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Urządzenia do zabudowy ContourLine

Świętujemy 120 lat Miele!
Poznaj ofertę jubileuszowych modeli 
piekarników w specjalnej cenie.* 

Codzienna chwila przyjemności
z ekspresami wolnostojącymi Miele.

* opisy produktowe na str. 12



Zasmakuj przyjemności
Nowe ekspresy wolnostojące Miele CM5

Brytfanna
Miele Gourmet
w prezencie*
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*Szczegóły w regulaminie na stronie www.miele.pl *Szczegóły w regulaminie na stronie www.miele.pl

Sztuka pieczenia z Miele
Piekarnik CulinArt

Opisy produktowe na str. 13 Opisy produktowe na str. 12

Niezrównana czystość w każdym wymiarze
Nowe zmywarki Miele Active o szer. 45 cm

Opisy produktowe na str. 15

Komfortowe gotowanie
Nowe płyty ceramiczne
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Piekarniki

Ekologia 
Klasa efektywności energetycznej A+. Minimalne zużycie 
energii chroni środowisko naturalne oraz zmniejsza wydat
ki budżetu domowego.

Emalia katalityczna
Ściana tylna piekarnika pokryta specjalną emalią zapew
niającą ciągłe wypalanie cząsteczek tłuszczu podczas 
procesu pieczenia.

PerfectClean
Dziecinnie proste czyszczenie: Nie tylko wnętrze 

piekarników, ale również blachy, ruszty, prowadnice boczne 
oraz FlexiClip pokryte zostały supergładką, po zbawioną porów 
szlachetną powłoką, któ ra zapewnia brak przywierania oraz przy
palania potraw. Jej właściwości gwarantują superłatwe czyszcze
nie. Wystarczy tylko odrobina detergentu oraz miękka gąbka.

Wysuwy FlexiClip* 
Pojedyncze, komfortowe wysuwy poprzez pełen wysuw 
zapewniają wygodny dostęp do każdego poziomu piecze
nia poza gorącym wnętrzem piekarnika.

Programy automatyczne* 
Przy pomocy ponad 60 pro gramów automatycznych 
możemy perfekcyjnie przygotować pieczywo, mięso, 
dziczyznę, drób, ryby, zapiekanki oraz po trawy mrożone. 
Cały proces odbędzie się automatycznie.

Elektroniczna regulacja temperatury 
Dokładna regulacja temperatury dzięki elektronicznej 
kontroli oraz nadzorowi temperatury pieczenia.

CleanSteel
Powierzchnia ze stali szlachetnej pokryta powłoką Clean
Steel dla łatwego czysz czenia i braku odcisków palców. 

Pyrofit* 
Nie tylko wnętrze piekarnika będzie lśniło dzięki procesowi 
pirolizy. Również ele menty wyposażenia, takie jak ruszty, 
boczne prowadnice oraz pojedyncze wy suwy FlexiClip 
będzie teraz można pozo stawić we wnętrzu piekarnika 
również podczas procesu pirolizy. Czyszczenie nigdy nie 
było tak proste.

System schładzania oparów oraz chłodny front* 
Optymalna ochrona: strefa obsługi oraz powierzchnie 
sąsiadujących mebli pozostają chłodne, co zapewnia 
ochronę przed oparzeniami.

Programy pieczenia* 
Od 8 programów pieczenia: Termonawiew Plus, Grzanie 
górne/dolne, Program intensywny, Grill z nawiewem, Grill, 
Grzanie dolne, Przyrumienianie, Rozmrażanie.

Pieczenie Plus* 
W programie Pieczenie Plus piekarnik wyposażony został w specjalny 

system wspomagający pieczenie odpowiednią ilością wilgotności. Dla uzyskania 
optymalnych wyników przyrządzanych potraw uderzenie pary można uwolnić w trybie 
ręcznym wybierając dokładny jego moment lub w programach automatycznych. 
Wówczas piekarnik sam dostosuje wszelkie parametry pieczenia do wy branej potra
wy. Szczególnie polecany do pieczenia chleba, ciasta, mięs, zapiekanek i sufletów 
gwarantuje delikatność, soczystość oraz złociście zarumienioną, chrupiącą skórkę.

