlexiClip bez/z PerfectClean/odpowiedni do pirolizy 1 para/–/–
Drabinki boczne bez powłoki PerfectClean/z powłoką PerfectClean/
odpowiednie do pirolizy 1/–/–
Wersje kolorystyczne
GraphitGrey/Stal CleanSteel/ObsidianBlack •/•/•
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Piekarniki H 7000, 60 cm
Opisy produktowe

Model H 7260 B H 7260 BP
Konstrukcja
Piekarnik do zabudowy • •
Bez uchwytu/Chowane pokrętła –/– –/–
Pełnia smaku
TasteControl – –
Bezprzewodowy pieczeniomierz/pieczeniomierz –/– –/–
Nagrzewanie wstępne/Crisp function –/– –/–
Programy
Termonawiew Plus/Termonawiew Eco/Intensywny/Rozmrażanie •/•/•/• •/•/•/•
Grzanie górne/dolne/grzanie dolne/grzanie górne •/•/– •/•/–
Duży grill/Mały grill/Grill z nawiewem •/–/• •/–/•
Pieczenie Plus – –
Programy automatyczne • •
Regionalne programy automatyczne – –
Automatyka pieczenia/Pieczenie delikatne •/– •/–
Komfort obsługi
Wyświetlacz DirectSensor S DirectSensor S
Czujnik zbliżeniowy MotionReact – –
FoodView – –
SoftOpen/SoftClose •/• •/•
Touch2Open – –
MultiLingua • •
Programowalne czasowo uderzenia pary – –
Wskazanie godziny/data/minutnik •/–/• •/–/•
Programowanie czasu rozpoczęcia/zakończenia/trwania pieczenia •/•/• •/•/•
Temperatura rzeczywista/zadana/proponowana •/•/• •/•/•
Programy własne/ustawienia indywidualne –/• –/•
Program szabasowy – –
Ekologia
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D) A+ A+
Wykorzystanie ciepła resztkowego – –
Komfort pielęgnacji
Front ze stali szlachetnej z powierzchnią CleanSteel • •
Komora gotowania z powłoką PerfectClean i katalityczną ścianką tylną • –
Samoczyszczenie pirolityczne – •
Katalizator ogrzewany/nieogrzewany –/– –/•
Drzwiczki CleanGlass • •
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/SmartStart/MobileControl –/– –/–
Wskazywanie RemoteService/SuperVision –/– –/–
Bezpieczeństwo
System chłodzenia urządzenia z chłodnym frontem • •
Wyłącznik bezpieczeństwa/blokada uruchomienia •/• •/•
Dane techniczne
Pojemność w l/ilość poziomów 76/5 76/5
Oświetlenie 1 x halogen 1 x halogen
Regulacja temperatury 30 – 300 30 – 300
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.) 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 3,5/220 – 240/16 3,5/220 – 240/16
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Blacha do pieczenia/Perforowana blacha do pieczenia pokryta 
powłoką PerfectClean 1/– 1/–
Blacha uniwersalna z powłoką PerfectClean 1 1
Ruszt do pieczenia bez powłoki PerfectClean/z powłoką 
PerfectClean/odpowiedni do pirolizy –/1/– –/1/–
Wysuwy FlexiClip bez/z PerfectClean/odpowiedni do pirolizy 1 para/–/– 1 para/–/–
Drabinki boczne bez powłoki PerfectClean/z powłoką PerfectClean/
odpowiednie do pirolizy –/1/– –/1/–
Wersje kolorystyczne
Stal CleanSteel – •
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Piekarniki H 7000, 60 cm
Opisy produktowe

Model H 7264 BP H 7464 BP
Konstrukcja
Piekarnik do zabudowy • •
Bez uchwytu/Chowane pokrętła –/– –/–
Pełnia smaku
TasteControl – •
Bezprzewodowy pieczeniomierz/pieczeniomierz –/– –/•
Nagrzewanie wstępne/Crisp function –/– •/•
Programy
Termonawiew Plus/Termonawiew Eco/Intensywny/Rozmrażanie •/•/•/• •/•/•/•
Grzanie górne/dolne/grzanie dolne/grzanie górne •/•/– •/•/–
Duży grill/Mały grill/Grill z nawiewem •/–/• •/–/•
Pieczenie Plus • •
Programy automatyczne ponad 25 ponad 75
Regionalne programy automatyczne – •
Automatyka pieczenia/Pieczenie delikatne •/– •/–
Komfort obsługi
Wyświetlacz DirectSensor S DirectSensor
Czujnik zbliżeniowy MotionReact – –
FoodView – –
SoftOpen/SoftClose •/• •/•
Touch2Open – –
MultiLingua • •
Programowalne czasowo uderzenia pary • •
Wskazanie godziny/data/minutnik •/–/• •/•/•
Programowanie czasu rozpoczęcia/zakończenia/trwania pieczenia •/•/• •/•/•
Temperatura rzeczywista/zadana/proponowana •/•/• •/•/•
Programy własne/ustawienia indywidualne –/• 20/•
Program szabasowy – –
Ekologia
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D) A+ A+
Wykorzystanie ciepła resztkowego – –
Komfort pielęgnacji
Front ze stali szlachetnej z powierzchnią CleanSteel • •
Komora gotowania z powłoką PerfectClean i katalityczną ścianką tylną – –
Samoczyszczenie pirolityczne • •
Katalizator ogrzewany/nieogrzewany –/• –/•
Drzwiczki CleanGlass • •
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/SmartStart/MobileControl •/• •/•
Wskazywanie RemoteService/SuperVision •/– •/–
Bezpieczeństwo
System chłodzenia urządzenia z chłodnym frontem • •
Wyłącznik bezpieczeństwa/blokada uruchomienia •/• •/•
Dane techniczne
Pojemność w l/ilość poziomów 76/5 76/5
Oświetlenie 1 x halogen 1 x LED
Regulacja temperatury 30 – 300 30 – 300
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.) 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 3,5/220 – 240/16 3,5/220 – 240/16
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Blacha do pieczenia/Perforowana blacha do pieczenia pokryta 
powłoką PerfectClean 1/– 1/–
Blacha uniwersalna z powłoką PerfectClean 1 1
Ruszt do pieczenia bez powłoki PerfectClean/z powłoką 
PerfectClean/odpowiedni do pirolizy –/1/– –/–/1
Wysuwy FlexiClip bez/z PerfectClean/odpowiedni do pirolizy 1 para/–/– –/–/1 para
Drabinki boczne bez powłoki PerfectClean/z powłoką PerfectClean/
odpowiednie do pirolizy –/1/– –/–/1
Wersje kolorystyczne
GraphitGrey/Stal CleanSteel/BrillantWhite/ObsidianBlack •/•/•/• •/•/•/•
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Model H 7464 BPX H 7860 BP H 7860 BPX
Konstrukcja
Piekarnik do zabudowy • • •
Bez uchwytu/Chowane pokrętła •/– –/– •/–
Pełnia smaku
TasteControl • • •
Bezprzewodowy pieczeniomierz/pieczeniomierz –/• •/– •/–
Nagrzewanie wstępne/Crisp function •/• •/• •/•
Programy
Termonawiew Plus/Termonawiew Eco/Intensywny/Rozmrażanie •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Grzanie górne/dolne/grzanie dolne/grzanie górne •/•/– •/•/• •/•/•
Duży grill/Mały grill/Grill z nawiewem •/–/• •/•/• •/•/•
Pieczenie Plus • • •
Programy automatyczne ponad 75 ponad 100 ponad 100
Regionalne programy automatyczne • • •
Automatyka pieczenia/Pieczenie delikatne •/– •/• •/•
Komfort obsługi
Wyświetlacz DirectSensor M Touch M Touch
Czujnik zbliżeniowy MotionReact – • •
FoodView – • •
SoftOpen/SoftClose •/• •/• •/•
Touch2Open • – •
MultiLingua • • •
Programowalne czasowo uderzenia pary • • •
Wskazanie godziny/data/minutnik •/•/• •/•/• •/•/•
Programowanie czasu rozpoczęcia/zakończenia/trwania pieczenia •/•/• •/•/• •/•/•
Temperatura rzeczywista/zadana/proponowana •/•/• •/•/• •/•/•
Programy własne/ustawienia indywidualne 20/• 20/• 20/•
Program szabasowy – • –
Ekologia
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D) A+ A+ A+
Wykorzystanie ciepła resztkowego – – –
Komfort pielęgnacji
Front ze stali szlachetnej z powierzchnią CleanSteel – • –
Komora gotowania z powłoką PerfectClean i katalityczną ścianką tylną – – –
Samoczyszczenie pirolityczne • • •
Katalizator ogrzewany/nieogrzewany –/• •/– •/–
Drzwiczki CleanGlass • • •
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/SmartStart/MobileControl •/• •/• •/•
Wskazywanie RemoteService/SuperVision •/– •/• •/•
Bezpieczeństwo
System chłodzenia urządzenia z chłodnym frontem • • •
Wyłącznik bezpieczeństwa/blokada uruchomienia •/• •/• •/•
Dane techniczne
Pojemność w l/ilość poziomów 76/5 76/5 76/5
Oświetlenie 1 x LED BrilliantLight BrilliantLight
Regulacja temperatury 30 – 300 30 – 300 30 – 300
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.) 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 3,5/220 – 240/16 3,5/220 – 240/16 3,5/220 – 240/16
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Blacha do pieczenia/Perforowana blacha do pieczenia pokryta 
powłoką PerfectClean 1/– 1/– 1/–
Blacha uniwersalna z powłoką PerfectClean 1 1 1
Ruszt do pieczenia bez powłoki PerfectClean/z powłoką 
PerfectClean/odpowiedni do pirolizy –/–/1 –/–/1 –/–/1
Wysuwy FlexiClip bez/z PerfectClean/odpowiedni do pirolizy –/–/1 para –/–/1 para –/–/1 para
Drabinki boczne bez powłoki PerfectClean/z powłoką PerfectClean/
odpowiednie do pirolizy –/–/1 –/–/1 –/–/1
Wersje kolorystyczne
GraphitGrey/Stal CleanSteel/BrillantWhite/ObsidianBlack •/–/•/• •/•/•/• •/–/•/•
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Piekarniki H 7000, 90 cm
Opisy produktowe

Model H 7890 BP*
Konstrukcja
Piekarnik do zabudowy •
Chowane pokrętło –
Pełnia smaku
Nagrzewanie wstępne/Crisp function •/•
Bezprzewodowy pieczeniomierz •
Obrotowy ruszt grilla •
Programy
Termonawiew Plus/Termonawiew Eco/Intensywny/Rozmrażanie •/•/•/•
Grzanie górne/dolne/grzanie dolne/grzanie górne •/•/•
Duży grill/Mały grill/Grill z nawiewem •/•/•
Pieczenie Plus •
Programy automatyczne ponad 100
Regionalne programy automatyczne •
Automatyka pieczenia/Pieczenie delikatne •/•
Komfort obsługi
Wyświetlacz M Touch
Czujnik zbliżeniowy MotionReact •
FoodView •
SoftOpen/SoftClose •/•
Pulpit obsługi 3D •
MultiLingua •
Programowalne czasowo uderzenia pary •
Wskazanie godziny/data/minutnik •/•/•
Programowanie czasu rozpoczęcia/zakończenia/trwania pieczenia •/•/•
Temperatura rzeczywista/zadana/proponowana •/•/•
Programy własne/ustawienia indywidualne 20/•
Program szabasowy •
Ekologia
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D) A+
Wykorzystanie ciepła resztkowego •
Komfort pielęgnacji
Front ze stali szlachetnej z powierzchnią CleanSteel* •
Komora gotowania z powłoką PerfectClean i katalityczną ścianką tylną –
Samoczyszczenie pirolityczne •
Katalizator ogrzewany/nieogrzewany •/–
Drzwiczki CleanGlass •
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/SmartStart/MobileControl •/•
Wskazywanie RemoteService/SuperVision •/•
Bezpieczeństwo
System chłodzenia urządzenia z chłodnym frontem •
Wyłącznik bezpieczeństwa/blokada uruchomienia •/•
Dane techniczne
Pojemność w l/ilość poziomów 90/3
Oświetlenie BrilliantLight
Regulacja temperatury 30 – 300
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.) 860 x 517 x 550
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A/
liczba faz 5,6/230/16/3
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Blacha do pieczenia/Perforowana blacha do pieczenia pokryta 
powłoką PerfectClean 1/–
Blacha uniwersalna z powłoką PerfectClean 1
Ruszt do pieczenia bez powłoki PerfectClean/z powłoką 
PerfectClean/odpowiedni do pirolizy –/–/1
Wysuwy FlexiClip PyroFit 1 para
Drabinki boczne bez powłoki PerfectClean/z powłoką PerfectClean/
odpowiednie do pirolizy –/–/1
Wersje kolorystyczne
Stal CleanSteel •

* planowane wprowadzenie lipiec 2019
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 P I E K A R N I K I 
Z   K U C H N I Ą 
 M I K R O F A L O W Ą
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Trzy funkcjonalności na minimalnej przestrzeni
Perfekcyjne rezultaty i więcej komfortu
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Kompaktowy piekarnik z kuchnią mikrofalową inteligentnie łączy 
zalety dwóch wydajnych urządzeń. Jest to w pełni funkcjonalny 
piekarnik z szeroką gamą programów, a jednocześnie kuchnia 
mikrofalowa o dużej mocy. Masz wybór: możesz korzystać 
z indywidualnych funkcji i np. piec pyszny chleb lub ciasto w progra-
mach piekarnika i szybko podgrzewać filiżankę kakao za pomocą 
mikrofali. Możesz też korzystać z obu funkcji jednocześnie dzięki 
trybowi kombinowanemu i w zależności od potrawy zaoszczędzić 
nawet do 30% czasu.
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Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb
Najciekawsze zalety* piekarników z kuchnią mikrofalową

* w zależności od modelu
1) Patent: EP 1 345 474 B1

3 w 1
Przyrządzenie potraw w jednym urządzeniu: 
funkcjonalność piekarnika i kuchni mikrofa-
lowej oraz tryb kombinowany. 

Quick & Gentle
Dzięki nowej funkcji Quick & Gentle po raz 
pierwszy można połączyć tradycyjnie 
wytwarzane ciepło z bezstopniowym 
zasilaniem mikrofalowym – dokładnie tak, 
jak lubisz. Efekt: krótszy czas przygotowa-
nia i gotowanie potraw zgodnie z Twoim 
życzeniem. Jest to możliwe dzięki innowa-
cyjnej technologii inwerterowej – większa 
swoboda w codziennym gotowaniu.

Komora o strukturze lnianego płótna
Wnętrze jest odporne na zarysowania 
i łatwe w czyszczeniu. Brak przywierania 
potraw zapewnia powłoka PerfectClean.

Programy automatyczne
Szybkie przyrządzanie potraw: 

chleb, ciasto czy mięso – wszystko w pełni 
automatycznie.

Pieczeniomierz
Wygodne sterowanie: wskaźnik czasu 
pozostałego poinformuje, gdy potrawy będą 
optymalnie przyrządzone.

Łączenie urządzeń w sieć z Miele@home
W domu lub w drodze – steruj urządzeniami 
gospodarstwa domowego z każdego 
miejsca i swobodnie planuj swój dzień.
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Termonawiew Plus
Cudownie lekkie i puszyste: idealny do szybkiego 
i łagodnego pieczenia nawet na dwóch poziomach.

Grzanie górne/dolne
Uniwersalne zastosowanie: z tym programem udadzą 
się wszystkie tradycyjne przepisy na pieczone dania.

Intensywny
Chrupiące spody, pyszne nadzienia: pizza, quiche czy 
ciasto owocowe – od spodu chrupiące, z wierzchu 
soczyste.

Do każdego przepisu odpowiednie ustawienia
Programy* piekarników z kuchnią mikrofalową

Termonawiew Eco
Wyjątkowo energooszczędny: soczysta pieczeń 
lub przepyszna zapiekanka wyjdą doskonale.

Program szabasowy
Programowanie potraw z wyprzedzeniem do 
72 godzin: specjalny program szabasowy pozwala 
planować z wyprzedzeniem.

Grzanie dolne
Indywidualne pieczenie: do przygotowania potraw 
w kąpieli wodnej lub zapiekania od spodu.

Rozmrażanie
Łagodny do dań mrożonych: produkty rozmrażają się 
w idealnych warunkach dzięki zimnemu powietrzu.

Grill z nawiewem
Z zewnątrz chrupiące, w środku doskonale soczyste: 
doskonale nadaje się do kurczaka, kaczki, golonki, 
rolady i wielu innych potraw mięsnych.

Grill
Na duże wyzwania: nadaje się do grillowania dużych 
ilości steków, kiełbasek, szaszłyków i wielu innych dań.

Automatyka pieczenia
Mięso będzie soczyste: zapiekanie mięsa odbywa się 
w wyższej, a kontynuacja pieczenia w ustawionej 
wcześniej temperaturze.

Szybkie nagrzewanie
Ekspresowa prędkość dla zabieganych: osoby, które 
mają mało czasu na gotowanie, pokochają ten 
program.

Programy automatyczne
Bezproblemowe przygotowanie ponad 100 dań: 
chleb, ciasto czy drób – w pełni automatycznie.

* w zależności od modelu

Mikrofale + Grill
Pieczenie i grillowanie: doskonały aromat grillowania 
mięsa, ryb, warzyw i wielu innych potraw.

Mikrofale + Grill z nawiewem
Wszechstronny: do grillowania steków, kiełbasek, 
szaszłyków, rolad i innych potraw.

Mikrofale + Automatyka pieczenia
Wewnątrz soczyste, na zewnątrz chrupiące: mięso 
podpieka się w wysokiej temperaturze, a dopiekanie 
następuje przy pomocy mikrofal.

Mikrofale + Termonawiew Plus
Ciasto lub niedzielna pieczeń: idealny do szybkiego, 
łagodnego pieczenia nawet na dwóch poziomach.

Pieczenie delikatne
Delikatne i soczyste: w niskich temperaturach mięso 
gotuje się niezwykle równomiernie – a na zewnątrz nie 
jest suche.

Programy własne
Do Twoich 20 ulubionych potraw: częste pieczenie 
w wybranym programie, temperaturze i czasie.

Mikrofale
Szybko podgrzej filiżankę wody na herbatę lub 
potrawę: pełna wygoda w krótkim czasie.

Zastosowania specjalne
Prosty sposób na niezwykłe potrawy: programy 
specjalne przynoszą wyjątkowe rezultaty.
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Sterowanie
Intuicyjna obsługa dzięki dużemu wyświetlaczowi doty-
kowemu. Łatwe i szybkie sterowanie przez dotyk palca.

Bezpośredni wybór programów i czasów za pomocą 
przycisków dotykowych, wyświetlanie wskazań na 
4-wierszowym wyświetlaczu tekstowym.

Bezpośredni wybór programów i czasów za pomocą 
przycisków dotykowych, wyświetlanie wskazań na 
1-wierszowym wyświetlaczu tekstowym.

MultiLingua
Multitalent: na wyświetlaczu można ustawiać różne 
języki, dzięki czemu wszystkie informacje będą 
zrozumiałe.

Komfort pielęgnacji
Uszlachetnienie powierzchni z efektem antyadhezyjnym 
w celu uzyskania niezrównanej wygody czyszczenia.

Quick & Gentle 
Szybsze przygotowanie i bezstopniowa regulacja mocy 
mikrofal od 300 W dzięki technologii inwerterowej.

Moc mikrofal
Moc mikrofal: 1000 W

Tryb kombinowany
Pozwala zaoszczędzić nawet 30% czasu.

Programy automatyczne
Łatwe i w pełni automatyczne przygotowywanie potraw.

Pieczeniomierz
Pieczenie z precyzyjną kontrolą temperatury.

Pieczenie delikatne
Perfekcyjnie przyrządzone mięso dzięki pieczeniu w 
niskiej temperaturze.

Co oznacza dany symbol?
Przegląd wszystkich symboli piekarników z kuchnią mikrofalową
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Piekarniki z kuchnią mikrofalową
Opisy produktowe

Model H 7240 BM H 7440 BM
Konstrukcja
Piekarnik do zabudowy z kuchnią mikrofalową • •
Urządzenie bezuchwytowe – –
Pełnia smaku
Quick & Gentle • •
Pieczeniomierz – –
Utrzymywanie ciepła/Crisp function •/– •/–
Programy
Termonawiew Plus/Termonawiew Eco/Intensywny/Rozmrażanie •/•/–/• •/•/–/•
Grzanie górne i dolne/Grzanie dolne –/– –/–
Grill/grill z nawiewem •/• •/•
Programy automatyczne ponad 25 ponad 75
Regionalne programy automatyczne – •
Automatyka pieczenia/Pieczenie delikatne •/– •/–
Mikrofale • •
Mikrofale z Termonawiewem Plus/ Automatyka pieczenia/Grill/Grill z 
nawiewem •/•/•/• •/•/•/•
Zastosowania specjalne – •
Komfort obsługi
Wyświetlacz DirectSensor S DirectSensor
Czujnik zbliżeniowy MotionReact – –
SoftOpen/SoftClose •/• •/•
Touch2Open – –
MultiLingua • •
Funkcja Popcorn • •
Wskazanie godziny/data/minutnik •/–/• •/•/•
Programowanie czasu rozpoczęcia/zakończenia/trwania pieczenia •/•/• •/•/•
Temperatura rzeczywista/zadana/proponowana •/•/• •/•/•
Propozycja mocy mikrofal/Quick-mikrofale •/• •/•
Programy własne/ustawienia indywidualne –/• 20/•
Program szabasowy – –
Ekologia
Wykorzystanie ciepła resztkowego – •
Komfort pielęgnacji
Front ze stali szlachetnej z powierzchnią CleanSteel • •
Komora gotowania ze stali szlachetnej ze strukturą lnu • •
Drzwiczki CleanGlass • •
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/SmartStart/MobileControl •/• •/•
Wskazywanie RemoteService/SuperVision •/– •/–
Bezpieczeństwo
System chłodzenia urządzenia z chłodnym frontem • •
Wyłącznik bezpieczeństwa/blokada uruchomienia •/• •/•
Dane techniczne
Pojemność w l/ilość poziomów –/3 –/3
Oświetlenie 1 x LED 1 x LED
Regulacja temperatury 30 – 225 30 – 225
Elektronicznie sterowana moc mikrofal • •
Poziomy mocy mikrofali w W 80/150/300/450/600/850/1000 80/150/300/450/600/850/1000
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 3,3/220 – 240/16 2,2/220 – 240/16
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.) 560 – 568 x 450 – 452 x 550 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Ruszt do pieczenia z powłoką PerfectClean 1 1
Taca szklana 1 1
Wersje kolorystyczne
GraphitGrey – •
Stal CleanSteel • •
BrillantWhite – •
ObsidianBlack – •
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Model H 7440 BMX H 7840 BM H 7840 BMX
Konstrukcja
Piekarnik do zabudowy z kuchnią mikrofalową • • •
Urządzenie bezuchwytowe • – •
Pełnia smaku
Quick & Gentle • • •
Pieczeniomierz – • •
Utrzymywanie ciepła/Crisp function •/– •/• •/•
Programy
Termonawiew Plus/Termonawiew Eco/Intensywny/Rozmrażanie •/•/–/• •/•/•/• •/•/•/•
Grzanie górne i dolne/Grzanie dolne –/– •/• •/•
Grill/grill z nawiewem •/• •/• •/•
Programy automatyczne ponad 75 ponad 100 ponad 100
Regionalne programy automatyczne • • •
Automatyka pieczenia/Pieczenie delikatne •/– •/• •/•
Mikrofale • • •
Mikrofale z Termonawiewem Plus/ Automatyka pieczenia/Grill/
Grill z nawiewem •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Zastosowania specjalne • • •
Komfort obsługi
Wyświetlacz DirectSensor M Touch M Touch
Czujnik zbliżeniowy MotionReact – • •
SoftOpen/SoftClose •/• •/• •/•
Touch2Open • – •
MultiLingua • • •
Funkcja Popcorn • • •
Wskazanie godziny/data/minutnik •/•/• •/•/• •/•/•
Programowanie czasu rozpoczęcia/zakończenia/trwania pieczenia •/•/• •/•/• •/•/•
Temperatura rzeczywista/zadana/proponowana •/•/• •/•/• •/•/•
Propozycja mocy mikrofal/Quick-mikrofale •/• •/• •/•
Programy własne/ustawienia indywidualne 20/• 20/• 20/•
Program szabasowy – • –
Ekologia
Wykorzystanie ciepła resztkowego • • •
Komfort pielęgnacji
Front ze stali szlachetnej z powierzchnią CleanSteel – • –
Komora gotowania ze stali szlachetnej ze strukturą lnu • • •
Drzwiczki CleanGlass • • •
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/SmartStart/MobileControl •/• •/• •/•
Wskazywanie RemoteService/SuperVision •/– •/• •/•
Bezpieczeństwo
System chłodzenia urządzenia z chłodnym frontem • • •
Wyłącznik bezpieczeństwa/blokada uruchomienia •/• •/• •/•
Dane techniczne
Pojemność w l/ilość poziomów –/3 –/3 –/3
Oświetlenie 1 x LED 1 x LED 1 x LED
Regulacja temperatury 30 – 225 30 – 225 30 – 225
Elektronicznie sterowana moc mikrofal • • •
Poziomy mocy mikrofali w W 80/150/300/450/600/850/1000 80/150/300/450/600/850/1000 80/150/300/450/600/850/1000
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 2,2/220 – 240/16 3,3/220 – 240/16 3,3/220 – 240/16
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.) 560 – 568 x 450 – 452 x 550 560 – 568 x 450 – 452 x 550 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Ruszt do pieczenia z powłoką PerfectClean 1 1 1
Taca szklana 1 2 2
Wersje kolorystyczne
GraphitGrey • • •
Stal CleanSteel – • –
BrillantWhite • • •
ObsidianBlack • • •
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  U R Z Ą D Z E N I A 
D O  G O T O W A N I A
    N A  P A R Z E
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Urządzenia do gotowania na parze 
można na wiele sposobów zintegrować 
ze stylistyką kuchni. Dzięki kompaktowej 
konstrukcji idealnie pasują do standardo-
wej niszy meblowej. Pozwala to indywi-
dualnie wybrać idealne miejsce na Twoje 
urządzenie do gotowania na parze Miele.
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Do każdej kuchni
Rodzaje urządzeń do gotowania na parze

Wymiar niszy Rodzaje Zewnętrzne wytwarzanie pary

Klasyczny
60 cm szer., 45 cm wys.

Urządzenie dostępne jest w wariancie 
60 cm szerokości, 45 cm wysokości 
i pasuje do różnych sposobów zabudowy.

Urządzenia do gotowania na parze 
(bezciśnieniowe)
Wolnostojące urządzenie do gotowania na 
parze firmy Miele pracuje bezciśnieniowo 
w zakresie temperatury 40–100°C. Tego 
urządzenia możesz używać do łagodnego 
przyrządzania warzyw, ryb, przystawek, 
deserów i wielu innych potraw.

DualSteam
Zewnętrzne wytwarzanie pary 

w dużej komorze gotowania.

W przeciwieństwie do innych systemów, 
we wszystkich urządzeniach do gotowania 
na parze Miele wytwornica pary znajduje się 
poza komorą gotowania. Zapewnia to liczne 
zalety: idealna ilość pary, optymalny pomiar 
i utrzymanie temperatury, niezależne od 
czasu gotowania oraz szybkie nagrzewanie 
i gotowanie. Również czyszczenie jest 
niezwykle proste, ponieważ w komorze 
gotowania nie tworzą się osady z kamienia.
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Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb
Najciekawsze zalety* urządzeń do gotowania na parze

Wnętrze ze stali szlachetnej 
o strukturze lnianego płótna

Wysoka jakość i łatwość czyszczenia: nasze 
urządzenia do gotowania na parze wyposa-
żono we wnętrze ze stali szlachetnej.

DualSteam
Zgodnie z Twoimi upodoba-

niami: jako doskonałe uzupełnienie piekar-
nika i płyty grzejnej urządzenie do gotowa-
nia na parze Miele z technologią DualSteam 
zapewnia najlepsze efekty gotowania. 
W tym samym czasie możesz przyrządzić 
nawet pełne menu złożone z kilku dań. 
Szybkie nagrzewanie, równomierne rozpro-
wadzanie pary i niezwykła dokładność 
temperatury umożliwiają wygodne przygo-
towanie pysznych i precyzyjnie ugotowa-
nych potraw. Jest to możliwe dzięki unikal-
nej metodzie zewnętrznego wytwarzania 
pary w technologii DualSteam.

Zewnętrzne wytwarzanie pary
Wytwarzanie pary poza komorą gotowania: 
potrawy gotują się równomiernie i zacho-
wują swój kolor.

Duża komora gotowania 
i duża powierzchnia

Maksimum przestrzeni: obszerna komora 
gotowania i duża powierzchnia do jedno-
czesnego przyrządzania kilku porcji.

Programy automatyczne
Zawsze idealnie przyrządzone: optymalnie 
i wygodnie możesz przyrządzić nawet 135 
potraw – z gwarancją sukcesu.

Automatyczne gotowanie 
zestawu obiadowego

Gotowanie wielu potraw w tym samym 
czasie: temperaturę, czas trwania i kolej-
ność program określi automatycznie.

* w zależności od modelu
1) Patent: EP 2 3469191 B2
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Sterowanie
Bezpośredni wybór programów i czasów za pomocą 
przycisków dotykowych, wyświetlanie wskazań na 
4-wierszowym wyświetlaczu tekstowym.

Bezpośredni wybór programów i czasów za pomocą 
przycisków dotykowych, wyświetlanie wskazań na 
1-wierszowym wyświetlaczu tekstowym.

Wybór temperatury i czasów za pomocą przycisków 
dotykowych, wyświetlanie wskazań na 7-segmentowym 
wyświetlaczu.

Pojemność komory
Urządzenia do gotowania na parze mają pojemność 
40 litrów.

MultiLingua
Multitalent: na wyświetlaczu można ustawiać różne 
języki, dzięki czemu wszystkie informacje będą 
zrozumiałe.

Gotowanie sous-vide
Potrawy są delikatnie przygotowywane w zamykanych 
próżniowo woreczkach.

Programy automatyczne
Łatwe i w pełni automatyczne przygotowywanie potraw.

Technologia pary
Szybkie wytwarzanie i równomierne rozprowadzanie 
pary dzięki 2 wylotom parowym.

Komora gotowania ze stali szlachetnej
Łatwa w pielęgnacji i nierdzewna komora ze stali szla-
chetnej o strukturze lnianego płótna.

Co oznacza dany symbol?
Przegląd wszystkich symboli urządzeń do gotowania na parze
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Urządzenie do gotowania na parze Discovery
Opisy produktowe

Model DG 2840
Konstrukcja
Urządzenie do gotowania na parze do zabudowy •
Pełnia smaku
Gotowanie menu bez przenoszenia smaku •
Programy automatyczne z indywidualnym dopasowaniem rezultatów •
Utrzymywanie ciepła •
Programy
Gotowanie na parze/Sous-vide •/–
Programy automatyczne ponad 15
Rozmrażanie/podgrzewanie •/•
Komfort obsługi
Wyświetlacz EasySensor
SoftOpen/SoftClose •/•
MultiLingua –
Gotowanie na parze do 3 poziomów jednocześnie •
Gotowanie menu na parze •
Redukcja pary przed końcem gotowania •
Wskazanie godziny/wskazanie daty/minutnik –/–/–
Programowanie czasu rozpoczęcia/zakończenia/trwania pieczenia –/–/–
Temperatura rzeczywista/zadana/proponowana •/–/–
Programy własne/ustawienia indywidualne –/•
Komfort pielęgnacji
Front ze stali szlachetnej z powierzchnią CleanSteel •
Zewnętrzna wytwornica pary •
Komora gotowania ze stali szlachetnej ze strukturą lnu •
Grzałka na dnie urządzenia do redukowania kondensatu •
Automatyczne odkamienianie •
Drzwiczki CleanGlass •
Technologia wytwarzania pary i dostarczanie wody
DualSteam •
Zapas wody na ok. 90 minut gotowania •
Zbiornik świeżej wody •
Wyjmowanie zbiornika świeżej wody z mechanizmem push2release •
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/SmartStart/MobileControl –/–/–
RemoteService –
Bezpieczeństwo
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem •
Wyłącznik bezpieczeństwa/blokada uruchomienia •/–
Dane techniczne
Pojemność L •
Pojemność komory w l 40
Ilość poziomów wsuwania 4
Oświetlenie komory gotowania –
Regulacja temperatury w trybie gotowania na parze w °C 40 – 100
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.) 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 3,6/230/0
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej perforowany/
nieperforowany 2/1
Ruszt/tacka ociekowa 1/1
Wersje kolorystyczne
Stal CleanSteel •
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Urządzenia do gotowania na parze
Opisy produktowe

Model DG 7240 DG 7440
Konstrukcja
Urządzenie do gotowania na parze do zabudowy • •
Pełnia smaku
Gotowanie menu bez przenoszenia smaku • •
Programy automatyczne z indywidualnym dopasowaniem rezultatów • •
Utrzymywanie ciepła • •
Programy
Gotowanie na parze/Sous-vide •/– •/•
Programy automatyczne ponad 15 ponad 100
Rozmrażanie/podgrzewanie •/• •/•
Komfort obsługi
Wyświetlacz DirectSensor S DirectSensor
SoftOpen/SoftClose •/• •/•
MultiLingua • •
Gotowanie na parze do 3 poziomów jednocześnie • •
Gotowanie menu na parze • •
Redukcja pary przed końcem gotowania • •
Wskazanie godziny/wskazanie daty/minutnik •/•/• •/•/•
Programowanie czasu rozpoczęcia/zakończenia/trwania pieczenia •/•/• •/•/•
Temperatura rzeczywista/zadana/proponowana •/–/• •/•/•
Programy własne/ustawienia indywidualne –/• 20/•
Komfort pielęgnacji
Front ze stali szlachetnej z powierzchnią CleanSteel • •
Zewnętrzna wytwornica pary • •
Komora gotowania ze stali szlachetnej ze strukturą lnu • •
Grzałka na dnie urządzenia do redukowania kondensatu • •
Automatyczne odkamienianie • •
Drzwiczki CleanGlass • •
Technologia wytwarzania pary i dostarczanie wody
DualSteam • •
Zapas wody na ok. 90 minut gotowania • •
Zbiornik świeżej wody • •
Wyjmowanie zbiornika świeżej wody z mechanizmem push2release • •
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/MobileControl •/• •/•
RemoteService • •
Bezpieczeństwo
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem • •
Wyłącznik bezpieczeństwa/blokada uruchomienia •/• •/•
Dane techniczne
Pojemność L • •
Pojemność komory w l 40 40
Ilość poziomów wsuwania 4 4
Oświetlenie komory gotowania – 2 x LED
Regulacja temperatury w trybie gotowania na parze w °C 40 – 100 40 – 100
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.) 560 – 568 x 450 – 452 x 550 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 3,6/230/0 3,6/230/0
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej perforowany/
nieperforowany 2/1 2/1
Ruszt/tacka ociekowa 1/1 1/1
Wersje kolorystyczne
GraphitGrey – •
Stal CleanSteel • •
BrillantWhite – •
ObsidianBlack – •
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 U R Z Ą D Z E N I A  D O 
G O T O W A N I A 
     N A  P A R Z E 
  Z  P I E K A R N I K I E M
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Wygodne warianty
Rodzaje urządzeń do gotowania na parze z piekarnikiem

Warianty

Urządzenie do gotowania na parze z piekar-
nikiem pozwala cieszyć się urządzeniem do 
gotowania na parze, w pełni funkcjonalnym 
piekarnikiem i trybem kombinowanym. 

Urządzenie wykazuje pełen potencjał 
podczas programu „Para + pieczenie“ 
– połączenia wilgoci i suchego ciepła, które 
zapewnia doskonałe rezultaty pieczenia.

Urządzenia do gotowania na parze z piekar-
nikiem są dostępne w różnych wymiarach. 
Idealne do każdej kuchni.

Urządzenia do gotowania na parze 
z piekarnikiem XL
Urządzenie do gotowania na parze z piekar-
nikiem XL oferuje wszystkie funkcje 
zarówno urządzenia do gotowania na parze, 
jak i w pełni wyposażonego piekarnika. 
Różnorodne programy, a także przewo-
dowy lub bezprzewodowy pieczeniomierz 
zapewniają doskonały efekt na każdym 
etapie przygotowywania posiłków. Urządze-
nie można zamontować samodzielnie w 
niszy o wysokości 45 cm i szerokości 60 cm 
lub razem z szufladą do podgrzewania lub 
do pakowania próżniowego o wysokości 
14 cm w niszy o wymiarach 60 x 60 cm.

Urządzenia do gotowania na parze 
z piekarnikiem XXL
W pełni funkcjonalny piekarnik i urządzenie 
do gotowania na parze, tym razem w for-
macie XXL. Urządzenie pasuje do klasycz-
nej niszy na piekarnik o wymiarach 
60 x 60 cm. W połączeniu z szufladą 
o wysokości 29 cm można idealnie 
wypełnić niszę o wysokości 88 cm.
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Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb
Najciekawsze zalety* urządzeń do gotowania na parze z piekarnikiem

* w zależności od modelu
1) Patent: EP 2 197 326

Para + pieczenie
Lubisz na zewnątrz chrupiące, 

a wewnątrz soczyste potrawy? W progra-
mie „Para + pieczenie“ przyrządzisz 
wszystko tak, jak lubisz.

DualSteam
Zgodnie z Twoimi upodoba-

niami: urządzenie do gotowania na parze 
z piekarnikiem zapewnia najlepsze efekty 
gotowania. W tym samym czasie możesz 
przyrządzić pełne menu złożone z kilku dań. 
Szybkie nagrzewanie, równomierne rozpro-
wadzanie pary i niezwykła dokładność 
temperatury umożliwiają wygodne przygo-
towanie pysznych potraw. Jest to możliwe 
dzięki unikalnej metodzie wytwarzania pary 
na zewnątrz w technologii DualSteam.

3 w 1
Połączenie zapewniające 

oszczędność miejsca: pełnowartościowy 
piekarnik i urządzenie do gotowania na 
parze oraz tryb kombinowany.

Wnętrze ze stali szlachetnej o strukturze 
lnianego płótna
Wysoka jakość i łatwość czyszczenia: nasze 
urządzenia wyposażone jest we wnętrze 
ze stali szlachetnej.

Mix & Match
Smaczne dania w mgnieniu oka: program 
Mix & Match pozwala gotować różne pro-
dukty spożywcze w tym samym czasie na 
jednym talerzu.

Ruchomy panel sterowania 
z mechanizmem SoftClose1)

Wygoda: otwieraj ruchomy panel dotknię-
ciem palca – za nim umieszczono pojemnik 
na wodę i pieczeniomierz.
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Termonawiew Plus
Cudownie lekkie i puszyste: idealny do szybkiego, 
łagodnego pieczenia nawet na trzech poziomach. Gotowanie na parze Eco

Ekologia i zrównoważony rozwój: oszczędzaj energię 
podczas przyrządzania potraw.

Para + pieczenie/Termonawiew Plus
Doskonałe efekty: dodatkowa wilgoć zapewnia dosko-
nały smak chleba, bułek, mięsa i wielu innych potraw.

Para + pieczenie/Grzanie górne/dolne
Potrawy pieką się równomiernie z góry i z dołu: idealny 
do pieczenia chleba.

Para + pieczenie/Grill
Wyjątkowo chrupiące: zwłaszcza ryby i mięso o wyso-
kiej zawartości tłuszczu stają się delikatne i soczyste.

Termonawiew Eco
Oszczędność energii i czasu: potrawy można przyrzą-
dzać jednocześnie na maksymalnie trzech poziomach, 
oszczędzając w ten sposób energię.

Program szabasowy
Programowanie potraw z wyprzedzeniem do 
72 godzin: specjalny program szabasowy pozwala 
planować z wyprzedzeniem.

Gotowanie sous-vide
Maksimum przyjemności: mięso, warzywa lub owoce 
gotowane w próżni gwarantują wyjątkowe doznania 
smakowe.

Mix & Match
Gotowe w tym samym czasie: funkcja Mix & Match 
proponuje maksymalnie 3 różne potrawy, które można 
przyrządzić w tym samym czasie.

Gotowanie na parze
Delikatne i zdrowe przyrządzanie: szczególnie przy-
datne w przypadku nietrwałych produktów 
spożywczych.

Do każdego przepisu odpowiednie ustawienia
Programy urządzeń do gotowania na parze z piekarnikiem

Grzanie górne/dolne
Uniwersalne zastosowanie: w tym programie udadzą 
się wszystkie tradycyjne przepisy na dania pieczone.

Grill
Wszechstronny: nadaje się do grillowania dużych ilości 
steków, kiełbasek, szaszłyków i wielu innych potraw.

Zastosowania specjalne
Prosty sposób na niezwykłe potrawy: programy 
specjalne przynoszą wyjątkowe rezultaty.

Ciasta specjalne
Wyczaruj smaczne ciasta: ciasto ptysiowe, ciasto 
ługowe i rzadkie ciasto będą równie udane jak ciasta 
prosto od piekarza.

Grzanie górne
Doskonałe wykończenie cieszy oczy i podniebienie: 
doskonały efekt zapiekania, opiekania i zarumieniania.

Grill z nawiewem
Z zewnątrz chrupiące, w środku doskonale soczyste: 
doskonale nadaje się do kurczaka, kaczki, golonki, 
rolady i wielu innych potraw mięsnych.

Grzanie dolne
Indywidualne pieczenie: do przyrządzania potraw 
w kąpieli wodnej lub zarumieniania od spodu.