* w zależności od modelu * w zależności od modelu

Piekarniki z kuchnią mikrofalową

Kuchnie mikrofalowe

Programy kombinowane 
Elastycznie i oszczędnie: Możli
wość kombinowania programów 
pie czenia z mikrofalami pozwala 
zaoszczę dzić nawet do 30% 
czasu. 

Szybki start Quick-mikrofale 
Pełna moc za jednym przyci
śnięciem: Tylko jedno dotknięcie 
sensora pozwala na szybki wybór 
funkcji. 

Bezpieczeństwo
Przy przekroczeniu maksymal
nego czasu działania zapro
gramowanego dla danej funkcji 
następuje wyłączenie urządzenia. 

Funkcja Popcorn
Tylko jedno przyci

śnięcie: Szybkie i łatwe przygoto
wanie dużej paczki popcornu.

Elektroniczna 
regulacja 

temperatury 
Dokładna regulacja temperatury 
dzięki elektronicznej kontroli oraz 
nadzorowi temperatury pieczenia. 

Wnętrze ze stali szlachetnej z PerfectClean 
Wnętrze urządzenia o strukturze lnianego płótna wykonane zostało ze stali 

szlachetnej z powłoką PrefectClean. Zapewnia to większą odporność na zarysowania i znacznie 
łatwiejsze utrzymanie w czystości. Powłoka PerfectClean wyróżnia się superłatwym czyszcze
niem oraz zapewnia brak przywierania oraz przypalania potraw. 

Funkcja Popcorn* 
Tylko jedno przyciśnięcie: Szybkie 
i łatwe przygotowanie dużej pacz
ki popcornu.

Grill kwarcowy*
Szybko i równomiernie: Wszystkie
potrawy zarumienione w krótkim 
czasie. 

Oświetlenie LED 
Na całe życie: Oświetlenie LED 
dba o perfekcyjny wygląd potraw 
już w fazie ich przygotowania.

Programy automatyczne
Bez problemu: Wybrać program, 
ustawić wagę – resztą zajmie się 
już urządzenie.

Talerz obrotowy o śr. 40 cm* 
Miejsce na wszystko: Idealny do 
większej ilości naczyń, pojemni
ków, filiżanek czy dużych talerzy. 

Pojemność XL 
W tak obszernym wnętrzu urządzenia TopControl można przygotować nawet większe 
gabarytowo potrawy np. kurczaka lub zapiekanki. Talerz obrotowy o średnicy 40 cm 
pozwala na elastyczne korzystanie z wielu rodzajów naczyń i pojemników jednocze
śnie lub z jednego dużego np. formy na pizzę.



ContourLine - zalety6 7ContourLine - zalety

Płyty gazowe

Płyty ceramiczne

Wyciągi

Ręczne wykonanie - made in 
Germany 
Wiedza techniczna oraz sztuka ręko
dzieła: każdy wyciąg jest uosobieniem 
naszej wiedzy, od momentu projektu, 
aż do wykonania.

Dekoracyjne wyciągi przyścienne
Dzięki niebanalnym formom i szlachet
nym materiałom wykończeniowym 
wyciągi przyścienne stanowią widoczny 
akcent w kuchni. Stal szlachetna podkre
śla klasyczny charakter pomieszczenia, 
z kolei futurystyczne kształty w połącze
niu ze szkłem hartowanym doskonale 
podkreślą nowoczesny styl wnętrz. 

Dekoracyjne wyciągi wyspowe
Wyciągi wyspowe przeznaczone są do 
montażu na suficie, nad płytą grzewczą. 
Ten sposób montażu zapewnia ekspozycję 
miejsca do gotowania, jako centralnego 
punktu w kuchni. Ciekawe wzornictwo nie 
ustępuje miejsca wyjątkowej wydajności.