Intensywny
Chrupiące spody, pyszne nadzienia: pizza, quiche czy 
ciasto owocowe – od spodu chrupiące, z wierzchu 
soczyste.
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Co oznacza dany symbol?
Przegląd wszystkich symboli urządzeń do gotowania na parze z piekarnikiem

Sterowanie
Intuicyjna obsługa dzięki dużemu wyświetlaczowi doty-
kowemu. Łatwe i szybkie sterowanie przez dotyk palca.

Bezpośredni wybór programów i czasów za pomocą 
przycisków dotykowych, wyświetlanie wskazań na 
4-wierszowym wyświetlaczu tekstowym.

Pojemność komory
Urządzenia do gotowania na parze z funkcją piekarnika 
mają pojemność 68 i 48 l.

Gotowanie sous-vide
Potrawy są delikatnie przygotowywane w zamykanych 
próżniowo woreczkach. 

Programy automatyczne
Łatwe i w pełni automatyczne przygotowywanie potraw.

Technologia pary
Szybkie wytwarzanie i równomierne rozprowadzanie 
pary dzięki 2 wylotom parowym.

Mix & Match
Szybkie gotowanie lub podgrzewanie różnych produktów 
spożywczych w tym samym czasie na jednym talerzu.

Przesuwny panel
 Ruchomy panel przesuwny: wygodny dostęp do zbior-
nika na wodę, kondesatu i pieczeniomierza.

DirectWater plus
Przyłącze i odpływ świeżej wody zapewniające wygodne 
gotowanie na parze.
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Urządzenia do gotowania na parze z piekarnikiem 45 cm
Opisy produktowe

Model DGC 7840 X DGC 7845 DGC 7845 X
Konstrukcja
Urządzenia do gotowania na parze Combi • • •
Bezuchwytowe • – •
Pełnia smaku
Czujnik wilgotności/gotowanie menu bez przenoszenia smaku •/• •/• •/•
Przygotowywanie potraw z „Mix & Match“ • • •
Bezprzewodowy pieczeniomierz/pieczeniomierz •/– •/– •/–
Programy automatyczne z indywidualnym dopasowaniem rezultatów ponad 200 ponad 200 ponad 200
Programy
Gotowanie na parze/Sous-vide/Para + pieczenie •/•/• •/•/• •/•/•
Termonawiew Plus/Programy automatyczne •/• •/• •/•
Grzanie górne/dolne/grzanie górne/grzanie dolne •/•/• •/•/• •/•/•
Duży grill/Mały grill/Grill z nawiewem •/•/• •/•/• •/•/•
Komfort obsługi
Wyświetlacz M Touch M Touch M Touch
Czujnik zbliżeniowy MotionReact • • •
SoftOpen/SoftClose •/– •/• •/–
MultiLingua • • •
Touch2Open/Ruchomy panel •/• –/• •/•
Gotowanie niezależne od ilości • • •
Automatyczne gotowanie menu na parze • • •
Wskazanie godziny/wskazanie daty/minutnik •/•/• •/•/• •/•/•
Programowanie czasu rozpoczęcia/zakończenia/trwania pieczenia •/•/• •/•/• •/•/•
Temperatura rzeczywista/zadana/proponowana •/•/• •/•/• •/•/•
Programy własne/ustawienia indywidualne 20/• 20/• 20/•
Komfort pielęgnacji
Front ze stali szlachetnej z powierzchnią CleanSteel – • –
Komora gotowania ze stali szlachetnej z PerfectClean ze strukturą lnu • • •
Zewnętrzna wytwornica pary • • •
Programy pielęgnacji Namaczanie/Mycie/Suszenie •/•/• •/•/• •/•/•
Drzwiczki CleanGlass • • •
Technologia wytwarzania pary i dostarczanie wody
DualSteam/zbiornik świeżej wody •/• •/– •/–
Zbiornik kondensatu za ruchomym panelem • – –
DirectWater plus – • •
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/MobileControl •/• •/• •/•
Wskazywanie RemoteService/SuperVision •/• •/• •/•
Bezpieczeństwo
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem • • •
Wyłącznik bezpieczeństwa/blokada uruchomienia •/• •/• •/•
Dane techniczne
Pojemność XXL/pojemność XL/pojemność w l –/•/48 –/•/48 –/•/48
Oświetlenie komory gotowania BrilliantLight BrilliantLight BrilliantLight
Regulacja temperatury w trybie piekarnika w °C 30 – 225 30 – 225 30 – 225
Regulacja temperatury w trybie gotowania na parze w °C 40 – 100 40 – 100 40 – 100
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.) 560 – 568 x 450 – 452 x 555 560 – 568 x 450 – 452 x 555 560 – 568 x 450 – 452 x 555
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 3,4/230/0 3,4/230/0 3,4/230/0
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Wysuwy FlexiClip z PerfectClean 1 para 1 para 1 para
Blacha uniwersalna/ruszt do pieczenia z powłoką PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Wyjmowalne drabinki boczne z powłoką PerfectClean 1 1 1
Pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej perforowany/
nieperforowany 2/1 2/1 2/1
Wersje kolorystyczne
GraphitGrey • • •
Stal CleanSteel – • –
BrillantWhite • • •
ObsidianBlack • • •
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Urządzenia do gotowania na parze z piekarnikiem 60 cm
Opisy produktowe

Model DGC 7460 DGC 7460 X DGC 7860
Konstrukcja
Urządzenia do gotowania na parze Combi • • •
Bezuchwytowe – • –
Pełnia smaku
Czujnik wilgotności/gotowanie menu bez przenoszenia smaku •/• •/• •/•
Przygotowywanie potraw z „Mix & Match“ • • •
Bezprzewodowy pieczeniomierz/pieczeniomierz –/– –/– •/–
Programy automatyczne z indywidualnym dopasowaniem rezultatów ponad 200 ponad 200 ponad 200
Programy
Gotowanie na parze/Sous-vide/Para + pieczenie •/•/• •/•/• •/•/•
Termonawiew Plus/Programy automatyczne •/• •/• •/•
Grzanie górne/dolne/grzanie górne/grzanie dolne •/•/• •/•/• •/•/•
Duży grill/Mały grill/Grill z nawiewem •/•/• •/•/• •/•/•
Komfort obsługi
Wyświetlacz DirectSensor DirectSensor M Touch
Czujnik zbliżeniowy MotionReact – – •
SoftOpen/SoftClose •/• •/– •/•
MultiLingua • • •
Touch2Open/Ruchomy panel –/• •/• –/•
Gotowanie niezależne od ilości • • •
Automatyczne gotowanie menu na parze – – •
Wskazanie godziny/wskazanie daty/minutnik •/•/• •/•/• •/•/•
Programowanie czasu rozpoczęcia/zakończenia/trwania pieczenia •/•/• •/•/• •/•/•
Temperatura rzeczywista/zadana/proponowana •/•/• •/•/• •/•/•
Programy własne/ustawienia indywidualne 20/• 20/• 20/•
Komfort pielęgnacji
Front ze stali szlachetnej z powierzchnią CleanSteel • – •
Komora gotowania ze stali szlachetnej z PerfectClean ze strukturą lnu • • •
Zewnętrzna wytwornica pary • • •
Programy pielęgnacji Namaczanie/Mycie/Suszenie •/•/• •/•/• •/•/•
Drzwiczki CleanGlass • • •
Technologia wytwarzania pary i dostarczanie wody
DualSteam/zbiornik świeżej wody •/• •/• •/•
Zbiornik kondensatu za ruchomym panelem • • •
DirectWater plus – – –
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/MobileControl •/• •/• •/•
Wskazywanie RemoteService/SuperVision •/– •/– •/•
Bezpieczeństwo
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem • • •
Wyłącznik bezpieczeństwa/blokada uruchomienia •/• •/• •/•
Dane techniczne
Pojemność XXL/pojemność XL/pojemność w l •/–/68 •/–/68 •/–/68
Oświetlenie komory gotowania BrilliantLight BrilliantLight BrilliantLight
Regulacja temperatury w trybie piekarnika w °C 30 – 225 30 – 225 30 – 225
Regulacja temperatury w trybie gotowania na parze w °C 40 – 100 40 – 100 40 – 100
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.) 560 – 568 x 590 – 595 x 555 560 – 568 x 590 – 595 x 555 560 – 568 x 590 – 595 x 555
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 3,5/230/0 3,5/230/0 3,5/230/0
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Wysuwy FlexiClip z PerfectClean – – 1 para
Blacha uniwersalna/ruszt do pieczenia z powłoką PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Wyjmowalne drabinki boczne z powłoką PerfectClean 1 1 1
Pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej perforowany/
nieperforowany 1/1 1/1 2/1
Wersje kolorystyczne
GraphitGrey • • •
Stal CleanSteel • – •
BrillantWhite • • •
ObsidianBlack • • •
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Model DGC 7860 X DGC 7865 DGC 7865 X
Konstrukcja
Urządzenia do gotowania na parze Combi • • •
Bezuchwytowe • – •
Pełnia smaku
Czujnik wilgotności/gotowanie menu bez przenoszenia smaku •/• •/• •/•
Przygotowywanie potraw z „Mix & Match“ • • •
Bezprzewodowy pieczeniomierz/pieczeniomierz •/– •/– •/–
Programy automatyczne z indywidualnym dopasowaniem rezultatów ponad 200 ponad 200 ponad 200
Programy
Gotowanie na parze/Sous-vide/Para + pieczenie •/•/• •/•/• •/•/•
Termonawiew Plus/Programy automatyczne •/• •/• •/•
Grzanie górne/dolne/grzanie górne/grzanie dolne •/•/• •/•/• •/•/•
Duży grill/Mały grill/Grill z nawiewem •/•/• •/•/• •/•/•
Komfort obsługi
Wyświetlacz M Touch M Touch M Touch
Czujnik zbliżeniowy MotionReact • • •
SoftOpen/SoftClose •/– •/• •/–
MultiLingua • • •
Touch2Open/Ruchomy panel •/• –/• •/•
Gotowanie niezależne od ilości • • •
Automatyczne gotowanie menu na parze • • •
Wskazanie godziny/wskazanie daty/minutnik •/•/• •/•/• •/•/•
Programowanie czasu rozpoczęcia/zakończenia/trwania pieczenia •/•/• •/•/• •/•/•
Temperatura rzeczywista/zadana/proponowana •/•/• •/•/• •/•/•
Programy własne/ustawienia indywidualne 20/• 20/• 20/•
Komfort pielęgnacji
Front ze stali szlachetnej z powierzchnią CleanSteel – • –
Komora gotowania ze stali szlachetnej z PerfectClean ze strukturą lnu • • •
Zewnętrzna wytwornica pary • • •
Programy pielęgnacji Namaczanie/Mycie/Suszenie •/•/• •/•/• •/•/•
Drzwiczki CleanGlass • • •
Technologia wytwarzania pary i dostarczanie wody
DualSteam/zbiornik świeżej wody •/• •/– •/–
Zbiornik kondensatu za ruchomym panelem • – –
DirectWater plus – • •
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/MobileControl •/• •/• •/•
Wskazywanie RemoteService/SuperVision •/• •/• •/•
Bezpieczeństwo
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem • • •
Wyłącznik bezpieczeństwa/blokada uruchomienia •/• •/• •/•
Dane techniczne
Pojemność XXL/pojemność XL/pojemność w l •/–/68 •/–/68 •/–/68
Oświetlenie komory gotowania BrilliantLight BrilliantLight BrilliantLight
Regulacja temperatury w trybie piekarnika w °C 30 – 225 30 – 225 30 – 225
Regulacja temperatury w trybie gotowania na parze w °C 40 – 100 40 – 100 40 – 100
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.) 560 – 568 x 590 – 595 x 555 560 – 568 x 590 – 595 x 555 560 – 568 x 590 – 595 x 555
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 3,5/230/0 3,5/230/0 3,5/230/0
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Wysuwy FlexiClip z PerfectClean 1 para 1 para 1 para
Blacha uniwersalna/ruszt do pieczenia z powłoką PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Wyjmowalne drabinki boczne z powłoką PerfectClean 1 1 1
Pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej perforowany/
nieperforowany 2/1 2/1 2/1
Wersje kolorystyczne
GraphitGrey • • •
Stal CleanSteel – • –
BrillantWhite • • •
ObsidianBlack • • •
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D O  G O T O W A N I A 
     N A  P A R Z E  
Z   K U C H N I Ą 
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Gotowanie na parze i podgrzewanie w jednym 
urządzeniu 
Firmie Miele jako pierwszemu producentowi udało się połą-
czyć zalety urządzeń do gotowania na parze i kuchni mikrofa-
lowych – w urządzeniu do gotowania na parze z kuchnią 
mikrofalową do zabudowy.

Czy chcesz korzystać z wielu sposobów przyrządzania 
potraw, ale nie chcesz mieć do każdego z nich osobnego 
urządzenia? W projekcie kuchni mamy zazwyczaj możliwość 
zaplanowania oprócz piekarnika tylko jednego dodatkowego 
urządzenia.

Dzięki temu innowacyjnemu i unikalnemu połączeniu firmie 
Miele udało się stworzyć doskonałe uzupełnienie Twojego 
piekarnika – i optymalne rozwiązanie do kuchni.
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Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb
Najciekawsze zalety* urządzeń do gotowania na parze z kuchnią mikrofalową

* w zależności od modelu
1) Patent: EP 2 469 191 B2

3 w 1
Oszczędność miejsca: funkcje kuchni 
mikrofalowej, możliwość gotowanie na 
parze i szybkie gotowanie zapewniają 
optymalne przyrządzanie potraw.

DualSteam
Zgodnie z Twoimi upodoba-

niami: jako doskonałe uzupełnienie piekar-
nika i płyty grzejnej urządzenie do gotowa-
nia na parze Miele z technologią DualSteam 
zapewnia najlepsze efekty gotowania. 
W tym samym czasie możesz przyrządzić 
pełne menu złożone z kilku dań. Szybkie 
nagrzewanie, równomierne rozprowadzanie 
pary i niezwykła dokładność temperatury 
umożliwiają wygodne przygotowanie pysz-
nych potraw. Jest to możliwe dzięki unikal-
nej metodzie wytwarzania pary na zewnątrz 
w technologii DualSteam.

Szybkie gotowanie
Oszczędność czasu: program 

kombinowany gotowania na parze i mikro-
fale zapewnia szybsze przyrządzanie bez 
utraty jakości.

Wnętrze ze stali szlachetnej o strukturze 
lnianego płótna
Wysoka jakość i łatwość czyszczenia: 
urządzenia do gotowania na parze wyposa-
żono we wnętrze ze stali szlachetnej.

Programy automatyczne
Zawsze idealnie przyrządzone: możesz 
optymalnie i wygodnie przyrządzić nawet 
135 potraw – z gwarancją sukcesu.

Quick & Gentle
Doskonałe rezultaty w krótkim 

czasie: dzięki technologii inwerterowej moc 
mikrofali można płynnie regulować.
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Sterowanie
Intuicyjna obsługa dzięki dużemu wyświetlaczowi doty-
kowemu. Łatwe i szybkie sterowanie przez dotyk palca.

Bezpośredni wybór programów i czasów za pomocą 
przycisków dotykowych, wyświetlanie wskazań na 
4-wierszowym wyświetlaczu tekstowym.

Pojemność komory
Urządzenia do gotowania na parze z kuchnią mikrofa-
lową mają pojemność 40 litrów.

MultiLingua
Multitalent: na wyświetlaczu można ustawiać różne 
języki, dzięki czemu wszystkie informacje będą 
zrozumiałe.

Gotowanie sous-vide
Potrawy są delikatnie przygotowywane w zamykanych 
próżniowo woreczkach.

Moc mikrofal
Moc mikrofal do 1000 W.

Technologia pary
Szybkie wytwarzanie i równomierne rozprowadzanie 
pary dzięki 2 wylotom parowym.

Programy automatyczne
Łatwe i w pełni automatyczne przygotowywanie potraw.

Szybkie gotowanie
Skrócone czasy gotowania dzięki połączeniu pary 
i mikrofali.

Co oznacza dany symbol?
Przegląd wszystkich symboli urządzeń do gotowania na parze z kuchnią mikrofalową
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Urządzenie do gotowania na parze z kuchnią mikrofalową
Opisy produktowe

Model DGM 7440 DGM 7840
Konstrukcja
Urządzenie do gotowania na parze z kuchnią mikrofalową • •
Pełnia smaku
Quick & Gentle • •
Gotowanie menu bez przenoszenia smaku • •
Programy automatyczne z indywidualnym dopasowaniem rezultatów • •
Utrzymywanie ciepła • •
Programy
Gotowanie na parze/Sous-vide •/• •/•
Szybkie gotowanie/mikrofale •/• •/•
Rozmrażanie/podgrzewanie/programy automatyczne •/•/ponad 150 •/•/ponad 150
Komfort obsługi
Wyświetlacz DirectSensor M Touch
Czujnik zbliżeniowy MotionReact – •
SoftOpen • •
MultiLingua • •
Gotowanie na parze do 3 poziomów jednocześnie • •
Automatyczne gotowanie menu na parze – •
Redukcja pary przed końcem gotowania • •
Wskazanie godziny/wskazanie daty/minutnik •/•/• •/•/•
Programowanie czasu rozpoczęcia/zakończenia/trwania pieczenia •/•/• •/•/•
Temperatura rzeczywista/zadana/proponowana •/•/• •/•/•
Programy własne/ustawienia indywidualne 20/• 20/•
Komfort pielęgnacji
Front ze stali szlachetnej z powierzchnią CleanSteel • •
Komora ze stali szlachetnej ze strukturą lnianego płótna • •
Zewnętrzna wytwornica pary • •
Grzałka na dnie urządzenia do redukowania kondensatu • •
Automatyczne odkamienianie • •
Drzwiczki CleanGlass • •
Technologia wytwarzania pary i dostarczanie wody
DualSteam • •
Zapas wody na ok. 90 minut gotowania • •
DirectWater/zbiornik świeżej wody –/• –/•
Wyjmowanie zbiornika świeżej wody z mechanizmem push2release • •
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/MobileControl •/• •/•
Wskazywanie RemoteService/SuperVision •/– •/•
Bezpieczeństwo
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem • •
Wyłącznik bezpieczeństwa/blokada uruchomienia •/• •/•
Dane techniczne
Komora pieczenia L/pojemność komory w l •/40 •/40
Oświetlenie komory gotowania 2 x LED 2 x LED
Regulacja temperatury w trybie gotowania na parze w °C 40 – 100 40 – 100
Elektronicznie sterowana moc mikrofal • •
Poziomy mocy mikrofali w W 80/150/300/450/600/850/1000 80/150/300/450/600/850/1000
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.) 560 – 568 x 450 – 452 x 550 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 3,3/230/0 3,3/230/0
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Wyjmowane prowadnice boczne 1 1
Pojemnik ze stali szlachetnej z perforowaniem 2 2
Pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej bez perforowania, 
wysokość 40 mm/wysokość 80 mm 1/– 1/1
Ruszt/taca szklana 1/1 1/1
Wersje kolorystyczne
GraphitGrey • •
Stal CleanSteel • •
BrillantWhite • •
ObsidianBlack • •
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Warianty
Twoja kuchnia: tak indywidualna jak 
Twoje życie i nawyki. Twoje urządzenia: 
dopasowane do przestrzeni i preferencji 
dotyczących obsługi. Kuchnie mikrofa-
lowe są dostępne w różnych wariantach 
– tak, aby umożliwić zaprojektowanie 
kuchni do indywidualnych potrzeb.
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Najlepszy wybór
Rodzaje kuchni mikrofalowych

Urządzenia do zabudowy TopControl
Stwórz doskonałą spójność wzorniczą 
w Twojej kuchni: kuchnie mikrofalowe 
z górnym panelem sterowania tworzą 
harmonijną całość z innymi urządzeniami 
do zabudowy Miele. Dzięki temu można je 
dowolnie zestawiać podczas planowania 
kuchni. Drzwiczki urządzenia otwierane są 
do dołu, jak w piekarniku. Panel sterowania 
na górze pozwolił na uzyskanie większej 
pojemności wewnątrz.

Urządzenia do zabudowy SideControl
Urządzenia SideControl z klasycznym 
sterowaniem z boku, można zabudować 
oddzielnie lub z innymi urządzeniami Miele. 
Drzwiczki urządzenia otwierają się wygod-
nie na bok.

Koncepcje obsługi

ProgramyWymiary nisz i różnorodność rozmiarów

• 36 cm wysokości, 60 cm szerokości
• 45 cm wysokości, 60 cm szerokości

Niezależnie od tego, czy planujesz nową kuchnię, czy chcesz wymienić urządzenie w istnie-
jącej kuchni: kuchnie mikrofalowe Miele można zintegrować we wszystkich popularnych 
niszach do zabudowy. Zawsze optymalnie wykorzystasz dostępną przestrzeń: urządzenia 
mają komory do gotowania o różnych rozmiarach i odpowiednio dostosowane talerze 
obrotowe.

• Komora gotowania 17 l
• Komora gotowania 46 l

Odkryj inne funkcje mikrofali – poza rozgrze-
waniem i rozmrażaniem. Daj się zaskoczyć 
bogactwem możliwości, jakie oferują 
kuchnie mikrofalowe Miele w codziennej 
pracy w kuchni.

Kuchnia mikrofalowa jest w stanie wykonać 
więcej niż można by się spodziewać: na 
przykład podgrzać szklankę mleka, zagoto-
wać konfitury, rozpuścić czekoladę, ugoto-
wać warzywa czy rozmrozić ryby.

Dzięki wbudowanemu grillowi kwarcowemu 
w kuchni mikrofalowej można dodatkowo 
zapiec ugotowane potrawy. Grill świetnie 
sprawdza się również w przygotowywaniu 
chrupiących tostów, grillowanych warzyw 
czy zapiekanek z serem.
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Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb
Najciekawsze zalety* kuchni mikrofalowych

* w zależności od modelu

Programy automatyczne
Łatwe przyrządzanie potraw: wystarczy 
ustawić program i np. wybrać wagę – resztę 
wykona urządzenie.

Komora gotowania XL
Dzięki użytecznej objętości 

komory gotowania wynoszącej 46 l nasze 
urządzenia z obsługą TopControl zapew-
niają mnóstwo miejsca na kreatywne 
gotowanie.

Quick-Mikrofale
Oszczędność czasu: od razu korzystaj 
z najwyższej mocy mikrofali.

Komora gotowania ze stali szlachetnej
Wysoka wydajność: wnętrze ze stali szla-
chetnej zapewnia idealne rozprowadzanie 
mikrofali i łatwe czyszczenie.

EasySensor
Klasycznie, ale w nowym wydaniu: urządze-
nia SideControl są teraz wyposażone 
w sterowanie dotykowe.
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Sterowanie
Wybór mocy i czasów za pomocą przycisków dotyko-
wych, wyświetlanie wskazań na 7-segmentowym 
wyświetlaczu.

Bezpośredni wybór programów i czasów za pomocą 
przycisków dotykowych, wyświetlanie wskazań na 
4-wierszowym wyświetlaczu tekstowym.

Pojemność komory
Pojemność 46 litrów.

Pojemność 17 litrów.

MultiLingua
Na wyświetlaczu można ustawiać różne języki, dzięki 
czemu wszystkie informacje będą zrozumiałe.

Wydajność
Moc mikrofal maks. do 900 W.

Moc mikrofal maks. do 800 W.

Oświetlenie LED
Optymalne oświetlenie całej komory.

Grill kwarcowy
Dodatkowe podpiekanie potraw.

Popcorn 
Szybkie i proste przyrządzanie świeżego popcornu.

Programy automatyczne
Bezproblemowe rozmrażanie, gotowanie i przyrządzanie 
świeżych potraw.

Talerz obrotowy 40 cm
 Talerz obrotowy o średnicy 40 cm zapewnia dużo 
 miejsca na małe i duże naczynia.

Co oznacza dany symbol?
Przegląd wszystkich symboli kuchni mikrofalowych
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Kuchnie mikrofalowe
Opisy produktowe

Model M 2230 SC M 2234 SC
Konstrukcja
Kuchnia mikrofalowa do zabudowy • •
TopControl/SideControl –/• –/•
Pełnia smaku
Utrzymywanie ciepła • •
Grill kwarcowy – •
Programy
Programy automatyczne ponad 10 ponad 15
Mikrofale Solo • •
Tryb kombinowany mikrofale+grill – •
Komfort obsługi
Wyświetlacz EasySensor EasySensor
SoftOpen/SoftClose –/– –/–
MultiLingua – –
Funkcja Popcorn – –
Wskazanie godziny/minutnik •/• •/•
Programowanie czasu rozpoczęcia/zakończenia gotowania –/• –/•
Quick-Mikrofale • •
Indywidualne programowanie • •
Komfort pielęgnacji
Front ze stali szlachetnej z powierzchnią CleanSteel – –
Komora gotowania ze stali szlachetnej • •
Drzwiczki CleanGlass – –
Bezpieczeństwo
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem – •
Blokada uruchomienia • •
Wyłącznik bezpieczeństwa • •
Dane techniczne
Pojemność komory w l 17 17
Otwieranie drzwi lewa strona lewa strona
Oświetlenie 1 x LED 1 x LED
Wysokość komory w cm 20,2 20,2
Średnica talerza obrotowego w cm 27,2 27,2
Elektronicznie sterowana moc mikrofal • •
Poziomy mocy mikrofali w W 80/150/300/450/600/700/800 80/150/300/450/600/700/800
Moc grilla w W – 800
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.) 562 x 568 x 350 x 362 x 310 562 x 568 x 350 x 362 x 310
Wentylacja niezależna od niszy • •
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 1,3/220 – 240/10 1,3/220 – 240/10
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Ruszt grilla – 1
Płyta Gourmet – 1
Wersje kolorystyczne
BrillantWhite – •
ObsidianBlack • •
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Kuchnie mikrofalowe
Opisy produktowe

Model M 7240 TC M 7244 TC
Konstrukcja
Kuchnia mikrofalowa do zabudowy • •
TopControl/SideControl •/– •/–
Pełnia smaku
Utrzymywanie ciepła • •
Grill kwarcowy – •
Programy
Programy automatyczne ponad 30 ponad 40
Mikrofale Solo • •
Tryb kombinowany mikrofale+grill – •
Komfort obsługi
Wyświetlacz DirectSensor S DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose •/• •/•
MultiLingua • •
Funkcja Popcorn • •
Wskazanie godziny/minutnik •/• •/•
Programowanie czasu rozpoczęcia/zakończenia gotowania •/• •/•
Quick-Mikrofale • •
Indywidualne programowanie • •
Komfort pielęgnacji
Front ze stali szlachetnej z powierzchnią CleanSteel • •
Komora gotowania ze stali szlachetnej • •
Drzwiczki CleanGlass • •
Bezpieczeństwo
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem – •
Blokada uruchomienia • •
Wyłącznik bezpieczeństwa • •
Dane techniczne
Pojemność komory w l 46 46
Otwieranie drzwi dół dół
Oświetlenie 1 x LED 1 x LED
Wysokość komory w cm 23,2 23,2
Średnica talerza obrotowego w cm 40,6 40,6
Elektronicznie sterowana moc mikrofal • •
Poziomy mocy mikrofali w W 80/150/300/450/600/750/900 80/150/300/450/600/750/900
Moc grilla w W – 1.500
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.) 562 x 568 x 450 x 452 x 500 562 x 568 x 450 x 452 x 500
Wentylacja niezależna od niszy • •
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 1,6/220 – 240/10 1,6/220 – 240/10
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Ruszt grilla – 1
Płyta Gourmet – 1
Wersje kolorystyczne
GraphitGrey – •
Stal CleanSteel • •
BrillantWhite – •
ObsidianBlack – •
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Idealnie dopasowane
Rodzaje szuflad Gourmet

Szuflady Miele są dostępne w dwóch rozmiarach – elastyczne 
możliwości zabudowy zapewniają czystą przyjemność i spójne 
wykończenie całej kuchni.

Klasyczne – 14 cm wysokości, 60 cm szerokości
Dzięki wysokości 14 cm szufladę do podgrzewania Gourmet można 
optymalnie połączyć z kompaktowym urządzeniem o wysokości 
45 cm, takim jak ekspres do kawy, urządzenie do gotowania na 
parze, urządzenie do gotowania na parze z piekarnikiem lub piekar-
nik z kuchnią mikrofalową – aby jak najlepiej wykorzystać niszę 
o wysokości 60 cm. Do wyboru są trzy kolory szuflad, dzięki czemu 
możesz stworzyć spójną stylistykę kuchni.

Bardzo duże – 29 cm wysokości, 60 cm szerokości
Szuflady Gourmet o wysokości 29 cm, w których można podgrze-
wać zarówno filiżanki, jak i talerzyki, zapewniają niezwykle dużo 
miejsca. W połączeniu z klasycznym piekarnikiem o wysokości 
60 cm otrzymasz najlepsze połączenie do niszy o wysokości 88 cm, 
które pozwoli na optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. 
Duża szuflada Miele jest dostępna w trzech kolorach lub w wersji 
z frontem ze stali szlachetnej i zapewnia harmonię w Twojej kuchni.

Wymiary nisz i różnorodność zastosowań
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Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb
Najciekawsze zalety* szuflad Gourmet

* w zależności od modelu

Cztery tryby pracy
4 w 1: podgrzewanie filiżanek i talerzy, 
utrzymywanie ciepła potraw lub gotowanie 
w niskiej temperaturze.

Pieczenie delikatne
Delektuj się wysokiej jakości 

mięsem dzięki programowi „Pieczenie 
delikatne“: stosowanie tej zaawansowanej 
metody zapewnia łagodne gotowanie mięsa 
w niskiej temperaturze, dzięki czemu 
zachowasz większość aromatów i składni-
ków odżywczych. Twoje potrawy mięsne 
stają się delikatne, aromatyczne i soczyste 
oraz nadają się do krojenia od razu po 
zakończeniu procesu gotowania.

Obsługa SensorTouch
Elegancki i łatwy w obsłudze: 

nowoczesny panel dotykowy zapewnia 
wygodną obsługę.

Push2Open
Szybkie otwieranie: wystarczy lekko 
nacisnąć szufladę.

Timer
Możesz się cieszyć swobodą: gdy zapro-
gramowany czas gotowania dobiegnie 
końca, szuflada samoczynnie się wyłączy. 

Pełny wysuw
Niezwykła wygoda: w celu wygodnego 
napełnienia lub wypakowania szufladę 
można całkowicie otworzyć.
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Sterowanie
Bezpośredni wybór programów, temperatur i czasów 
za pomocą przycisków dotykowych.

Wysokość urządzenia
Pojemność: zestaw naczyń dla 6 osób.

Pojemność: zestaw naczyń dla 12 osób.  

Pieczenie delikatne
Dzięki pieczeniu w niskich temperaturach mięso pozo-
staje niezwykle delikatne i soczyste.

Push2open
Otwieranie poprzez delikatne naciśnięcie szuflady.

Pełny wysuw
Szufladę można całkowicie otworzyć w celu łatwego 
załadunku i rozładunku.

Timer
4-godzinny timer wyłącza się automatycznie po upływie 
zaprogramowanego czasu.

Co oznacza dany symbol?
Przegląd wszystkich symboli szuflad Gourmet
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Szuflady Gourmet
Opisy produktowe

Model ESW 7010 ESW 7020
Konstrukcja
Szuflada Gourmet • •
Bez uchwytu • •
Pełnia smaku
Podgrzewanie naczyń • •
Utrzymywanie potraw w cieple • •
Perfekcyjne rezultaty gotowania w niskiej temperaturze • •
Programy
Podgrzewanie filiżanek • •
Podgrzewanie talerzy • •
Utrzymywanie potraw w cieple • •
Pieczenie delikatne • •
Komfort obsługi
Pojemność Zastawa dla 6 osób Zastawa dla 12 osób
Mechanizm Push2open • •
Pełen wysuw dla ułatwienia załadunku i rozładunku • •
Panel sterowania z przyciskami dotykowymi • •
Panel sterowania z napisami/symbolami –/• –/•
Funkcja zegara sterującego • •
Komfort pielęgnacji
Front ze stali szlachetnej z powierzchnią CleanSteel – •
Wpasowana listwa sterowania • •
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home • •
MobileControl • •
WiFiConn@ct • •
Bezpieczeństwo
Chłodny front • •
Mata antypoślizgowa • •
Wyłącznik bezpieczeństwa • •
Dane techniczne
Dokładna regulacja temperatury w °C 40 – 85 40 – 85
Wymiary urządzenia w mm (szer. x wys. x gł.) 595 x 141 x 570 595 x 289 x 570
Wysokość użytkowa wnętrza w mm 80 230
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 0,7/230/10 0,7/230/10
Długość przewodu elektrycznego w m 2,0 2,0
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Mata antypoślizgowa 1 1
Ruszt do zwiększenia miejsca do ustawiania – 1
Wersje kolorystyczne
GraphitGrey • •
Stal CleanSteel – •
BrillantWhite • •
ObsidianBlack • •
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D O  P A K O W A N I A  
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Bogate wyposażenie dla pełni smaku
Wszechstronna szuflada do pakowania próżniowego

Silne argumenty za licznymi zastosowaniami
Szuflada do pakowania próżniowego świetnie się sprawdzi niezależ-
nie od tego, czy chcesz porcjować, przechowywać, marynować czy 
przygotować do gotowania sous-vide. Żywność zapakowaną próż-
niowo można dłużej przechowywać i dłużej cieszyć się jej smakiem 
– niezależnie od tego, czy jest świeża, czy już przyrządzona. Próż-
niowo można pakować nie tylko codzienną żywność, lecz również 
nietrwałe przysmaki – w bardzo delikatny sposób.

Sous-vide – łagodne gotowanie próżniowe
Pojęcie „Sous-vide“ pochodzi z języka francuskiego i oznacza 
gotowanie „w próżni“. Za pomocą tej metody można przygotować 
potrawy w worku próżniowym w stałej, niskiej temperaturze 
w urządzeniu do gotowania na parze. Ten delikatny proces zaleca 
się w szczególności do przyrządzania mięsa, ryb, warzyw i owoców, 
ponieważ dzięki niskiej temperaturze zostają zachowane składniki 
odżywcze i aromaty. Czas gotowania sous-vide jest jednak dłuższy 
niż w przypadku konwencjonalnego gotowania na parze.

Zachowanie dobrego smaku na dłużej
Szuflada do pakowania próżniowego Miele zapewnia szeroki wachlarz zastosowań: możesz 
zachować wysoką jakość potraw, sprawić, że będą dłużej nadawać się do spożycia lub 
przygotować do gotowania metodą sous-vide. Uzyskać możesz to w prosty i higieniczny 
sposób przez zapakowanie w folię, usunięcie powietrza, a następnie hermetyzację. Można 
zapakować niezjedzoną część potrawy próżniowo, a następnie zamrozić – składniki odżyw-
cze, smak i witaminy zachowają się znacznie dłużej niż w przypadku zwykłego zamrażania, 
a ponadto unikniesz przemrożeń. Zaoszczędzisz również mnóstwo miejsca w zamrażarce. 
Płyny, takie jak zupy, również można z łatwością pakować próżniowo. Dodatkowo możesz 
doskonale przygotować potrawy do gotowania metodą sous-vide.
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Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb
Najciekawsze zalety szuflad do pakowania próżniowego

Obsługa dotykowa Touch 
Elegancki i łatwy w obsłudze: nowoczesny 
panel dotykowy leżący w tej samej płasz-
czyźnie zapewnia wygodną obsługę.

Pakowanie próżniowe
Zapakuj produkty spożywcze za pomocą 
szuflady do pakowania próżniowego Miele, 
zapewniając w ten sposób znacznie dłuższy 
okres ich przydatności. Odessanie powie-
trza i tlenu zapewnia optymalne przygoto-
wanie do gotowania sous-vide w urządzeniu 
do gotowania na parze. Jednocześnie 
można niezwykle wygodnie porcjować, 
przechowywać, marynować lub ponownie 
hermetyzować ryby, mięso i warzywa 
w worku próżniowym. Kolejna zaleta: aby 
uzyskać maksymalny okres przydatności do 
spożycia, zapakuj swoje produkty spożyw-
cze próżniowo przed zamrożeniem – zacho-
wasz w ten sposób cenne witaminy i smak, 
a ponadto unikniesz przemrożeń. Dodat-
kowo zaoszczędzisz miejsce w zamrażarce. 
W zależności od potrzeby masz do wyboru 
trzy poziomy próżni, które możesz dowolnie 
wybierać: do marynowanego mięsa nadaje 
się poziom 3, do wrażliwych produktów 
spożywczych, jak np. jagody, najlepiej 
nadaje się poziom 1.

Trzy poziomy próżni
Indywidualne ustawianie: trzy poziomy 
próżni do wyboru – odpowiednie 
do każdego rodzaju żywności.

Push2Open
Szybkie otwieranie: wystarczy lekko naci-
snąć szufladę.

Duża powierzchnia użytkowa
Niezależnie od ilości: powierzchnia mieści 
woreczki do pakowania próżniowego 
o maks. wymiarach 250 x 350 mm.

Worki próżniowe do żywności
Bezpieczne pakowanie: worki próżniowe 
Miele są odporne na wysokie temperatury, 
nie przepuszczają powietrza ani nie zmie-
niają smaku.
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Sterowanie
Bezpośredni wybór programów, temperatur i czasów za 
pomocą przycisków dotykowych.

Wysokość
Zestaw naczyń dla 6 osób.  

Pakowanie próżniowe
Odsysanie powietrza z worka próżniowego.

Push2open
Otwieranie poprzez delikatne naciśnięcie szuflady.
  
 
Pełny wysuw
Szufladę można całkowicie otworzyć w celu łatwego 
załadunku i rozładunku.

Podpora na woreczki
Ułatwia obsługę małych worków próżniowych.

Co oznacza dany symbol?
Przegląd wszystkich symboli szuflad do pakowania próżniowego
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Szuflady do pakowania próżniowego
Opisy produktowe

Model EVS 7010
Konstrukcja
Szuflada do pakowania próżniowego do zabudowy •
Bez uchwytu •
Pełnia smaku
Przygotowanie do gotowania Sous Vide •
Dłuższa przydatność żywności do spożycia •
Marynowanie żywności •
Zastosowania
Pakowanie próżniowe produktów •
Marynowanie produktów •
Porcjowanie produktów •
Pakowanie próżniowe w pojemnikach •
Ponowne zamykanie oryginalnych opakowań produktów •
Ponowne zamykanie szklanych pojemników •
Pakowanie próżniowe płynów •
Komfort obsługi
Pojemność szuflady do pakowania próżniowego w l 8
Max. wymiary worków (mm) 250 – 350
Mechanizm Push2open •
Pełen wysuw dla ułatwienia załadunku i rozładunku •
Panel sterowania z przyciskami dotykowymi •
Panel sterowania z napisami/symbolami –/•
Stopnie pakowania próżniowego 1 – 3
Wskaźnik LED stopnia pakowania próżniowego •
Stopnie pakowania próżniowego dla pojemników 1 – 3
Wskaźnik LED stopnia pakowania dla pojemników •
Stopnie zgrzewania worków 1 – 3
Wskaźnik LED stopnia zgrzewania worków •
Funkcja Stop •
Technika pakowania próżniowego
Komora pakowania próżniowego ze stali szlachetnej •
Wydajność pompy próżniowej (m³/h) 4
Komfort pielęgnacji
Front ze stali szlachetnej z powierzchnią CleanSteel –
Wpasowana listwa sterowania •
Wskazówka: Osuszanie pompy próżniowej •
Wymienna listwa zgrzewająca •
Bezpieczeństwo
Wyłącznik bezpieczeństwa •
Dane techniczne
Wymiary urządzenia w mm (szer. x wys. x gł.) 595 x 141 x 570
Wysokość użytkowa wnętrza w mm 80
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 0,3/230/10
Długość przewodu elektrycznego w m 1,8
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Przyłącze dla pojemników do pakowania próżniowego 1
Podpora do pakowania małych worków 1
Torebka próżniowa 180 x 280 mm 50
Torebka próżniowa 240 x 350 mm 50
Wersje kolorystyczne
GraphitGrey •
BrillantWhite •
ObsidianBlack •
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Na każde wyzwanie
Rodzaje elektrycznych i indukcyjnych płyt grzejnych

Indukcja – trendsetter Elektryczna – tradycjonaliści Gaz – klasycy

Rodzaje

Klasycznie – urządzenia o szerokości 
60 cm z 4 strefami grzejnymi

Szkło ceramiczne ze stalową ramką

Dla większego komfortu – urządzenia 
o szer. 75 cm z 4–6 strefami grzejnymi

Szkło ceramiczne do zabudowy 
wpasowanej w blat lub na blacie

Z maksymalny rozmachem – urządzenia 
o szer. 90 cm z 4–5 strefami grzejnymi

Różnorodność rozmiarów

Rodzaje wykończenia
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Łatwa obsługa i praktyczne funkcje
Wszechstronność elektrycznych i indukcyjnych płyt grzejnych

Filozofia obsługi elektrycznych i indukcyjnych płyt grzejnych

SmartSelect White SmartSelect ComfortSelect

Płyta bezpolowa: maksymalna wszechstronność

Inteligentne rozpoznawanie 
naczyń

Pomoc przy pozycjonowaniu1)SilentMove

1) Patent: EP2988573 
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Smażenie nigdy nie było takie proste
TempControl

Wspomagane czujnikami funkcje asystenta 
ułatwiają codzienne życie w kuchni i spra-
wiają, że gotowanie staje się jeszcze przy-
jemniejsze. TempControl* gwarantuje 
zawsze optymalne efekty w przypadku 
różnych procesów smażenia.

Dzięki funkcji TempControl* można stale 
cieszyć się doskonałymi rezultatami smaże-
nia. Wystarczy wybrać funkcję gotowania 
na wolnym ogniu lub jeden z trzech pozio-
mów smażenia z idealnie dobraną tempera-
turą. Bez konieczności dodatkowej regulacji, 
ponieważ temperatura jest zawsze utrzymy-
wana na stałym poziomie.

TempControl* zapewnia większe bezpie-
czeństwo w kuchni, ponieważ zapobiega 
przegrzaniu oleju czy masła na patelni. Nic 
się nie przypali, ponieważ przez cały czas 
utrzymywana jest temperatura optymalna 
dla smażonego produktu. Korzystaj z tej 
funkcji z dowolną patelnią przystosowaną 
do płyt indukcyjnych – nie potrzebujesz 
nowego naczynia do gotowania.

Sterowane czujnikami płyty grzejne Miele wprowadzą 
inteligentną technologię do Twojej kuchni. 

* Patent: EP1704754, EP2153698 
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Gotowanie na wolnym ogniu
Wiele potraw najlepiej smakuje z sosem. 
Płyta grzejna reguluje odpowiednią tempe-
raturę, zapobiegając chlapaniu, a sos 
zawsze się uda.

Poziom smażenia I
Ten poziom smażenia jest odpowiedni do 
wszystkich potraw, które wymagają przygo-
towania w niskiej temperaturze, jak np. jajka 
sadzone, jajecznica, pierś z kurczaka, ryba, 
warzywa, kotlety mielone i większość goto-
wych dań mrożonych.

Poziom smażenia II
Ta średnia temperatura smażenia świetnie 
nadaje się do takich produktów, jak steki, 
krewetki, sznycle. Poza tym jest odpowiedni 
do prażenia pestek oraz przygotowania 
placków ziemniaczanych, tortilli i karmelu.

Poziom smażenia III
Najwyższy poziom jest idealny do smażenia 
na woku, obsmażania i duszenia mięsa. 
Jest optymalny także do przygotowywania 
naleśników.
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Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb
Najciekawsze zalety* indukcyjnych płyt grzejnych

* w zależności od modelu 
1) Patent: EP1704754, EP2153698 

Płyta bezpolowa
Maksymalna wszechstronność: 

dzięki funkcji „Inteligentne rozpoznawanie 
naczyń“ można w dowolnym miejscu 
umieścić naczynia do gotowania.

Con@ctivity 3.0 
Skup się całkowicie na gotowaniu: dzięki 
Con@ctivity 3.0 wyciąg automatycznie 
wykonuje właściwą czynność. Zaraz po 
włączeniu lub wyłączeniu płyty grzejnej 
wyciąg reaguje sam. Moc ssania automa-
tycznie dopasowuje się do warunków 
panujących na płycie grzejnej – i  zapewnia 
przyjemną atmosferę w pomieszczeniu. 
Urządzenia komunikują się ze sobą za 
pośrednictwem sieci wi-fi. Za pomocą 
Con@ctivity 3.0 zintegrujesz wyciąg i płytę 
grzejną w Miele@home. TempControl1)

Doskonałe rezultaty smażenia: 
temperatura patelni jest utrzymywana na 
stałym poziomie i nic się nie przypala.

SmartSelect White
Szybko i intuicyjnie: poziomy 

mocy można ustawiać bezpośrednio dla 
każdej strefy grzejnej.

PowerFlex
Wysoka elastyczność, pełna 

moc: duże naczynia do gotowania zostaną 
podgrzane szybko i bez problemu.

Inteligentne rozpoznawanie 
naczyń

Efektywnie i wygodnie: na wszechstronnych 
strefach grzejnych elementy obsługowe 
wędrują razem z naczyniami.
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Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb
Najciekawsze zalety* elektrycznych płyt grzejnych

* w zależności od modelu 
1) Patent: EP2001267

ExtraSpeed1)

Oszczędność czasu do 35%: 
dzięki technologii dostępnej tylko w Miele 
będziesz mieć więcej czasu dla siebie.

Con@ctivity 3.0 
Skup się całkowicie na gotowaniu: dzięki 
Con@ctivity 3.0 wyciąg automatycznie 
wykonuje właściwą czynność. Zaraz po 
włączeniu lub wyłączeniu płyty grzejnej 
wyciąg reaguje sam. Moc ssania automa-
tycznie dopasowuje się do warunków 
panujących na płycie grzejnej – i  zapewnia 
przyjemną atmosferę w pomieszczeniu. 
Urządzenia komunikują się ze sobą za 
pośrednictwem sieci wi-fi. Za pomocą 
Con@ctivity 3.0 zintegrujesz wyciąg i płytę 
grzejną w Miele@home. Strefa na brytfannę

Niezwykle praktyczne: w celu skorzystania 
z brytfanny można łatwo dołączyć dodat-
kowe strefy grzejne.

Strefa grzejna z funkcją wielostrefową
W zależności od potrzeb: wystarczy załą-
czyć strefy grzejne – odpowiednio do 
wielkości, której potrzebujesz.

SmartSelect
Szybko i intuicyjnie: poziomy 

mocy i czasy można ustawiać bezpośrednio 
dla każdej strefy grzejnej.

Utrzymywanie ciepła
Dopasowanie do serwowania: 

temperatura na dnie garnka jest regulowana 
w taki sposób, żeby nic się nie przypaliło.
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Co oznacza dany symbol?
Przegląd wszystkich symboli indukcyjnych płyt grzejnych

Sterowanie
Szybkie i intuicyjnie wybieranie poziomów mocy 
i czasów. Białe wyraźne wyświetlacze.

Szybkie i intuicyjnie wybieranie poziomów mocy 
i czasów. Podświetlone na żółto rzędy cyfr.

Wyjątkowo łatwe sterowanie wszystkimi strefami 
grzejnymi i poziomami mocy.

Con@ctivity 3.0
Funkcja automatyczna zapewniająca optymalną atmos-
ferę w pomieszczeniu i najwyższy komfort obsługi.

Elastyczność
Wygodne korzystanie z całej powierzchni gotowania bez 
zdefiniowanych stref grzejnych.

Duża powierzchnia dla dwóch garnków czy 
patelni lub większej brytfanny.
 
Bardzo duża powierzchnia, na której można ustawiać 
naczynia do gotowania również w poprzek.

TwinBooster
Dwa stopnie mocy dla bardzo krótkich czasów 
zagotowania.

Utrzymywanie w cieple
Niezależne od ilości utrzymywanie ciepła w temperaturze 
serwowania.

Delikatne podgrzewanie zimnych potraw jest tak samo 
możliwe, jak utrzymywanie temperatury właściwej dla 
serwowania potraw.

Stop & Go
Redukcja mocy jednym dotknięciem palca.

TempControl
Gwarantuje zawsze optymalne efekty w przypadku 
różnych procesów smażenia.

Możliwość łączenia ze SmartLine
 Elementy SmartLine oferują różne metody gotowania 
i pozwalają na perfekcyjne łączenie ze sobą.
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Płyty indukcyjne
Opisy produktowe

Model KM 7464 FR KM 7464 FL KM 7564 FL
Rodzaj grzania
Rodzaj grzania ceramiczna z indukcją ceramiczna z indukcją ceramiczna z indukcją
Rodzaj
Płyta z własnym sterowaniem • • •
Design
Kolor szkła ceramicznego/wzornictwo nadruków Czarny/– Czarny/– Czarny/–
Stalowa rama/szlif fasetowy •/– –/– –/–
Zabudowa do wpasowania w blat/nablatowa –/• •/• •/•
Możliwość łączenia ze SmartLine/wyciągiem nablatowym –/– •/• •/•
Wyposażenie stref grzejnych
Ilość stref grzejnych/obszarów grzejnych 4/1 4/1 4/2
Maksymalna ilość naczyń do gotowania 4 4 4
Strefa grzejna PowerFlex
Liczba/rodzaj/wielkość w mm 2/–/150 x 230 2/–/150 x 230 4/–/150 x 230
Maks. moc/Booster/TwinBooster w W 2100/3000/3650 2100/3000/3650 2100/3000/3650
Strefa grzejna/obszar grzejny

Pozycja/rodzaj/wielkość w mm
z przodu z lewej strony/Strefa 
grzejna Vario/Ø 140 – 190

z przodu z lewej strony/Strefa 
grzejna Vario/Ø 140 – 190

lewa strona/Mostek 
PowerFlex/230 x 390

Maks. moc/Booster/TwinBooster w W 1850/2500/3000 1850/2500/3000 3400/4800/7300
Strefa grzejna/obszar grzejny

Pozycja/rodzaj/wielkość w mm
z tyłu po lewej stronie/Strefa 
grzejna Vario/Ø 100 – 160

z tyłu po lewej stronie/Strefa 
grzejna Vario/Ø 100 – 160

prawa strona/Mostek 
PowerFlex/230 x 390

Maks. moc/Booster/TwinBooster w W 1400/1700/2200 1400/1700/2200 3400/4800/7300
Strefa grzejna/obszar grzejny

Pozycja/rodzaj/wielkość w mm
prawa strona/Mostek 
PowerFlex/230 x 390

prawa strona/Mostek 
PowerFlex/230 x 390 –/–/–

Maks. moc/Booster/TwinBooster w W 3400/4800/7300 3400/4800/7300 –/–/–
Strefa grzejna/obszar grzejny
Pozycja/rodzaj/wielkość w mm –/–/– –/–/– –/–/–
Maks. moc/Booster/TwinBooster w W –/–/– –/–/– –/–/–
Komfort obsługi
Obsługa za pomocą przycisków dotykowych/pokręteł/wyświetlacza 
dotykowego •/–/– •/–/– •/–/–
Sterowanie/Kolor wyświetlacza ComfortSelect/żółty ComfortSelect/żółty SmartSelect/żółty
TempControl – – –
Stałe/inteligentne rozpoznawanie garnków •/– •/– •/–
Funkcja Recall/pomoc w pozycjonowaniu/programy wspomagające •/–/– •/–/– •/–/–
Funkcja Stop&Go/minutnik •/• •/• •/•
Wyłącznik bezpieczeństwa/automatyka gotowania •/• •/• •/•
Utrzymywanie ciepła/utrzymywanie ciepła Plus •/– •/– •/–
Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów) • • •
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/WifiConn@ct •/• •/• •/•
Wymagane wyposażenie dodatkowe – – –
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/3.0 –/• –/• –/•
Komfort pielęgnacji
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne/bezpieczne czyszczenie •/– •/– •/•
Bezpieczeństwo
Bezpieczne wyłączanie/ochrona przed przegrzaniem/wentylator 
chłodzący •/•/• •/•/• •/•/•
Blokada zmian ustawień/blokada uruchomienia •/• •/• •/•
Wskazania ciepła skumulowanego • • •
Dane techniczne
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.) 626 x 52 x 526 620 x 51 x 520 620 x 51 x 520
Maksymalna wysokość zabudowy w mm 45 51 51
Wymiary wycięcia nablatowo w mm (szer. x gł.) 560 x 490 600 x 500 600 x 500
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu 
w blat – x – 600 x 500 600 x 500
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu w blat – x – 624 x 524 624 x 524
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/częstotliwość w Hz 7,300/230/50 – 60 7,300/230/50 – 60 7,300/230/50 – 60
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Kabel przyłączeniowy/wtyk WiFi XKS 3170 W •/– •/– •/–
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Płyty indukcyjne
Opisy produktowe

Model KM 7474 FR KM 7414 FX KM 7575 FL
Rodzaj grzania
Rodzaj grzania ceramiczna z indukcją ceramiczna z indukcją ceramiczna z indukcją
Rodzaj
Płyta z własnym sterowaniem • • •
Design
Kolor szkła ceramicznego/wzornictwo nadruków Czarny/– Czarny/– Czarny/–
Stalowa rama/szlif fasetowy •/– –/– –/–
Zabudowa do wpasowania w blat/nablatowa –/• •/– •/•
Możliwość łączenia ze SmartLine/wyciągiem nablatowym –/– –/– •/–
Wyposażenie stref grzejnych
Ilość stref grzejnych/obszarów grzejnych 4/1 4/1 6/3
Maksymalna ilość naczyń do gotowania 4 4 6
Strefa grzejna PowerFlex
Liczba/rodzaj/wielkość w mm 2/–/150 x 230 2/–/150 x 230 6/–/150 x 230
Maks. moc/Booster/TwinBooster w W 2100/3000/3650 2100/3000/3650 2100/3000/3650
Strefa grzejna/obszar grzejny

Pozycja/rodzaj/wielkość w mm
z przodu z lewej strony/Strefa 
grzejna Vario/Ø 160 – 220

z przodu z lewej strony/Strefa 
grzejna Vario/Ø 160 – 220

lewa strona/Mostek 
PowerFlex/230 x 390

Maks. moc/Booster/TwinBooster w W 2300/3000/3650 2300/3000/3650 3150/3400/3650
Strefa grzejna/obszar grzejny

Pozycja/rodzaj/wielkość w mm
z tyłu pośrodku/Strefa grzejna 
Vario/Ø 100 – 160

z tyłu pośrodku/Strefa grzejna 
Vario/Ø 100 – 160

pośrodku/Mostek 
PowerFlex/230 x 390

Maks. moc/Booster/TwinBooster w W 1400/1700/2200 1400/1700/2200 3400/4800/7300
Strefa grzejna/obszar grzejny

Pozycja/rodzaj/wielkość w mm
prawa strona/Mostek 
PowerFlex/230 x 390

prawa strona/Mostek 
PowerFlex/230 x 390

prawa strona/Mostek 
PowerFlex/230 x 390

Maks. moc/Booster/TwinBooster w W 3400/4800/7300 3400/4800/7300 3400/4800/7300
Strefa grzejna/obszar grzejny
Pozycja/rodzaj/wielkość w mm –/–/– –/–/– –/–/–
Maks. moc/Booster/TwinBooster w W –/–/– –/–/– –/–/–
Komfort obsługi
Obsługa za pomocą przycisków dotykowych/pokręteł/wyświetlacza 
dotykowego •/–/– •/–/– •/–/–
Sterowanie/Kolor wyświetlacza ComfortSelect/żółty ComfortSelect/żółty SmartSelect/żółty
TempControl – – –
Stałe/inteligentne rozpoznawanie garnków •/– •/– •/–
Funkcja Recall/pomoc w pozycjonowaniu/programy wspomagające •/–/– •/–/– •/–/–
Funkcja Stop&Go/minutnik •/• •/• •/•
Wyłącznik bezpieczeństwa/automatyka gotowania •/• •/• •/•
Utrzymywanie ciepła/utrzymywanie ciepła Plus •/– •/– •/–
Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów) • • •
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/WifiConn@ct •/• •/• •/•
Wymagane wyposażenie dodatkowe – – –
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/3.0 –/• –/• –/•
Komfort pielęgnacji
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne/bezpieczne czyszczenie •/– •/– •/•
Bezpieczeństwo
Bezpieczne wyłączanie/ochrona przed przegrzaniem/wentylator 
chłodzący •/•/• •/•/• •/•/•
Blokada zmian ustawień/blokada uruchomienia •/• •/• •/•
Wskazania ciepła skumulowanego • • •
Dane techniczne
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.) 806 x 52 x 526 752 x 51 x 492 800 x 51 x 520
Maksymalna wysokość zabudowy w mm 45 51 51
Wymiary wycięcia nablatowo w mm (szer. x gł.) 780 x 500 – x – 780 x 500
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu 
w blat – x – 730 x 470 780 x 500
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu 
w blat – x – 756 x 496 804 x 524
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/częstotliwość w Hz 7,300/230/50 – 60 7,300/230/50 – 60 11,000/230/50 – 60
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Kabel przyłączeniowy/wtyk WiFi XKS 3170 W •/– •/– •/–
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Model KM 7684 FL
Rodzaj grzania
Rodzaj grzania ceramiczna z indukcją
Rodzaj
Płyta z własnym sterowaniem •
Design
Kolor szkła ceramicznego/wzornictwo nadruków Czarny/–
Stalowa rama/szlif fasetowy –/–
Zabudowa do wpasowania w blat/nablatowa •/•
Możliwość łączenia ze SmartLine/wyciągiem nablatowym –/–
Wyposażenie stref grzejnych
Ilość stref grzejnych/obszarów grzejnych 4/2
Maksymalna ilość naczyń do gotowania 4
Strefa grzejna PowerFlex
Liczba/rodzaj/wielkość w mm 4/–/150 x 230
Maks. moc/Booster/TwinBooster w W 2100/3000/3650
Strefa grzejna/obszar grzejny

Pozycja/rodzaj/wielkość w mm
lewa strona/Mostek 
PowerFlex/230 x 390

Maks. moc/Booster/TwinBooster w W 3400/4800/7300
Strefa grzejna/obszar grzejny

Pozycja/rodzaj/wielkość w mm
prawa strona/Mostek 
PowerFlex/230 x 390

Maks. moc/Booster/TwinBooster w W 3400/4800/7300
Strefa grzejna/obszar grzejny
Pozycja/rodzaj/wielkość w mm –/–/–
Maks. moc/Booster/TwinBooster w W –/–/–
Strefa grzejna/obszar grzejny
Pozycja/rodzaj/wielkość w mm –/–/–
Maks. moc/Booster/TwinBooster w W –/–/–
Komfort obsługi
Obsługa za pomocą przycisków dotykowych/pokręteł/wyświetlacza 
dotykowego •/–/–
Sterowanie/Kolor wyświetlacza SmartSelect/żółty
TempControl –
Stałe/inteligentne rozpoznawanie garnków •/–
Funkcja Recall/pomoc w pozycjonowaniu/programy wspomagające •/–/–
Funkcja Stop&Go/minutnik •/•
Wyłącznik bezpieczeństwa/automatyka gotowania •/•
Utrzymywanie ciepła/utrzymywanie ciepła Plus •/–
Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów) •
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/WifiConn@ct •/•
Wymagane wyposażenie dodatkowe –
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/3.0 –/•
Komfort pielęgnacji
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne/bezpieczne czyszczenie •/•
Bezpieczeństwo
Bezpieczne wyłączanie/ochrona przed przegrzaniem/wentylator 
chłodzący •/•/•
Blokada zmian ustawień/blokada uruchomienia •/•
Wskazania ciepła skumulowanego •
Dane techniczne
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.) 916 x 51 x 408
Maksymalna wysokość zabudowy w mm 51
Wymiary wycięcia nablatowo w mm (szer. x gł.) 896 x 388
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu 
w blat 896 x 388
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu 
w blat 920 x 412
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/częstotliwość w Hz 7,300/230/50 – 60
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Kabel przyłączeniowy/wtyk WiFi XKS 3170 W •/–

19-0254_Part12_KMElektro_Gen7000_Kurz_PL.indd   121 22.05.19   08:33



122

Płyty indukcyjne
Opisy produktowe

Model KM 7667 FL KM 7678 FL KM 7878 FL
Rodzaj grzania
Rodzaj grzania ceramiczna z indukcją ceramiczna z indukcją ceramiczna z indukcją
Rodzaj
Płyta z własnym sterowaniem • • •
Design
Kolor szkła ceramicznego/wzornictwo nadruków Czarny/– Czarny/– Grafitowy/SilentMove
Stalowa rama/szlif fasetowy –/– –/– –/–
Zabudowa do wpasowania w blat/nablatowa •/• •/• •/•
Możliwość łączenia ze SmartLine/wyciągiem nablatowym •/• •/– –/–
Wyposażenie stref grzejnych
Ilość stref grzejnych/obszarów grzejnych –/1 –/1 –/1
Maksymalna ilość naczyń do gotowania 4 6 6
Strefa grzejna/obszar grzejny
Pozycja/rodzaj/wielkość w mm –/–/570 x 390 –/–/740 x 380 –/–/740 x 380
Maks. moc/Booster/TwinBooster w W na naczynie do gotowania 2600/3300/3650 2600/3300/3650 2600/3300/3650
Komfort obsługi
Obsługa za pomocą przycisków dotykowych/pokręteł/wyświetlacza 
dotykowego •/–/– •/–/– •/–/–
Sterowanie/Kolor wyświetlacza SmartSelect/żółty SmartSelect/żółty SmartSelect White/biały
TempControl – – –
Stałe/inteligentne rozpoznawanie garnków –/• –/• –/•
Funkcja Recall/pomoc w pozycjonowaniu/programy wspomagające •/•/– •/•/– •/•/–
Funkcja Stop&Go/minutnik •/• •/• •/•
Wyłącznik bezpieczeństwa/automatyka gotowania •/• •/• •/•
Utrzymywanie ciepła/utrzymywanie ciepła Plus •/– •/– •/–
Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów) • • •
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/WifiConn@ct •/• •/• •/•
Wymagane wyposażenie dodatkowe – – –
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/3.0 –/• –/• –/•
Komfort pielęgnacji
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne/bezpieczne czyszczenie •/• •/• •/•
Bezpieczeństwo
Bezpieczne wyłączanie/ochrona przed przegrzaniem/wentylator 
chłodzący •/•/• •/•/• •/•/•
Blokada zmian ustawień/blokada uruchomienia •/• •/• •/•
Wskazania ciepła skumulowanego • • •
Dane techniczne
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.) 620 x 51 x 520 800 x 51 x 520 800 x 51 x 520
Maksymalna wysokość zabudowy w mm 51 51 51
Wymiary wycięcia nablatowo w mm (szer. x gł.) 600 x 500 780 x 500 780 x 500
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu 
w blat 600 x 500 780 x 500 780 x 500
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu 
w blat 624 x 524 804 x 524 804 x 524
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/częstotliwość w Hz 7,300/230/50 – 60 11000/230/50 – 60 11,000/230/50 – 60
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Kabel przyłączeniowy/wtyk WiFi XKS 3170 W •/– •/– •/–
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Model KM 7897 FL
Rodzaj grzania
Rodzaj grzania ceramiczna z indukcją
Rodzaj
Płyta z własnym sterowaniem •
Design
Kolor szkła ceramicznego/wzornictwo nadruków Grafitowy/SilentMove
Stalowa rama/szlif fasetowy –/–
Zabudowa do wpasowania w blat/nablatowa •/•
Możliwość łączenia ze SmartLine/wyciągiem nablatowym –/–
Wyposażenie stref grzejnych
Ilość stref grzejnych/obszarów grzejnych –/1
Maksymalna ilość naczyń do gotowania 6
Strefa grzejna/obszar grzejny
Pozycja/rodzaj/wielkość w mm –/–/870 x 380
Maks. moc/Booster/TwinBooster w W na naczynie do gotowania 2600/3300/3650
Komfort obsługi
Obsługa za pomocą przycisków dotykowych/pokręteł/wyświetlacza 
dotykowego •/–/–
Sterowanie/Kolor wyświetlacza SmartSelect White/biały
TempControl –
Stałe/inteligentne rozpoznawanie garnków –/•
Funkcja Recall/pomoc w pozycjonowaniu/programy wspomagające •/•/–
Funkcja Stop&Go/minutnik •/•
Wyłącznik bezpieczeństwa/automatyka gotowania •/•
Utrzymywanie ciepła/utrzymywanie ciepła Plus •/–
Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów) •
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/WifiConn@ct •/•
Wymagane wyposażenie dodatkowe –
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/3.0 –/•
Komfort pielęgnacji
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne/bezpieczne czyszczenie •/•
Bezpieczeństwo
Bezpieczne wyłączanie/ochrona przed przegrzaniem/wentylator 
chłodzący •/•/•
Blokada zmian ustawień/blokada uruchomienia •/•
Wskazania ciepła skumulowanego •
Dane techniczne
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.) 936 x 51 x 520
Maksymalna wysokość zabudowy w mm 51
Wymiary wycięcia nablatowo w mm (szer. x gł.) 916 x 500
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu 
w blat 916 x 500
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu 
w blat 940 x 524
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/częstotliwość w Hz 11,000/230/50 – 60
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Kabel przyłączeniowy/wtyk WiFi XKS 3170 W •/–
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Płyty indukcyjne TempControl
Opisy produktowe

Model KM 6629-1 KM 6639-1 KM 6839-1
Rodzaj grzania
Rodzaj grzania ceramiczna z indukcją ceramiczna z indukcją ceramiczna z indukcją
Rodzaj
Płyta z własnym sterowaniem • • •
Design
Kolor szkła ceramicznego/wzornictwo nadruków Czarny/– Czarny/– –/–
Stalowa rama/szlif fasetowy •/– –/– –/–
Zabudowa do wpasowania w blat/nablatowa –/• •/– •/–
Możliwość łączenia ze SmartLine/wyciągiem nablatowym –/– –/– –/–
Wyposażenie stref grzejnych
Ilość stref grzejnych/obszarów grzejnych 4/1 4/1 4/1
Maksymalna ilość naczyń do gotowania 4 4 4
Strefa grzejna PowerFlex
Liczba/rodzaj/wielkość w mm 2/–/150 x 230 2/–/150 x 230 2/–/150 x 230
Maks. moc/Booster/TwinBooster w W 2100/3000/3650 2100/3000/3650 2100/3000/3650
Strefa grzejna/obszar grzejny

Pozycja/rodzaj/wielkość w mm
z przodu z lewej strony/–/ 
Ø 160 – 230

z przodu z lewej strony/–/ 
Ø 160 – 230

z przodu z lewej strony/–/ 
Ø 160 – 230

Maks. moc/Booster/TwinBooster w W 2300/3000/3650 2300/3000/3650 2300/3000/3650
Strefa grzejna/obszar grzejny

Pozycja/rodzaj/wielkość w mm
z tyłu pośrodku/Strefa grzejna 
Vario/Ø 100 – 160

z tyłu pośrodku/Strefa grzejna 
Vario/Ø 100 – 160

z tyłu pośrodku/Strefa grzejna 
Vario/Ø 100 – 160

Maks. moc/Booster/TwinBooster w W 1400/1700/2200 1400/1700/2200 1400/1700/2200
Strefa grzejna/obszar grzejny

Pozycja/rodzaj/wielkość w mm
prawa strona/Mostek 
PowerFlex/230 x 390

prawa strona/Mostek 
PowerFlex/230 x 390

prawa strona/Mostek 
PowerFlex/230 x 390

Maks. moc/Booster/TwinBooster w W 3400/4800/7300 3400/4800/7300 3400/4800/7300
Strefa grzejna/obszar grzejny
Pozycja/rodzaj/wielkość w mm –/–/– –/–/– –/–/–
Maks. moc/Booster/TwinBooster w W –/–/– –/–/– –/–/–
Komfort obsługi
Obsługa za pomocą przycisków dotykowych/pokręteł/wyświetlacza 
dotykowego •/–/– •/–/– •/–/–
Sterowanie/Kolor wyświetlacza SmartSelect/żółty SmartSelect/żółty SmartSelect White/biały
TempControl • • •
Stałe/inteligentne rozpoznawanie garnków •/– •/– •/–
Funkcja Recall/pomoc w pozycjonowaniu/programy wspomagające •/–/– •/–/– •/–/–
Funkcja Stop&Go/minutnik •/• •/• •/•
Wyłącznik bezpieczeństwa/automatyka gotowania •/• •/• •/•
Utrzymywanie ciepła/utrzymywanie ciepła Plus •/• •/• •/•
Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów) • • •
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/WifiConn@ct •/• •/• •/•
Wymagane wyposażenie dodatkowe – – –
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/3.0 –/• –/• –/•
Komfort pielęgnacji
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne/bezpieczne czyszczenie •/• •/• •/•
Bezpieczeństwo
Bezpieczne wyłączanie/ochrona przed przegrzaniem/wentylator 
chłodzący •/•/• •/•/• •/•/•
Blokada zmian ustawień/blokada uruchomienia •/• •/• •/•
Wskazania ciepła skumulowanego • • •
Dane techniczne
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.) 764 x 51 x 540 752 x 51 x 492 752 x 51 x 492
Maksymalna wysokość zabudowy w mm 48 51 51
Wymiary wycięcia nablatowo w mm (szer. x gł.) 750 x 490 – x – – x –
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu w blat – x – 730 x 470 730 x 470
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu w blat – x – 756 x 496 756 x 496
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/częstotliwość w Hz 7,300/230/50 – 60 7,300/230/50 – 60 7,300/230/50 – 60
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Kabel przyłączeniowy/wtyk WiFi XKS 3170 W •/– •/– •/–
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Model KM 6669-1 KM 6879-1
Rodzaj grzania
Rodzaj grzania ceramiczna z indukcją ceramiczna z indukcją
Rodzaj
Płyta z własnym sterowaniem • –/•
Design
Kolor szkła ceramicznego/wzornictwo nadruków Czarny/– –/–
Stalowa rama/szlif fasetowy •/– –/–
Zabudowa do wpasowania w blat/nablatowa –/• •/–
Możliwość łączenia ze SmartLine/wyciągiem nablatowym –/– –/–
Wyposażenie stref grzejnych
Ilość stref grzejnych/obszarów grzejnych 5/1 5/1
Maksymalna ilość naczyń do gotowania 5 5
Strefa grzejna PowerFlex
Liczba/rodzaj/wielkość w mm 2/–/150 x 230 2/–/150 x 230
Maks. moc/Booster/TwinBooster w W 2100/3000/3650 2100/3000/3650
Strefa grzejna/obszar grzejny

Pozycja/rodzaj/wielkość w mm
z przodu z lewej strony/Strefa 
grzejna Vario/Ø 100 – 160

z przodu z lewej strony/Strefa 
grzejna Vario/Ø 100 – 160

Maks. moc/Booster/TwinBooster w W 1400/1700/2200 1400/1700/2200
Strefa grzejna/obszar grzejny

Pozycja/rodzaj/wielkość w mm
z tyłu po lewej stronie/–/ 
Ø 160 – 230

z tyłu po lewej stronie/–/
Ø 160 – 230

Maks. moc/Booster/TwinBooster w W 2300/3000/3650 2300/3000/3650
Strefa grzejna/obszar grzejny

Pozycja/rodzaj/wielkość w mm
z tyłu pośrodku/Strefa grzejna 
Vario/Ø 180 – 280

z tyłu pośrodku/Strefa grzejna 
Vario/Ø 180 – 280

Maks. moc/Booster/TwinBooster w W 2600/3000/3650 2600/3000/3650
Strefa grzejna/obszar grzejny

Pozycja/rodzaj/wielkość w mm
prawa strona/Mostek 
PowerFlex/230 x 390

prawa strona/Mostek PowerFlex/
230 x 390

Maks. moc/Booster/TwinBooster w W 3400/4800/7300 3400/4800/7300
Komfort obsługi
Obsługa za pomocą przycisków dotykowych/pokręteł/wyświetlacza 
dotykowego •/–/– •/–/–
Sterowanie/Kolor wyświetlacza SmartSelect/żółty SmartSelect White/biały
TempControl • •
Stałe/inteligentne rozpoznawanie garnków •/– •/–
Funkcja Recall/pomoc w pozycjonowaniu/programy wspomagające •/–/– •/–/–
Funkcja Stop&Go/minutnik •/• •/•
Wyłącznik bezpieczeństwa/automatyka gotowania •/• •/•
Utrzymywanie ciepła/utrzymywanie ciepła Plus •/• •/•
Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów) • •
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/WifiConn@ct •/• •/•
Wymagane wyposażenie dodatkowe – –
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/3.0 –/• –/•
Komfort pielęgnacji
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne/bezpieczne czyszczenie •/• •/•
Bezpieczeństwo
Bezpieczne wyłączanie/ochrona przed przegrzaniem/wentylator 
chłodzący •/•/• •/•/•
Blokada zmian ustawień/blokada uruchomienia •/• •/•
Wskazania ciepła skumulowanego • •
Dane techniczne
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.) 942 x 52 x 526 928 x 51 x 512
Maksymalna wysokość zabudowy w mm 45 51
Wymiary wycięcia nablatowo w mm (szer. x gł.) 916 x 500 – x –
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu 
w blat – x – 906 x 490
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu w blat – x – 932 x 516
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/częstotliwość w Hz 11,000/230/50 – 60 11,000/230/50 – 60
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Kabel przyłączeniowy/wtyk WiFi XKS 3170 W •/– •/–
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Co oznacza dany symbol?
Przegląd wszystkich symboli elektrycznych płyt grzejnych

Sterowanie
Szybkie i intuicyjnie wybieranie poziomów mocy 
i czasów. Podświetlone na żółto rzędy cyfr.

Wyjątkowo łatwe sterowanie wszystkimi strefami grzej-
nymi i poziomami mocy za pomocą jednego rzędu cyfr.

Con@ctivity 3.0
Funkcja automatyczna zapewniająca optymalną atmos-
ferę w pomieszczeniu i najwyższy komfort obsługi.
 
Stop & Go
Redukcja mocy jednym dotknięciem palca.

Utrzymywanie w cieple
Niezależne od ilości utrzymywanie ciepła w temperaturze 
serwowania.

ExtraSpeed
Grzałka elektryczna pozwalająca uzyskać krótkie czasy 
zagotowania.
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Płyty ceramiczne
Opisy produktowe

Model KM 6540 FR KM 6542 FL KM 6565 FR
Rodzaj grzania
Rodzaj grzania Elektryczna Elektryczna Elektryczna
Rodzaj
Płyta z własnym sterowaniem • • •
Design
Kolor szkła ceramicznego Czarny Czarny Czarny
Stalowa rama dookoła • – •
Szlif fasetowy/do wpasowania w blat –/– –/• –/–
Wyposażenie stref grzejnych
Ilość stref grzejnych 4 4 4
Strefa grzejna PowerFlex
Liczba/średnica w mm –/– –/– –/–
Moc w W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Strefa grzejna

Pozycja/rodzaj/średnica w mm
z przodu z lewej strony/
ExtraSpeed/Ø 120/Ø 210

z przodu z lewej strony/
ExtraSpeed/Ø 120/Ø 210

z przodu z lewej strony/Strefa 
grzejna bez rozszerz./Ø 145

Moc w W/Booster/TwinBooster 1200/2900/–/– 1200/2900/–/– 1200/–/–
Strefa grzejna

Pozycja/rodzaj/średnica
z tyłu po lewej stronie/Strefa 
grzejna bez rozszerz./Ø 145

z tyłu po lewej stronie/Strefa 
grzejna bez rozszerz./Ø 145

z tyłu po lewej stronie/Strefa 
grzejna Vario/Ø 120/Ø 210

Moc w W/Booster/TwinBooster 1200/–/– 1200/–/– 750/2200/–/–
Strefa grzejna

Pozycja/rodzaj/średnica
z tyłu po prawej stronie/Strefa 
grzejna/na brytfannę/Ø 170/170x265

z tyłu po prawej stronie/Strefa grzejna/
na brytfannę/Ø 170/170 x 290

z tyłu pośrodku/ExtraSpeed/ 
Ø 145/Ø 210/Ø 270

Moc w W/Booster/TwinBooster 1500/2400/–/– 1500/2600/–/– 1050/2050/3200/–/–
Strefa grzejna

Pozycja/rodzaj/średnica
z przodu z prawej strony/Strefa 
grzejna bez rozszerz./Ø 160

z przodu z prawej strony/Strefa 
grzejna bez rozszerz./Ø 180

z tyłu po prawej stronie/Strefa 
grzejna/na brytfannę/Ø 170/ 
170 x 290

Moc w W/Booster/TwinBooster 1500/–/– 1800/–/– 1500/2600/–/–
Strefa grzejna
Pozycja/rodzaj/średnica –/–/– –/–/– –/–/–
Moc w W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Komfort obsługi
Obsługa poprzez przyciski dotykowe • • •
TempControl – – –
Sterowanie/kolor wskaźników ComfortSelect/żółty ComfortSelect/żółty SmartSelect/żółty
Funkcja Recall • • •
Rozszerzenie stref grzejnych • • •
Funkcja Stop&Go/minutnik •/• •/• •/•
Wyłącznik bezpieczeństwa/automatyka gotowania/utrzymywanie ciepła •/•/• •/•/• •/•/•
Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów) • • •
Wskazania
Cyfrowe wskazania poziomów mocy • • •
Ekologia
Wykorzystanie ciepła resztkowego • • •
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/3.0 –/• –/• –/•
Bezpieczeństwo
Wyłącznik bezpieczeństwa/blokada zmian ustawień/blokada 
uruchomienia •/•/• •/•/• •/•/•
Kontrola błędów obsługi/zintegrowany wentylator chłodzący/
zabezpieczenie przed przegrzaniem •/–/• •/–/• •/–/•
Ochrona garnków/Wskazania ciepła skumulowanego •/• •/• •/•
Dane techniczne
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.) 614 x 43 x 514 752 x 46 x 492 942 x 50 x 526
Maksymalna wysokość zabudowy w mm 43 40 43
Wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) 600 x 500 – x – 916 x 500
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V 8,000/230 8,500/230 9,200/230
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Skrobak do szkła/kabel przyłączeniowy •/• •/• •/•
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Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb
Najciekawsze zalety* płyt grzejnych TwoInOne

* w zależności od modelu

PowerFlex 
Niesamowita szybkość i ela-

styczność: wyjątkowa moc Booster do 
7,3 kW.

Con@ctivity 3.0
Skup się na gotowaniu: wyciąg reaguje 
automatycznie zaraz po włączeniu lub 
wyłączeniu płyty grzejnej. Moc ssania 
dopasowuje się do ustawień płyty i zapew-
nia przyjemną atmosferę w pomieszczeniu. 
Urządzenia komunikują się ze sobą przez 
sieć wi-fi. Dzięki Con@ctivity 3.0 zintegru-
jesz wyciąg i płytę grzejną w Miele@home.

TwinBooster
Unikalna elastyczność: moc 

indukcji może być rozdzielona indywidual-
nie, ewentualnie przydzielona tylko do 
jednej strefy.

Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej
Wygodne czyszczenie: 10-warstwowe 
metalowe filtry tłuszczu są bardzo wytrzy-
małe i nadają się do mycia w zmywarce.

Miele CleanCover
Ochrona i łatwe czyszczenie: zamknięte 
i gładkie wnętrze wyciągu uniemożliwia 
kontakt z elektroniką oraz silnikiem.

SmartSelect
Szybkość i intuicja: poziomy 

mocy można ustawiać bezpośrednio dla 
każdej strefy grzejnej.
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Co oznacza dany symbol?
Przegląd wszystkich symboli płyt grzejnych TwoInOne

Sterowanie
 Szybkie i intuicyjnie wybieranie poziomów mocy 
i czasów. Podświetlone na żółto rzędy cyfr.

Con@ctivity 3.0
Funkcja automatyczna dla optymalnej atmosfery 
w pomieszczeniu i najwyższego komfortu obsługi.

Elastyczność
Duża powierzchnia dla dwóch garnków czy patelni 
lub większej brytfanny. 
 
TwinBooster
Dwa stopnie mocy dla bardzo krótkich czasów 
zagotowania.

Utrzymywanie w cieple
Niezależne od ilości utrzymywanie ciepła w temperaturze 
serwowania.

Stop & Go
Redukcja mocy jednym dotknięciem palca. 

10 x filtr
10-warstwowy metalowy filtr tłuszczu nadaje się do 
mycia w zmywarce.

Silnik ECO
Silnik prądu stałego oszczędza nawet do 70% energii 
w porównaniu z tradycyjnymi wentylatorami. 

Efektywność energetyczna
Etykieta energetyczna informuje o ekonomiczności 
i wydajności.
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KMDA 7774 TwoInOne
Opis produktowy

Model KMDA 7774-1 FL
Konstrukcja
Indukcyjna płyta grzejna ze zintegrowanym wyciągiem •
Ramka ze stali szlachetnej dookoła/wpasowana w blat/bez ramy, nablatowo –/•/•
Programy
Obieg otwarty/obieg zamknięty •/•
Wyposażenie stref grzejnych
Ilość stref grzejnych 4
Strefa grzejna PowerFlex
Liczba/średnica w mm 4/150 x 230
Moc w W/Booster/TwinBooster 2100/3000/3650
Strefa grzejna

Pozycja/rodzaj/średnica w mm
lewa strona/Mostek PowerFlex/
230 x 390

Moc w W/Booster/TwinBooster 3400/4800/7300
Strefa grzejna

Pozycja/rodzaj/średnica w mm
prawa strona/Mostek PowerFlex/
230 x 390

Moc w W/Booster/TwinBooster 3400/4800/7300
Komfort obsługi
Sterowanie/kolor wskaźników SmartSelect/żółty
Stałe rozpoznawanie garnków/utrzymywanie ciepła •/•
Funkcja Stop&Go/Recall •/•
Minutnik/automatyka wyłączania/automatyka gotowania •/•/•
Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów) •
Funkcja pracy dodatkowej 5/15 min. •
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/Con@ctivity 3.0 •/•
Ekologia***
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/Klasa efektywności 
pochłaniania zanieczyszczeń A++/A
Roczne zużycie energii w kWh/silnik Eco 25,1/•
Komfort pielęgnacji
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne/bezpieczne czyszczenie •/•
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover •
System filtrowania
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce 1
Wydajność powietrza przy maks. przekroju wylotu dla obiegu 
otwartego
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 490
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 69/54
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 570
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 73/59
Wydajność przepływu powietrza dla trybu zamkniętego 
obiegu powietrza
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 420
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 70/56
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 510
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 75/61
Bezpieczeństwo
Wyłącznik bezpieczeństwa/blokada zmian ustawień/blokada uruchomienia •/•/•
Kontrola błędów obsługi/zintegrowany wentylator chłodzący/
zabezpieczenie przed przegrzaniem •/•/•
Wskazania ciepła skumulowanego •
Dane techniczne zestawu
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.) 800 x 206 x 520
Wysokość zabudowy ze skrzynką przyłączeniową w mm 200
Wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu w blat 780 x 500
Wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy zabudowie nablatowej 780 x 500
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V 7,500/230
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Kabel przyłączeniowy bez wtyczki •
Akcesoria dodatkowe
Zestaw do przebudowy-obieg zamknięty/filtr węglowy DUU 1000-2/DKF 1000-R
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Wolność gotowania
Elegancja i elastyczność

Gaz
Gaz jest źródłem energii prymarnej. Ozna-
cza to, że jego pochodzenie jest całkowicie 
naturalne i do wykorzystania nie są 
potrzebne żadne procesy przetwarzania. 
Dlatego gotowanie na gazie jest bardzo 
przyjazne środowisku.