Filtr ze stali szlachetnej
Komfortowe czyszczenie: 10warstwo
we filtry są bardzo wytrzymałe i nadają 
się do mycia w zmywarce.

Wyciągi podszafkowe 
Wyciągi podszafkowe poprzez sposób 
montażu w górnej szafce są prawie 
niewidoczne. Przekonują purystycznym 
wzornictwem oraz elastycznością 
zabudowy. Wszystkie wyciągi pod
szafkowe, niezależnie od szerokości 
okapu mogą być zabudowane w szafce 
o szer. min. 60 cm. 

Gotowanie na 3 poziomach 
Oszczędność czasu i energii: Jedno
czesne gotowanie różnych potraw bez 
przenoszenia smaku i zapachu. 

Pojemna komora 
gotowania 

Możliwość jednoczesnego przygo
towania większej ilości potraw przy 
oszczędzaniu czasu i energii. 

Programy automatyczne
Potrawy bez wysiłku: 
Ryba, warzywa oraz wiele innych 
z gwarancją sukcesu kulinarnego. 

Lekki pojemnik na 
wodę

Wygoda: Lekki i przezroczysty pojem
nik na wodę ułatwia jego komfortowe 
napełnianie. 

Łatwe czyszczenie 
Bez kamienia: Szybkie i łatwe czysz
czenie dzięki zewnętrznej wytwornicy 
pary. 

Urządzenia do gotowania na parze do zabudowy

MultiSteam 
Urządzenie do gotowania na parze ma 

wiele zastosowań i stanowi idealne uzupełnienie piekar
nika i płyty grzewczej. Nie musicie Państwo rezygnować 
ze swoich przyzwyczajeń. Czas gotowania na parze jest 
praktycznie identyczny, jak czas przyrządzania posiłków 
w wodzie. Nieważne czy chcecie przyrządzić przystaw
ki, zupy, ryby, mięso, jarzyny, dodatki, czy też deser. 
Urządzenie do gotowania na parze spełni wszystkie 
kulinarne zachcianki. O utrzymanie perfekcyjnych 
wyników gotowania dba zewnętrzne wytwarzanie pary 
w technologii MultiSteam z 8 wlotami pary w komorze 
gotowania. Technologia MultiSteam odpowiada za 
niezwykle szybkie wytworzenie i równomierne rozpro
wadzenie pary dla uzyskania perfekcyjnych rezultatów. 

Gaz 
Ta dokładna regulacja ciepła jest 
szczególnie ceniona przez profesjo
nalistów. Płyty gazowe przeznaczone 
do podłączenia do gazu ziemnego 
(GZ 50). 

Emaliowane ruszty i części palnika 
Łatwe czyszczenie: Emaliowane ruszty 
oraz części palnika pokryte zostały 
PerfectClean.

Palnik Wok 
Profesjonalnie: palnik Mono lub Dual 
do oddzielnej regulacji obu pierścieni 
płomieni.

Sterowanie pokrętłami 
Łatwe sterowanie: wygodna regulacja 
mocy za pomocą pokręteł ze stali 
szlachetnej lub tworzywa sztucznego.

Elektroniczna zapalarka 
Zapałki nie są potrzebne: dzięki inteli
gentnej elektronice palniki zapalają się 
automatycznie.

Płaska ramka stalowa 
Płyty Miele dostępne są w atrakcyj
nych wariantach wzorniczych oraz 
eleganckim wykończeniu z płaską, 
stalową ramką.

Twin Booster 
Niektóre strefy indukcyjne płyt Miele 
wyposażone zostały w funkcję Twin
Booster pracującą z mocą do 7,4 kW. 
Funkcja ta znajduje zastosowanie przy 
szybkim doprowadzaniu wody do wrze
nia (np. do ugotowania makaronu).

Grzałki HiLight
Za wytwarzanie ciepła na strefie grzej
nej odpowiadają grzałki HiLight o mak
symalnie krótkim czasie nagrzewania, 
co zapewnia szybką gotowość do pracy 
oraz równomierne rozłożenie ciepła.