Indukcja
Szybkość i wydajność: przy gotowaniu 
z indukcją ciepło powstaje bezpośrednio  
na dnie garnka, a wielkość garnka zostaje 
automatycznie rozpoznana. Nie ma żadnych 
strat energii. Gotowanie jest wyjątkowo 
bezpieczne, ponieważ obszar wokół stref 
grzejnych pozostaje chłodny. Wyjątkowa 
jest również szybkość stref grzejnych 
PowerFlex. Dzięki swoim zaletom system 
indukcyjny znajduje zastosowanie w wielu 
profesjonalnych kuchniach.

Wok indukcyjny
Patelnia wok Miele jest doskonale dopaso-
wana do płyty i zapewnia perfekcyjne 
ułożenie w specjalnym wgłębieniu. Dzięki 
temu następuje idealne rozdzielenie ciepła, 
a wynik końcowy jest znakomity. Dodat-
kowo inteligentny system ControlInduc® 
zapobiega przegrzewaniu się olejów i innych 
tłuszczów. Wok indukcyjny oferuje ponadto 
wyjątkowe funkcje, np. technologię Booster.

TeppanYaki
Gotowanie na tepanie zalicza się do kulinar-
nych specjalności nowoczesnej kuchni. 
Potrawy są przygotowywane bezpośrednio 
na gorącej powierzchni ze stali szlachetnej. 
Podgrzewane indukcyjnie urządzenie 
dysponuje dwoma oddzielnymi strefami 
grzejnymi: w ten sposób można jednocze-
śnie przygotować kilka potraw o różnej 
temperaturze i utrzymywać ich ciepło. 

Wyciąg nablatowy
Dzięki nowemu wyciągowi nablatowemu 
możliwe jest gotowanie bez uciążliwych 
oparów i zapachów. Dzięki umieszczeniu 
pomiędzy dwoma elementami SmartLine 
opary są odsysane dokładnie tam, gdzie 
powstają. Wyciąg nablatowy można 
umieszczać obok elementów gazowych. 
W takim przypadku osłona służy jako 
magnetyczna ochrona przed płomieniami.
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Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb
Najciekawsze zalety* elementów SmartLine

* w zależności od modelu

PowerFlex
Różnorodność i elastyczność: 

także duże naczynia do gotowania zostaną 
podgrzane szybko i bez problemu.

SmartSelect
W tym wariancie sterowania 

można szybko i intuicyjnie wybierać 
poziomy mocy i czasy. Do każdej strefy 
grzejnej przyporządkowany jest podświe-
tlony na żółto rząd cyfr. W ten sposób 
zapewniona jest dobra czytelność pod 
każdym kątem. Czasy timera są jeszcze 
wygodniejsze do ustawienia dzięki oddziel-
nemu wybieraniu minutnika i automatyce 
wyłączania oraz trzymiejscowym 
wskazaniom.

TwinBooster
Unikalna elastyczność: moc 

indukcji może być rozdzielona indywidual-
nie, ewentualnie przydzielona tylko do 
jednej strefy.

Ruszty ComfortClean
Czystość w kilka minut: wystarczy zdjąć 
ruszty i umyć je w zmywarce. Płyta zawsze 
wygląda jak nowa.

Palnik Wok
Profesjonalizm: wydajny palnik wok do 
pojedynczej lub oddzielnej regulacji obu 
pierścieni płomieni.

GasStop
Bezpieczeństwo: gdy zgaśnie płomień, 
a zapłon nie jest możliwy, następuje auto-
matyczne odcięcie dopływu gazu.
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SmartLine
Dowolne możliwości łączenia wszystkich elementów 
SmartLine.

Sterowanie
Szybkie i intuicyjnie wybieranie poziomów mocy 
i czasów. Podświetlone na żółto rzędy cyfr.

Szybki i łatwy wybór każdej strefy grzejnej za pomocą 
oddzielnego pokrętła.

Elastyczność
Duża powierzchnia dla dwóch garnków czy patelni lub 
większej brytfanny.

Optymalne wyniki dzięki grzaniu indukcyjnemu i techno-
logii Booster.

Potrawy są przygotowywane bezpośrednio na gorącej 
powierzchni ze stali szlachetnej. Dwa oddzielnie regulo-
wane obwody ciepła.

TwinBooster
Dwa stopnie mocy dla niesamowicie krótkich czasów 
zagotowania.

Utrzymywanie w cieple
Niezależne od ilości utrzymywanie ciepła w temperaturze 
serwowania.

GasStop
Wysokie bezpieczeństwo dzięki natychmiastowemu 
przerwaniu doprowadzania gazu w razie zaniku 
płomienia.

10 x filtr
10-warstwowy metalowy filtr tłuszczu nadaje się do 
mycia w zmywarce.

Silnik ECO
Szczególnie wydajny wyciąg nablatowy.

Efektywność energetyczna
Wyświetlenie klasy efektywności energetycznej A.

Co oznacza dany symbol?
Przegląd wszystkich symboli elementów SmartLine
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Płyty SmartLine – Indukcja
Opisy produktowe

Model CS 7611 FL CS 7612 FL
Rodzaj grzania
Rodzaj grzania – ceramiczna z indukcją
Konstrukcja
SmartLine • •
Elegancka powierzchnia szklano-ceramiczna • •
Kolor szkła ceramicznego Czarny Czarny
Wpasowana w blat • •
Bezramowa nablatowa • •
Żeliwne ruszty do stawiania garnków (emaliowane na czarny mat) – –
Odlewany ruszt grilla – –
Powierzchnia Tepan ze stali szlachetnej – –
Wgłębienie woka ze szkła • –
Wyposażenie stref grzejnych
Ilość stref grzejnych 1 2
Strefa grzejna PowerFlex
Liczba/średnica w mm –/– –/–
Moc w W/Booster/TwinBooster –/–/– –/3000/3650
Strefa grzejna

Pozycja/rodzaj/średnica w mm
pośrodku/Płyta grzejna do 
woka/Ø 300 pośrodku/PowerFlex/230 x 390

Moc w W/Booster/TwinBooster 2500/3000/– 2100/3000/3650
Strefa grzejna
Pozycja/rodzaj/średnica –/–/– –/–/–
Moc w W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/–
Komfort obsługi
Obsługa poprzez pokrętła – –
Elektryczny zapłon - obsługa jedną ręką – –
Obsługa poprzez przyciski dotykowe SmartSelect SmartSelect
Kolor wyświetlacza żółty żółty
Cyfrowe wskazania poziomów mocy • •
Stałe rozpoznawanie garnków • •
Funkcja Recall • •
Funkcja Stop&Go • •
Minutnik • •
Automatyczne wyłączanie • •
Automatyka gotowania • •
Utrzymywanie ciepła • •
Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów) • •
Komfort pielęgnacji
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne • •
Przycisk bezpiecznego czyszczenia • •
Ruszty do mycia w zmywarce – –
Ruszt grilla nadający się do mycia w zmywarce – –
Bezpieczeństwo
Wyłącznik bezpieczeństwa/blokada zmian ustawień/blokada 
uruchomienia •/•/• •/•/•
Kontrola błędów obsługi/zintegrowany wentylator chłodzący/
zabezpieczenie przed przegrzaniem •/•/• •/•/•
Wskazania ciepła skumulowanego • •
GasStop – –
Dane techniczne
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.) 378 x 134 x 520 378 x 51 x 520
Maksymalna wysokość zabudowy w mm 129 51
Wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) zabudowa na blacie 358 x 500 358 x 500
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu 
w blat 382 x 524 382 x 524
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu 
w blat 358 x 500 358 x 500
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V 3,000/220 – 240 3,600/230
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Kabel przyłączeniowy bez wtyczki • •
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Płyty SmartLine – Gaz
Opisy produktowe

Model CS 7102 FL
Rodzaj grzania
Rodzaj grzania Gazowa
Konstrukcja
SmartLine •
Elegancka powierzchnia szklano-ceramiczna •
Kolor szkła ceramicznego Czarny
Wpasowana w blat •
Bezramowa nablatowa •
Żeliwne ruszty do stawiania garnków (emaliowane na czarny mat) •
Odlewany ruszt grilla –
Powierzchnia Tepan ze stali szlachetnej –
Wgłębienie woka ze szkła –
Wyposażenie stref grzejnych
Ilość stref grzejnych 2
Strefa grzejna PowerFlex
Liczba/średnica w mm –/–
Moc w W/Booster/TwinBooster –/–/–
Strefa grzejna

Pozycja/rodzaj/średnica w mm
z przodu pośrodku/Palnik 
normalny/Ø 120 – 220

Moc w W/Booster/TwinBooster 1700/–/–
Strefa grzejna

Pozycja/rodzaj/średnica
z tyłu pośrodku/Palnik mocny/ 
Ø 140 – 240

Moc w W/Booster/TwinBooster 2700/–/–
Komfort obsługi
Obsługa poprzez pokrętła •
Elektryczny zapłon - obsługa jedną ręką •
Obsługa poprzez przyciski dotykowe –
Kolor wyświetlacza –
Cyfrowe wskazania poziomów mocy –
Stałe rozpoznawanie garnków –
Funkcja Recall –
Funkcja Stop&Go –
Minutnik –
Automatyczne wyłączanie –
Automatyka gotowania –
Utrzymywanie ciepła –
Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów) –
Komfort pielęgnacji
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne •
Przycisk bezpiecznego czyszczenia –
Ruszty do mycia w zmywarce •
Ruszt grilla nadający się do mycia w zmywarce –
Bezpieczeństwo
Wyłącznik bezpieczeństwa/blokada zmian ustawień/blokada 
uruchomienia –/–/–
Kontrola błędów obsługi/zintegrowany wentylator chłodzący/
zabezpieczenie przed przegrzaniem –/–/–
Wskazania ciepła skumulowanego –
GasStop •
Dane techniczne
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.) 378 x 92 x 520
Maksymalna wysokość zabudowy w mm 92
Wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) zabudowa na blacie 358 x 500
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu 
w blat 382 x 524
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu 
w blat 358 x 500
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V 0,025/230
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Kabel przyłączeniowy bez wtyczki •
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Płyty SmartLine – Teppan
Opisy produktowe

Model CS 7632 FL
Rodzaj grzania
Rodzaj grzania –
Konstrukcja
SmartLine •
Elegancka powierzchnia szklano-ceramiczna •
Kolor szkła ceramicznego czarny
Wpasowana w blat •
Bezramowa nablatowa •
Żeliwne ruszty do stawiania garnków (emaliowane na czarny mat) –
Odlewany ruszt grilla –
Powierzchnia Tepan ze stali szlachetnej –
Wgłębienie woka ze szkła –
Wyposażenie stref grzejnych
Ilość stref grzejnych 2
Strefa grzejna PowerFlex
Liczba/średnica w mm –/–
Moc w W/Booster/TwinBooster –/–/–
Strefa grzejna
Pozycja/rodzaj/średnica w mm –/–/–
Moc w W/Booster/TwinBooster –/–/–
Strefa grzejna
Pozycja/rodzaj/średnica –/–/–
Moc w W/Booster/TwinBooster –/–/–
Komfort obsługi
Obsługa poprzez pokrętła –
Elektryczny zapłon - obsługa jedną ręką –
Obsługa poprzez przyciski dotykowe SmartSelect
Kolor wyświetlacza żółty
Cyfrowe wskazania poziomów mocy –
Stałe rozpoznawanie garnków –
Funkcja Recall •
Funkcja Stop&Go •
Minutnik •
Automatyczne wyłączanie •
Automatyka gotowania –
Utrzymywanie ciepła •
Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów) •
Komfort pielęgnacji
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne •
Przycisk bezpiecznego czyszczenia •
Ruszty do mycia w zmywarce –
Ruszt grilla nadający się do mycia w zmywarce –
Bezpieczeństwo
Wyłącznik bezpieczeństwa/blokada zmian ustawień/blokada 
uruchomienia •/•/•
Kontrola błędów obsługi/zintegrowany wentylator chłodzący/
zabezpieczenie przed przegrzaniem •/•/•
Wskazania ciepła skumulowanego •
GasStop –
Dane techniczne
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.) 378 x 60 x 520
Maksymalna wysokość zabudowy w mm 60
Wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) zabudowa na blacie 358 x 500
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu 
w blat 382 x 524
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu 
w blat 358 x 500
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V 2,600/220 – 240
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Kabel przyłączeniowy bez wtyczki •
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Płyty SmartLine - wyciąg nablatowy
Opisy produktowe

Model CSDA 7000 FL
Rodzaj
Wyciąg nablatowy •
Design
Wpasowana w blat/Bezramowa nablatowa •/•
Tryb pracy
Obieg otwarty/Obieg zamknięty •/•
Komfort użytkowania
Obsługa poprzez przyciski dotykowe SmartSelect
Cyfrowe wskazania poziomów mocy/kolor wyświetlacza •/żółty
Liczba filtrów 10-warstwowych nadających się do mycia w zmywarce 1
Łatwe do czyszczenia wnętrze CleanCover •
Łatwe w czyszczeniu szkło ceramiczne •
Funkcja pracy dodatkowej 5 min. •
Bezpieczeństwo
Wyłącznik bezpieczeństwa •
FlameGuard (ochrona płomienia gazowego) •
Dane techniczne
Wymiary w mm (wys. x szer. x gł.) 170 x 120 x 520
Wysokość zabudowy ze skrzynką przyłączeniową w mm 168
Wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.), nablatowo 100 x 500
Wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.), wpasowane w blat wewnątrz 100 x 500
Wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.), wpasowane w blat na zewnątrz 124 x 524
Całkowita moc przyłączeniowa w kW 0170
Napięcie w V/Zabezpieczenie w A 230/10
Ekologia
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/Klasa efektywności 
pochłaniania zanieczyszczeń A+/B
Roczne zużycie prądu (kWh) 29,3
Silnik ECO •
Wydajność przepływu powietrza przy maks. przekroju wylotu 
dla obiegu otwartego
Otwarty obieg powietrza
Poziom 3: wydajność przepływu powietrza (m³/h) 440
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 66/51
Poziom intensywny: wydajność (m³/h) 535
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 70/55
Obieg zamknięty
Poziom 3: wydajność przepływu powietrza (m³/h) 380
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 73/58
Poziom intensywny: wydajność (m³/h) 460
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 78/63
Wskazówki montażowe
Wentylator cokołowy z przyłączem wydmuchowym •
Przyłącze wydmuchowe z boku i z tyłu •
Głębokość króćca wylotowego w mm (szer. x gł.) 222 x 89
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Kabel przyłączeniowy z wtyczką •
System kanałów do wentylatora cokołowego •
Akcesoria dodatkowe
Zestaw do przebudowy na obieg zamknięty/Regenerowalny filtr z 
węgla aktywnego DUU 1000-2/DKF 1000 R
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 P Ł Y T Y
G A Z O W E
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Płyty gazowe
Płyty gazowe Miele można zamontować 
niezależnie od piekarnika, a przestrzeń pod 
płytą grzejną wykorzystać na szufladę lub 
szafkę. W ten sposób można zachować 
pełną elastyczność przy planowaniu kuchni.

Gaz
Gaz jest źródłem energii prymarnej. Ozna-
cza to, że jego pochodzenie jest całkowicie 
naturalne i do wykorzystania nie są 
potrzebne żadne procesy przetwarzania. 
Gotowanie na gazie jest dlatego bardzo 
przyjazne środowisku. Gaz ma bardzo 
długą tradycję. Pierwsze kuchnie gazowe 
powstały już w XIX wieku, długo przed 
pojawieniem się kuchni elektrycznych.

19-0254_Part16_KMGas_Gen7000_Kurz_PL.indd   148 22.05.19   08:29



149

P
ły

ty
 g

az
ow

e

Perfekcyjne dopasowanie
Różnorodność płyt gazowych

Klasyczne
Szerokość 60 cm – płyty grzejne 
z 3–4 palnikami

Komfort
Szerokość 75 cm – płyty grzejne 
z 4–5 palnikami

Duże
Szerokość 90 cm – bardzo szeroki wariant 
płyty grzejnej z 5 palnikami

Różnorodność rozmiarów Filozofia obsługiWersje wzornicze

Klasyczne – płyty gazowe na podstawie 
ze stali szlachetnej

Zintegrowane – płaskie płyty gazowe na 
podstawie ze stali szlachetnej

Eleganckie – płyty gazowe na podstawie 
ze szkła ceramicznego

Płyty gazowe bez układu 
elektronicznego
Wszystkie płyty gazowe Miele są wyposa-
żone w termoelektryczne zabezpieczenie 
przeciwwypływowe gazu tzw. GasStop. 
W razie zaniku płomienia dopływ gazu 
zostaje natychmiast przerwany, co zapo-
biega jego przypadkowemu ulatnianiu się.

Płyty gazowe z układem elektronicznym
QuickStart* zapewnia przyspieszony 
zapłon, GasStop & ReStart* to gwarancja 
automatycznego, ponownego zapłonu 
w razie zaniku płomienia. Niektóre wersje 
są dodatkowo wyposażone w minutnik, 
a także wskaźnik zalegania ciepła.

* Patent: DE 102007015822
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Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb
Najciekawsze zalety* płyt gazowych

* w zależności od modelu
** DE 102007015822 (opatentowane)

Quickstart**
Bez naciskania i przytrzymywania: łatwa 
i komfortowa obsługa dzięki elektronice 
włączania. Wystarczy przekręcić pokrętło.

Płyty gazowe z układem elektronicznym
Płyty gazowe wyposażone w układ elektro-
niczny zapewniają funkcje, które oferują 
jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa 
i komfortu: GasStop & ReStart* to gwaran-
cja automatycznego, ponownego zapłonu 
w razie zaniku płomienia, a QuickStart** 
zapewnia przyspieszony zapłon. Niektóre 
modele są dodatkowo wyposażone 
w minutnik, a także wskaźnik gorąca 
i wskaźnik zalegania ciepła.

GasStop & ReStart**
Bezpieczne gotowanie: jeżeli płomień 
zgaśnie, zapali się ponownie. Jeżeli się to 
nie uda, dopływ gazu zostanie wstrzymany.

Ruszty ComfortClean
Czystość w kilka minut: wystarczy zdjąć 
ruszty i umyć je w zmywarce. Płyta zawsze 
wygląda jak nowa.

Palnik Wok
Profesjonalny: pojedynczy lub podwójny 
palnik wok do ogólnej lub osobnej regulacji 
obu pierścieni płomieni.
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Sterowanie
Wybór programów i czasów za pomocą pokrętła.

Bezpieczeństwo
Większy komfort dzięki funkcji ponownego zapalania 
zgaszonego płomienia.

Natychmiastowe przerwanie doprowadzania gazu 
w razie zaniku płomienia.

Quickstart
Większy komfort dzięki przyspieszonemu zapalaniu 
płomienia gazowego.

Ruszty
Łatwe czyszczenie emaliowanych rusztów w zmywarce.
  
 
PerfectClean
Opatentowane uszlachetnienie powierzchni zapewnia-
jące niezwykłą wygodę czyszczenia.

Co oznacza dany symbol?
Przegląd wszystkich symboli płyt gazowych
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Płyty gazowe
Opisy produktowe

Model KM 2010 KM 2034 KM 2356-1
Rodzaj grzania
Rodzaj grzania Gazowa Gazowa Gazowa
Rodzaj
Z własnym sterowaniem • • •
Design
Stalowa rama dookoła – – –
Powierzchnia ze stali szlachetnej/Powierzchnia wbudowana w blat •/– •/– •/–
Żeliwne ruszty do stawiania garnków (emaliowane na czarny mat) • • •
Wyposażenie stref grzejnych
Ilość stref grzejnych 4 5 5
Strefa grzejna

Pozycja/rodzaj
z przodu z lewej strony/Palnik 
mocny

z przodu z lewej strony/Palnik 
mocny

z przodu z lewej strony/Palnik 
energooszczędny

Maks. moc w W 2600 2600 1000
Strefa grzejna

Pozycja/rodzaj
z tyłu po lewej stronie/Palnik 
energooszczędny

z tyłu po lewej stronie/Palnik 
energooszczędny

z tyłu po lewej stronie/Palnik 
mocny

Maks. moc w W 1000 1000 2700
Strefa grzejna

Pozycja/rodzaj
z tyłu po prawej stronie/Palnik 
normalny pośrodku/Palnik dual-wok pośrodku/Palnik dual-wok

Maks. moc w W 1750 4200 4500
Strefa grzejna

Pozycja/rodzaj
z przodu z prawej strony/Palnik 
normalny

z tyłu po prawej stronie/Palnik 
normalny

z tyłu po prawej stronie/Palnik 
normalny

Maks. moc w W 1750 1750 1700
Strefa grzejna

Pozycja/rodzaj –/–
z przodu z prawej strony/Palnik 
normalny

z przodu z prawej strony/Palnik 
normalny

Maks. moc w W – 1750 1700
Komfort obsługi
Obsługa poprzez pokrętła • • •
Minutnik – – –
Elektryczny zapłon - obsługa jedną ręką/QuickStart •/– •/– •/•
Komfort pielęgnacji
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne – – –
Ruszty do mycia w zmywarce – – •
Palnik PerfectClean • • –
Bezpieczeństwo
Blokada uruchomienia – – –
Wskaźnik gorącej strefy/wskaźnik zalegania ciepła –/– –/– –/–
GasStop/GasStop & ReStart •/– •/– –/•
Dane techniczne
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.) 650 x 90 x 520 750 x 90 x 520 888 x 105 x 508
Maksymalna wysokość zabudowy w mm 35 – 101
Wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) 560 x 480 560 x 480 862 x 490
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V 7,100/230 – 240 11,300/230 – 240 11,900/230
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Kabel przyłączeniowy bez wtyczki • • •
Zestaw dysz do gazu płynnego/zestaw dysz do gazu ziemnego –/– –/– –/–
Pierścień do woka/pierścień do małych filiżanek –/– –/– •/•
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Płyty gazowe
Opisy produktowe

Model KM 3054-1
Rodzaj grzania
Rodzaj grzania Gazowa
Rodzaj
Z własnym sterowaniem •
Design
Stalowa rama dookoła –
Powierzchnia ze stali szlachetnej/Powierzchnia wbudowana w blat –/–
Żeliwne ruszty do stawiania garnków (emaliowane na czarny mat) •
Wyposażenie stref grzejnych
Ilość stref grzejnych 5
Strefa grzejna

Pozycja/rodzaj
lewa strona pośrodku/Palnik 
dual-wok

Maks. moc w W 4700
Strefa grzejna

Pozycja/rodzaj
z tyłu pośrodku/Palnik 
energooszczędny

Maks. moc w W 1000
Strefa grzejna

Pozycja/rodzaj
z tyłu po prawej stronie/Palnik 
normalny

Maks. moc w W 1700
Strefa grzejna

Pozycja/rodzaj
z przodu z prawej strony/Palnik 
normalny

Maks. moc w W 1700
Strefa grzejna
Pozycja/rodzaj z przodu pośrodku/Palnik mocny
Maks. moc w W 2700
Komfort obsługi
Obsługa poprzez pokrętła •
Minutnik –
Elektryczny zapłon - obsługa jedną ręką/QuickStart •/•
Komfort pielęgnacji
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne •
Ruszty do mycia w zmywarce •
Palnik PerfectClean –
Bezpieczeństwo
Blokada uruchomienia –
Wskaźnik gorącej strefy/wskaźnik zalegania ciepła •/•
GasStop/GasStop & ReStart –/•
Dane techniczne
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.) 942 x 53 x 526
Maksymalna wysokość zabudowy w mm –
Wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) 916 x 500
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V 11,900/220 – 240
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Kabel przyłączeniowy bez wtyczki •
Zestaw dysz do gazu płynnego/zestaw dysz do gazu ziemnego –/–
Pierścień do woka/pierścień do małych filiżanek •/•
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Na każde wyzwanie
Rodzaje wyciągów

Wyciągi przyścienne i wyspowe
Kuchnia, która przyciąga wzrok

Wyciąg sufitowy
Zintegrowana funkcja wentylacji zapewnia 
szersze perspektywy i więcej możliwości

Wyciąg wyspowy

Wyciąg przyścienny

Wyciąg nablatowy Downdraft
Eleganckie rozwiązanie za płytą grzejną

Wyciągi kuchenne do zabudowy
Optymalne rozwiązanie do każdej kuchni

Wyciąg kominowy

Wyciąg podszafkowy Wyciąg kasetonowy

Wyciąg nablatowy
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Optymalne rozmiary
Szerokości wyciągów kuchennych

Odpowiedni klimat pomieszczenia
Tryby pracy wyciągów kuchennych

Podczas gotowania, a zwłaszcza smażenia powstają opary, składające się z pary wodnej, 
cząsteczek tłuszczu oraz zapachów. Jeżeli powietrze w kuchni nie jest odsysane i filtrowane, 
opary pozostają w pomieszczeniu i negatywnie wpływają na jego klimat. Z biegiem czasu 
ucierpią na tym meble kuchenne, tapety, powłoki malarskie itd., ponieważ to na nich osa-
dzają się opary i tłuszcz. Aby zapewnić wydajne czyszczenie powietrza, są dostępne trzy 
tryby pracy: obieg otwarty, obieg otwarty z wentylatorem zewnętrznym i obieg zamknięty.

Obieg otwarty – wysoka wydajność 
i odprowadzanie wilgoci

Obieg otwarty z wentylatorem zewnętrz-
nym – wydajny i wyjątkowo cichy

Obieg zamknięty – łatwa obsługa i niskie 
zużycie energii

Do mniejszych i średnich kuchni
Wyciągi kuchenne
• szerokość 55 cm
• szerokość 60 cm
• szerokość 70 cm

Do dużych i otwartych kuchni
Wyciągi kuchenne
• szerokość 90 cm • szerokość 100 cm
• szerokość 110 cm  • szerokość 120 cm
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Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb
Najciekawsze zalety* wyciągów kuchennych

* w zależności od modelu

Silnik ECO
Siła i cicha praca: silnik prądu stałego 
oszczędza nawet do 70% energii w porów-
naniu z tradycyjnymi wentylatorami.

Con@ctivity 3.0
Skup się na gotowaniu: wyciąg reaguje 
automatycznie zaraz po włączeniu lub 
wyłączeniu płyty grzejnej. Moc ssania 
dopasowuje się do ustawień płyty i zapew-
nia przyjemną atmosferę w pomieszczeniu. 
Urządzenia komunikują się ze sobą przez 
sieć wi-fi. Dzięki Con@ctivity 3.0 zintegru-
jesz wyciąg i płytę grzejną w Miele@home.

Klasa efektywności energetycznej
Przejrzysta forma: etykieta energetyczna 
informuje o ekonomiczności i wydajności.

Tryb Silence
Wydajny i bardzo cichy: wentylator jest 
wyposażony w specjalne maty dźwięko-
chłonne, które skutecznie izolują hałas.

Miele CleanCover
Ochrona i łatwe czyszczenie: zamknięta, 
gładka powierzchnia zapobiega kontaktowi 
z kablami i częściami silnika.

Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej 
(10-warstwowe)
Wygodne czyszczenie: wysokiej jakości 
metalowe filtry tłuszczu są bardzo wytrzy-
małe i nadają się do mycia w zmywarce. 

19-0254_Part17_DA_Gen7000_Kurz_PL.indd   163 29.05.19   08:27



164

Efektywność energetyczna
Oznaczone są klasy efektywności energetycznej od A++ 
do B.

Con@ctivity
 Funkcja automatyczna oparta na technologii bezprzewo-
dowej wi-fi (3.0) lub radiowej (2.0) w celu uzyskania 
optymalnej atmosfery w pomieszczeniu i najwyższego 
komfortu obsługi.

Oparta na technologii bezprzewodowej wi-fi funkcja 
automatyczna zapewniająca optymalną atmosferę 
w pomieszczeniu i najwyższy komfort obsługi.

MobileControl
Sprawdzanie statusu i sterowanie urządzeniami za 
pomocą smartfonu lub tabletu.

10 x filtr
10-warstwowy metalowy filtr tłuszczu nadaje się do 
mycia w zmywarce.

Wskaźnik wymiany filtra
Optyczny wskaźnik filtra węglowego i tłuszczowego.
  
 
Silnik ECO
Niezwykle wydajny wyciąg kuchenny.

Oświetlenie LED
Optymalne oświetlenie całej płyty grzejnej.

Indywidualne dopasowanie
Dostosowanie wymiarów i kolorów do potrzeb klienta.
  
 
Ruchomy wyciąg
Prawidłowe ustawienie wysokości wyciągu w każdej 
sytuacji roboczej.

Co oznacza dany symbol?
Przegląd wszystkich symboli wyciągów
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Wyciągi przyścienne
Opisy produktowe

Model DA 6096 W White Wing DA 6096 W EXT White Wing DA 6096 W Black Wing
Konstrukcja i programy
Wyciągi przyścienne/wyspowe/wyciągi sufitowe •/–/– •/–/– •/–/–
Możliwość przygotowania wyciągu wedle życzenia Klienta – – –
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern •/•/– •/–/• •/•/–
Komfort obsługi
Przyciski dotykowe z diodami LED/Obsługa dotykowa na szkle •/– •/– •/–
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce 1 1 1
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover • • •
Pakiet akustyczny/wyłącznik bezpieczeństwa/
funkcja pracy dodatkowej 5 l. 15 min. –/•/– –/•/– –/•/–
Programowany wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego –/– –/– –/–
Wyciągi kuchenne z motoryczną zmianą pozycji – – –
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/– –/–/– –/–/–
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 –/– –/– –/–
Ekologia*
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń B/B A++/– B/B
Roczne zużycie energii w kWh/rok 70,4 6,6 70,4
Silnik prądu stałego (DC) – – –
Oświetlenie
Oświetlenie LED/ambiente •/– •/– •/–
Ilość x W 2 x 4,5 W 2 x 4,5 W 2 x 4,5 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym 
przekroju wylotu**
          Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 400 – 400
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 54/39 –/– 54/39
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 650 – 650
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 66/51 –/– 66/51
Obieg zamknięty
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 320 – 320
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 62/47 –/– 62/47
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 520 – 520
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 71/56 –/– 71/56
Dane techniczne
Całkowita wysokość okapu w obiegu otwartym i wersji Extern w mm/
w obiegu zamkniętym w mm 547 – 547 – 547 – 547 547 – 547 – 547 – 547 547 – 547 – 547 – 547
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm 898 x 547 x 523 898 x 547 x 523 898 x 547 x 523
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/
gazowymi płytami grzejnymi*** w mm 450/650 450/650 450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 0,21/230/10 0,34/230/10 0,21/230/10
Wskazówki montażowe
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku •/•/– •/•/– •/•/–
Średnica króćca wydmuchowego w mm 150 150 150
Komin teleskopowy/Teleskopowa blacha mocująca –/– –/– –/–
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Pilot zdalnego sterowania/
Moduł komunikacyjny Con@ctivity 2.0 dla płyt grzejnych –/– –/– –/–
Klapa zwrotna/zwrotnica dla obiegu zamkniętego/filtr z węgla aktywnego •/–/– •/–/– •/–/–
Króciec redukcyjny ze Ø 150 na 125 mm • • •
Akcesoria dodatkowe
Zestaw do przebudowy na obieg zamknięty/
Filtr z węgla aktywnego/Regenerowalny filtr z węgla aktywnego –/•/DKF 25-R –/–/– –/•/DKF 25-R
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406/sterowanie pilotem DARC 6 •/–/– •/–/– •/–/–
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150/Komin •/•/DADC 6000 •/•/DADC 6000 •/•/DADC 6000
Panele zasysania szczelinowego ze szkła/stali nierdzewnej –/– –/– –/–

 *  Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi  
wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.

 **  Norma dla: 
Wydajnośc pracy: EN 61591 
Głośność: EN 60704-3 
Ciśnienie akustyczne:  EN 60704-2-13

***  Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy 
większej niż 4,5 kW
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Wyciągi przyścienne
Opisy produktowe

Model DA 6096 W EXT Black Wing DA 6798 W Shape DA 6798 W EXT Shape
Konstrukcja i programy
Wyciągi przyścienne/wyspowe/wyciągi sufitowe •/–/– •/–/– •/–/–
Możliwość przygotowania wyciągu wedle życzenia Klienta – – –
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern •/–/• •/•/– •/–/•
Komfort obsługi
Przyciski dotykowe z diodami LED/Obsługa dotykowa na szkle •/– –/• –/•
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce 1 1 1
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover • • •
Pakiet akustyczny/wyłącznik bezpieczeństwa/
funkcja pracy dodatkowej 5 l. 15 min. –/•/– –/•/• –/•/•
Programowany wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego –/– •/• •/–
Wyciągi kuchenne z motoryczną zmianą pozycji – – –
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/– •/•/• •/•/•
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 –/– •/• •/•
Ekologia*
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń A++/– A+/D A++/–
Roczne zużycie energii w kWh/rok 6,6 27,8 6,6
Silnik prądu stałego (DC) – • –
Oświetlenie
Oświetlenie LED/ambiente •/– •/– •/–
Ilość x W 2 x 4,5 W 3 x 3 W 3 x 3 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym 
przekroju wylotu**
          Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) – 380 –
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) –/– 52/37 –/–
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) – 610 –
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) –/– 63/48 –/–
Obieg zamknięty
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) – 325 –
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) –/– 57/43 –/–
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) – 490 –
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) –/– 69/54 –/–
Dane techniczne
Całkowita wysokość okapu w obiegu otwartym i wersji Extern w mm/
w obiegu zamkniętym w mm 547 – 547 – 547 – 547 568 – 568 – 568 – 568 568 – 568 – 568 – 568
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm 898 x 547 x 523 898 x 568 x 493 898 x 568 x 493
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/
gazowymi płytami grzejnymi*** w mm 450/650 450/650 450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 0,34/230/10 0,09/230/10 0,01/230/10
Wskazówki montażowe
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku •/•/– •/•/– •/•/–
Średnica króćca wydmuchowego w mm 150 150 150
Komin teleskopowy/Teleskopowa blacha mocująca –/– –/– –/–
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Pilot zdalnego sterowania/
Moduł komunikacyjny Con@ctivity 2.0 dla płyt grzejnych –/– –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Klapa zwrotna/zwrotnica dla obiegu zamkniętego/
filtr z węgla aktywnego •/–/– •/–/– •/–/–
Króciec redukcyjny ze Ø 150 na 125 mm • • •
Akcesoria dodatkowe
Zestaw do przebudowy na obieg zamknięty/
Filtr z węgla aktywnego/Regenerowalny filtr z węgla aktywnego –/–/– –/•/DKF 25-R –/–/–
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406/sterowanie pilotem DARC 6 •/–/– –/•/• –/•/•
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150/Komin •/•/DADC 6000 •/•/DADC 6000 •/•/DADC 6000
Panele zasysania szczelinowego ze szkła/stali nierdzewnej –/– –/– –/–

 *  Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi  
wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.

 **  Norma dla: 
Wydajnośc pracy: EN 61591 
Głośność: EN 60704-3 
Ciśnienie akustyczne:  EN 60704-2-13

***  Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy 
większej niż 4,5 kW
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Model DA 6998 W Pearl DA 6498 W Pure Grey DA 6498 W Pure Black
Konstrukcja i programy
Wyciągi przyścienne/wyspowe/wyciągi sufitowe •/–/– •/–/– •/–/–
Możliwość przygotowania wyciągu wedle życzenia Klienta – – –
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern •/•/– •/•/– •/•/–
Komfort obsługi
Przyciski dotykowe z diodami LED/Obsługa dotykowa na szkle •/– –/• –/•
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce 1 1 1
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover • • •
Pakiet akustyczny/wyłącznik bezpieczeństwa/
funkcja pracy dodatkowej 5 l. 15 min. –/•/• –/•/• –/•/•
Programowany wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego •/• •/• •/•
Wyciągi kuchenne z motoryczną zmianą pozycji – – –
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/•/• •/•/• •/•/•
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 •/• •/• •/•
Ekologia*
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń A+/B A++/C A++/C
Roczne zużycie energii w kWh/rok 28,0 25,1 25,1
Silnik prądu stałego (DC) • • •
Oświetlenie
Oświetlenie LED/ambiente •/• •/– •/–
Ilość x W 1 x 9,7 W / 1 x 10,7 W 2 x 3 W 2 x 3 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym 
przekroju wylotu**
          Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 390 380 380
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 52/38 53/38 53/38
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 620 610 610
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 64/49 64/49 64/49
Obieg zamknięty
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 320 330 330
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 61/46 60/46 60/46
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 470 490 490
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 70/55 69/54 69/54
Dane techniczne
Całkowita wysokość okapu w obiegu otwartym i wersji Extern w mm/
w obiegu zamkniętym w mm 583 – 583 – 583 – 583 550 – 550 – 550 – 550 550 – 550 – 550 – 550
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm 900 x 583 x 537 899 x 550 x 530 899 x 550 x 530
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/
gazowymi płytami grzejnymi*** w mm 450/650 450/650 450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 0,10/230/10 0,09/230/10 0,09/230/10
Wskazówki montażowe
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku •/•/– •/•/– •/•/–
Średnica króćca wydmuchowego w mm 150 150 150
Komin teleskopowy/Teleskopowa blacha mocująca –/– –/– –/–
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Pilot zdalnego sterowania/
Moduł komunikacyjny Con@ctivity 2.0 dla płyt grzejnych –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Klapa zwrotna/zwrotnica dla obiegu zamkniętego/filtr z węgla aktywnego •/–/– •/–/– •/–/–
Króciec redukcyjny ze Ø 150 na 125 mm • • •
Akcesoria dodatkowe
Zestaw do przebudowy na obieg zamknięty/
Filtr z węgla aktywnego/Regenerowalny filtr z węgla aktywnego –/•/DKF 25-R –/•/DKF 25-R –/•/DKF 25-R
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406/sterowanie pilotem DARC 6 –/•/• –/•/• –/•/•
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150/Komin •/•/DADC 6000 •/•/DADC 6000 •/•/DADC 6000
Panele zasysania szczelinowego ze szkła/stali nierdzewnej –/– –/– –/–

 *  Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi  
wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.

 **  Norma dla: 
Wydajnośc pracy: EN 61591 
Głośność: EN 60704-3 
Ciśnienie akustyczne:  EN 60704-2-13

***  Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy 
większej niż 4,5 kW

19-0254_Part17_DA_Gen7000_Kurz_PL.indd   167 29.05.19   08:28



168

Wyciągi przyścienne
Opisy produktowe

Model DA 7198 W Triple Grey DA 7198 W Triple Black
Konstrukcja i programy
Wyciągi przyścienne/wyspowe/wyciągi sufitowe •/–/– •/–/–
Możliwość przygotowania wyciągu wedle życzenia Klienta – –
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern •/•/– •/•/–
Komfort obsługi
Przyciski dotykowe z diodami LED/Obsługa dotykowa na szkle •/– •/–
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce 1 1
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover • •
Pakiet akustyczny/wyłącznik bezpieczeństwa/
funkcja pracy dodatkowej 5 l. 15 min. –/•/• –/•/•
Programowany wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego •/• •/•
Wyciągi kuchenne z motoryczną zmianą pozycji – –
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/•/• •/•/•
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 •/• •/•
Ekologia*
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń A+/B A+/B
Roczne zużycie energii w kWh/rok 26,0 26,0
Silnik prądu stałego (DC) • •
Oświetlenie
Oświetlenie LED/ambiente •/– •/–
Ilość x W 2 x 3 W 2 x 3 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym 
przekroju wylotu**
          Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 375 375
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 60/45 60/45
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 600 600
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 72/57 72/57
Obieg zamknięty
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 265 265
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 66/51 66/51
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 375 375
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 75/61 75/61
Dane techniczne
Całkowita wysokość okapu w obiegu otwartym i wersji Extern w mm/
w obiegu zamkniętym w mm 440 – 440 – 440 – 440 440 – 440 – 440 – 440
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm 880 x 440 x 433 880 x 440 x 433
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/
gazowymi płytami grzejnymi*** w mm 450/650 450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 0,11/230/10 0,11/230/10
Wskazówki montażowe
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku •/•/– •/•/–
Średnica króćca wydmuchowego w mm 150 150
Komin teleskopowy/Teleskopowa blacha mocująca –/– –/–
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Pilot zdalnego sterowania/
Moduł komunikacyjny Con@ctivity 2.0 dla płyt grzejnych –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Klapa zwrotna/zwrotnica dla obiegu zamkniętego/filtr z węgla aktywnego •/–/– •/–/–
Króciec redukcyjny ze Ø 150 na 125 mm • •
Akcesoria dodatkowe
Zestaw do przebudowy na obieg zamknięty/
Filtr z węgla aktywnego/Regenerowalny filtr z węgla aktywnego –/•/DKF 11-R –/•/DKF 11-R
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406/sterowanie pilotem DARC 6 –/•/• –/•/•
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150/Komin •/•/DADC 7000 •/•/DADC 7000
Panele zasysania szczelinowego ze szkła/stali nierdzewnej –/– –/–

 *  Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi  
wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.

 **  Norma dla: 
Wydajnośc pracy: EN 61591 
Głośność: EN 60704-3 
Ciśnienie akustyczne:  EN 60704-2-13

***  Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy 
większej niż 4,5 kW
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Model PUR 98 W DA 4228 W Puristic Plus DA 4228 W EXT Puristic Plus
Konstrukcja i programy
Wyciągi przyścienne/wyspowe/wyciągi sufitowe •/–/– •/–/– •/–/–
Możliwość przygotowania wyciągu wedle życzenia Klienta • • •
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern •/•/– •/–/– •/–/•
Komfort obsługi
Przyciski dotykowe z diodami LED/Obsługa dotykowa na szkle •/– •/– •/–
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce 3 4 4
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover • • •
Pakiet akustyczny/wyłącznik bezpieczeństwa/
funkcja pracy dodatkowej 5 l. 15 min. –/•/– •/•/• •/•/•
Programowany wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego –/– •/– •/–
Wyciągi kuchenne z motoryczną zmianą pozycji – – –
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/– •/•/– •/•/–
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 –/– •/• •/•
Ekologia*
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń A/A A++/A A++/–
Roczne zużycie energii w kWh/rok 49,7 28,8 6,6
Silnik prądu stałego (DC) – • –
Oświetlenie
Oświetlenie LED/ambiente •/– •/– •/–
Ilość x W 3 x 3 W 3 x 3 W 3 x 3 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym 
przekroju wylotu**
          Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 395 390 –
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 56/41 52/37 –/–
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 650 630 –
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 67/52 64/49 –/–
Obieg zamknięty
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 330 – –
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 64/48 –/– –/–
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 460 – –
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 71/56 –/– –/–
Dane techniczne
Całkowita wysokość okapu w obiegu otwartym i wersji Extern w mm/
w obiegu zamkniętym w mm 685 – 1.005 – 815 – 1.135 685 – 1.005 – – – – 685 – 1.005 – – – –
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm 898 x 62 x 500 1.198 x 62 x 500 1.198 x 62 x 500
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/
gazowymi płytami grzejnymi*** w mm 450/650 450/650 450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 0,23/230/10 0,09/230/10 0,01/230/10
Wskazówki montażowe
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku •/•/– •/•/– •/•/–
Średnica króćca wydmuchowego w mm 150 150 150
Komin teleskopowy/Teleskopowa blacha mocująca •/– •/• •/•
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Pilot zdalnego sterowania/
Moduł komunikacyjny Con@ctivity 2.0 dla płyt grzejnych –/– –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Klapa zwrotna/zwrotnica dla obiegu zamkniętego/
filtr z węgla aktywnego •/–/– •/–/– •/–/–
Króciec redukcyjny ze Ø 150 na 125 mm • • •
Akcesoria dodatkowe
Zestaw do przebudowy na obieg zamknięty/
Filtr z węgla aktywnego/Regenerowalny filtr z węgla aktywnego DUW 20/•/DKF 12-R –/–/– –/–/–
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406/sterowanie pilotem DARC 6 •/–/– –/•/• –/•/•
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150/Komin •/•/– •/•/– •/•/–
Panele zasysania szczelinowego ze szkła/stali nierdzewnej –/– –/– –/–

 *  Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi  
wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.

 **  Norma dla: 
Wydajnośc pracy: EN 61591 
Głośność: EN 60704-3 
Ciśnienie akustyczne:  EN 60704-2-13

***  Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy 
większej niż 4,5 kW
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Wyciągi przyścienne
Opisy produktowe

Model DA 4298 W Puristic Plus
DA 6698 W Puristic 
Edition 6000

DA 6698 W EXT Puristic 
Ed. 6000

Konstrukcja i programy
Wyciągi przyścienne/wyspowe/wyciągi sufitowe •/–/– •/–/– •/–/–
Możliwość przygotowania wyciągu wedle życzenia Klienta • • •
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern •/•/– •/•/– •/–/•
Komfort obsługi
Przyciski dotykowe z diodami LED/Obsługa dotykowa na szkle •/– –/• –/•
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce 3 3 3
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover • • •
Pakiet akustyczny/wyłącznik bezpieczeństwa/
funkcja pracy dodatkowej 5 l. 15 min. •/•/• •/•/• •/•/•
Programowany wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego •/• •/• •/–
Wyciągi kuchenne z motoryczną zmianą pozycji – – –
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/•/• •/•/• •/•/•
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 •/• •/• •/•
Ekologia*
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń A++/A A++/A A++/–
Roczne zużycie energii w kWh/rok 26,7 24,6 6,6
Silnik prądu stałego (DC) • • –
Oświetlenie
Oświetlenie LED/ambiente •/– •/– •/–
Ilość x W 3 x 3 W 3 x 3 W 3 x 3 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym 
przekroju wylotu**
          Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 390 400 –
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 52/37 52/37 –/–
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 630 640 –
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 64/49 63/48 –/–
Obieg zamknięty
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 315 315 –
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 64/49 63/48 –/–
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 460 460 –
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 73/58 72/57 –/–
Dane techniczne
Całkowita wysokość okapu w obiegu otwartym i wersji Extern w mm/
w obiegu zamkniętym w mm 685 – 1.005 – 815 – 1.135 710 – 1.030 – 840 – 1.160 710 – 1.030 – – – –
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm 898 x 62 x 500 898 x 85 x 500 898 x 85 x 500
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/
gazowymi płytami grzejnymi*** w mm 450/650 450/650 450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 0,09/230/10 0,09/230/10 0,01/230/10
Wskazówki montażowe
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku •/•/– •/•/– •/•/–
Średnica króćca wydmuchowego w mm 150 150 150
Komin teleskopowy/Teleskopowa blacha mocująca •/• •/• •/•
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Pilot zdalnego sterowania/
Moduł komunikacyjny Con@ctivity 2.0 dla płyt grzejnych –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Klapa zwrotna/zwrotnica dla obiegu zamkniętego/
filtr z węgla aktywnego •/–/– •/–/– •/–/–
Króciec redukcyjny ze Ø 150 na 125 mm • • •
Akcesoria dodatkowe
Zestaw do przebudowy na obieg zamknięty/
Filtr z węgla aktywnego/Regenerowalny filtr z węgla aktywnego DUW 20/•/DKF 12-R DUW 20/•/DKF 12-R –/–/–
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406/sterowanie pilotem DARC 6 –/•/• –/•/• –/•/•
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150/Komin •/•/– •/•/– •/•/–
Panele zasysania szczelinowego ze szkła/stali nierdzewnej –/– –/– –/–
Wersje kolorystyczne
Stal CleanSteel/BrillantWhite/ObsidianBlack •/–/– •/•/• •/•/•

 *  Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi  
wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.

 **  Norma dla: 
Wydajnośc pracy: EN 61591 
Głośność: EN 60704-3 
Ciśnienie akustyczne:  EN 60704-2-13

***  Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy 
większej niż 4,5 kW
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Wyciągi wyspowe
Opisy produktowe

Model PUR 98 D DA 4208 V D Puristic Varia
DA 4208 V D EXT Puristic 
Varia

Konstrukcja i programy
Wyciągi przyścienne/wyspowe/wyciągi sufitowe –/•/– –/•/– –/•/–
Możliwość przygotowania wyciągu wedle życzenia Klienta • • •
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern •/•/– •/•/– •/–/•
Komfort obsługi
Przyciski dotykowe z diodami LED/Obsługa dotykowa na szkle •/– •/– •/–
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce 3 3 3
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover • • •
Pakiet akustyczny/wyłącznik bezpieczeństwa/
funkcja pracy dodatkowej 5 l. 15 min. –/•/– •/•/• •/•/•
Programowany wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego –/– •/• •/–
Wyciągi kuchenne z motoryczną zmianą pozycji – • •
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/– •/•/• •/•/•
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 –/– •/• •/•
Ekologia*
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń A/A A+/A A+/–
Roczne zużycie energii w kWh/rok 51,8 30,8 8,8
Silnik prądu stałego (DC) – • –
Oświetlenie
Oświetlenie LED/ambiente •/– •/– •/–
Ilość x W 4 x 3 W 4 x 3 W 4 x 3 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym 
przekroju wylotu**
          Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 400 420 –
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 57/39 58/43 –/–
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 650 675 –
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 69/51 70/55 –/–
Obieg zamknięty
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 330 290 –
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 66/49 64/49 –/–
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 460 400 –
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 73/56 73/58 –/–
Dane techniczne
Całkowita wysokość okapu w obiegu otwartym i wersji Extern w mm/
w obiegu zamkniętym w mm 690 – 990 – 750 – 1.060 755 – 1.045 – 755 – 1.045 755 – 1.045 – – – –
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm 898 x 70 x 598 898 x 70 x 598 898 x 70 x 598
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/
gazowymi płytami grzejnymi*** w mm 450/650 450/650 450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 0,23/230/10 0,29/230/10 0,19/230/10
Wskazówki montażowe
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku •/–/– •/–/– •/–/–
Średnica króćca wydmuchowego w mm 150 150 150
Komin teleskopowy/Teleskopowa blacha mocująca •/– •/– •/–
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Pilot zdalnego sterowania/
Moduł komunikacyjny Con@ctivity 2.0 dla płyt grzejnych –/– –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Klapa zwrotna/zwrotnica dla obiegu zamkniętego/
filtr z węgla aktywnego •/–/– •/–/– •/–/–
Króciec redukcyjny ze Ø 150 na 125 mm – – –
Akcesoria dodatkowe
Zestaw do przebudowy na obieg zamknięty/Filtr z węgla 
aktywnego/Regenerowalny filtr z węgla aktywnego DUI 32/•/DKF 12-R DUI 32/•/DKF 12-R –/–/–
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406/sterowanie pilotem DARC 6 •/–/– –/•/• –/•/•
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150/Komin •/•/– •/•/– •/•/–
Panele zasysania szczelinowego ze szkła/stali nierdzewnej –/– –/– –/–

 *  Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi  
wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.

 **  Norma dla: 
Wydajnośc pracy: EN 61591 
Głośność: EN 60704-3 
Ciśnienie akustyczne:  EN 60704-2-13

***  Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy 
większej niż 4,5 kW
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Wyciągi wyspowe
Opisy produktowe

Model
DA 4248 V D Puristic  
Varia

DA 4248 V D EXT Puristic 
Varia

DA 6698 D Puristic 
Edition 6000

Konstrukcja i programy
Wyciągi przyścienne/wyspowe/wyciągi sufitowe –/•/– –/•/– –/•/–
Możliwość przygotowania wyciągu wedle życzenia Klienta • • •
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern •/–/– •/–/• •/•/–
Komfort obsługi
Przyciski dotykowe z diodami LED/Obsługa dotykowa na szkle •/– •/– –/•
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce 6 6 3
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover • • •
Pakiet akustyczny/wyłącznik bezpieczeństwa/
funkcja pracy dodatkowej 5 l. 15 min. •/•/• •/•/• •/•/•
Programowany wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego •/– •/– •/•
Wyciągi kuchenne z motoryczną zmianą pozycji • • –
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/•/– •/•/– •/•/•
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 •/• •/• •/•
Ekologia*
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń A+/A A+/– A++/A
Roczne zużycie energii w kWh/rok 30,8 8,8 32,1
Silnik prądu stałego (DC) • – •
Oświetlenie
Oświetlenie LED/ambiente •/– •/– •/–
Ilość x W 4 x 3 W 4 x 3 W 4 x 3 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym 
przekroju wylotu**
          Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 420 – 450
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 58/43 –/– 53/38
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 675 – 730
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 70/55 –/– 65/50
Obieg zamknięty
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) – – 330
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) –/– –/– 64/49
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) – – 480
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) –/– –/– 73/58
Dane techniczne
Całkowita wysokość okapu w obiegu otwartym i wersji Extern w mm/
w obiegu zamkniętym w mm 755 – 1.045 – – – – 755 – 1.045 – – – – 705 – 1.005 – 765 – 1.075
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm 1.198 x 70 x 698 1.198 x 70 x 698 898 x 85 x 598
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/
gazowymi płytami grzejnymi*** w mm 450/650 450/650 450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 0,29/230/10 0,19/230/10 0,12/230/10
Wskazówki montażowe
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku •/–/– •/–/– •/–/–
Średnica króćca wydmuchowego w mm 150 150 150
Komin teleskopowy/Teleskopowa blacha mocująca •/– •/– •/–
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Pilot zdalnego sterowania/
Moduł komunikacyjny Con@ctivity 2.0 dla płyt grzejnych –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Klapa zwrotna/zwrotnica dla obiegu zamkniętego/
filtr z węgla aktywnego •/–/– •/–/– •/–/–
Króciec redukcyjny ze Ø 150 na 125 mm – – –
Akcesoria dodatkowe
Zestaw do przebudowy na obieg zamknięty/Filtr z węgla 
aktywnego/Regenerowalny filtr z węgla aktywnego –/–/– –/–/– DUI 32/•/DKF 12-R
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406/sterowanie pilotem DARC 6 –/•/• –/•/• –/•/•
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150/Komin •/•/– •/•/– •/•/–
Panele zasysania szczelinowego ze szkła/stali nierdzewnej –/– –/– –/–
Wersje kolorystyczne
Stal CleanSteel/BrillantWhite/ObsidianBlack •/–/– •/–/– •/•/•

 *  Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi  
wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.

 **  Norma dla: 
Wydajnośc pracy: EN 61591 
Głośność: EN 60704-3 
Ciśnienie akustyczne:  EN 60704-2-13

***  Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy 
większej niż 4,5 kW
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Model
DA 6698 D EXT Puristic 
Ed. 6000

DA 6708 D Aura  
Edition 6000

DA 7078 D Aura 3.0 
White Loom

Konstrukcja i programy
Wyciągi przyścienne/wyspowe/wyciągi sufitowe –/•/– –/•/– –/•/–
Możliwość przygotowania wyciągu wedle życzenia Klienta • • –
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern •/–/• –/•/– –/•/–
Komfort obsługi
Przyciski dotykowe z diodami LED/Obsługa dotykowa na szkle –/• –/• •/–
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce 3 2 2
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover • • •
Pakiet akustyczny/wyłącznik bezpieczeństwa/
funkcja pracy dodatkowej 5 l. 15 min. •/•/• –/•/• –/•/•
Programowany wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego •/– •/• •/•
Wyciągi kuchenne z motoryczną zmianą pozycji – – –
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/•/• •/•/• –/•/•
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 •/• •/• –/•
Ekologia*
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń A+/– C/B A/B
Roczne zużycie energii w kWh/rok 8,8 80,6 28,3
Silnik prądu stałego (DC) – – •
Oświetlenie
Oświetlenie LED/ambiente •/– •/– •/•
Ilość x W 4 x 3 W 4 x 3 W 1 x 14,4 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym 
przekroju wylotu**
          Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) – – –
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) –/– –/– –/–
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) – – –
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) –/– –/– –/–
Obieg zamknięty
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) – 470 420
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) –/– 67/53 65/51
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) – 620 615
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) –/– 74/59 75/61
Dane techniczne
Całkowita wysokość okapu w obiegu otwartym i wersji Extern w mm/
w obiegu zamkniętym w mm 705 – 1.005 – – – – – – – – 500 – 1.500 – - – - 700 – 1.000
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm 898 x 85 x 598 1.000 x 112 x 700 700 x 170 x 700
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/
gazowymi płytami grzejnymi*** w mm 450/650 450/650 450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 0,02/230/10 0,16/230/10 0,07/230/10
Wskazówki montażowe
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku •/–/– –/–/– –/–/–
Średnica króćca wydmuchowego w mm 150 – –
Komin teleskopowy/Teleskopowa blacha mocująca •/– –/– –/–
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Pilot zdalnego sterowania/
Moduł komunikacyjny Con@ctivity 2.0 dla płyt grzejnych –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z –/–
Klapa zwrotna/zwrotnica dla obiegu zamkniętego/filtr z węgla aktywnego •/–/– –/–/• –/–/•
Króciec redukcyjny ze Ø 150 na 125 mm – – –
Akcesoria dodatkowe
Zestaw do przebudowy na obieg zamknięty/
Filtr z węgla aktywnego/Regenerowalny filtr z węgla aktywnego –/–/– –/•/DKF 21-R –/–/DKF 27-R
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406/sterowanie pilotem DARC 6 –/•/• –/–/• –/–/–
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150/Komin •/•/– –/–/– –/–/–
Panele zasysania szczelinowego ze szkła/stali nierdzewnej –/– –/– –/–
Wersje kolorystyczne
Stal CleanSteel/BrillantWhite/ObsidianBlack •/•/• •/•/• –/•/–

 *  Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi  
wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.

 **  Norma dla: 
Wydajnośc pracy: EN 61591 
Głośność: EN 60704-3 
Ciśnienie akustyczne:  EN 60704-2-13

***  Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy 
większej niż 4,5 kW
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Wyciągi sufitowe
Opisy produktowe

Model DA 2808 DA 2808 EXT
Konstrukcja i programy
Wyciągi przyścienne/wyspowe/wyciągi sufitowe –/–/• –/–/•
Możliwość przygotowania wyciągu wedle życzenia Klienta – –
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern •/•/– •/–/•
Komfort obsługi
Przyciski dotykowe z diodami LED/Obsługa dotykowa na szkle •/– •/–
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce 2 2
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover • •
Pakiet akustyczny/wyłącznik bezpieczeństwa/
funkcja pracy dodatkowej 5 l. 15 min. –/•/• –/•/•
Programowany wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego •/• •/–
Wyciągi kuchenne z motoryczną zmianą pozycji – –
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/•/• •/•/•
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 •/• •/•
Ekologia*
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń A+/B A+/–
Roczne zużycie energii w kWh/rok 27,6 8,8
Silnik prądu stałego (DC) • –
Oświetlenie
Oświetlenie LED/ambiente •/– •/–
Ilość x W 4 x 3 W 4 x 3 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym 
przekroju wylotu**
          Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 450 –
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 53/38 –/–
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 725 –
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 65/50 –/–
Obieg zamknięty
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 335 –
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 62/47 –/–
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 535 –
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 72/57 –/–
Dane techniczne
Całkowita wysokość okapu w obiegu otwartym i wersji Extern w mm/
w obiegu zamkniętym w mm 339 – 339 – 339 – 339 207 – 207 – – – –
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm 880 x 345 x 500 880 x 210 x 500
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/
gazowymi płytami grzejnymi*** w mm 450/650 450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 0,12/230/10 0,02/230/10
Wskazówki montażowe
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku •/•/• •/•/•
Średnica króćca wydmuchowego w mm 150 150
Komin teleskopowy/Teleskopowa blacha mocująca –/– –/–
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Pilot zdalnego sterowania/
Moduł komunikacyjny Con@ctivity 2.0 dla płyt grzejnych –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Klapa zwrotna/zwrotnica dla obiegu zamkniętego/filtr z węgla aktywnego •/–/– •/–/–
Króciec redukcyjny ze Ø 150 na 125 mm • •
Akcesoria dodatkowe
Zestaw do przebudowy na obieg zamknięty/
Filtr z węgla aktywnego/Regenerowalny filtr z węgla aktywnego DUU 2900/•/– –/–/–
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406/sterowanie pilotem DARC 6 –/•/• –/•/•
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150/Komin •/•/– •/•/–
Panele zasysania szczelinowego ze szkła/stali nierdzewnej –/– –/–
Wersje kolorystyczne
Stal CleanSteel • •
BrillantWhite • •

 *  Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi  
wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.

 **  Norma dla: 
Wydajnośc pracy: EN 61591 
Głośność: EN 60704-3 
Ciśnienie akustyczne:  EN 60704-2-13

***  Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy 
większej niż 4,5 kW
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Model DA 2906 DA 2906 EXT
Konstrukcja i programy
Wyciągi przyścienne/wyspowe/wyciągi sufitowe –/–/• –/–/•
Możliwość przygotowania wyciągu wedle życzenia Klienta – –
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern •/•/– •/–/•
Komfort obsługi
Przyciski dotykowe z diodami LED/Obsługa dotykowa na szkle •/– •/–
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce 4 4
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover • •
Pakiet akustyczny/wyłącznik bezpieczeństwa/
funkcja pracy dodatkowej 5 l. 15 min. •/•/• •/•/•
Programowany wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego •/• •/–
Wyciągi kuchenne z motoryczną zmianą pozycji – –
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/– –/–/–
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 •/– •/–
Ekologia*
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń A+/E A+/–
Roczne zużycie energii w kWh/rok 36,1 8,8
Silnik prądu stałego (DC) • –
Oświetlenie
Oświetlenie LED/ambiente •/– •/–
Ilość x W 4 x 3 W 4 x 3 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym 
przekroju wylotu**
          Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 450 –
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 57/40 –/–
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 740 –
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 69/52 –/–
Obieg zamknięty
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 330 –
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 66/49 –/–
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 480 –
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 73/56 –/–
Dane techniczne
Całkowita wysokość okapu w obiegu otwartym i wersji Extern w mm/
w obiegu zamkniętym w mm 310 – 310 – 310 – 310 117 – 117 – – – –
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm 1.100 x 322 x 700 1.100 x 117 x 700
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/
gazowymi płytami grzejnymi*** w mm 450/650 450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 0,14/230/10 0,34/230/10
Wskazówki montażowe
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku •/•/• •/•/•
Średnica króćca wydmuchowego w mm 150 150
Komin teleskopowy/Teleskopowa blacha mocująca –/– –/–
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Pilot zdalnego sterowania/
Moduł komunikacyjny Con@ctivity 2.0 dla płyt grzejnych •/XKS 3000 Z •/XKS 3000 Z
Klapa zwrotna/zwrotnica dla obiegu zamkniętego/
filtr z węgla aktywnego •/–/– •/–/–
Króciec redukcyjny ze Ø 150 na 125 mm • •
Akcesoria dodatkowe
Zestaw do przebudowy na obieg zamknięty/
Filtr z węgla aktywnego/Regenerowalny filtr z węgla aktywnego DUU 2900/•/– –/–/–
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406/sterowanie pilotem DARC 6 –/•/• –/•/•
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150/Komin •/•/– •/•/–
Panele zasysania szczelinowego ze szkła/stali nierdzewnej DRP 2900/DRP 2900 DRP 2900/DRP 2900

 *  Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi  
wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.

 **  Norma dla: 
Wydajnośc pracy: EN 61591 
Głośność: EN 60704-3 
Ciśnienie akustyczne:  EN 60704-2-13

***  Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy 
większej niż 4,5 kW
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Wyciągi podszafkowe
Opisy produktowe

Model DA 3466 DA 3466 EXT DA 3496
Konstrukcja i programy
Wyciągi podszafkowe • • •
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern •/•/– •/–/• •/•/–
Komfort obsługi
Suwak/Przyciski dotykowe z diodami LED –/• –/• –/•
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce 1 1 2
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover • • •
wyłącznik bezpieczeństwa/funkcja pracy dodatkowej 5 l. 15 min. •/– •/– •/–
Wyciągi kuchenne z motoryczną zmianą pozycji – – –
Programowany wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego –/– –/– –/–
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/• –/–/• –/–/•
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 –/– –/– –/–
Ekologia*
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń B/B A++/– B/B
Roczne zużycie energii w kWh/rok 69,5 4,4 69,5
Silnik prądu stałego (DC) – – –
Oświetlenie
Lampy halogenowe/ledowe –/• –/• –/•
Ilość x W 2 x 3 W 2 x 3 W 2 x 3 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym 
przekroju wylotu**
          Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 400 – 400
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 56/44 –/– 56/44
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 64/52 –/– 64/52
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 550 – 550
Obieg zamknięty
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 280 – 280
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 67/54 –/– 67/54
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 350 – 350
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 72/60 –/– 72/60
Dane techniczne
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm 595 x 34 x 275 595 x 34 x 275 895 x 34 x 275
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/
gazowymi płytami grzejnymi*** w mm 450/650 450/650 450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 0,19/230/10 0,34/230/10 0,19/230/10
Wskazówki montażowe
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku •/–/– •/–/– •/–/–
Średnica króćca wydmuchowego w mm 150 150 150
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Klapa zwrotna • • •
Pilot zdalnego sterowania/
Moduł komunikacyjny Con@ctivity 2.0 dla płyt grzejnych –/– –/– –/–
Króciec redukcyjny ze Ø 150 na 125 mm • • •
Akcesoria dodatkowe
Zestaw do przebudowy – obieg zamknięty DUU 151 – DUU 151
Filtr z węgla aktywnego DKF 13-1 – DKF 13-1
Obsługa zdalna DARC 6 – – –
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406 •/– •/– •/–
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150 •/• •/• •/•
Zestaw montażowy do oryginalnej listwy do mebli DML 400 • • •
Rama do zintegrowanej zabudowy wyciągów podszafkowych DAR 3000 • • •

 *  Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi  
wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.

 **  Norma dla: 
Wydajnośc pracy: EN 61591 
Głośność: EN 60704-3 
Ciśnienie akustyczne:  EN 60704-2-13

***  Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy 
większej niż 4,5 kW

19-0254_Part17_DA_Gen7000_Kurz_PL.indd   176 29.05.19   08:28



177

W
yc

ią
gi

 k
uc

he
nn

e

Model DA 3496 EXT DA 3568 DA 3568 EXT
Konstrukcja i programy
Wyciągi podszafkowe • • •
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern •/–/• •/•/– •/–/•
Komfort obsługi
Suwak/Przyciski dotykowe z diodami LED –/• –/• –/•
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce 2 2 2
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover • • •
wyłącznik bezpieczeństwa/funkcja pracy dodatkowej 5 l. 15 min. •/– •/• •/•
Wyciągi kuchenne z motoryczną zmianą pozycji – – –
Programowany wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego –/– •/• •/–
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/• •/•/• •/•/•
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 –/– •/• •/•
Ekologia*
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń A++/– A++/C A++/–
Roczne zużycie energii w kWh/rok 4,4 24,5 4,4
Silnik prądu stałego (DC) – • –
Oświetlenie
Lampy halogenowe/ledowe –/• –/• –/•
Ilość x W 2 x 3 W 2 x 3 W  2 x 3 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym 
przekroju wylotu**
          Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) – 400 –
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) –/– 51/37 –/–
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) –/– 63/49 –/–
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) – 635 –
Obieg zamknięty
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) – 365 –
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) –/– 65/51 –/–
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) – 530 –
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) –/– 73/59 –/–
Dane techniczne
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm 895 x 34 x 275 592 x 37 x 309 592 x 37 x 309
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/
gazowymi płytami grzejnymi*** w mm 450/650 450/650 450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 0,34/230/10 0,09/230/10 0,01/230/10
Wskazówki montażowe
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku •/–/– •/•/– •/•/–
Średnica króćca wydmuchowego w mm 150 150 150
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Klapa zwrotna • • •
Pilot zdalnego sterowania/
Moduł komunikacyjny Con@ctivity 2.0 dla płyt grzejnych –/– –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Króciec redukcyjny ze Ø 150 na 125 mm • • •
Akcesoria dodatkowe
Zestaw do przebudowy – obieg zamknięty – DUU 151 –
Filtr z węgla aktywnego – DKF 19-1 –
Obsługa zdalna DARC 6 – • •
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406 •/– –/• –/•
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150 •/• •/• •/•
Zestaw montażowy do oryginalnej listwy do mebli DML 400 • – –
Rama do zintegrowanej zabudowy wyciągów podszafkowych DAR 3000 • – –

 *  Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi  
wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.

 **  Norma dla: 
Wydajnośc pracy: EN 61591 
Głośność: EN 60704-3 
Ciśnienie akustyczne:  EN 60704-2-13

***  Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy 
większej niż 4,5 kW
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Wyciągi podszafkowe
Opisy produktowe

Model DA 3598 DA 3598 EXT DA 3668
Konstrukcja i programy
Wyciągi podszafkowe • • •
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern •/•/– •/–/• •/•/–
Komfort obsługi
Suwak/Przyciski dotykowe z diodami LED –/• –/• –/•
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce 2 2 2
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover • • •
wyłącznik bezpieczeństwa/funkcja pracy dodatkowej 5 l. 15 min. •/• •/• •/•
Wyciągi kuchenne z motoryczną zmianą pozycji – – •
Programowany wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego •/• •/– •/•
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/•/• •/•/– •/•/–
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 •/• •/• •/•
Ekologia*
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń A++/C A++/– A++/C
Roczne zużycie energii w kWh/rok 25,6 6,6 24,5
Silnik prądu stałego (DC) • – •
Oświetlenie
Lampy halogenowe/ledowe –/• –/• –/•
Ilość x W 3 x 3 W 3 x 3 W 2 x 3 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym 
przekroju wylotu**
          Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 400 – 400
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 51/37 –/– 51/37
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 63/49 –/– 63/49
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 635 – 635
Obieg zamknięty
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 365 – 365
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 65/51 –/– 65/51
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 530 – 530
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 73/59 –/– 73/59
Dane techniczne
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm 892 x 37 x 309 892 x 37 x 309 592 x 37 x 309
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/
gazowymi płytami grzejnymi*** w mm 450/650 450/650 450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 0,09/230/10 0,01/230/10 0,09/230/10
Wskazówki montażowe
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku •/•/– •/•/– •/•/–
Średnica króćca wydmuchowego w mm 150 150 150
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Klapa zwrotna • • •
Pilot zdalnego sterowania/
Moduł komunikacyjny Con@ctivity 2.0 dla płyt grzejnych –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z •/XKS 3000 Z
Króciec redukcyjny ze Ø 150 na 125 mm • – –
Akcesoria dodatkowe
Zestaw do przebudowy – obieg zamknięty DUU 151 – DUU 151
Filtr z węgla aktywnego DKF 19-1 – DKF 19-1
Obsługa zdalna DARC 6 • • –
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406 –/• –/• –/•
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150 •/• •/• •/•
Zestaw montażowy do oryginalnej listwy do mebli DML 400 – – –
Rama do zintegrowanej zabudowy wyciągów podszafkowych DAR 3000 – – –

 *  Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi  
wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.

 **  Norma dla: 
Wydajnośc pracy: EN 61591 
Głośność: EN 60704-3 
Ciśnienie akustyczne:  EN 60704-2-13

***  Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy 
większej niż 4,5 kW
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Model DA 3698
Konstrukcja i programy
Wyciągi podszafkowe •
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern •/•/–
Komfort obsługi
Suwak/Przyciski dotykowe z diodami LED –/•
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce 2
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover •
wyłącznik bezpieczeństwa/funkcja pracy dodatkowej 5 l. 15 min. •/•
Wyciągi kuchenne z motoryczną zmianą pozycji •
Programowany wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego •/•
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/•/–
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 •/•
Ekologia*
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń A++/C
Roczne zużycie energii w kWh/rok 25,6
Silnik prądu stałego (DC) •
Oświetlenie
Lampy halogenowe/ledowe –/•
Ilość x W 3 x 3 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym 
przekroju wylotu**
          Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 400
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 51/37
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 63/49
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 635
Obieg zamknięty
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 365
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 65/51
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 530
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 73/59
Dane techniczne
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm 892 x 37 x 309
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/
gazowymi płytami grzejnymi*** w mm 450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 0,09/230/10
Wskazówki montażowe
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku •/•/–
Średnica króćca wydmuchowego w mm 150
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Klapa zwrotna •
Pilot zdalnego sterowania/
Moduł komunikacyjny Con@ctivity 2.0 dla płyt grzejnych •/XKS 3000 Z
Króciec redukcyjny ze Ø 150 na 125 mm –
Akcesoria dodatkowe
Zestaw do przebudowy – obieg zamknięty DUU 151
Filtr z węgla aktywnego DKF 19-1
Obsługa zdalna DARC 6 –
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406 –/•
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150 •/•
Zestaw montażowy do oryginalnej listwy do mebli DML 400 –
Rama do zintegrowanej zabudowy wyciągów podszafkowych DAR 3000 –

 *  Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi  
wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.

 **  Norma dla: 
Wydajnośc pracy: EN 61591 
Głośność: EN 60704-3 
Ciśnienie akustyczne:  EN 60704-2-13

***  Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy 
większej niż 4,5 kW
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Wyciągi kasetonowe
Opisy produktowe

Model DA 1260 DA 1200
Konstrukcja i programy
Wyciąg kasetonowy • •
Możliwość przygotowania wyciągu wedle życzenia Klienta – –
Obieg otwarty/obieg zamknięty •/• •/•
Komfort obsługi
Suwak/Przyciski dotykowe z diodami LED –/• –/•
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce 2 3
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover • •
Pakiet akustyczny/wyłącznik bezpieczeństwa/
funkcja pracy dodatkowej 5 l. 15 min. –/–/– –/–/–
Programowany wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego –/– –/–
Ekologia*
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń C/A C/A
Roczne zużycie energii w kWh/rok 91,6 90,4
Silnik prądu stałego (DC) – –
Oświetlenie
LED • •
Ilość x W 2 x 3 W 2 x 3 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym 
przekroju wylotu**
          Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 355 355
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 64/50 64/50
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 545 545
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 74/60 74/60
Obieg zamknięty
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 195 195
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 73/59 73/59
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 220 220
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 75/62 75/62
Dane techniczne
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm 598 x 125 x 500 998 x 125 x 500
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/
gazowymi płytami grzejnymi*** w mm 450/650 450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 0,24/230/10 0,24/230/10
Wskazówki montażowe
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku •/–/– •/–/–
Średnica króćca wydmuchowego w mm 150 150
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Klapa zwrotna • •
Adapter komunikacyjny Con@ctivity 2.0 dla płyt grzejnych – –
Akcesoria dodatkowe
Zestaw do przebudowy – obieg zamknięty/filtr z węgla aktywnego –/DKF 18-1 –/DKF 18-1
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406 –/– –/–
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150 •/• •/•

 *  Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi  
wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.

 **  Norma dla: 
Wydajnośc pracy: EN 61591 
Głośność: EN 60704-3 
Ciśnienie akustyczne:  EN 60704-2-13

***  Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy 
większej niż 4,5 kW
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Model DA 2558 DA 2558 Ext DA 2578
Konstrukcja i programy
Wyciąg kominowy • • •
Możliwość przygotowania wyciągu wedle życzenia Klienta • • •
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern •/•/– •/–/• •/•/–
Komfort obsługi
Przyciski dotykowe z diodami LED/Pokrętła •/– •/– •/–
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce 1 1 2
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover • • •
Pakiet akustyczny/wyłącznik bezpieczeństwa/
funkcja pracy dodatkowej 5 l. 15 min. –/•/• –/•/• –/•/•
Programowany wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego •/• •/• •/•
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl •/•/• •/•/• •/•/•
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 •/• •/• •/•
Ekologia
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/ 
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń A/B A++/– A/B
Roczne zużycie energii w kWh/rok 51,7 4,4 51,7
Silnik prądu stałego (DC) – – –
Oświetlenie
LED • • •
Ilość x W 2 x 3 W 2 x 3 W 2 x 3 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym  
przekroju wylotu**
          Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 360 – 360
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 56/41 –/– 56/41
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 600 – 600
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 67/52 –/– 67/52
Obieg zamknięty
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 320 – 320
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 63/48 –/– 63/48
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 530 – 530
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 72/57 –/– 72/57
Dane techniczne
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm 532 x 50 x 372 532 x 50 x 372 702 x 50 x 402
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/ 
gazowymi płytami grzejnymi*** w mm 450/650 450/650 450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 0,23/230/10 0,23/230/10 0,23/230/10
Wskazówki montażowe
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku •/•/– •/•/– •/•/–
Średnica króćca wydmuchowego w mm 150 150 150
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Adapter komunikacyjny Con@ctivity 2.0 dla płyt grzejnych XKS 3000 Z XKS 3000 Z XKS 3000 Z
Klapa zwrotna • • •
Akcesoria dodatkowe
Zestaw do przebudowy – obieg zamknięty/filtr z węgla aktywnego DUU 151/DKF 15-1 –/– DUU 151/DKF 15-1
Obsługa zdalna DARC 6 • • •
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406 –/• –/• –/•
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150 •/• •/• •/•

 *  Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi  
wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.

 **  Norma dla: 
Wydajnośc pracy: EN 61591 
Głośność: EN 60704-3 
Ciśnienie akustyczne:  EN 60704-2-13

***  Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy 
większej niż 4,5 kW

Wyciągi kominowe
Opisy produktowe
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Model DA 2578 EXT DA 2518
Konstrukcja i programy
Wyciąg kominowy • •
Możliwość przygotowania wyciągu wedle życzenia Klienta • •
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern •/–/• •/•/–
Komfort obsługi
Przyciski dotykowe z diodami LED/Pokrętła •/– •/–
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce 2 3
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover – •
Pakiet akustyczny/wyłącznik bezpieczeństwa/
funkcja pracy dodatkowej 5 l. 15 min. –/•/• –/•/•
Programowany wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego •/• •/•
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/•/• •/•/•
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 •/• •/•
Ekologia*
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń A++/– A/B
Roczne zużycie energii w kWh/rok 4,4 54,6
Silnik prądu stałego (DC) – –
Oświetlenie
LED • •
Ilość x W 2 x 3 W 4 x 3 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym 
przekroju wylotu**
          Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) – 360
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) –/– 56/41
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) – 600
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) –/– 67/52
Obieg zamknięty
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) – 320
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) –/– 63/48
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) – 530
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) –/– 72/57
Dane techniczne
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm 702 x 50 x 402 1.102 x 50 x 402
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/
gazowymi płytami grzejnymi*** w mm 450/650 450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 0,01/230/10 0,23/230/10
Wskazówki montażowe
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku •/•/• •/•/–
Średnica króćca wydmuchowego w mm 150 150
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Adapter komunikacyjny Con@ctivity 2.0 dla płyt grzejnych XKS 3000 Z XKS 3000 Z
Klapa zwrotna • •
Króciec redukcyjny ze Ø 150 na 125 mm – •
Akcesoria dodatkowe
Zestaw do przebudowy – obieg zamknięty/filtr z węgla aktywnego –/– DUU 151/DKF 15-1
Obsługa zdalna DARC 6 • •
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406 –/• –/•
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150 •/• •/•

 *  Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi  
wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.

 **  Norma dla: 
Wydajnośc pracy: EN 61591 
Głośność: EN 60704-3 
Ciśnienie akustyczne:  EN 60704-2-13

***  Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy 
większej niż 4,5 kW

Wyciągi kominowe
Opisy produktowe
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Model DA 2668 DA 2698 DA 2628
Konstrukcja i programy
Wyciąg kominowy • • •
Możliwość przygotowania wyciągu wedle życzenia Klienta – – –
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern •/•/– •/•/– •/–/–
Komfort obsługi
Przyciski dotykowe z diodami LED/Pokrętła •/– •/– •/–
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce 2 2 4
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover • • •
Pakiet akustyczny/wyłącznik bezpieczeństwa/
funkcja pracy dodatkowej 5 l. 15 min. –/•/• –/•/• –/•/•
Programowany wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego •/• •/• •/–
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/•/• •/•/• •/•/–
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 •/• •/• •/•
Ekologia*
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń A+/A A+/A A+/A
Roczne zużycie energii w kWh/rok 28,4 28,6 26,8
Silnik prądu stałego (DC) • • •
Oświetlenie
LED • • •
Ilość x W 2 x 4,5 W 4 x 3 W 3 x 4,5 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym 
przekroju wylotu**
          Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 365 400 400
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 51/37 51/37 51/37
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 585 640 640
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 64/50 62/48 62/48
Obieg zamknięty
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 330 365 –
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 64/49 62/48 –/–
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 490 535 –
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 74/60 74/59 –/–
Dane techniczne
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm 580 x 64 x 293 880 x 64 x 293 1.180 x 64 x 293
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/
gazowymi płytami grzejnymi*** w mm 450/650 450/650 450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 0,09/230/10 0,09/230/10 0,09/230/10
Wskazówki montażowe
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku •/•/– •/•/– •/•/–
Średnica króćca wydmuchowego w mm 150 150 150
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Adapter komunikacyjny Con@ctivity 2.0 dla płyt grzejnych XKS 3000 Z XKS 3000 Z XKS 3000 Z
Klapa zwrotna • • •
Króciec redukcyjny ze Ø 150 na 125 mm – – –
Akcesoria dodatkowe
Zestaw do przebudowy – obieg zamknięty/filtr z węgla aktywnego DUU 151/DKF 19-1 DUU 151/DKF 19-1 –/–
Obsługa zdalna DARC 6 • • •
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406 –/• –/• –/•
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150 •/• •/• •/•
Wersje kolorystyczne
Stal CleanSteel • • •
BrillantWhite – • •

 *  Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi  
wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.

 **  Norma dla: 
Wydajnośc pracy: EN 61591 
Głośność: EN 60704-3 
Ciśnienie akustyczne:  EN 60704-2-13

***  Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy 
większej niż 4,5 kW
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Wyciąg nablatowy Downdraft 

Opisy produktowe 

Model DA 6890
Konstrukcja i programy
Wyciąg nablatowy w systemie Downdraft •
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern •/•/•
Komfort obsługi
Przyciski dotykowe z diodami LED/Obsługa dotykowa na szkle –/•
Funkcja pracy dodatkowej 15 min •
Metalowy filtr tłuszczu nadający się do mycia w zmywarce 2
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover –
Wyłącznik bezpieczeństwa •
Wskazanie nasycenia filtra tłuszczu •
Wyciągi kuchenne z motoryczną zmianą pozycji •
Ekologia*
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń C/D
Roczne zużycie energii w kWh/rok 109,9
Oświetlenie
Lampy halogenowe/ledowe –/•
Ilość x W 1 x 7 W
Funkcja przyciemniania światła •
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym 
przekroju wylotu**
          Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 450
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 60/47
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 710
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 69/56
Obieg zamknięty
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 435
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 64/51
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 640
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 74/61
Dane techniczne
Całkowita wysokość okapu w obiegu otwartym i wersji Extern w mm/
w obiegu zamkniętym w mm 1.051/1.051
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm 916 x 646 x 361
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 0,28/230/10
Wskazówki montażowe
Przyłącze wydmuchowe u góry, z tyłu, z boku, do dołu •
Średnica króćca wydmuchowego w mm 150
Optymalna kombinacja z płytą grzejną KM 6381, KM 6699, KM 7684 FL
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Klapa zwrotna/zwrotnica dla obiegu zamkniętego/
filtr z węgla aktywnego –/–/–
Akcesoria dodatkowe
Zestaw do przebudowy – obieg zamknięty/filtr z węgla aktywnego DUU 151/DKF 22-1
Zestaw do przebudowy na obieg zamknięty DEXT 6890 •
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406 –/–
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150 •/•
Panele zasysania szczelinowego ze szkła/stali nierdzewnej –/–

 *  Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi  
wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.