Łatwe czyszczenie 
Bez przypalania: powierzchnia płyty 
pozostaje chłodna, co ułatwia usunię
cie zabrudzeń.

Indukcja 
Najnowszy sposób wytwarzania ciepła 
z ekstremalnie krótkim czasem doprowa
dzania do wrzenia i szybką reakcją na zmia
ny ustawień mocy. Ciepło wytwarzane jest 
bezpośrednio w dnie garnka, dzięki temu 
płyta rozgrzewa się w niewielkim stopniu.
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Ekspresy wolnostojące CM7

Ekspresy wolnostojące CM5 i CM6

Szuflady Gourmet

AromaticSystem
Intensywny aromat kawy: inteligentna 
technika dla najlepszych rezultatów.

AromaticSystem
Intensywny aromat kawy: inteligentna 
technika dla najlepszych rezultatów.

EasyClick 
Innowacja tylko w Miele: 

pojemnik na mleko można łatwo wyjąć 
i włożyć ponownie.

Automatyczne płukanie przewodów 
z pojemnika na wodę 
Najwyższy komfort: po przygotowaniu 
kawy mlecznej następuje automatycz
ne czyszczenie przewodów mlekowych. 

BrilliantLight
Idealne oświetlenie: oświetlenie LED 
dba o stworzenie przyjemnej atmosfery 
i doskonale oświetla przyrządzana 
kawę.

ComfortClean
Gruntowne czyszczenie: wiele kompo
nentów można myć w zmywarce. 

Łatwe czyszczenie 
Najlepsze wyniki: programy czyszcze
nia w połączeniu z funkcją automatycz
nego płukania zapewniają utrzymanie 
higieny.

Cappuccinatore
Komfort przyrządzania: gorące mleko 
lub kremowa pianka prosto do filiżanki, 
szklanki lub oddzielnego dzbanuszka. 

OneTouch for Two
W pełni automatyczna perfekcja: podwójna 
rozkosz delektowania się kawą i to 2 razy 
prościej. Jedno przyciśnięcie przycisku 
gwarantuje uzyskanie dwóch kaw Lungo, 
Latte Macchiato, Cappuccino i espresso 
jednocześnie bez przestawiania filiżanek. 

Łatwo wyjmowany zaparzacz
Łatwe wyjmowanie i czyszczenie: 
gwarancja higieny, długiej żywotności 
oraz smaku kawy. 

Ekspresy do kawy do zabudowy

OneTouch for Two Podwójna przyjemność 
W pełni automatyczna perfekcja: podwójna rozkosz delektowania się kawą i to 2 razy prościej.
Tylko jeden przycisk gwarantuje uzyskanie jednej lub dwóch kaw Lungo, Latte Macchiato, Cap
puccino i Espresso jednocześnie bez przestawiania filiżanek.

OneTouch for Two Podwójna przyjemność 
W pełni automatyczna perfekcja: podwójna rozkosz delektowania się kawą i to 2 razy prościej.
Tylko jeden przycisk gwarantuje uzyskanie jednej lub dwóch kaw Lungo, Latte Macchiato, Cap
puccino i Espresso jednocześnie bez przestawiania filiżanek.

CoffeeSelect*
Można bez problemu przygotować ka
wowe specjały z odpowiednich ziaren.

4 programy
Uniwersalne zastosowanie: W zależ
ności od potrzeby można podgrzać 
filiżanki i talerze, utrzymywać potrawy 
w cieple lub upiec mięso w programie 
Delikatne pieczenie. 

AromticSystemFresh
Wyjatkowo cichy zaparzacz chroni aro
mat każdego kawowego ziarna i mieli 
zawsze świeżą porcję kawy.

Sterowanie dotykowe Touch
Szuflady wyposażone zostały w doty
kowy, elegancki panel sterowania na 
szkle zapewniający wygodę użytkowa
nia oraz łatwe czyszczenie. 