 **  Norma dla: 
Wydajnośc pracy: EN 61591 
Głośność: EN 60704-3 
Ciśnienie akustyczne:  EN 60704-2-13

***  Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy 
większej niż 4,5 kW
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Ranges
Design i technologia

Range Cooker
Wolnostojące urządzenia do gotowania, 
składające się z części piekarnikowej i płyty 
grzejnej. Piekarniki są zawsze elektryczne, 
podczas gdy płyty grzejne są zasilane 
gazem.

Panel dekoracyjny Range do zmywarek
Za pomocą panelu dekoracyjnego można 
dopasować każdą w pełni zintegrowaną 
zmywarkę Miele do wzornictwa Range.

Range Hood
Dla każdego Range Cooker oferujemy 
optymalnie dopasowany wyciąg kuchenny. 
Masz wybór pomiędzy mocno widocznym 
wyciągiem przyściennym a wyciągiem 
kominowym, który perfekcyjnie zintegruje 
się z otoczeniem kuchennym.

Urządzenia kuchenne Range są do siebie perfekcyjnie dostosowane w formie, zastosowanych materiałach i funkcjonalności. Produkty rodziny 
Range obejmują Range Cooker i Range Hood i są dostępne w szerokościach 93 cm i 122 cm.

Zmiany zastrzeżone
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Perfekcyjnie dopasowane
Wymiary urządzeń Range Cooker

Urządzenia kuchenne Range Miele są opracowane w taki sposób, że 93 cm lub 122 cm 
pasują do każdej kuchni. Dzięki wyjątkowej 3-drzwiowej konstrukcji urządzenie kuchenne 
Range Cooker o szer. 122 cm dysponuje funkcjonalnym piekarnikiem z kuchnią mikrofalową 
M Touch, piekarnikiem M Touch i szufladą do podgrzewania Gourmet.

93 cm szerokości (36°cali) 122 cm szerokości (48°cali)

M Touch – innowacyjna obsługa
Precyzyjne sterowanie

Nowoczesny wyświetlacz M Touch zapewnia szybki wybór programów i dodatkowych ustawień. Wystarczy tylko przeciągnąć palcem po 
dotykowym ekranie sterowania. Nieważne, czy chcesz wybrać np. Termonawiew Plus, czy też jeden ze swoich ulubionych programów, 
obsługa wyświetlacza jest niezwykle prosta i intuicyjna.

Wysuwany panel
Po włączeniu urządzenia lub naciśnięciu 
przycisku dotykowego automatycznie 
wysuwa się panel obsługowy. Dzięki temu 
można optymalnie odczytać wskazania 
wyświetlacza M Touch oraz go obsługiwać. 
Aby uzyskać równą powierzchnię frontu, 
panel obsługowy można ponownie wsunąć 
po wyłączeniu.

Podświetlane pokrętła
Elegancko podświetlone pokrętła informują 
o aktywnych ustawieniach, są też elemen-
tem wzornictwa Miele. Pokrętła spełniają 
również funkcję zabezpieczającą – na 
podstawie pozycji regulatora można stwier-
dzić, czy palnik został wyłączony po 
gotowaniu.
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Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb
Najciekawsze zalety Range Cooker

1)  z opatentowanym elementem zasysającym, 
Patent: EP 2 190 295 B1 

2) Patent: EP 1 985 983 B1

Bezprzewodowy 
pieczeniomierz2)

Nie ma potrzeby pilnowania potraw: 
wskazanie pozostałego czasu informuje, 
kiedy mięso, ryby lub drób będą gotowe.

Pieczenie Plus1)

Każdy produkt spożywczy 
wymaga indywidualnej obróbki. Sztuka 
gotowania pozwala wydobyć i podkreślić 
wszystkie aromaty. Dotychczas tylko 
piekarz potrafił wypiekać znakomity chleb 
i bułeczki. Dzięki funkcji Pieczenie Plus 
chleb i bułki będą jak prosto z piekarni. 
Za najlepszy rezultat pieczenia odpowiada 
podwyższona wilgotność powietrza 
w komorze piekarnika: pachnący, lekki 
chleb z błyszczącą, chrupiącą skórką; bułki 
i rogaliki jak prosto z piekarni; pyszne 
soczyste mięso z apetycznie przyrumie-
nioną skórką; idealnie przygotowane zapie-
kanki; pyszne suflety i wiele innych potraw.

Komfortowy obracany uchwyt
Komfortowe otwieranie i zamykanie: 
ergonomiczny obracany uchwyt ułatwia 
obsługę drzwi urządzenia.

Szybkie nagrzewanie
Ekspresowa prędkość dla zabieganych: 
program dla tych, którzy mają mało czasu 
na gotowanie.

Czyszczenie pirolityczne i PyroFit
Łatwe czyszczenie: automatyczne samo-
oczyszczanie komory piekarnika i jego 
wyposażenia w wysokich temperaturach.

Funkcja Crisp
Zapewnia chrupiącą skórkę: 

niektóre potrawy, takie jak pizza lub frytki, 
w celu uzyskania lepszego efektu wymagają 
suchego, gorącego powietrza.

19-0254_Part18_RangeCookers_Gen7000_Kurz_PL.indd   191 27.05.19   14:11



192

Funkcja Crisp
Zapewnia chrupiącą skórkę: niektóre potrawy, takie jak 
pizza lub frytki, w celu uzyskania lepszego efektu 
wymagają suchego, gorącego powietrza.

Programy automatyczne
Łatwe przygotowanie ponad 100 dań: chleb, ciasto 
czy mięso – wszystko zrobi się w pełni automatycznie.

Grzanie dolne
Indywidualne pieczenie: do przyrządzania potraw 
w kąpieli wodnej lub zarumieniania od spodu.

Grill z nawiewem
Z zewnątrz chrupiące, w środku doskonale soczyste: 
idealnie nadaje się do kurczaka, kaczki, golonki, rolady 
i wielu innych potraw mięsnych.

Autopieczenie
Mięso będzie soczyste: zamknięcie porów mięsa 
następuje w wyższej, a kontynuacja pieczenia 
w indywidualnie dobranej temperaturze.

Intensywny
Chrupiące spody, pyszne nadzienia: pizza, quiche czy 
ciasto owocowe – od spodu chrupiące, z wierzchu 
soczyste.

Termonawiew Plus
Cudownie lekkie i puszyste: idealny do szybkiego, 
łagodnego pieczenia na kilku poziomach.

Grzanie górne i dolne
Uniwersalne i klasyczne zastosowanie: z tym progra-
mem udadzą się wszystkie tradycyjne przepisy na 
pieczone dania.

Pieczenie Plus
Jak prosto z piekarni: pieczenie wspomagane wilgocią 
pozwala na uzyskanie puszystego ciasta i przyrumie-
nionej skórki.

Do każdego przepisu odpowiednie ustawienia
Programy* Range Cooker

Specjalne programy pieczenia
Idealny asystent do zadań specjalnych: np. suszenia, 
rozmrażania, podgrzewania, szybkiego podpiekania.

Program szabasowy
Tylko w Miele: czasy programowalne nawet do 72 
godzin.

Rożen
Chrupiąca skórka ze wszystkich stron: potrawy są 
równomiernie zarumienione.

Grzanie górne
Wyjątkowo energooszczędny: w zależności od modelu 
urządzenie pozwala na uzyskanie perfekcyjnej, soczy-
stej pieczeni lub doskonałej zapiekanki.

Pieczenie delikatne
Perfekcyjny wynik: w niskich temperaturach dania 
mięsne stają się automatycznie doskonałe.

Przyrumienianie
Kropka nad i: najlepsze wykończenie przyrządzanej 
potrawy – zapiekanie, podpiekanie i zarumienianie.

Duży grill
Wszechstronny w domu: do grillowania dużych ilości 
steków, kiełbasek, szaszłyków, potraw krótko smażo-
nych, a także wielu innych dań.

Programy własne
Do Twoich ulubionych potraw: częste pieczenie przy 
wybranym programie, temperaturze i czasie.

Grill
Świetny do małych ilości: do grillowania małych porcji 
steków, kiełbasek, szaszłyków itp.

* w zależności od modelu
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Co oznacza dany symbol?
Przegląd wszystkich symboli Range Cooker

Sterowanie
Intuicyjne sterowanie poprzez dotyk palca.

Pojemność komory
 Range Cooker posiadają różną pojemność komory 
piekarnika.

MulitLingua
Multitalent: na wyświetlaczu można ustawiać różne 
języki, dzięki czemu wszystkie informacje będą 
zrozumiałe.

Komfort pielęgnacji
Dzięki czyszczeniu pirolitycznemu komora piekarnika 
i wyposażenie będą lśnić czystością.

Pieczenie Plus
 Kombinacja gorącego powietrza i wilgoci dla perfekcyj-
nych rezultatów pieczenia.

Wysuwy FlexiClip
 Pełny wysuw zapewnia elastyczną i bezpieczną obsługę 
rusztów do pieczenia.

Programy automatyczne 
Łatwe i w pełni automatyczne przygotowywanie potraw.

Pieczeniomierz
Pieczenie z precyzyjną kontrolą temperatury. 
 

Uchwyt Comfort Swivel
Obracany uchwyt ułatwia otwieranie i zamykanie drzwi 
urządzenia.
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RangeCooker
Opisy produktowe

Model HR 1936-1 G HR 1956-1 G
Konstrukcja i rodzaj grzania
Szerokość urządzenia w calach 36 48
Elektryczny/DualFuel –/• –/•
Design
Wyświetlacz piekarnika / piekarnika z kuchenką mikrofalową M Touch/– M Touch/M Touch/M Touch
Zalety piekarników i piekarników z kuchenką mikrofalową
Poziomy mocy mikrofali w W – 80/150/300/450/600/850/1000
Bezprzewodowy pieczeniomierz/pieczeniomierz •/– •/•
Obrotowy ruszt grilla • •
Programy piekarnika i piekarnika z kuchnią mikrofalową
Termonawiew Plus/Intensywny/Przyrumienianie/Rozmrażanie •/•/•/• •/•/•/•
Grzanie górne/dolne/Grzanie górne/Grzanie dolne •/•/• •/•/•
Mały grill/Duży grill/Grill z nawiewem •/•/• •/•/•
Pieczenie Plus/Automatyka pieczenia/Pieczenie delikatne •/•/• •/•/•
Kuchnia mikrofalowa/z termonawiewem Plus/z autopieczeniem –/–/– •/•/•
Kuchnia mikrofalowa z grillem/z grillem z nawiewem –/– •/•
Zalety i programy szuflad do podgrzewania
Podgrzewanie naczyń/Utrzymywanie potraw w cieple/
Pieczenie delikatne –/–/– •/•/•
Wyposażenie płyt grzejnych
Rodzaj gazu Gaz ziemny GZ50 Gaz ziemny GZ50
Liczba palników bardzo mocnych x moc w W 1 x 4100 1 x 4100
Liczba palników mocnych x moc w W 1 x 3300 1 x 3300
Liczba palników normalnych x moc w W 2 x 2300 4 x 2300
Funkcja duszenia/GasStop/ReStart •/•/• •/•/•
Liczba powierzchni do smażenia x moc w W 1 x 4600 1 x 4600
Powierzchnia do pieczenia – szerokość x głębokość w mm 258 x 434 258 x 434
Komfort obsługi
MultiLingua • •
Pokrętło metalowe/oświetlenie pokrętła •/• •/•
Ergonomiczny uchwyt obrotowy/Ruchomy panel •/• •/•
Minutnik/Wyłącznik bezpieczeństwa/Programowanie czasu gotowania •/•/• •/•/•
Programy własne/ustawienia indywidualne 20/• 20/•
Funkcja Popcorn/Quick-mikrofale –/– •/•
Drzwiczki urządzenia
Drzwiczki CleanGlass/Amortyzacja drzwiczek w piekarnikach •/• •/•
Pojemność
Pojemność piekarnika/piekarnika z mikrofalą w l 150/– 84/43
Komfort pielęgnacji
Front ze stali szlachetnej częściowo z powierzchnią CleanSteel • •
Powłoka PerfectClean i struktura lnu w piekarnikach z kuchnią 
mikrofalową – •
Piekarnik z czyszczeniem pirolitycznym/katalizator ogrzewany •/• •/•
Ruszty palników nadające się do mycia w zmywarce • •
Efektywność i ekologia
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D) A A
Bezpieczeństwo
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem • •
Bezpieczne wyłączanie/blokada/wyłącznik kontaktowy drzwiczek •/•/• •/•/•
Dane techniczne
Wymiary urządzenia w mm (szer. x wys. x gł.) 915 x 942 – 980 x 698 1.220 x 942 – 980 x 698
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 6,7/230/16 8,6/230/16
Wyposaż. dost. z urządzeniem
Blacha uniwersalna pokryta powłoką PerfectClean 1 1
Ruszt do pieczenia i smażenia PerfectClean/PyroFit/z systemem 
szynowym –/1/2 1/3/–
Blacha przeciwrozpryskowa z powłoką PerfectClean/tacą szklaną 1/– 1/2
Wysuwy FlexiClip z powłoką PyroFit – 2
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Wydajna technologia w Twojej kuchni
Tryby pracy wyciągów Range Hoods

Podczas gotowania powstają opary składające się z pary wodnej, cząsteczek tłuszczu 
oraz zapachów. Jeżeli powietrze w kuchni nie jest odsysane i filtrowane, opary pozo-
stają w pomieszczeniu i negatywnie wpływają na jego klimat. Z biegiem czasu ucierpią 
na tym meble kuchenne, tapety, powłoki malarskie itd., ponieważ to na nich osadza się 
tłuszcz i opary. Aby zapewnić wydajne czyszczenie powietrza dostępne są dwa tryby 
pracy: otwarty oraz zamknięty obieg powietrza. Który program jest najlepszy dla 
użytkownika zależy od wielu czynników.

Wyciągi z otwartym obiegiem powietrza – wysoka wydajność
Tego rodzaju wyciągi zasysają opary kuchenne i filtrują cząsteczki tłuszczu za pomocą 
specjalnych filtrów. Odfiltrowane powietrze jest odprowadzane z pomieszczenia na 
zewnątrz. Wraz z filtrowanym powietrzem z kuchni odprowadzane są także zapachy 
i nadmiar wilgoci. Aby odprowadzić powietrze na zewnątrz konieczne jest wykonanie 
dziury w ścianie lub przepustu dachowego oraz doprowadzenie do pomieszczenia 
świeżego powietrza, np. przez otwarte okno. Wyciąg kuchenny w otwartym trybie 
odprowadzania powietrza zaleca się zwłaszcza przy stosowaniu gazowych płyt grzej-
nych oraz przy częstym korzystaniu z frytkownicy, grilla czy woka. Tego rodzaju urzą-
dzenia powodują obciążenie wysoką temperaturą, tłuszczem i parą, które w otwartym 
trybie odprowadzania powietrza są najefektywniej usuwane. Poza tym do gazowej 
płyty grzejnej doprowadzane jest niezbędne powietrze zasilające wraz z tlenem 
potrzebnym do spalania. 

Wyciąg kuchenny z zamkniętym obiegiem
Tego rodzaju wyciągi zasysają opary kuchenne i filtrują je w różnych filtrach z cząste-
czek tłuszczu oraz zapachu. Oczyszczone powietrze jest oddawane z powrotem do 
pomieszczenia. W ten sposób powstaje obieg powietrza w zamkniętym pomieszcze-
niu. Wyciągi z zamkniętym obiegiem nie wymagają rur, dziur w ścianie ani przepustów 
dachowych. Dzięki temu montaż, w porównaniu z wyciągami odprowadzającymi 
powietrze, jest prostszy i często stanowi jedyne możliwe rozwiązanie (np. w wieżow-
cach). Wyciąg z zamkniętym obiegiem świetnie nadaje się do montażu nad płytami 
elektrycznymi. Jednakże nad płytą gazową powinno się montować, jeśli to możliwe, 
wyciąg z odprowadzaniem powietrza, ponieważ taka płyta wytwarza dużo ciepła.

Odpowiednie rozwiązanie dla każdego domu
Modele wyciągów Range Hoods

Pod względem formy i funkcji urządzenia kuchenne Ranges w połączeniu z wyciągami 
Range Hood tworzą perfekcyjny duet. Miele Range Hoods dostępne są jako dekora-
cyjny wyciąg przyścienny oraz jako wyciąg kominowy. Zalecamy stosowanie wyciągu 
kuchennego Range Hood ze specjalnym filtrem Baffle z wysokiej jakości stali szlachet-
nej ze względu na dopasowaną do siebie, wysoką wydajność urządzeń kuchennych 
i wyciągów Range.

Range Hood – przyścienne wyciągi 
kuchenne

Range Hood – kominowe wyciągi 
kuchenne
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Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb
Najciekawsze zalety Range Hoods

Oświetlenie LED
Przyjazne dla środowiska: za pomocą 
nawet 4 diod LED płyta grzejna jest oświe-
tlana równomiernie ciepłym światłem.

Filtry Baffle przeznaczone do mycia 
w zmywarce
Wysokiej jakości filtry tłuszczu firmy Miele ze 
stali szlachetnej są wyjątkowo wydajne pod 
względem odsysania oparów i filtrowania 
tłuszczu. Odfiltrowany tłuszcz gromadzi się 
w łatwo zdejmowalnej rynience. Filtry są 
bardzo trwałe i można je myć w zmywarce.

Obsługa za pomocą pokrętła
Ładny kształt i funkcjonalność: metalowe 
pokrętło uzupełnia jednorodny design serii 
Range Hoods.

Czujnik temperatury
Chroni przed wytworzeniem wysokiej 
temperatury: w razie potrzeby automatycz-
nie przełącza wyciąg na tryb Booster.

Miele CleanCover
Ochrona i łatwe czyszczenie: zamknięta, 
gładka powierzchnia zapobiega kontaktowi 
z elektroniką i silnikiem.

Made in Germany
Wiedza i ręczne wykonanie: w każdym 
wyciągu tkwi wszystko, co potrafimy 
najlepiej, od projektu aż po wykonanie.
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Efektywność energetyczna
Oznaczone są klasy efektywności energetycznej.

Filtr Baffle
Filtr Baffle, odpowiedni do czyszczenia w zmywarkach.

Oświetlenie LED
Optymalne oświetlenie całej płyty grzejnej.

Co oznacza dany symbol?
Przegląd wszystkich symboli Range Hoods
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RangeHoods
Opisy produktowe

Model DAR 1235 DAR 1255 DAR 1135
Konstrukcja i programy
Wyciąg przyścienny/kominowy •/– •/– –/•
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern •/•/– •/–/– •/–/–
Komfort obsługi
Pokrętła • • •
Poziomy wydajności (ilość bez poziomu intensywnego) 3 3 3
Poziom intensywny • • •
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover • • •
Ilość nadających się do mycia w zmywarce filtrów listewkowych ze 
stali szlachetnej 3 4 3
Nadająca się do mycia w zmywarce rynienka na tłuszcz • • •
Czujnik temperatury • • •
Ekologia1)

Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń B/C B/C B/C
Roczne zużycie energii w kWh/rok 68,4 69,5 68,4
Oświetlenie
LED • • •
Ilość x W 3 x 3 W 4 x 3 W 3 x 3 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym 
przekroju wylotu2)

          Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 400 400 400
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 54/40 54/40 54/40
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 650 650 650
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 67/53 67/53 67/53
Obieg zamknięty
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 400 – –
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 59/44 –/– –/–
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 650 – –
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 71/57 –/– –/–
Dane techniczne
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm 914 x 457 x 611 1.219 x 457 x 611 850 x 449 x 579
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/
gazowymi płytami grzejnymi3) w mm 450/650 450/650 450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 0,21/230/15 0,21/230/15 0,21/230/15
Wskazówki montażowe
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku •/•/• •/•/• •/•/•
Średnica króćca wydmuchowego w mm 150 150 150
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Klapa zwrotna • • •
Akcesoria dodatkowe
Osłona komina4) (wys.: 152 mm) DRDC 3606 DRDC 4806 –
Osłona komina4) (wys.: 305 mm) DRDC 3612 DRDC 4812 –
Osłona komina4) (wys.: 457 mm) DRDC 3618 DRDC 4818 –
Osłona komina4) (wys.: 610 mm) DRDC 3624 DRDC 4824 –
Zestaw do przebudowy na obieg zamknięty5) DRUU 36 – –
Panel na tylną ściankę (szer.: 760 mm) – – –
Panel na tylną ściankę (szer.: 913 mm) RBS 36 – RBS 36
Panel na tylną ściankę (szer.: 1218 mm) RBS 48 RBS 48 RBS 48
Filtr z węgla aktywnego DKF 24-1 – –

1)  Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi  
wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.

2)  Norma dla: 
Wydajnośc pracy: EN 61591 
Głośność: EN 60704-3 
Ciśnienie akustyczne:  EN 60704-2-13

3)  Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy 
większej niż 4,5 kW

4) W zależności od wysokości komina
5) Konieczny do przebudowy na obieg zamknięty
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RangeHoods
Opisy produktowe

Model DAR 1155
Konstrukcja i programy
Wyciąg przyścienny/kominowy –/•
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern •/–/–
Komfort obsługi
Pokrętła •
Poziomy wydajności (ilość bez poziomu intensywnego) 3
Poziom intensywny •
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover •
Ilość nadających się do mycia w zmywarce filtrów listewkowych ze 
stali szlachetnej 4
Nadająca się do mycia w zmywarce rynienka na tłuszcz •
Czujnik temperatury •
Ekologia1)

Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń B/C
Roczne zużycie energii w kWh/rok 69,5
Oświetlenie
LED •
Ilość x W 4 x 3 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym 
przekroju wylotu2)

          Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 400
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 54/40
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) 650
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) 67/53
Obieg zamknięty
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) –
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) –/–
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m³/h) –
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa) –/–
Dane techniczne
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm 1.155 x 449 x 579
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/
gazowymi płytami grzejnymi3) w mm 450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 0,21/230/15
Wskazówki montażowe
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku •/•/•
Średnica króćca wydmuchowego w mm 150
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Klapa zwrotna •
Akcesoria dodatkowe
Osłona komina4) (wys.: 152 mm) –
Osłona komina4) (wys.: 305 mm) –
Osłona komina4) (wys.: 457 mm) –
Osłona komina4) (wys.: 610 mm) –
Zestaw do przebudowy na obieg zamknięty5) –
Panel na tylną ściankę (szer.: 760 mm) –
Panel na tylną ściankę (szer.: 913 mm) –
Panel na tylną ściankę (szer.: 1218 mm) RBS 48
Filtr z węgla aktywnego –

1)  Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi  
wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.

2)  Norma dla: 
Wydajnośc pracy: EN 61591 
Głośność: EN 60704-3 
Ciśnienie akustyczne:  EN 60704-2-13

3)  Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy 
większej niż 4,5 kW

4) W zależności od wysokości komina
5) Konieczny do przebudowy na obieg zamknięty
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Najlepszy wybór
Rodzaje ekspresów do kawy

Idealnie zintegrowany
Zadbaj o jednolity wygląd w swojej kuchni: 
ekspres do kawy doskonale nadaje się do 
montażu w niszy o wysokości 45 cm. 
W połączeniu z innymi urządzeniami do 
zabudowy można stworzyć spójną koncep-
cję całości. Pozwala to również na opty-
malne wykorzystanie przestrzeni w kuchni. 

Ekspres do kawy można podłączyć bezpo-
średnio do instalacji wodnej. Dzięki temu 
urządzenie jest zawsze gotowe do pracy, 
bez potrzeby ręcznego napełniania pojem-
nika na wodę.

Picie kawy – gdzie tylko zechcesz
Praktyczne i wygodne: urządzenia wolno-
stojące Miele można ustawić praktycznie 
w każdym miejscu w kuchni, ale również 
w salonie lub ogrodzie zimowym. Zatem 
wszędzie tam, gdzie chcesz rozkoszować 
się doskonale pachnącą kawą. Do wyboru 
jest purystyczna seria CM7 z obsługą 
dotykową CM-Touch lub kompaktowe 
urządzenia CM6 i CM5 ze sterowaniem 
DirectSensor.

Odpowiednie urządzenie do każdej potrzeby
W zależności od kuchni i preferencji, Miele oferuje urządzenia wolnostojące i do zabudowy. 
W ten sposób zawsze znajdziesz idealny ekspres do kawy, który będzie doskonale dostoso-
wany do Twoich potrzeb. 

M Touch
Jeszcze większy komfort zapewnia ele-
gancka obsługa M Touch: podobnie jak 
w przypadku smartfonu ustawienia można 
zmieniać przesuwając palcem. Sprawia to, 
że obsługa jest wyjątkowo wygodna.

DirectSensor
Dzięki DirectSensor można przygotować 
wybraną kawę jednym dotknięciem palca. 
Umożliwia to wyświetlacz TFT o dużej 
rozdzielczości.

Koncepcje obsługi
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Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb
Najciekawsze zalety* ekspresów do zabudowy

* w zależności od modelu
1) Patent: EP 2454977 B1

Komfortowa obsługa
Dzięki inteligentnym funkcjom przyrządzenie 
kawy jest niezwykle łatwe i szybkie.

Prawdziwe doznanie smaku
Ciesz się pełnią smaku swojej kawy, korzy-
stając z najwyższej klasy ekspresów. Dzięki 
funkcji AromaticSystemFresh każde ziarno 
kawy jest świeżo mielone, a następnie 
bezpośrednio parzone w celu uzyskania 
intensywnego smaku. CoffeeSelect umożli-
wia korzystanie z trzech oddzielnych pojem-
ników na kawę ziarnistą, więc kawa zostanie 
przygotowana zawsze z odpowiednich 
ziaren. Aby Twoja chwila przyjemności była 
pod każdym względem doskonała, opraco-
waliśmy własną kawę, idealnie dopasowaną 
do ekspresu do kawy. W rezultacie otrzy-
mujemy wyjątkowe doznania smakowe, 
które uprzyjemnią Ci poranek, popołudnie 
lub wieczór. 

Pełna higiena
Łatwy w utrzymaniu: wyjmowane kompo-
nenty i automatyczne procesy czyszczenia 
gwarantują czystość.

CoffeeSelect
Dowolność wyboru: dzięki trzem pojemni-
kom na kawę napój zawsze zostanie przy-
rządzony z odpowiednich ziaren. 

Automatyczne czyszczenie
Wygodnie i bez wysiłku: ekspres do kawy 
Miele wyposażono w funkcję samoczyn-
nego czyszczenia i odkamieniania.   

CupSensor 1)

Idealna odległość: CupSensor 
rozpoznaje wysokość filiżanki i dostosowuje 
do niej dyszę centralną.
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Sterowanie
Intuicyjne sterowanie poprzez dotyk palca.

 Bezpośredni wybór napojów za pomocą przycisków 
dotykowych,  wyświetlanie wskazań na 4-wierszowym 
wyświetlaczu tekstowym.

AromaticSystemFresh
Innowacyjny młynek mieli ziarna na świeżo dla każdej 
filiżanki.

MultiLingua 
Na wyświetlaczu można ustawiać różne języki, 
dzięki czemu wszystkie informacje będą zrozumiałe. 
 
CupSensor
Rozpoznaje wysokość filiżanki i ustawia dyszę w odpo-
wiedniej pozycji.

OneTouch for Two
Równoczesne przyrządzenie dwóch pysznych kaw 
za jednym naciśnięciem przycisku.

DirectWater
Urządzenie można przełączyć na stałe przyłącze do 
instalacji wodnej.

AutoClean
Opatentowane1) automatyczne czyszczenie przewodów 
do mleka i odtłuszczanie zaparzacza.

AutoDescale
Opatentowane2) automatyczne odkamienianie 
dla większego komfortu.

Co oznacza dany symbol?
Przegląd wszystkich symboli ekspresów do zabudowy

1)  Patent: DE 10214113160, 10214113161
2) Patent: EP 2705783, 2705784, US 9370271
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Ciśnieniowe ekspresy do kawy
Opisy produktowe

Model CVA 7440 CVA 7840 CVA 7845
Wzornictwo
Ekspres do zabudowy na kawę ziarnistą • • •
PureLine/VitroLine/ContourLine • • •
Pełnia smaku
AromaticSystemFresh/CoffeeSelect •/– •/• •/•
OneTouch/OneTouch for Two •/• •/• •/•
Stalowy młynek żarnowy/ustawianie stopnia mielenia ziaren •/• •/• •/•
Możliwość programowania profili użytkowników 10 10 10
Programowanie mielonej ilościkawy/ilości wody/temperatury •/•/• •/•/• •/•/•
Programowanie ilości mleka/pianki z mleka/zaparzania wstępnego •/•/• •/•/• •/•/•
Rodzaje napojów kawowych
Możliwość ustawienia ilości napoju 20 – 300 ml 20 – 300 ml 20 – 300 ml
 Ristretto/Espresso/Kawa/Kawa duża •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Cappuccino/Latte macchiato/Cappuccino Italiano •/•/• •/•/• •/•/•
Espresso macchiato/Caffè Americano/Long black •/•/• •/•/• •/•/•
Flat white/Café au lait/Caffè Latte •/•/• •/•/• •/•/•
Gorące mleko/Piana z mleka/Gorąca woda •/•/• •/•/• •/•/•
Herbata czarna/Herbata ziołowa/Herbata owocowa/Herbata zielona •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Herbata biała/Herbata japońska/Chai Latte/woda na herbatę •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Dzbanek kawy/Dzbanek herbaty •/• •/• •/•
Funkcja DoubleShot • • •
Tryb Expert -możliwość zmiany parametrów w trakcie wydania napoju • • •
Komfort obsługi
Display/MultiLingua  DirectSensor/• M Touch/• M Touch/•
CupSensor/Bezstopniowe dopasowanie wysokości wylotu kawy w mm •/40 – 165 mm •/40 – 165 mm •/40 – 165 mm
DirectWater (Stałe podłśczenie do wody) – – •
PerformanceMode/MotionReact (sensor zbliżeniowy) •/– •/• •/•
MyMiele/Funkcja Pomoc –/– •/• •/•
BrilliantLight/Pojemnik na mleko EasyClick/
Oświetllenie wnętrza (zaparzacz) •/•/– •/•/• •/•/•
ComfortDoor [kąt otwarcia 110° - stan fabryczny/(bez ograniczenia 175°) • • •
2 wyjmowane pojemniki na ziarna kawy/pojemność •/300g/300g •/300g/150g/150g •/300g/150g/150g
Pojemność pojemnika na wodę/na mleko 2.700 ml/700 ml 2.700 ml/700 ml 2.700 ml/700 ml
Pojemność pojemnika na resztki kawy (po 14g)/tacy ociekowej  17 sztuk/1.600 ml 17 sztuk/1.600 ml 17 sztuk/1.600 ml
Wskazanie daty/Wskazanie godziny (12h-24h) •/• •/• •/•
Programowany czas włączenia i wyłączenia • • •
Ekologia
Możliwość włączenia trybu Eco • • •
Łatwość czyszczenia
Komfortowe programy czyszczenia/AutoClean (automatyczne czyszczenie) •/– •/• •/•
AutoDescale (automatyczne odkamienianie)/manualne odkamienianie –/• •/– •/–
Automatyczne płukanie/Ustawienie twardości wody •/• •/• •/•
Automatyczne płukanie przewodów na mleko z pojemnika na wodę • • •
ComfortClean - możliwość mycia części w zmywarce • • •
Wyjmowane przewody na mleko/Wyjmowany zaparzacz •/• •/• •/•
Połączenie w sieć
Miele@home/MobileControl •/• •/• •/•
RemoteService/WiFiConn@ct/Wskazania SuperVision  •/•/– •/•/• •/•/•
Bezpieczeństwo
Blokada uruchomienia • • •
Dane techniczne
Szer./wys./gł. niszy 560 – 568/450 – 452/min. 500 560 – 568/450 – 452/min. 500 560 – 568/450 – 452/min. 500
Całkowita moc przyłączeniowa (kW)/napięcie (V), natężenie (A) 1,45/220 – 240/10 1,45/220 – 240/10 1,45/220 – 240/10
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Szklany pojemnik na mleko EasyClick • • •
Tabletki do odkamieniania/czyszczenia zaparzacza i przewodów namleko •/• •/– •/–
Wkład AutoCleaner – • •
Wersje kolorystyczne
GraphitGrey/Stal CleanSteel/BrillantWhite/ObsidianBlack •/•/•/• –/•/–/– •/•/•/•
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Sterowanie
Intuicyjne sterowanie dotykowe bezpośrednio na koloro-
wym wyświetlaczu TFT.

Bezpośredni wybór napojów za pomocą przycisków 
dotykowych, wyświetlanie wskazań na 4-wierszowym 
wyświetlaczu tekstowym.

AromaticSystem
 Zmielona kawa miesza się z wodą szczególnie intensyw-
nie, co pozwala na jeszcze lepsze wydobycie aromatu. 
 
MultiLingua 
Na wyświetlaczu można ustawiać różne języki, 
dzięki czemu wszystkie informacje będą zrozumiałe. 
 
OneTouch for Two
Równoczesne przyrządzenie dwóch pysznych kaw 
za jednym naciśnięciem przycisku.

EasyClean 
Wyjmowany moduł zaparzacza – dla optymalnej higieny.

Kawa i herbata
Włoskie specjały kawowe i indywidualne przyrządzanie 
różnych rodzajów herbaty w optymalnej temperaturze.

CleaningProgrammes
 Komfortowe programy czyszczące zapewniające opty-
malną higienę i długą żywotność.

CupSensor
Rozpoznaje wysokość filiżanki i ustawia dyszę w odpo-
wiedniej pozycji.

AutoDescale
Opatentowane1) automatyczne odkamienianie 
dla większego komfortu.

Co oznacza dany symbol?
Przegląd wszystkich symboli wolnostojących ekspresów do kawy

1) Patent: EP 2705783, 2705784, US 9370271
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Wolnostojące ekspresy do kawy CM6
Opisy produktowe

Model CM 6350
Rodzaj
Ekspres wolnostojący na kawę ziarnistą •
Ekspres do zabudowy na kawę ziarnistą –
Ekspres do zabudowy z systemem Nespresso –
Design
PureLine/ContourLine –/–
Wyświetlacz DirectSensor
Rodzaje napojów kawowych
Espresso/Kawa/Kawa duża/Ristretto •/•/•/•/–
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait •/•/–/–
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano •/–/–/–
Gorąca woda/Gorące mleko/Pianka z mleka •/•/•
Herbata zielona/czarna/ziołowa/owocowa –/–/–/–
Pełnia smaku
Funkcja OneTouch/OneTouch for Two •/•
Zachowujący aromat młynek żarnowy AromaticSystem
Możliwość przygotowania kawy z kawy mielonej •
Możliwość programowania profili użytkowników 4
Ustawianie stopnia mielenia/Programowanie mielonej ilości •/•
Programowanie ilości/temperatury wody •/•
Programowanie zaparzania wstępnego/ilości mleka/ilości pianki z mleka •/•/•
Funkcja dzbanka kawy i herbaty •/–
Komfort obsługi
Indywidualny wybór języka/Wskazanie godziny/Wskazanie daty •/–/–
CupSensor –
Bezstopniowe dopasowanie wysokości wylotu kawy w cm 8,0 – 14,0
BrilliantLight/ComfortDoor/Schowany uchwyt drzwiczek •/–/–
Wyjmowany pojemnik na ziarna kawy/magazynek na kapsułki Nespresso –/–
Pojemność pojemnika na ziarna kawy w g 300
Pojemność magazynku na kapsułki w sztukach –
Pojemność pojemnika na resztki w sztukach 10
Pojemność zbiornika wody w l 1,8
Programowany czas włączenia/Programowany czas wyłączenia •/•
Programowanie czasu czuwania/system podtrzymywania pamięci 
zegara w godz. •/–
Możliwość połączenia z szufladą grzewczą –
Tryb profesjonalny/DoubleShot/Podłączenie do wody –/–/–
Komfort pielęgnacji
Komfortowe programy czyszczenia/ComfortClean •/•
Automatyczne odkamienianie –
Automatyczne płukanie przewodu mlekowego ze zbiornika wody •
Wyjmowany przewód mlekowy/zaparzacz •/•
Ekologia
Tryb Eco - możliwość ustawienia •
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home –
Bezpieczeństwo
Blokada uruchomienia •
Dane techniczne
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.) 450 x 508 x 555
Głębokość przy otwartych drzwiczkach w cm –
Całkowita moc przyłączeniowa w kW 1,5
Napięcie w V/zabezpieczenie w A 220 – 240/10
Długość węża doprowadzającego wodę/przewodu elektrycznego w m –/1,4
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Pojemnik na mleko – szkło/termiczny ze stali szlachetnej –/•
Środek odkamieniający/Tabletki czyszczące/Puszka kawy Illy •/•/–
Wkład odkamieniający –
Wersje kolorystyczne
GraphitGrey/BrillantWhite/ObsidianBlack •/•/•

19-0254_Part20_Kaffee_Gen7000_Kurz_PL.indd   215 29.05.19   08:33



216

Wolnostojące ekspresy do kawy CM7
Opisy produktowe

Model CM 7350 CM 7550 CM 7750
Rodzaj
Ekspres wolnostojący na kawę ziarnistą • • •
Ekspres do zabudowy na kawę ziarnistą – – –
Ekspres do zabudowy z systemem Nespresso – – –
Design
PureLine/ContourLine –/– –/– –/–
Wyświetlacz C Touch C Touch C Touch
Rodzaje napojów kawowych
Espresso/Kawa/Kawa duża/Ristretto •/•/•/•/• •/•/•/•/• •/•/•/•/•
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Gorąca woda/Gorące mleko/Pianka z mleka •/•/• •/•/• •/•/•
Herbata zielona/czarna/ziołowa/owocowa •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Pełnia smaku
Funkcja OneTouch/OneTouch for Two •/• •/• •/•
Zachowujący aromat młynek żarnowy AromaticSystem AromaticSystem AromaticSystemFresh
Możliwość przygotowania kawy z kawy mielonej • • •
Możliwość programowania profili użytkowników 8 10 10
Ustawianie stopnia mielenia/Programowanie mielonej ilości •/• •/• •/•
Programowanie ilości/temperatury wody •/• •/• •/•
Programowanie zaparzania wstępnego/ilości mleka/ilości pianki z 
mleka •/•/• •/•/• •/•/•
Funkcja dzbanka kawy i herbaty •/• •/• •/•
Komfort obsługi
Indywidualny wybór języka/Wskazanie godziny/Wskazanie daty •/•/• •/•/• •/•/•
CupSensor • • •
Bezstopniowe dopasowanie wysokości wylotu kawy w cm 8,0 – 16,0 8,0 – 16,0 8,0 – 16,0
BrilliantLight/ComfortDoor/Schowany uchwyt drzwiczek •/–/– •/–/– •/–/–
Wyjmowany pojemnik na ziarna kawy/magazynek na kapsułki Nespresso –/– –/– –/–
Pojemność pojemnika na ziarna kawy w g 500 500 210
Pojemność magazynku na kapsułki w sztukach – – –
Pojemność pojemnika na resztki w sztukach 16 16 16
Pojemność zbiornika wody w l 2,2 2,2 2,2
Programowany czas włączenia/Programowany czas wyłączenia •/• •/• •/•
Programowanie czasu czuwania/system podtrzymywania pamięci 
zegara w godz. •/200 •/200 •/200
Możliwość połączenia z szufladą grzewczą – – –
Tryb profesjonalny/DoubleShot/Podłączenie do wody •/•/– •/•/– •/•/–
Komfort pielęgnacji
Komfortowe programy czyszczenia/ComfortClean •/• •/• •/•
Automatyczne odkamienianie – • •
Automatyczne płukanie przewodu mlekowego ze zbiornika wody • • •
Wyjmowany przewód mlekowy/zaparzacz •/• •/• •/•
Ekologia
Tryb Eco - możliwość ustawienia • • •
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home • • •
Bezpieczeństwo
Blokada uruchomienia • • •
Dane techniczne
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.) – x – x – – x – x – – x – x –
Głębokość przy otwartych drzwiczkach w cm – – –
Całkowita moc przyłączeniowa w kW 1,5 1,5 1,5
Napięcie w V/zabezpieczenie w A 220 – 240/10 220 – 240/10 220 – 240/10
Długość węża doprowadzającego wodę/przewodu elektrycznego w m –/1,2 –/1,2 –/1,2
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Pojemnik na mleko – szkło/termiczny ze stali szlachetnej –/• –/• –/•
Środek odkamieniający/Tabletki czyszczące/Puszka kawy Illy •/•/– –/•/– –/•/–
Wkład odkamieniający – • •
Wersje kolorystyczne
BrillantWhite/ObsidianBlack –/• •/• –/•
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Szeroka oferta
Perfekcyjne dopasowanie

Chłodziarki

Chłodziarko-zamrażarki

Zamrażarki

Chłodziarki na wino

Różnorodność modeli Rodzaje

Urządzenia do zabudowy

Urządzenia do zabudowy podblatowej

MasterCool

Urządzenia wolnostojące
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Wielkość i design
Najlepszy wybór

Rozmiar Wiele możliwości

Blackboard edition

Blackboard edition

BrilliantWhite

ObsidianBlack

Stal szlachetna CleanSteel
  
 
Biały

Urządzenia chłodnicze Miele z wnętrzem XL oferują zdecydowanie więcej miejsca i komfortu 
do przechowywania produktów spożywczych.

Więcej miejsca na duże przedmioty
Za sprawą większej głębokości użytkowej 
w części chłodniczej można schować duże 
i niewymiarowe produkty. 

Więcej miejsca na produkty mrożone
Odczuwalnie większa pojemność – i to na 
każdym poziomie – zapewnia wnętrze XL 
również w przypadku szuflad zamrażarki. 

Więcej miejsca na świeżą żywność
Dużo wolnej przestrzeni w szufladach 
PerfectFresh oraz PerfectFresh Pro.

Wnętrze XL

Szerokość 60 cm
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Komfortowa obsługa
Koncepcje obsługi urządzeń chłodniczych 

Obsługa PicTronic
Obsługa PicTronic odbywa się za pomocą wygodnych przycisków dotykowych. Temperatura 
wyświetlana jest na czarnym wyświetlaczu.

Ręczny regulator temperatury
Za pomocą manualnego regulatora temperatury można bardzo łatwo nastawić temperaturę 
w sprawdzony sposób.

Obsługa TouchControl
Panel sterowania typu TouchControl to płaska powierzchnia sterowania z polami dotyko-
wymi. Cyfrowo wskazaną temperaturę można ustawić z dokładnością jednego stopnia. 
Lekkie dotknięcie palcem wystarcza, aby wybrać żądaną funkcję.

Obsługa FreshTouch
Obsługa FreshTouch opiera się na kolorowym wyświetlaczu TFT z funkcją dotykową i nie 
wymaga dodatkowych przycisków. Wszystkie wskazania i funkcje można wybrać na central-
nym wyświetlaczu i ustawić jednym dotknięciem palca.
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Wnęka 178 cm  
FNS 37402 i K 37222 iD, K 37272 iD, K 37472 iD,  

K 37672 iD
FNS 37402 i KFN 37232 iD, KFN 37282 iD,  

KFNS 37432 iD, KFN 37452 iDE,  
KFN 37682 iD, K 37472 iD

KFNS 37432 iD
K 37222 iD, K 37272 iD, K 37472 iD

KDNS 37432 iD KFN 37282 iD, KFNS 37432 iD,  
KFN 37452 iDE, KFN 37682 iD,  
KFN 37692 iDE

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

Urządzenie po lewej stronie Urządzenie po prawej stronie
KFNS 28463 E bb KS 28463 D bb
KWNS 28462 E ed/cs KS 28463 D ed/cs
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Ustawienie side-by-side
Elastyczne zestawianie

Urządzenia do zabudowy (60 cm szerokości), obok siebie (bez 
ustalonej kolejności)

Chłodziarki na wino do podbudowy (szerokość 60 cm), obok siebie 
(bez ustalonej kolejności)

Urządzenia wolnostojące (szerokość 60 cm), obok siebie
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Świeżość na dłużej
Czysta przyjemność i naturalny smak 

PerfectFresh Pro
Produkty spożywcze pozostają świeże 
nawet 5 razy dłużej. W automatycznie 
regulowanym zakresie temperatury między 
0 a +3 °C mięso, ryby i wiele produktów 
mlecznych pozostają świeże nawet trzykrot-
nie dłużej. Warzywa i owoce zachowują 
świeżość nawet 5 razy dłużej – dzięki 
zoptymalizowanej regulacji wilgoci w szufla-
dzie. Zintegrowane jasne oświetlenie LED 
zapewnia idealną widoczność. Tym samym 
PerfectFresh Pro jest najlepszą metodą 
zachowywania świeżości Miele.

PerfectFresh
W strefie PerfectFresh produkty spożywcze 
zachowują świeżość nawet trzykrotnie 
dłużej. Zakres temperatury od 0 do +3 °C 
zapewnia idealne warunki dla wyraźnie 
wydłużonej trwałości mięsa, ryby i wielu 
produktów mlecznych. Dodatkowo dzięki 
wysokiej wilgotności powietrza owoce 
i warzywa mają zapewnioną optymalną 
atmosferę. Substancje odżywcze i sma-
kowe oraz konsystencja produktów pozo-
stają dłużej zachowane.

DailyFresh
Przestronna szuflada w chłodziarce zapew-
nia więcej miejsca na produkty spożywcze. 
Dzięki specjalnej regulacji szuflady wilgot-
ność może być lepiej zachowana. Dzięki 
temu owoce i warzywa dłużej pozostają 
świeże i soczyste.

Świeże produkty to podstawa zdrowego 
żywienia. Powinny być w miarę możliwości 
jędrne i apetyczne, jak warzywa i owoce 
prosto z targu. Ale kto codziennie kupuje 
świeże produkty do gotowania? 

Oprócz jakości produktów ważne jest 
również ich prawidłowe przechowywanie. 
Ma ono decydujący wpływ na to, jak 
świeże, smaczne i zdrowe będą produkty 
podczas przyrządzania. Rozwiązaniem są 
PerfectFresh Pro, PerfectFresh oraz 
DailyFresh.
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Systemy mrożenia
Dłuższe przechowywanie i więcej komfortu 

NoFrost
Dzięki systemowi NoFrost odmrażanie 
urządzenia nie jest konieczne. Chłodzenie 
obiegowe sprawia, że zimne, suche powie-
trze jest rozprowadzane równomiernie, 
dzięki czemu wewnątrz nie tworzy się lód. 
Mrożonki i szuflady nie pokrywają się 
lodem, dzięki czemu można je zawsze łatwo 
otwierać i zamykać. NoFrost oferuje tym 
samym optymalny komfort mrożenia 
i pozwala na zawsze zrezygnować z pra-
cochłonnego odmrażania.

ComfortFrost
Dzięki funkcji ComfortFrost komorę mroże-
nia trzeba odmrażać dużo rzadziej. Dzięki 
zaokrąglonemu parownikowi lód we wnę-
trzu tworzy się dużo wolniej niż przy trady-
cyjnej technologii. Dzięki temu oszczędza 
się dużo wysiłku związanego z częstym 
odmrażaniem.

DuplexCool
Dwa oddzielnie regulowane obiegi chłodni-
cze dla komory chłodzenia i mrożenia 
zapewniają optymalne chłodzenie. Ponadto 
nie dochodzi do wymiany powietrza pomię-
dzy tymi obszarami. Dzięki temu produkty 
spożywcze w części chłodzenia nie wysy-
chają, a zapachy np. ryby, cebuli czy sera 
nie przechodzą na produkty spożywcze 
w części mrożenia. DuplexCool tworzy 
bezpieczne warunki do przechowywania 
produktów spożywczych w zestawach 
chłodząco-mrożących.

Najlepszą formą przechowywania żywności 
przez dłuższy czas jest zamrażanie. 
Pozwala zachować substancje odżywcze 
i smak, a także zawsze mieć dostęp do 
produktów w razie potrzeby. Dzięki nowo-
czesnej technologii zamrażania w urządze-
niach chłodzących Miele niskie temperatury 
pozostają zawsze niezawodnie i wygodnie 
pod kontrolą – zapewniając optymalne 
rezultaty i najlepszy smak.
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Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb
Najciekawsze zalety* urządzeń chłodniczych

* w zależności od modelu

NoFrost 
Nigdy więcej odmrażania: dzięki chłodzeniu 
obiegowemu wewnątrz nie tworzy się lód, 
co pozwala uniknąć rozmrażania. 

PerfectFresh Pro
Produkty spożywcze pozostają 

świeże nawet 5 razy dłużej. W automatycz-
nie regulowanym zakresie temperatury 
między 0 a +3 °C mięso, ryby i wiele pro-
duktów mlecznych pozostają nawet trzy-
krotnie dłużej świeże. Warzywa i owoce 
zachowują świeżość nawet 5 razy dłużej 
dzięki zoptymalizowanej regulacji wilgoci na 
szufladzie. Zintegrowane jasne oświetlenie 
LED zapewnia idealną widoczność. Tym 
samym PerfectFresh Pro jest najlepszą 
metodą zachowywania świeżości Miele. FlexiLight

Jedyne w swoim rodzaju: 
elastycznie regulowane oświetlenie LED 
szklanych półek.

PerfectFresh
Nawet 3-krotnie dłuższa świeżość: opty-
malna temperatura przechowywania owo-
ców, warzyw, ryb, mięsa i produktów 
mlecznych.

Blackboard edition
Indywidualne tworzenie: Za pomocą kredy 
można pisać i malować na przodzie urzą-
dzenia bez uchwytów.

Efektywność energetyczna
Optymalna moc A+++: najwyższa ekono-
miczność przy najlepszej świeżości.
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Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb
Najciekawsze zalety* chłodziarek na wino

* w zależności od modelu

Prezenter do butelek „Selector“
Elegancka prezentacja: w przytłumionym 
świetle chłodziarki butelki wyglądają na 
nieco wyższe.

SommelierSet
Uczyń ze swojej chłodziarki na 

wino swoją własną strefę konesera – dzięki 
SommelierSet tylko od Miele. Profesjonalnie 
przygotuj szlachetne wina do dekantacji. 
Rozkoszuj się szampanem i białym winem 
ze schłodzonych kieliszków. Przechowuj 
butelki wina w optymalnej temperaturze 
– również po otwarciu. Wszystkie potrzebne 
narzędzia masz pod ręką.

FlexiFrame Plus
Perfekcyjne dopasowanie: 

dzięki przekładanym wzdłuż i w poprzek 
szczebelkom można przechowywać nawet 
duże butelki.

Strefy temperatury
Indywidualna regulacja: można przechowy-
wać nawet trzy rodzaje wina jednocześnie 
w idealnych temperaturach.

NoteBoard
Możliwość indywidualnego opisywania: 
zdejmowane, magnetyczne listwy znajdują 
się z przodu na rusztach na butelki.

FlexiFrame 
Tylko jedna czynność: wystar-

czy przemieścić poszczególne elementy, 
aby móc przechowywać większe butelki 
wina.
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Efektywność energetyczna
Oznaczone są klasy efektywności energetycznej.  

Emisja hałasu
Określa dokładny poziom emisji hałasu w decybelach 
(dB).

Format wnętrza
 Większa głębokość użytkowa zapewnia więcej miejsca 
także na niewymiarowe przedmioty.

System utrzymywania świeżości
Profesjonalne przechowywanie – do 5 razy dłuższa 
świeżość.

Produkty spożywcze pozostają świeże nawet 3 razy 
dłużej.

System mrożenia
Brak konieczności rozmrażania dzięki chłodzeniu 
z nawiewem.

Rzadsze rozmrażanie dzięki parownikowi umieszczo-
nemu dookoła.

IceMaker
 Kostkarka do lodu z podłączeniem do wody zapewnia-
jąca szybkie i łatwe wytwarzanie nawet do 100 kostek 
lodu na dobę.

Automatyczna kostkarka IceMaker ze zintegrowanym 
pojemnikiem na wodę dostarcza do 100 kostek lodu na 
dobę.

Oświetlenie
Perfekcyjne oświetlenie bez oślepiania i możliwość 
indywidualnego wyboru pozycji źródeł światła.

Bezobsługowa, energooszczędna technologia zapewnia-
jąca optymalne oświetlenie wnętrza.

Wspomaganie otwierania drzwi
Także urządzenia bez uchwytów można wyjątkowo łatwo 
otworzyć poprzez działanie dźwigni.

Amortyzacja zamykania drzwi
Łagodne zamykanie bez wstrząsania butelkami 
w drzwiach.

Co oznacza dany symbol?
Przegląd wszystkich symboli urządzeń chłodniczych
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Co oznacza dany symbol?
Przegląd wszystkich symboli chłodziarek na wino

Efektywność energetyczna
Oznaczone są klasy efektywności energetycznej.

Emisja hałasu
Określa dokładny poziom emisji hałasu w decybelach 
(dB).

Strefa temperatury
 Dostępne są urządzenia posiadające jedną, dwie lub trzy 
strefy, w których można indywidualnie wybrać 
temperaturę.

Ruszty na butelki
Perfekcyjne ułożenie każdej butelki dzięki pojedynczym, 
przekładanym szczebelkom.

Filtr zapachów
Filtr Active AirClean zapobiega powstawaniu zapachów 
w komorze chłodzenia.

SommelierSet
Umożliwia profesjonalną dekantację, schładzanie kielisz-
ków oraz chłodzenie butelek – również po otwarciu.

Oświetlenie
Bezobsługowa, energooszczędna technologia zapewnia-
jąca optymalne oświetlenie wnętrza.

Wspomaganie otwierania drzwi
 Aktywacja automatycznego systemu otwierania przez 
lekkie naciśnięcie szklanych drzwi.

Amortyzacja zamykania drzwi
 Łagodne zamykanie drzwi bez wstrząsania butelkami 
znajdującymi się w środku.

1
2
3
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Chłodziarki do zabudowy
Opisy produktowe

Model K 5122 Ui K 5124 UiF K 35673 iD
Kategoria
Chłodziarka • • •
Rodzaj
Zintegrowane urządzenie do zabudowy/podblatowe/ 
do zabudowy dekoracyjnej •/•/– •/•/– •/–/–
Otwieranie drzwi/zmiana kierunku otwierania drzwi/
możliwość  ustawienia Side-by-Side prawa strona/•/– prawa strona/•/– prawa strona/•/•
Design
Rodzaj oświetlenia Żarówka Żarówka FlexiLight
Oświetlenie LED strefy PerfectFresh Pro – – –
Komfort obsługi
Przechowywanie świeżych produktów – – PerfectFresh Pro
ComfortClean/DynaCool –/– –/– •/•
SelfClose – – •
SoftClose/Drop and Lock –/– –/– •/–
Sterowanie
Elektroniczne wskazania i regulacja temperatury Pokrętło Pokrętło TouchControl
Możliwość wyłączenia części chłodzącej – – –
Funkcja szybkiego chłodzenia – – •
Ilość stref temperaturowych 1 2 2
Tryb szabasowy – – •
Urządzenie/komora chłodnicza
Liczba półek/w tym podświetlanych 3/– 2/– 4/3
Półka na butelki z chromowanego metalu – – •
Ilość szuflad na warzywa/w tym na rolkach 1 szt./– 1 szt./– –/–
Ilość szuflad PerfectFresh – – 2
Wyjmowany statyw na butelki na komfortowych wysuwach – – –
Pełne półki 2 2 3
Półka na butelki w drzwiach 1 1 1
Ekologia
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - G) A++ A++ A+++
Zużycie energii na rok/w 24 h w kWh 92/0,252 140/0,381 83/0,226
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/– przygotowana/•
Wymagane wyposażenie dodatkowe – – XKS 3130 W
Bezpieczeństwo
Funkcja blokady – – •
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/
akustyczny alarm wzrostu temperatury –/– –/– •/–
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/
akustyczny alarm wzrostu temperatury –/– –/– •/–
Dane techniczne
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.) 600 x 820 – 870 x 550 600 x 820 – 870 x 550 560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550
Technika mocowania Drzwi stałe Drzwi stałe Drzwi stałe
Maks. masa frontu drzwi części chłodzącej/zamrażalniczej w kg 19/– 19/– –/–
Klasa klimatyczna SN-ST SN-ST SN-T
Komora chłodzenia w l/w tym strefa Perfectfresh w l/
4*-gwiazdkowa komora mrożenia w l 137/0/0 108/0/15 230/59/0
Całkowita pojemność użytkowa w l 137 123 230
Poziom mocy akustycznej w dB(A) re1pW 38 38 33
Czas przechowywania w przypadku braku prądu/ 
zdolność mrożenia w kg/24 h 0/0,0 10/2,0 0/0,0
Napięcie w V/Zabezpieczenie w A 220 – 240/10/700 220 – 240/10/700 220 – 240/10/0
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Pojemnik na masło/półeczka na jajka –/• –/• •/•
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Model K 37222 iD K 37272 iD K 37672 iD
Kategoria
Chłodziarka • • •
Rodzaj
Zintegrowane urządzenie do zabudowy/podblatowe/
do zabudowy dekoracyjnej •/–/– •/–/– •/–/–
Otwieranie drzwi/zmiana kierunku otwierania drzwi/
możliwość ustawienia Side-by-Side prawa strona/•/• prawa strona/•/• prawa strona/•/•
Design
Rodzaj oświetlenia LED LED FlexiLight
Oświetlenie LED strefy PerfectFresh Pro – – –
Komfort obsługi
Przechowywanie świeżych produktów – PerfectFresh PerfectFresh Pro
ComfortClean/DynaCool •/• •/• •/•
SelfClose – – •
SoftClose/Drop and Lock –/– –/– •/–
Sterowanie
Elektroniczne wskazania i regulacja temperatury PicTronic PicTronic TouchControl
Możliwość wyłączenia części chłodzącej – – –
Funkcja szybkiego chłodzenia • • •
Ilość stref temperaturowych 1 2 2
Tryb szabasowy – – •
Urządzenie/komora chłodnicza
Liczba półek/w tym podświetlanych 7/– 6/– 6/4
Półka na butelki z chromowanego metalu – – •
Ilość szuflad na warzywa/w tym na rolkach 2 szt./– –/– –/–
Ilość szuflad PerfectFresh – 3 3
Wyjmowany statyw na butelki na komfortowych wysuwach – – –
Pełne półki 3 3 3
Półka na butelki w drzwiach 2 2 2
Ekologia
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - G) A++ A++ A++
Zużycie energii na rok/w 24 h w kWh 117/0,319 133/0,363 133/0,363
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/– przygotowana/•
Wymagane wyposażenie dodatkowe – – XKS 3130 W
Bezpieczeństwo
Funkcja blokady • • •
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/
akustyczny alarm wzrostu temperatury –/– •/– •/–
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/
akustyczny alarm wzrostu temperatury –/– –/– •/–
Dane techniczne
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.) 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
Technika mocowania Drzwi stałe Drzwi stałe Drzwi stałe
Maks. masa frontu drzwi części chłodzącej/zamrażalniczej w kg 26/– 26/– 26/–
Klasa klimatyczna SN-T SN-T SN-T
Komora chłodzenia w l/w tym strefa Perfectfresh w l/
4*-gwiazdkowa komora mrożenia w l 325/0/0 301/90/0 301/90/0
Całkowita pojemność użytkowa w l 325 301 301
Poziom mocy akustycznej w dB(A) re1pW 34 37 37
Czas przechowywania w przypadku braku prądu/
zdolność mrożenia w kg/24 h 0/0,0 0/0,0 0/0,0
Napięcie w V/Zabezpieczenie w A 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Pojemnik na masło/półeczka na jajka –/• –/• •/•
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Zamrażarki do zabudowy
Opisy produktowe

Model F 31202 Ui FNS 37402 i
Kategoria
Zamrażarka • •
Rodzaj
Zintegrowane urządzenie do zabudowy/podblatowe/
do zabudowy dekoracyjnej •/•/– •/–/–
Otwieranie drzwi/zmiana kierunku otwierania drzwi/
możliwość ustawienia Side-by-Side prawa strona/•/• lewa strona/•/•
Design
Oświetlenie komory mrożenia – LED
Komfort obsługi
IceMaker z przyłączem świeżej wody/Mylce z pojemnikiem na wodę –/– –/–
NoFrost/VarioRoom –/• •/•
Amortyzacja zamykania drzwiczek Softclose/Drop and Lock –/– •/–
Sterowanie
Elektroniczne wskazania i regulacja temperatury PicTronic TouchControl
Funkcja szybkiego zamrażania • •
Urządzenie zamrażalnicze/komora zamrażalnicza
Wydawanie lodu i wody przez drzwi – –
Ilość szuflad na mrożonki/w tym na rolkach 3 szt./– 8 szt./–
Ilość wyjmowanych, metalowych koszyków siatkowych w drzwiach – –
Ilość wyjmowanych, metalowych koszyków siatkowych w drzwiach – –
Ekologia
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - G) A++ A++
Zużycie energii na rok/w 24 h w kWh 148/0,403 244/0,668
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/WifiConn@ct –/– przygotowana/•
Wymagane wyposażenie dodatkowe – XKS 3130 W
Bezpieczeństwo
Funkcja blokady/wskaźnik awarii zasilania części zamrażalniczej •/• •/•
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/
akustyczny alarm wzrostu temperatury •/• •/•
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/
akustyczny alarm wzrostu temperatury –/• •/•
Dane techniczne
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.) 600 x 820 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Technika mocowania Drzwi stałe Drzwi stałe
Maks. masa frontu drzwi części chłodzącej/zamrażalniczej w kg 20/– 26/–
Klasa klimatyczna SN-ST SN-T
Pojemność zamrażalnika (l) 95 213
Poziom mocy akustycznej w dB(A) re1pW 38 37
Czas przechowywania w przypadku braku prądu/
zdolność mrożenia w kg/24 h 24/12,0 14/18,0
Napięcie w V/Zabezpieczenie w A 220 – 240/10/700 220 – 240/10/1.300
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Akumulatory zimna/tacka na kostki lodu –/• •/•
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Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy
Opisy produktowe

Model KF 37122 iD KFN 37232 iD KFN 37282 iD
Kategoria
Chłodziarko-zamrażarka • • •
Rodzaj
Zintegrowane urządzenie do zabudowy/podblatowe/
do zabudowy dekoracyjnej •/–/– •/–/– •/–/–
Otwieranie drzwi/zmiana kierunku otwierania drzwi/
możliwość ustawienia Side-by-Side prawa strona/•/– prawa strona/•/– prawa strona/•/•
Design
Rodzaj oświetlenia LED LED LED
Oświetlenie LED strefy PerfectFresh Pro – – –
Komfort obsługi
Przechowywanie świeżych produktów – – PerfectFresh
IceMaker z przyłączem świeżej wody/Mylce z pojemnikiem na wodę –/– –/– –/–
ComfortClean • • •
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom •/•/–/• •/•/•/• •/•/•/•
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock –/–/– –/–/– –/–/–
Sterowanie
Elektroniczne wskazania i regulacja temperatury PicTronic PicTronic PicTronic
Możliwość wyłączenia części chłodzącej • – •
Szybkie chłodzenie/szybkie zamrażanie •/• •/• •/•
Ilość stref temperaturowych 2 2 3
Tryb szabasowy – – –
Urządzenie/komora chłodnicza
Liczba półek/z tego podświetlanych/z tego dzielonych 5/–/– 4/–/– 3/–/–
Półka na butelki z chromowanego metalu – – –
Ilość szuflad na warzywa/w tym na rolkach 1 szt./1 1 szt./1 –/–
Ilość szuflad PerfectFresh – – 2
Pełne półki 3 2 1
Półka na butelki w drzwiach 1 1 1
Urządzenie zamrażalnicze/komora zamrażalnicza
Ilość szuflad na mrożonki/w tym na rolkach 2 szt./– 3 szt./– 3 szt./–
Ekologia
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - G) A++ A++ A++
Zużycie energii na rok/w 24 h w kWh 228/0,622 230/0,630 235/0,643
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/– –/–
Wymagane wyposażenie dodatkowe – – –
Bezpieczeństwo
Funkcja blokady/wskaźnik awarii zasilania części zamrażalniczej •/• •/– •/•
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/akustyczny alarm wzrostu temperatury –/• –/– •/•
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/akustyczny alarm wzrostu temperatury –/• –/• –/•
Dane techniczne
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.) 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
Technika mocowania Drzwi zabudowane Drzwi stałe Drzwi stałe
Maks. masa frontu drzwi części chłodzącej/zamrażalniczej w kg 20/12 17/12 17/12
Klasa klimatyczna SN-T SN-T SN-ST
Komora chłodzenia w l/w tym strefa Perfectfresh w l/
4*-gwiazdkowa komora mrożenia w l 224/0/57 194/–/62 175/67/62
Poziom mocy akustycznej w dB(A) re1pW 34 38 38
Całkowita pojemność użytkowa w l 281 256 237
Czas przechowywania w przypadku braku prądu/
zdolność mrożenia w kg/24 h 22/10,0 15/10,0 15/10,0
Napięcie w V/Zabezpieczenie w A 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Pojemnik na masło/półeczka na jajka –/• –/• –/•
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Model KFNS 37432 iD KFN 37682 iD KFN 37452 iDE
Kategoria
Chłodziarko-zamrażarka • • •
Rodzaj
Zintegrowane urządzenie do zabudowy/podblatowe/
do zabudowy dekoracyjnej •/–/– •/–/– •/–/–
Otwieranie drzwi/zmiana kierunku otwierania drzwi/
możliwość ustawienia Side-by-Side prawa strona/•/• prawa strona/•/• prawa strona/•/•
Design
Rodzaj oświetlenia FlexiLight FlexiLight FlexiLight
Oświetlenie LED strefy PerfectFresh Pro – • –
Komfort obsługi
Przechowywanie świeżych produktów – PerfectFresh Pro –
IceMaker z przyłączem świeżej wody/Mylce z pojemnikiem na wodę –/– –/– •/•
ComfortClean • • •
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock •/–/– •/•/– •/–/–
Sterowanie
Elektroniczne wskazania i regulacja temperatury TouchControl TouchControl TouchControl
Możliwość wyłączenia części chłodzącej • • •
Szybkie chłodzenie/szybkie zamrażanie •/• •/• •/•
Ilość stref temperaturowych 2 3 2
Tryb szabasowy • • •
Urządzenie/komora chłodnicza
Liczba półek/z tego podświetlanych/z tego dzielonych 3/2/– 3/2/– 3/2/–
Półka na butelki z chromowanego metalu • – •
Ilość szuflad na warzywa/w tym na rolkach 1 szt./– –/– 1 szt./–
Ilość szuflad PerfectFresh – 2 –
Pełne półki 2 1 2
Półka na butelki w drzwiach 1 1 1
Urządzenie zamrażalnicze/komora zamrażalnicza
Ilość szuflad na mrożonki/w tym na rolkach 3 szt./– 3 szt./– 4 szt./–
Ekologia
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - G) A++ A++ A++
Zużycie energii na rok/w 24 h w kWh 230/0,628 236/0,644 225/0,615
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/WifiConn@ct przygotowana/• przygotowana/• przygotowana/•
Wymagane wyposażenie dodatkowe XKS 3130 W XKS 3130 W XKS 3130 W
Bezpieczeństwo
Funkcja blokady/wskaźnik awarii zasilania części zamrażalniczej •/• •/• •/•
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/akustyczny alarm wzrostu temperatury •/• •/• •/•
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/akustyczny alarm wzrostu temperatury •/• •/• •/•
Dane techniczne
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.) 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
Technika mocowania Drzwi stałe Drzwi stałe Drzwi stałe
Maks. masa frontu drzwi części chłodzącej/zamrażalniczej w kg 17/12 17/12 17/12
Klasa klimatyczna SN-T SN-ST SN-T
Komora chłodzenia w l/w tym strefa Perfectfresh w l/
4*-gwiazdkowa komora mrożenia w l 193/0/62 176/67/62 191/0/57
Poziom mocy akustycznej w dB(A) re1pW 38 38 38
Całkowita pojemność użytkowa w l 255 238 248
Czas przechowywania w przypadku braku prądu/
zdolność mrożenia w kg/24 h 15/10,0 15/10,0 14/10,0
Napięcie w V/Zabezpieczenie w A 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Pojemnik na masło/półeczka na jajka •/• •/• •/•

Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy
Opisy produktowe
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Model KFN 37692 iDE
Kategoria
Chłodziarko-zamrażarka •
Rodzaj
Zintegrowane urządzenie do zabudowy/podblatowe/
do zabudowy dekoracyjnej •/–/–
Otwieranie drzwi/zmiana kierunku otwierania drzwi/
możliwość ustawienia Side-by-Side prawa strona/•/•
Design
Rodzaj oświetlenia FlexiLight
Oświetlenie LED strefy PerfectFresh Pro •
Komfort obsługi
Przechowywanie świeżych produktów PerfectFresh Pro
IceMaker z przyłączem świeżej wody/Mylce z pojemnikiem na wodę •/–
ComfortClean •
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom •/•/•/•
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock •/•/–
Sterowanie
Elektroniczne wskazania i regulacja temperatury TouchControl
Możliwość wyłączenia części chłodzącej •
Szybkie chłodzenie/szybkie zamrażanie •/•
Ilość stref temperaturowych 3
Tryb szabasowy •
Urządzenie/komora chłodnicza
Liczba półek/z tego podświetlanych/z tego dzielonych 3/2/–
Półka na butelki z chromowanego metalu –
Ilość szuflad na warzywa/w tym na rolkach –/–
Ilość szuflad PerfectFresh 2
Pełne półki 1
Półka na butelki w drzwiach 1
Urządzenie zamrażalnicze/komora zamrażalnicza
Ilość szuflad na mrożonki/w tym na rolkach 4 szt./–
Ekologia
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - G) A++
Zużycie energii na rok/w 24 h w kWh 232/0,633
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/WifiConn@ct przygotowana/•
Wymagane wyposażenie dodatkowe XKS 3130 W
Bezpieczeństwo
Funkcja blokady/wskaźnik awarii zasilania części zamrażalniczej •/•
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/akustyczny alarm wzrostu temperatury •/•
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/akustyczny alarm wzrostu temperatury •/•
Dane techniczne
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.) 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Technika mocowania Drzwi stałe
Maks. masa frontu drzwi części chłodzącej/zamrażalniczej w kg 17/12
Klasa klimatyczna SN-ST
Komora chłodzenia w l/w tym strefa Perfectfresh w l/
4*-gwiazdkowa komora mrożenia w l 176/67/57
Poziom mocy akustycznej w dB(A) re1pW 38
Całkowita pojemność użytkowa w l 233
Czas przechowywania w przypadku braku prądu/
zdolność mrożenia w kg/24 h 14/10,0
Napięcie w V/Zabezpieczenie w A 220 – 240/10/1.400
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Pojemnik na masło/półeczka na jajka •/•
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Chłodziarki na wino
Opisy produktowe

Model KWT 7112
Kategoria
Chłodziarka na wino •
Rodzaj
Urządzenie wolnostojące –
Zintegrowane urządzenie do zabudowy/podblatowe/
do zabudowy dekoracyjnej •/–/–
Otwieranie drzwi/zmiana kierunku otwierania drzwi/
możliwość ustawienia Side-by-Side –/–/–
Design
Kolor obudowy –
Kolor frontu Stal szl. CleanSteel (szkło)
Rodzaj oświetlenia LED
Komfort obsługi
Dynacool/Amortyzacja zamykania drzwi Softclose •/•
Filtr Active AirClean i wskaźnik wymiany •
Ilość rusztów drewnianych 3
Materiał rusztów drewnianych –
Elastyczne ruszty drewniane FlexiFrame –
Ilość rusztów drewnianych FlexiFrame Plus 2
SommelierSet –
Prezenter butelek –
Ruszt denny do prezentacji 3D –
Wspomaganie otwierania drzwi Push2open
System Silence –
Sterowanie
Elektroniczne wskazania i regulacja temperatury TouchControl
Ilość stref temperaturowych 1
Ekologia
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - G) A+
Zużycie energii na rok/w 24 h w kWh 106/0,290
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/WifiConn@ct przygotowana/•
Wymagane wyposażenie dodatkowe XKS 3130 W
Bezpieczeństwo
Funkcja blokady •
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/
akustyczny alarm wzrostu temperatury •/•
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/
akustyczny alarm wzrostu temperatury •/•
Dane techniczne
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.) 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Wymiary urządzenia w mm (szer. x wys. x gł.) 555 x 448 x 559
Klasa klimatyczna SN-ST
Strefa przechowywania wina w l 46
Miejsce na butelki 0,75l Bordeaux w ilości –
Poziom mocy akustycznej w dB(A) re1pW 34
Napięcie w V/Zabezpieczenie w A 220 – 240/10/500
Wersje kolorystyczne
GraphitGrey •
Stal CleanSteel •
ObsidianBlack •
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Model KWT 6321 UG KWT 6322 UG KWT 6312 UGS
Kategoria
Chłodziarka na wino • • •
Rodzaj
Urządzenie wolnostojące – – –
Zintegrowane urządzenie do zabudowy/podblatowe/
do zabudowy dekoracyjnej •/•/– •/•/– •/•/–
Otwieranie drzwi/zmiana kierunku otwierania drzwi/
możliwość ustawienia Side-by-Side prawa strona/•/– prawa strona/•/• prawa strona/•/•
Design
Kolor obudowy – – –
Kolor frontu Drzwi szklane Drzwi szklane Drzwi szklane
Rodzaj oświetlenia LED LED LED
Komfort obsługi
Dynacool/Amortyzacja zamykania drzwi Softclose •/– •/• •/•
Filtr Active AirClean i wskaźnik wymiany • • •
Ilość rusztów drewnianych 3 4 4
Materiał rusztów drewnianych – – –
Elastyczne ruszty drewniane FlexiFrame – 3 3
Ilość rusztów drewnianych FlexiFrame Plus – – –
SommelierSet – – •
Prezenter butelek – – –
Ruszt denny do prezentacji 3D – – –
Wspomaganie otwierania drzwi – – –
System Silence – – –
Sterowanie
Elektroniczne wskazania i regulacja temperatury TouchControl TouchControl TouchControl
Ilość stref temperaturowych 2 2 1
Ekologia
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - G) B A A
Zużycie energii na rok/w 24 h w kWh 195/0,532 144/0,392 145/0,396
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/WifiConn@ct przygotowana/• przygotowana/• przygotowana/•
Wymagane wyposażenie dodatkowe XKS 3130 W XKS 3130 W XKS 3130 W
Bezpieczeństwo
Funkcja blokady • • •
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/
akustyczny alarm wzrostu temperatury •/• •/• •/•
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/
akustyczny alarm wzrostu temperatury –/– –/– –/–
Dane techniczne
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.) 600 x 820 – 870 x 580 600 x 820 – 870 x 580 600 x 820 – 870 x 580
Wymiary urządzenia w mm (szer. x wys. x gł.) 597 x 818 x 575 597 x 818 x 575 597 x 818 x 575
Klasa klimatyczna N SN-ST SN-ST
Strefa przechowywania wina w l 94 94 110
Miejsce na butelki 0,75l Bordeaux w ilości 34 butelki 34 butelki 46 butelek
Poziom mocy akustycznej w dB(A) re1pW 38 36 38
Napięcie w V/Zabezpieczenie w A 220 – 240/10/800 220 – 240/10/800 220 – 240/10/800
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Model KWT 6422 iG KWT 6722 iGS KWT 6834 SGS
Kategoria
Chłodziarka na wino • • •
Rodzaj
Urządzenie wolnostojące – – •
Zintegrowane urządzenie do zabudowy/podblatowe/
do zabudowy dekoracyjnej •/–/– •/–/– –/–/–
Otwieranie drzwi/zmiana kierunku otwierania drzwi/
możliwość ustawienia Side-by-Side prawa strona/•/• prawa strona/•/• prawa strona/•/–
Design
Kolor obudowy – – Stal szlachetna
Kolor frontu Drzwi szklane Drzwi szklane Drzwi szklane
Rodzaj oświetlenia LED LED LED
Komfort obsługi
Dynacool/Amortyzacja zamykania drzwi Softclose •/• •/• •/•
Filtr Active AirClean i wskaźnik wymiany – – •
Ilość rusztów drewnianych 2 8 13
Materiał rusztów drewnianych – – –
Elastyczne ruszty drewniane FlexiFrame 2 8 10
Ilość rusztów drewnianych FlexiFrame Plus – – –
SommelierSet – • •
Prezenter butelek – – •
Ruszt denny do prezentacji 3D • • –
Wspomaganie otwierania drzwi Push2open Push2open –
System Silence • • –
Sterowanie
Elektroniczne wskazania i regulacja temperatury TouchControl TouchControl TouchControl
Ilość stref temperaturowych 2 2 3
Ekologia
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - G) A A A
Zużycie energii na rok/w 24 h w kWh 145/0,396 162/0,442 180/0,493
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/WifiConn@ct przygotowana/• przygotowana/• przygotowana/•
Wymagane wyposażenie dodatkowe XKS 3130 W XKS 3130 W XKM 3100 W
Bezpieczeństwo
Funkcja blokady • • •
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/
akustyczny alarm wzrostu temperatury •/• •/• •/•
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/
akustyczny alarm wzrostu temperatury –/• –/• •/•
Dane techniczne
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.) – x – x 550 – x – x 550 0 x 0 x –
Wymiary urządzenia w mm (szer. x wys. x gł.) 557 x 871 x 560 557 x 1.769 x 560 700 x 1.920 x 746
Klasa klimatyczna SN SN SN-ST
Strefa przechowywania wina w l 104 271 502
Miejsce na butelki 0,75l Bordeaux w ilości – – –
Poziom mocy akustycznej w dB(A) re1pW 34 34 38
Napięcie w V/Zabezpieczenie w A 220 – 240/10/1.000 220 – 240/10/1.000 220 – 240/10/1.000

Chłodziarki na wino
Opisy produktowe
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Wolnostojące urządzenia chłodnicze Side by Side
Opisy produktowe

Model KS 28463 D ed/cs KS 28463 D bb
Kategoria
Chłodziarka • •
Rodzaj
Urządzenie wolnostojące • •
Otwieranie drzwi/zmiana kierunku otwierania drzwi/
możliwość ustawienia Side-by-Side prawa strona/•/• prawa strona/•/•
Design
Kolor obudowy Stal szlachetna CleanSteel W kolorze stali szlach.
Kolor frontu Stal szlachetna CleanSteel Blackboard edition
Rodzaj oświetlenia FlexiLight FlexiLight
Komfort obsługi
Przechowywanie świeżych produktów PerfectFresh Pro PerfectFresh Pro
DynaCool • •
ComfortClean • •
Filtr Active AirClean i wskaźnik wymiany – –
System Silence • •
SoftClose/SelfClose •/• •/•
Wspomaganie otwierania drzwi Click2open Click2open
Sterowanie
Elektroniczne wskazania i regulacja temperatury FreshTouch FreshTouch
Możliwość wyłączenia części chłodzącej – –
Funkcja szybkiego chłodzenia • •
Ilość stref temperaturowych/Tryb szabasowy 2/• 2/•
Tryb imprezowy/Tryb wakacyjny/Timer QuickCool •/•/• •/•/•
Urządzenie/komora chłodnicza
Liczba półek/w tym podświetlanych 4/2 4/2
Półka na butelki z chromowanego metalu • •
Ilość szuflad na warzywa/w tym na rolkach –/– –/–
Ilość szuflad PerfectFresh 3 3
Pełne półki/połowa 2/2 2/2
Półka na butelki w drzwiach 2 2
Ekologia
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - G) A+++ A+++
Zużycie energii na rok/w 24 h w kWh 90/0,244 90/0,244
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/WifiConn@ct przygotowana/• przygotowana/•
Wymagane wyposażenie dodatkowe XKS 3100 W XKS 3100 W
Bezpieczeństwo
Funkcja blokady • •
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/
akustyczny alarm wzrostu temperatury •/– •/–
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/
akustyczny alarm wzrostu temperatury •/– •/–
Dane techniczne
Wymiary urządzenia w mm (szer. x wys. x gł.) 600 x 1.850 x 675 600 x 1.850 x 675
Klasa klimatyczna SN-T SN-T
Komora chłodzenia w l/w tym strefa Perfectfresh w l/
4*-gwiazdkowa komora mrożenia w l 366/133/0 366/133/0
Całkowita pojemność użytkowa w l 366 366
Czas przechowywania w przypadku braku prądu/
zdolność mrożenia w kg/24 h 0/– 0/–
Poziom mocy akustycznej w dB(A) re1pW 37 37
Napięcie w V/Zabezpieczenie w A 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Pojemnik na masło/półeczka na jajka •/• •/•
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Wolnostojące urządzenia chłodnicze Side by Side
Opisy produktowe

Model KWNS 28462 E
Kategoria
Chłodziarko-zamrażarka • z komorą na wino
Rodzaj
Urządzenie wolnostojące •
Otwieranie drzwi/zmiana kierunku otwierania drzwi/
możliwość ustawienia Side-by-Side lewa strona/•/•
Wnętrze XL •
Design
Kolor obudowy Stal szlachetna CleanSteel
Kolor frontu Stal szlachetna CleanSteel
Oświetlenie komory chłodzenia/komory mrożenia LED/–
Komfort obsługi
Przechowywanie świeżych produktów –
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost •/•/–/•
IceMaker z przyłączem świeżej wody/Mylce z pojemnikiem na wodę •/–
ComfortClean/Filtr Active AirClean –/–
Silence System/SoftClose/SelfClose •/•/–
Wspomaganie otwierania drzwi Click2open
Sterowanie
Elektroniczne wskazania i regulacja temperatury FreshTouch
SuperCool/SuperFrost/Wyłączana komora chłodzenia –/•/•
Ilość stref temperaturowych 3
Tryb szabasowy/Tryb imprezowy/Tryb wakacyjny •/–/–
Urządzenie/komora chłodnicza
Liczba półek/w tym podświetlanych –/–
Półka na butelki z chromowanego metalu –
Ilość szuflad na warzywa/w tym na rolkach –/–
Ilość szuflad PerfectFresh –
CompactCase –
Pełne półki/połowa –/–
Półka na butelki w drzwiach –
Urządzenie zamrażalnicze/komora zamrażalnicza
Ilość szuflad na mrożonki/w tym na rolkach 5 szt./–
Ekologia
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - G) A++
Zużycie energii na rok/w 24 h w kWh 230/0,630
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/WifiConn@ct przygotowana/•
Wymagane wyposażenie dodatkowe XKS 3100 W
Bezpieczeństwo
Funkcja blokady/wskaźnik awarii zasilania części zamrażalniczej •/•
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/akustyczny alarm wzrostu temperatury •/•
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/akustyczny alarm wzrostu temperatury •/•
Dane techniczne
Wymiary urządzenia w mm (szer. x wys. x gł.) 600 x 1.850 x 675
Klasa klimatyczna SN-T
Komora chłodzenia w l/w tym strefa Perfectfresh w l/
4*-gwiazdkowa komora mrożenia w l 153/0/126
Strefa przechowywania wina/Całkowita pojemność użytkowa w l –/279
Czas przechowywania w przypadku braku prądu/
zdolność mrożenia w kg/24 h 24/16,0
Poziom mocy akustycznej w dB(A) re1pW 38
Napięcie w V/Zabezpieczenie w A 220 – 240/10/1.400
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Pojemnik na masło/półeczka na jajka –/–
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Wolnostojące urządzenia chłodnicze Side by Side
Opisy produktowe