AutoDescale*
Robi się samo: ekspres 

CM 7550 i CM 7750 odkamienia się 
zupełnie sam dzięki opatentowej** 
funkcji AutoDescale.

Mata antypoślizgowa
Wszystko na swoim miejscu: Stabil
ność naczyń przy wkładaniu i wyjmo
waniu naczyń. 

WiFiConn@ct
Wygoda i oszczędność czasu: możli
wość zdalnej obsługi i automatycznego 
zamówienia kawowych ziaren online.

Push-to-open
Łatwe otwieranie: Otwieranie poprzez 
delikatne naciśnięcie szuflady. 

CupSensor
Idealny dystans: Cup

Sensor rozpoznaje obecność filiżanki 
i dostosowuje do niej wysokość dyszy 
centralnej.

Timer
Gwarantowane ciepło: Wszystkie 
szuflady Miele posiadają 4godzinny 
Timer, który wyłącza je automatycznie 
po ustawionym czasie.

* w zależności od modelu; **Patent nr EP2705783B1, US201400060338A1
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Zmywarki

Chłodnictwo wolnostojące

Oświetlenie LED
Wysokiej jakości oświetlenie ledowe 
gwarantuje optymalne oświetlenie oraz 
łatwy wgląd do wnętrza chłodziarki.

DynaCool 
Dynamiczne chłodzenie:  
Powietrze w komorze chłodzącej jest 
rozdzielane przy pomocy wentylatora. 

SuperCool/SuperFrost
Szybkie chłodzenie i zamrażanie: 
Idealne do większej ilości produktów, 
bardzo schłodzonych napojów lub 
delikatnego zamrażania. 

VarioRoom
Wyjmowane szklane półki i szuflady 
zamrażarki. Idealne rozwiązanie dla 
dużych produktów.

ComfortClean
Półki na drzwiach urzą

dzeń chłodniczych Miele można myć w 
zmywarce.

Chłodnictwo do zabudowy

PerfectFresh*
Szuflady PerfectFresh utrzymują 
świeżość żywności nawet trzy razy 
dłużej. Temperatura jest automatycznie 
kontrolowana pomiędzy 0°C a +3°C 
mięso, ryby i wiele innych rodzajów 
nabiału utrzymując świe żość na dłużej. 

Click2Open* 
Otwieranie drzwi nigdy nie było tak 
proste: Bezuchwytowe urządze nia rów
nież można otworzyć bez problemu. 

SuperCool/SuperFrost
Szybkie chłodzenie i zamrażanie: 
Idealne do większej ilości produktów, 
bardzo schłodzonych napojów lub 
delikatnego zamrażania. 

FlexiLight*
Nowe oświetlenie LED 

szklanych półek idealne rozświetla 
wnętrze chłodziarki Miele.

ComfortClean
Półki na drzwiach urzą

dzeń chłodniczych Miele można myć 
w zmywarce.

Ekologia*
Najniższe wartości zużycia: najlepsze 
efekty mycia i suszenia i klasa efek
tywności energetycznej A+++.

Zmywanie w świeżej wodzie 
Zmywarki Miele zużywają w progra
mie Automatic minimalne ilości wody 
przy zachowaniu najlepszych efektów 
mycia. 

Profesjonalna pompa*
Energooszczędne i wyjątkowo efektyw
ne zmywanie dzięki profesjonalnej 
pompie oraz technice mycia naprze
miennego. 

Programowanie startu oraz wskaź-
nik czasu pozostałego
Tańsza taryfa za prąd: Rozpoczęcie 
zmywania można zaprogramować z 
wyprzedzeniem do 24 godz.

Opatentowana szuflada 
na sztućce 3D*

Innowacja: nowa szuflada na sztućce 
Miele 3D nie ma sobie równych. Możli
wości zmiany parametrów jej ustawie
nia zapewnia idealne wykorzystanie 
wnętrza zmywarki oraz dopasowanie 
jej położenia do rodzaju układanych 
naczyń.