Model FNS 28463 E bb
Kategoria
Zamrażarka •/–
Rodzaj
Urządzenie wolnostojące •
Otwieranie drzwi/zmiana kierunku otwierania drzwi/
możliwość ustawienia Side-by-Side lewa strona/•/•
Design
Kolor obudowy W kolorze stali szlach.
Kolor frontu Blackboard edition
Oświetlenie komory mrożenia –
Komfort obsługi
IceMaker z przyłączem świeżej wody/Mylce z pojemnikiem na wodę –/–
ComfortFrost/NoFrost –/•
VarioRoom –
Zamykanie drzwi SoftClose z amortyzacją •
System Silence •
Wspomaganie otwierania drzwi Click2open
Sterowanie
Elektroniczne wskazania i regulacja temperatury FreshTouch
Funkcja szybkiego zamrażania •
Urządzenie zamrażalnicze/komora zamrażalnicza
Ilość szuflad na mrożonki/w tym na rolkach 7 szt./–
Ekologia
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - G) A+++
Zużycie energii na rok/w 24 h w kWh 165/0,452
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/WifiConn@ct przygotowana/•
Wymagane wyposażenie dodatkowe XKS 3100 W
Bezpieczeństwo
Funkcja blokady/wskaźnik awarii zasilania części zamrażalniczej •/•
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/
akustyczny alarm wzrostu temperatury •/•
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/
akustyczny alarm wzrostu temperatury •/•
Dane techniczne
Wymiary urządzenia w mm (szer. x wys. x gł.) 600 x 1.850 x 675
Klasa klimatyczna SN-T
Pojemność zamrażalnika (l) 262
Poziom mocy akustycznej w dB(A) re1pW 38
Czas przechowywania w przypadku braku prądu/
zdolność mrożenia w kg/24 h 20/18,0
Napięcie w V/Zabezpieczenie w A 220 – 240/10/1.300
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Akumulatory zimna/tacka na kostki lodu •/–
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Model KFN 28132 ws KFN 29132 edt/cs KFN 29283 D edt/cs
Kategoria
Chłodziarko-zamrażarka • • •
Rodzaj
Urządzenie wolnostojące • • •
Otwieranie drzwi/zmiana kierunku otwierania drzwi/
możliwość ustawienia Side-by-Side prawa strona/•/– prawa strona/•/– prawa strona/•/–
Wnętrze XL – – •
Design
Kolor obudowy Biały W kolorze stali szlach. W kolorze stali szlach.
Kolor frontu Biały Stal szlachetna CleanSteel Stal szlachetna CleanSteel
Oświetlenie komory chłodzenia/komory mrożenia LED/– LED/– LED/–
Komfort obsługi
Przechowywanie świeżych produktów – – PerfectFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost •/•/–/• •/•/–/• •/•/–/•
IceMaker z przyłączem świeżej wody/Mylce z pojemnikiem na wodę –/– –/– –/–
ComfortClean/Filtr Active AirClean •/– •/– •/–
Silence System/SoftClose/SelfClose –/–/– –/–/– •/–/–
Wspomaganie otwierania drzwi Uchwyt zintegrowany Uchwyt zintegrowany Click2open
Sterowanie
Elektroniczne wskazania i regulacja temperatury PicTronic PicTronic FreshTouch
SuperCool/SuperFrost/Wyłączana komora chłodzenia •/•/• •/•/• •/•/•
Ilość stref temperaturowych 2 2 3
Tryb szabasowy/Tryb imprezowy/Tryb wakacyjny •/–/– •/–/– •/•/•
Urządzenie/komora chłodnicza
Liczba półek/w tym podświetlanych 4/– 5/– 3/–
Półka na butelki z chromowanego metalu – – •
Ilość szuflad na warzywa/w tym na rolkach 1 szt./– 1 szt./– –/–
Ilość szuflad PerfectFresh – – 2
CompactCase – – –
Pełne półki/połowa 2/– 3/– 3/–
Półka na butelki w drzwiach 1 1 1
Urządzenie zamrażalnicze/komora zamrażalnicza
Ilość szuflad na mrożonki/w tym na rolkach 3 szt./– 3 szt./– 3 szt./–
Ekologia
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - G) A++ A++ A+++
Zużycie energii na rok/w 24 h w kWh 232/0,635 242/0,663 186/0,507
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/– przygotowana/•
Wymagane wyposażenie dodatkowe – – XKS 3100 W
Bezpieczeństwo
Funkcja blokady/wskaźnik awarii zasilania części zamrażalniczej •/– •/– •/•
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/akustyczny alarm wzrostu temperatury –/• •/• •/•
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/akustyczny alarm wzrostu temperatury –/– •/• •/•
Dane techniczne
Wymiary urządzenia w mm (szer. x wys. x gł.) 600 x 1.861 x 657 600 x 2.011 x 657 600 x 2.010 x 675
Klasa klimatyczna SN-T SN-T SN-T
Komora chłodzenia w l/w tym strefa Perfectfresh w l/
4*-gwiazdkowa komora mrożenia w l 209/0/95 243/0/95 242/97/101
Strefa przechowywania wina/Całkowita pojemność użytkowa w l –/304 –/338 –/343
Czas przechowywania w przypadku braku prądu/
zdolność mrożenia w kg/24 h 26/9,0 26/9,0 24/16,0
Poziom mocy akustycznej w dB(A) re1pW 42 42 38
Napięcie w V/Zabezpieczenie w A 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Pojemnik na masło/półeczka na jajka –/• –/• –/•

Chłodziarko-zamrażarki wolnostojące 
szer. 60 cm
Opisy produktowe
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Model KFN 29283 D bb KFN 29683 D brws KFN 29683 D obsw
Kategoria
Chłodziarko-zamrażarka • • •
Rodzaj
Urządzenie wolnostojące • • •
Otwieranie drzwi/zmiana kierunku otwierania drzwi/
możliwość ustawienia Side-by-Side prawa strona/•/– prawa strona/•/– prawa strona/•/–
Wnętrze XL • • •
Design
Kolor obudowy W kolorze stali szlach. W kolorze stali szlach. W kolorze stali szlach.
Kolor frontu Blackboard edition Brillantwhite (szkło) Obsidianblack (szkło)
Oświetlenie komory chłodzenia/komory mrożenia LED/– FlexiLight/– FlexiLight/–
Komfort obsługi
Przechowywanie świeżych produktów PerfectFresh PerfectFresh Pro PerfectFresh Pro
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost •/•/–/• •/•/–/• •/•/–/•
IceMaker z przyłączem świeżej wody/Mylce z pojemnikiem na wodę –/– –/– –/–
ComfortClean/Filtr Active AirClean •/– •/– •/–
Silence System/SoftClose/SelfClose •/–/– •/•/• •/•/•
Wspomaganie otwierania drzwi Click2open Click2open Click2open
Sterowanie
Elektroniczne wskazania i regulacja temperatury FreshTouch – FreshTouch
SuperCool/SuperFrost/Wyłączana komora chłodzenia •/•/• •/•/• •/•/•
Ilość stref temperaturowych 3 3 3
Tryb szabasowy/Tryb imprezowy/Tryb wakacyjny •/•/• •/•/• •/•/•
Urządzenie/komora chłodnicza
Liczba półek/w tym podświetlanych 3/– 3/2 3/2
Półka na butelki z chromowanego metalu • • •
Ilość szuflad na warzywa/w tym na rolkach –/– –/– –/–
Ilość szuflad PerfectFresh 2 2 2
CompactCase – – –
Pełne półki/połowa 3/– 3/– 3/–
Półka na butelki w drzwiach 1 1 1
Urządzenie zamrażalnicze/komora zamrażalnicza
Ilość szuflad na mrożonki/w tym na rolkach 3 szt./– 3 szt./– 3 szt./–
Ekologia
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - G) A+++ A+++ A+++
Zużycie energii na rok/w 24 h w kWh 186/0,507 186/0,507 186/0,507
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/WifiConn@ct przygotowana/• przygotowana/• przygotowana/•
Wymagane wyposażenie dodatkowe XKS 3100 W XKS 3100 W XKS 3100 W
Bezpieczeństwo
Funkcja blokady/wskaźnik awarii zasilania części zamrażalniczej •/• •/• •/•
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/akustyczny alarm wzrostu temperatury •/• •/• •/•
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/akustyczny alarm wzrostu temperatury •/• •/• •/•
Dane techniczne
Wymiary urządzenia w mm (szer. x wys. x gł.) 600 x 2.010 x 685 600 x 2.010 x 685 600 x 2.010 x 685
Klasa klimatyczna SN-T SN-T SN-T
Komora chłodzenia w l/w tym strefa Perfectfresh w l/
4*-gwiazdkowa komora mrożenia w l 242/97/101 242/97/101 242/97/101
Strefa przechowywania wina/Całkowita pojemność użytkowa w l –/343 –/343 –/343
Czas przechowywania w przypadku braku prądu/
zdolność mrożenia w kg/24 h 24/16,0 24/16,0 24/16,0
Poziom mocy akustycznej w dB(A) re1pW 38 37 37
Napięcie w V/Zabezpieczenie w A 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Pojemnik na masło/półeczka na jajka –/• •/• •/•

19-0254_Part21_KF_Gen7000_Kurz_PL.indd   245 29.05.19   08:37



246

19-0254_Part22_GS_Gen7000_Kurz_PL.indd   246 22.05.19   08:21



247

Zm
yw

ar
ki

 Z M Y W A R K I

19-0254_Part22_GS_Gen7000_Kurz_PL.indd   247 22.05.19   08:21



248

19-0254_Part22_GS_Gen7000_Kurz_PL.indd   248 22.05.19   08:21



249

Zm
yw

ar
ki

Nowość na światową skalę AutoDos: 
Automatyczne dozowanie ze zintegrowanym PowerDisk. 
Inteligentny system zmywania!

Doskonałe rezultaty zmywania dzięki naszej innowacji: AutoDos to pierw-
sze na świecie automatyczne dozowanie ze zintegrowanym PowerDisk. 
Detergent jest dozowany automatycznie w zależności od wybranego 
programu – w dokładnie wymaganej ilości i w optymalnym czasie. 
W ten sposób możliwe jest również kilkukrotne dozowanie podczas 
jednego programu zależnie od stopnia zabrudzenia.

O środku myjącym nie trzeba myśleć przy 
każdym zmywaniu – PowerDisk wystarcza 
na około 20 cykli mycia1). Pozwala to cie-
szyć się pełną wolnością. 

To samo dotyczy funkcji AutoStart2): wystar-
czy raz zaprogramować, a urządzenie 
będzie zmywać automatycznie o wybranej 
porze wybranego dnia. Twoja codzienność 
będzie łatwiejsza i bardziej komfortowa.

Zmywarki nowej generacji zapewniają 
maksymalną swobodę obsługi. Można 
wykorzystywać automatyczne dozowanie 
AutoDos ze zintegrowanym PowerDisk bądź 
stosować tabletki lub proszek za pomocą 
komory dozującej. Decyzję o rodzaju 
środka i sposobie jego użycia można 
podjąć indywidualnie w dowolnym 
momencie.

1) w programie Normalny 60°C
2) planowane wprowadzenie: drugi kwartał 2019 
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Zmywarka w pełni zintegrowana
Cały front urządzenia jest wykończony 
frontem meblowym w stylu kuchni lub 
zamontowany jest front ze stali szlachetnej 
CleanSteel. Dzięki temu zmywarkę można 
idealnie zintegrować z wzornictwem kuchni.

19-0254_Part22_GS_Gen7000_Kurz_PL.indd   250 22.05.19   08:21



251

Zm
yw

ar
ki

Najlepszy wybór
Rodzaje zmywarek

Zmywarka wolnostojąca
Wolnostojące urządzenia z solidnym blatem, 
który można wykorzystać jako powierzchnię 
roboczą. Zmywarka nie jest zamontowana 
na stałe, dlatego można łatwo zabrać ją ze 
sobą przy przeprowadzce i ustawić w nowej 
kuchni.

Miele oferuje różne rodzaje zmywarek – dla najwyższego komfortu 
i idealnej harmonii w kuchni.

Zintegrowana zmywarka
Front zmywarki może być wykończony 
frontem meblowym w stylu kuchni, aby 
tworzyła ona stylistyczną jedność. Alterna-
tywnie możliwe jest zamontowanie frontu 
ze stali szlachetnej CleanSteel.

Wysoka zabudowa
Załadunek bez schylania: wszystkie zmy-
warki do zabudowy Miele można zamonto-
wać na komfortowej wysokości.

Zmywarki bezuchwytowe z systemem 
Knock2open
Dwukrotne stuknięcie w drzwi zmywarki 
powoduje jej automatyczne otwarcie.
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Optymalne rozwiązania
Różnorodność zmywarek

Standardowe zmywarki do naczyń
(wysokość 81 cm, szerokość 60 cm)
Do standardowej niszy w większości 
domów.

Zmywarki Miele są dostępne w różnych wysokościach i szerokościach. 
Optymalne rozwiązania dla każdej kuchni!

Wielkości zmywarek Miele 
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Zmywarki XXL
(wysokość 85 cm, szerokość 60 cm)
Zmywarki podblatowe, zintegrowane 
i w pełni zintegrowane są dostępne również 
w rozmiarze XXL. Nadają się do kuchni 
o wysokości niszy od 85 cm. Idealne do 
nowych kuchni z wyższymi blatami. 
Zapewniają nawet o 25% większą pojem-
ność załadunku w górnym koszu, co prze-
kłada się na większą elastyczność i lepsze 
możliwości ustawienia, np. do kieliszków 
o długich nóżkach, dużych kubków do 
kawy i naczyń o średnicy nawet do 23 cm.

(wysokość 81 cm, szerokość 45 cm)
Idealna dla gospodarstw składających się 
z niewielkiej liczby osób i z niewielką ilością 
dostępnego miejsca, które jednak nie chcą 
zrezygnować z komfortu zmywarki Miele. 

Zmywarki o szer. 45 cm
Wąskie zmywarki w niczym nie ustępują 
szerszym urządzeniom: niewielkie zużycie 
energii, szuflada na sztućce i komfortowe 
wyposażenie koszy są charakterystyczne 
również dla tych zmywarek.
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Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb
Najciekawsze zalety* zmywarek

* Cechy wyposażenia zależne od modelu
1) W programie Normalny 60 °C 

2) Patent: DE102008062761B3, EP2433549B1
3) planowane wprowadzenie: drugi kwartał 2019 

Szuflada 3D-MultiFlex2)

Załadunek bez stresu: różno-
rodne możliwości regulacji pozwolą na 
umieszczenie nawet drobnych naczyń. 

AutoDos
Doskonałe rezultaty: AutoDos to pierwsze 
na świecie automatyczne dozowanie 
ze zintegrowanym PowerDisk. Dozowanie 
odbywa się w zależności od wybranego 
programu i w optymalnym momencie. 
Ciesz się wolnością: jeden PowerDisk 
wystarcza na 20 cykli zmywania1).

Aranżacja koszy FlexLine
Wyjątkowy komfort: łatwe przestawianie, 
elastyczne rozmieszczanie i osiąganie 
najlepszych rezultatów.

AutoStart3)

Pełna elastyczność: zaprogramuj zmywarkę 
tak, aby uruchamiała się automatycznie 
o wyznaczonej godzinie.

QuickPowerWash
Krótki program: najlepsze rezultaty dla 
standardowo zabrudzonych naczyń 
w 58 minut. 

Technologia EcoPower
Oszczędza wodę i energię: 

wydajne wykorzystywanie zasobów dzięki 
mądrze zaprojektowanemu dopływowi 
wody.
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Co oznacza dany symbol?
Przegląd wszystkich symboli zmywarek

*  O 10 % większa oszczędność w porównaniu  
do wartości granicznej klasy efektywności 
energetycznej A+++

1) Patent: DE102008062761B3, EP2433549B1
2) Patent: DE102008062761B3, EP2201887B1
3) Patent: EP 2201887B1, DE 102008062761B3

Efektywność energetyczna
W ofercie są urządzenia o klasie efektywności energe-
tycznej od A+++ -10 % do A+. 

Zużycie wody
Najbardziej oszczędne zmywarki zużywają tylko 6 l w  
programie Automatic. Najwyższa wartość wynosi 13,5 l.  
 
MultiLingua 
Na wyświetlaczu można ustawiać różne języki, dzięki 
czemu wszystkie informacje będą zrozumiałe.

Emisja hałasu
Poziom głośności najcichszej zmywarki wynosi 38 dB. 
Najwyższa wartość wynosi 46 dB.

Mycie sztućców
Opatentowana szuflada 3D-MultiFlex1) zapewnia niezwy-
kły komfort nawet najbardziej wymagającym. Umożliwia 
regulację wysokości, szerokości i głębokości.

Opatentowana szuflada na sztućce 3D+2) umożliwia 
regulację wysokości, szerokości i głębokości. Pośrodku 
składany rząd z wypustkami na długie, wąskie sztućce.

Opatentowana szuflada na sztućce 3D3) umożliwia 
regulację wysokości, szerokości i głębokości. 

Wszystkie sztućce leżą oddzielnie, zabrudzenia zostają 
dokładnie usunięte, a sztućce – perfekcyjnie wysuszone.

QuickPowerWash
 Najlepsza klasa czyszczenia A w mniej niż godzinę 
w połączeniu z tabletkami Miele lub PowerDisk®.

AutoDos
 Automatyczne dozowanie środków czyszczących w celu 
uzyskania optymalnych efektów czyszczenia i najwyż-
szego komfortu.

BrilliantLight
4 diody LED o wysokiej mocy zapewniają idealne oświe-
tlenie wnętrza.

Sterowanie
Szybka i łatwa obsługa przez gesty na ekranie 
dotykowym.

Szybka i łatwa obsługa przez gesty na zintegrowanym 
ekranie dotykowym.
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Zmywarki G 7000 z widocznym panelem*
Opisy produktowe

Model standardowy (60 x 81 cm) 
XXL ( 60 x 85 cm)

G 7100 SCi G 7310 SCi AutoDos 
G 7315 SCi XXL AutoDos G 7910 SCi AutoDos

Design

Rodzaj panelu/koncepcje obsługi
Prosty panel/
Przycisk wyboru programu Prosty panel/Panel dotykowy Nachylony panel/–

Wyświetlacz 1-wiersz. wyświetlacz tekstowy 1-wiersz. wyświetlacz tekstowy M touch S
MultiLingua • • •
Komfort
Automatyczne dozowanie z PowerDisk – • •
Funkcja AutoStart – • •
Knock2open/BrilliantLight –/– –/– –/•
Głośność dB(A) re 1 pW 44 43 42
Wskazania czasu pozostałego/programowanie startu do 24 h •/• •/• •/•
Pomoc w zamykaniu drzwi ComfortClose ComfortClose AutoClose
Kontrolka funkcji Wyświetlacz Wyświetlacz Wyświetlacz
Ekologia
Klasa efektywności energetycznej(A+++ - D)/Klasa suszenia A+++/A A+++/A A+++/A
Zużycie wody w programie Automatic w l od 6,0 6,0 6,0
Zużycie wody w l/zużycie prądu w kWh w programie ECO –/0,75 –/0,73 –/0,73
Roczne zużycie wody w l/prąd w kWh w programie ECO 2.492/213 2.492/208 2.492/208
Wartości dotyczące zużycia z przyłączem ciepłej wody w programie 
ECO w kWh 0,52 0,52 0,52
EcoFeedback/Technologia EcoPower •/• •/• •/•
Połowa załadunku/podłączenie do ciepłej wody •/• •/• •/•
Jakość rezultatów
Zmywanie w świeżej wodzie • • •
Suszenie AutoOpen • • •
SensorDry • • •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/• –/• –/•
Programy myjące
ECO/Automatic/Intensywny •/•/• •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/Normalny 55 °C/Normalny 60 °C/Delikatny •/–/•/• •/–/•/• •/–/•/•
Higiena/SolarSave/Konserwacja urządzenia –/–/• •/•/• •/•/•
Bardzo cichy 40 dB(A) 40 dB(A) 38 dB(A)
Programy do specjalnych zadań (np. Pasta/Paella) – – •
Opcje zmywania
Expres/IntenseZone/AutoDos •/•/– •/•/• •/•/•
Dodatkowe czyszczenie/Dodatkowe suszenie/Program skrócony/
Intensywnie na dole/Tryb oszczędny •/•/–/–/– •/•/–/–/– •/•/–/–/–
Wyposażenie koszy
Miejsce na sztućce Szuflada 3D MultiFlex Szuflada 3D MultiFlex Szuflada 3D MultiFlex
Wyposażenie koszy ExtraComfort ExtraComfort MaxiComfort
Uchwyt na szkło FlexCare/półka na filiżanki FlexCare 2/1 2/1 4/1
Ilość zestawów naczyń 14 14 14
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/– •/•/• •/•/•
Wskazywanie RemoteService/SuperVision –/– •/– •/•
Bezpieczeństwo
Waterproof system/Wskaźnik kontrolny sita •/• •/• •/•
Blokada rodzicielska/blokada uruchomienia •/– •/– •/–
Dane techniczne
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 2,0/230/10 2,0/230/10 2,0/230/10
Długość węża doprowadzającego wodę/węża odpływowego/
przewodu elektrycznego w m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70

Planowane wprowadzenie – wrzesień 2019
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Zmywarki G 7000 w pełni zintegrowane*
Opisy produktowe

Model standardowy (60 x 81 cm) 
XXL ( 60 x 85 cm)

G 7150 SCVi 
G 7155 SCVi XXL

G 7360 SCVi AutoDos 
G 7365 SCVi XXL AutoDos

G 7590 SCVi AutoDos 
G 7595 SCVi XXL AutoDos

Design

Rodzaj panelu/koncepcje obsługi
W pełni zintegrowany panel/
Przycisk wyboru programu

W pełni zintegrowany panel/
Panel dotykowy

W pełni zintegrowany panel/
Panel dotykowy

Wyświetlacz 1-wiersz. wyświetlacz tekstowy 1-wiersz. wyświetlacz tekstowy 1-wiersz. wyświetlacz tekstowy
MultiLingua • • •
Komfort
Automatyczne dozowanie z PowerDisk – • •
Funkcja AutoStart – • •
Knock2open/BrilliantLight –/– –/– •/•
Głośność dB(A) re 1 pW 44 43 42
Wskazania czasu pozostałego/programowanie startu do 24 h •/• •/• •/•
Pomoc w zamykaniu drzwi ComfortClose ComfortClose AutoClose
Kontrolka funkcji wizualnie i akustycznie wizualnie i akustycznie wizualnie i akustycznie
Ekologia
Klasa efektywności energetycznej(A+++ - D)/Klasa suszenia A+++/A A+++/A A+++/A
Zużycie wody w programie Automatic w l od 6,0 6,0 6,0
Zużycie wody w l/zużycie prądu w kWh w programie ECO –/0,75 –/0,73 –/0,73
Roczne zużycie wody w l/prąd w kWh w programie ECO 2.492/213 2.492/208 2.492/208
Wartości dotyczące zużycia z przyłączem ciepłej wody w programie 
ECO w kWh 0,52 0,52 0,52
EcoFeedback/Technologia EcoPower •/• •/• •/•
Połowa załadunku/podłączenie do ciepłej wody •/• •/• •/•
Jakość rezultatów
Zmywanie w świeżej wodzie • • •
Suszenie AutoOpen • • •
SensorDry • • •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/• –/• –/•
Programy myjące
ECO/Automatic/Intensywny •/•/• •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/Normalny 55 °C/Normalny 60 °C/Delikatny •/–/•/• •/–/•/• •/–/•/•
Higiena/SolarSave/Konserwacja urządzenia –/–/• •/•/• •/•/•
Bardzo cichy 40 dB(A) 40 dB(A) 38 dB(A)
Programy do specjalnych zadań (np. Pasta/Paella) – – •
Opcje zmywania
Expres/IntenseZone/AutoDos •/•/– •/•/• •/•/•
Dodatkowe czyszczenie/Dodatkowe suszenie/Program skrócony/
Intensywnie na dole/Tryb oszczędny •/•/–/–/– •/•/–/–/– •/•/–/–/–
Wyposażenie koszy
Miejsce na sztućce Szuflada 3D MultiFlex Szuflada 3D MultiFlex Szuflada 3D MultiFlex
Wyposażenie koszy ExtraComfort ExtraComfort MaxiComfort
Uchwyt na szkło FlexCare/półka na filiżanki FlexCare 2/1 2/1 4/1
Ilość zestawów naczyń 14 14 14
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/– •/•/• •/•/•
Wskazywanie RemoteService/SuperVision –/– •/– •/–
Bezpieczeństwo
Waterproof system/Wskaźnik kontrolny sita •/• •/• •/•
Blokada rodzicielska/blokada uruchomienia –/– –/– –/–
Dane techniczne
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 2,0/230/10 2,0/230/10 2,0/230/10
Długość węża doprowadzającego wodę/węża odpływowego/
przewodu elektrycznego w m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70

Planowane wprowadzenie – wrzesień 2019
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Model standardowy (60 x 81 cm) 
XXL ( 60 x 85 cm)

G 7960 SCVi AutoDos 
G 7965 SCVi XXL AutoDos

Design
Rodzaj panelu/koncepcje obsługi W pełni zintegrowany panel/–
Wyświetlacz M touch Vi
MultiLingua •
Komfort
Automatyczne dozowanie z PowerDisk •
Funkcja AutoStart •
Knock2open/BrilliantLight •/•
Głośność dB(A) re 1 pW 42
Wskazania czasu pozostałego/programowanie startu do 24 h •/•
Pomoc w zamykaniu drzwi AutoClose
Kontrolka funkcji wizualnie i akustycznie
Ekologia
Klasa efektywności energetycznej(A+++ - D)/Klasa suszenia A+++/A
Zużycie wody w programie Automatic w l od 6,0
Zużycie wody w l/zużycie prądu w kWh w programie ECO –/0,73
Roczne zużycie wody w l/prąd w kWh w programie ECO 2.492/208
Wartości dotyczące zużycia z przyłączem ciepłej wody w programie 
ECO w kWh 0,52
EcoFeedback/Technologia EcoPower •/•
Połowa załadunku/podłączenie do ciepłej wody •/•
Jakość rezultatów
Zmywanie w świeżej wodzie •
Suszenie AutoOpen •
SensorDry •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/•
Programy myjące
ECO/Automatic/Intensywny •/•/•
QuickPowerWash/Normalny 55 °C/Normalny 60 °C/Delikatny •/–/•/•
Higiena/SolarSave/Konserwacja urządzenia •/•/•
Bardzo cichy 38 dB(A)
Programy do specjalnych zadań (np. Pasta/Paella) •
Opcje zmywania
Expres/IntenseZone/AutoDos •/•/•
Dodatkowe czyszczenie/Dodatkowe suszenie/Program skrócony/
Intensywnie na dole/Tryb oszczędny •/•/–/–/–
Wyposażenie koszy
Miejsce na sztućce Szuflada 3D MultiFlex
Wyposażenie koszy MaxiComfort
Uchwyt na szkło FlexCare/półka na filiżanki FlexCare 4/1
Ilość zestawów naczyń 14
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/•/•
Wskazywanie RemoteService/SuperVision •/–
Bezpieczeństwo
Waterproof system/Wskaźnik kontrolny sita •/•
Blokada rodzicielska/blokada uruchomienia –/•
Dane techniczne
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 2,0/230/10
Długość węża doprowadzającego wodę/węża odpływowego/
przewodu elektrycznego w m 1,50/1,50/1,70

Planowane wprowadzenie – wrzesień 2019
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Model standardowy  (60 x 81 cm) G 6000 SCi Jubilee A+++ G 6720 SCi G 6920 SCi
Model XXL (60 x 85 cm) – G 6725 SCi XXL G 6925 SCi XXL
Design

Rodzaj panelu/koncepcje obsługi
Prosty panel/
Przycisk wyboru programu

Prosty panel/
Przycisk wyboru programu Nachylony panel/Panel dotykowy

Wyświetlacz 3-wierszowy 7-segmentowy 1-wierszowy wyświetlacz tekstowy wyświetlacz SensorTronic
Komfort
Knock2open – – –
Pomoc w zamykaniu drzwi ComfortClose ComfortClose AutoClose
BrilliantLight/zbiornik soli w drzwiczkach –/– –/– •/•
Głośność dB(A) re 1 pW 44 44 41
Wskazania czasu pozostałego/programowanie startu do 24 h/
TimeControl •/•/– •/•/– •/•/–
Kontrolka funkcji Lampka kontrolna Wyświetlacz Wyświetlacz
Ekologia
Klasa efektywności energetycznej/klasa suszenia A+++/A A+++/A A+++/A
Zużycie wody w programie Automatic w l od 6,5 6,5 6,5
Zużycie wody w l/zużycie prądu w kWh w programie ECO 9,7/0,84 9,9/0,67 9,9/0,67
Roczne zużycie wody w l/prąd w kWh w programie ECO 2.716/237 2.772/189 2.772/189
Wartości dotyczące zużycia z przyłączem ciepłej wody w programie 
ECO w kWh 0,49 0,49 0,49
FlexiTimer z funkcja EcoStart/EcoFeedback –/– •/• •/•
Technologia EcoTech – • •
Przyłącze wody ciepłej • • •
Technologia mycia naprzemiennego/połowa załadunku •/• •/• •/•
Jakość rezultatów
Zmywanie w świeżej wodzie • • •
Suszenie AutoOpen • • •
SensorDry/suszenie Turbothermic •/• •/• •/•
Perfect GlassCare • • •
Programy myjące
ECO/Automatic/Intensywny 75°C/Quick PowerWash •/•/•/– •/•/•/• •/•/•/•
Normalny 55°C/delikatny/krótki 40°C •/•/• •/•/– •/•/–
Higiena/SolarEnergy/czyszczenie urządzenia –/–/– –/•/• •/•/•
Bardzo cichy 38 dB(A)/bardzo cichy 40 dB(A) –/– –/• •/–
Programy do specjalnych zadań (np. Pasta/Paella) – – •
Opcje zmywania
Program skrócony/kosz dolny-intensywny/bardzo oszczędnie/
bardzo sucho •/–/–/– •/–/•/– •/•/•/•
Namaczanie/mycie wstępne –/– –/– •/•
Wyposażenie koszy
Miejsce na sztućce Szuflada na sztućce 3D Szuflada na sztućce 3D+ Szuflada na sztućce 3D+
Rodzaj kosza/Uchwyt na kieliszki FlexCare ExtraComfort/– ExtraComfort/2 MaxiComfort/4
Ilość zestawów naczyń 14 14 14
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/Miele@mobile App/WifiConn@ct –/–/– –/–/– •/•/•
Bezpieczeństwo
Waterproof-System • • •
Lampka kontrolna sit – • •
Blokada rodzicielska/blokada uruchomienia •/– •/– •/•
Dane techniczne
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 2,1/230/10 2,1/230/10 2,1/230/10
Długość węża doprowadzającego wodę/węża odpływowego/
przewodu elektrycznego w m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70

* do wyczerpania stanów

Zmywarki G 6000 z widocznym panelem*
Opisy produktowe
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Model standardowy  (60 x 81 cm) G 6060 SCVi Jubilee A+++ G 6760 SCVi G 6992 SCVi K2O
Model XXL (60 x 85 cm) – G 6765 SCVi XXL G 6997 SCVi XXL K2O
Design

Rodzaj panelu/koncepcje obsługi
W pełni zintegrowany panel/
Przycisk wyboru programu

W pełni zintegrowany panel/
Przycisk wyboru programu

W pełni zintegrowany panel/
Touch on metal

Wyświetlacz 3-wierszowy 7-segmentowy
1-wierszowy wyświetlacz 
tekstowy

2-wierszowy wyświetlacz 
tekstowy

Komfort
Knock2open – – •
Pomoc w zamykaniu drzwi ComfortClose ComfortClose AutoClose
BrilliantLight/zbiornik soli w drzwiczkach –/– –/– •/•
Głośność dB(A) re 1 pW 44 44 41
Wskazania czasu pozostałego/programowanie startu do 24 h/
TimeControl •/•/– •/•/– •/•/•
Kontrolka funkcji wizualnie i akustycznie wizualnie i akustycznie wizualnie i akustycznie
Ekologia
Klasa efektywności energetycznej/klasa suszenia A+++/A A+++/A A+++/A
Zużycie wody w programie Automatic w l od 6,5 6,5 6,5
Zużycie wody w l/zużycie prądu w kWh w programie ECO 9,7/0,84 9,9/0,67 9,9/0,67
Roczne zużycie wody w l/prąd w kWh w programie ECO 2.716/237 2.772/189 2.772/189
Wartości dotyczące zużycia z przyłączem ciepłej wody w programie 
ECO w kWh 0,49 0,49 0,49
FlexiTimer z funkcja EcoStart/EcoFeedback –/– •/• •/•
Technologia EcoTech – • •
Przyłącze wody ciepłej • • •
Technologia mycia naprzemiennego/połowa załadunku •/• •/• •/•
Jakość rezultatów
Zmywanie w świeżej wodzie • • •
Suszenie AutoOpen • • •
SensorDry/suszenie Turbothermic •/• •/• •/•
Perfect GlassCare • • •
Programy myjące
ECO/Automatic/Intensywny 75°C/Quick PowerWash •/•/•/– •/•/•/• •/•/•/•
Normalny 55°C/delikatny/krótki 40°C •/•/• •/•/– •/•/–
Higiena/SolarEnergy/czyszczenie urządzenia –/–/– –/•/• •/•/•
Bardzo cichy 38 dB(A)/bardzo cichy 40 dB(A) –/– –/• •/–
Programy do specjalnych zadań (np. Pasta/Paella) – – •
Opcje zmywania
Program skrócony/kosz dolny-intensywny/bardzo oszczędnie/
bardzo sucho •/–/–/– •/–/•/– •/•/•/•
Namaczanie/mycie wstępne –/– –/– •/•
Wyposażenie koszy
Miejsce na sztućce Szuflada na sztućce 3D Szuflada na sztućce 3D+ Szuflada na sztućce 3D+
Rodzaj kosza/Uchwyt na kieliszki FlexCare ExtraComfort/– ExtraComfort/2 MaxiComfort/4
Ilość zestawów naczyń 14 14 14
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/Miele@mobile App/WifiConn@ct –/–/– –/–/– •/•/•
Bezpieczeństwo
Waterproof-System • • •
Lampka kontrolna sit – • •
Blokada rodzicielska/blokada uruchomienia –/– –/– –/–
Dane techniczne
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 2,1/230/10 2,1/230/10 2,1/230/10
Długość węża doprowadzającego wodę/węża odpływowego/
przewodu elektrycznego w m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70

* do wyczerpania stanów

Zmywarki G 6000 w pełni zintegrowane*
Opisy produktowe
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Model standardowy  (60 x 81 cm) G 4782 SCVi
Design

Rodzaj panelu/koncepcje obsługi
W pełni zintegrowany panel/
Przycisk wyboru programu

Wyświetlacz 3-wierszowy 7-segmentowy
Komfort
Knock2open –
Pomoc w zamykaniu drzwi ComfortClose
BrilliantLight/zbiornik soli w drzwiczkach –/–
Głośność dB(A) re 1 pW 46
Wskazania czasu pozostałego/programowanie startu do 24 h/
TimeControl •/•/–
Kontrolka funkcji wizualnie i akustycznie
Ekologia
Klasa efektywności energetycznej/klasa suszenia A++/A
Zużycie wody w programie Automatic w l od 6,0
Zużycie wody w l/zużycie prądu w kWh w programie ECO 8,7/7,0
Roczne zużycie wody w l/prąd w kWh w programie ECO 2.436/197
Wartości dotyczące zużycia z przyłączem ciepłej wody w programie 
ECO w kWh 0,52
FlexiTimer z funkcja EcoStart/EcoFeedback –/–
Technologia EcoTech –
Przyłącze wody ciepłej •
Technologia mycia naprzemiennego/połowa załadunku •/•
Jakość rezultatów
Zmywanie w świeżej wodzie •
Suszenie AutoOpen •
SensorDry/suszenie Turbothermic •/•
Perfect GlassCare •
Programy myjące
ECO/Automatic/Intensywny 75°C/Quick PowerWash •/•/•/•
Normalny 55°C/delikatny/krótki 40°C •/•/–
Higiena/SolarEnergy/czyszczenie urządzenia –/–/–
Bardzo cichy 38 dB(A)/bardzo cichy 40 dB(A) –/–
Programy do specjalnych zadań (np. Pasta/Paella) –
Opcje zmywania
Program skrócony/kosz dolny-intensywny/bardzo oszczędnie/
bardzo sucho •/–/–/–
Namaczanie/mycie wstępne –/–
Wyposażenie koszy
Miejsce na sztućce Szuflada na sztućce
Rodzaj kosza/Uchwyt na kieliszki FlexCare –/–
Ilość zestawów naczyń 9
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/Miele@mobile App/WifiConn@ct –/–/–
Bezpieczeństwo
Waterproof-System •
Lampka kontrolna sit –
Blokada rodzicielska/blokada uruchomienia –/–
Dane techniczne
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 2,1/230/10
Długość węża doprowadzającego wodę/węża odpływowego/
przewodu elektrycznego w m 1,50/1,50/1,70

Zmywarki w pełni zintegrowane, 45 cm
Opisy produktowe

19-0254_Part22_GS_Gen7000_Kurz_PL.indd   262 22.05.19   08:23



263

Zm
yw

ar
ki

19-0254_Part22_GS_Gen7000_Kurz_PL.indd   263 22.05.19   08:23



264

19-0254_Part23_Ende_Gen7000_Kurz_PL.indd   264 22.05.19   08:23



265

Decydując się na zakup urządzenia Miele, wybierasz trwałość 
i najwyższą jakość. Jeżeli mimo to kiedykolwiek będziesz potrzebo-
wać pomocy Serwis Miele szybko i niezawodnie Ci jej udzieli. 

W regularnie przeprowadzanych ankietach sprawdzamy jakość 
usług oferowanych przez Serwis Miele, które dodatkowo potwier-
dzamy badaniami przeprowadzanymi przez niezależne instytuty.

Przez doskonały serwis rozumiemy nie tylko kompetentną pomoc 
w przypadku naprawy. Służymy rada również w kwestii uruchomie-
nia urządzeń oraz ich użytkowania.

Zawsze blisko Ciebie
Technicy Miele oraz wybrani partnerzy serwisowi znajdują się na 
terenie całego kraju.

Kompetentnie
Nasi technicy specjalizują się w naprawach sprzętu AGD Miele. 
Gwarantuje to szybką i profesjonalną naprawę.

Szybko i skutecznie
Diagnostyka komputerowa opracowana specjalnie do urządzeń 
Miele umożliwia szybkie wykrywanie usterek. Ponad 90% zgłoszeń 
serwisowych rozwiązujemy już za pierwszym razem.

Części zamienne i akcesoria
Oferuje środki zamienne najwyższej jakości, a także profesjonalne 
środki do eksploatacji, czyszczenia i pielęgnacji.

Łatwa dostępność
Naprawę możesz zgłosić przez Internet na stronie www.miele.pl, 
a także telefonicznie pod numerem 22 548 40 00. Jesteśmy 
dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–18:00.

Autoryzowany Serwis Miele
Twój partner serwisowy
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Aktywna ochrona środowiska: 
Papier ulotki został wyprodukowany bez użycia chloru.

Miele Sp. z o.o.
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa

Doradztwo oraz ekspozycja 
urządzeń Miele:

Miele Experience Center
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa

Miele Experience Center
Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

Aby umówić się na spotkanie 
z Doradcą Klienta prosimy o kontakt:
Tel.: 22 548 40 00
E-mail: info@miele.pl

Zagraniczne spółki Miele:

(D) Miele & Cie.KG, Gütersloh 
(A) Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg
(AUS) Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne
(B) N.V. Miele S.A., Mollem
(CDN) Miele Limited, Vaughan/Ontario
(CH) Miele AG, Spreitenbach
(CL) Miele Ltda., Santiago de Chile
(CN) Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai
(CZ) Miele spol.s.r.o., Brno
(DK) Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen
(E) Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid
(EST) Miele OÜ, Tallinn
(F) Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
(FIN) Miele Oy, Vantaa/Helsinki
(GB) Miele Company Ltd., Abingdon
(GR) Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athen
(H) Miele Kft., Budapest
(HK) Miele Hong Kong Ltd., Hongkong
(HR) Miele d.o.o., Zagreb
(I) Miele Italia G.m.b.H., Eppan
(IND) Miele India Pvt. Ltd., Neu-Delhi
(IRL) Miele Ireland Ltd., Dublin
(J) Miele Japan Corp., Shibuya/Tokio
(KZ) Miele LLP, Almaty
(L) Miele s.à.r.l., Luxemburg
(LT) Miele Appliances UAB, Vilnius
(LV) Miele SIA, Riga
(MAL) Miele Sdn Bhd, Malaysia
(MEX) Miele S.A. de C.V., Mexiko City
(N) Miele AS, Nesbru/Oslo
(NL) Miele Nederland B.V., Vianen
(NZ) Miele New Zealand Ltd., Auckland
(P) Miele Portuguesa Lda., 
 Carnaxide/Lissabon
(RO) Miele Appliances SRL, Otopeni
(ROK) Miele Korea Ltd., Seoul
(RU) OOO Miele CIS, Moskau
(S) Miele AB, Solna/Stockholm
(SGP) Miele Pte. Ltd., Singapur
(SK) Miele s.r.o., Bratislava
(SLO) Miele d.o.o., Ljubljana
(SRB) Miele d.o.o., Belgrad
(TR) Miele Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul
(UA) Miele LLC, Kiew
(UAE) Miele Appliances Ltd., Dubai
(USA) Miele, Inc., Princeton/New Jersey
(ZA) Miele (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg
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