Opatentowany system 
suszenia AutoOpen*

Wszystko suche: na końcu etapu 
suszenia drzwi zmywarki uchylają się 
automatycznie.

Kosz Komfort
Wyjątkowy: elastyczny kosz dolny 
oraz górny wyposażony został w wiele 
komfortowych rozwiązań.

Quick PowerWash
Niezwykle skuteczne zmywanie w 
mniej niż 1 godzinę.

FlexAssist oraz FlexCare 
Kolorowe oznaczenia ruchomych 
elementów oraz bezpieczny sposób 
ustawiania kieliszków i filiżanek.

ComfortClose*
Praktycznie: Com

fortClose umożliwia proste i wygodne 
zamykanie drzwi.

Edycja Blackboard 
Front urządzenia to duża przestrzeń, która 

często jest wykorzystywana jako miejsce do pozostawia
nia wiadomości dla rodziny. Szklana powierzchnia nadaje 
szyku każdej kuchni a dodatkowo jest łatwa w utrzymywa
niu czystości. Edycja chłodziarkozamrażarki Blackbo ard 
będzie główną atrakcją każdej kuchni. Teraz można na
pisać lub narysować wiadomość bezpośrednio na froncie 
urządzenia za pomocą tradycyjnej lub płynnej kredy. 

Komora PerfectFresh* 
Idealny zakres temperatur do przechowywania owoców, 
warzyw, nabiału, mięsa i wędlin. Szybkie wytworzenie 
i równomierne rozprowadzenie wilgotności dla uzyskania 
perfekcyjnych rezultatów. 



• Urządzenie wolnostojące
• Sterowanie DirectSensor
• Rodzaje napojów: espresso, kawa, kawa 

duża, capuccino, latte macchiato, caffé 
latte, ristretto, gorące mleko, pianka z 
mleka

• Funkcja OneTouch oraz OneTouch for Two
• Funkcja Dzbanek kawy
• Młynek stożkowy dla zachowania niezwy

kłego aromatu kawy
• Możliwość przygotowania porcji kawy 

mielonej
• Indywidualne programowanie ustawień 

wody, kawy i mleka
• Zaparzanie wstępne
• Pojemność pojemnika na ziarna kawy 

 200 g
• Pojemność pojemnika na wodę  1,3 l
• Dysza centralna z możliwością regulacji 

813,5 cm
• Wymiary w cm: szer. 24,1 x wys. 36 x 

gł. 46
• Długość kabla sieciowego 1,4 m
• Kolor: ObsidianBlack

CM 5500:
• Gorąca woda
• 2 profile użytkowania
• Wykończenie PearlFinish

• Chowane pokrętła
• Sterowanie EasyControl
• Termonawiew plus, grill z nawiewem, grzanie
• górne i dolne, grzanie dolne, przyru

mienianie, grill, rozmrażanie, pieczenie 
intensywne

• Oświetlenie
• Dokładna regulacja temperatury 50˚ 

C250 ˚C 
• Chowane pokrętła sterowania, czytelne 

symbole
• Zegar elektroniczny, wskazanie czasu, 

minutnik,
• Programowanie piekarnika: czas trwania 

pieczenia, czas zakończenia pieczenia
• PerfectClean – brak przywierania
• CleanGlass – drzwi piekarnika z łatwego 

do czyszczenia szkła
• Emalia katalityczna na ścianie tylnej
• 5poziomowe prowadnice, grzałka grilla 
• Pojemność – 76 l
• Chłodne drzwi pracującego piekarnika, 

system schładzania oparów, wyłącznik 
bezpieczeństwa

• Pojedyncze wysuwy FlexiClip
• Klasa efektywności energetycznej A+
• Moc całkowita 3,5 kWh 
• Kolor stalowy

Piekarnik H 2267 B 
Active

Brytfanna
Miele Gourmet
w prezencie*

Piekarniki elektryczne

Płyty indukcyjne

Urz. do got. na parze

Płyty ceramiczne

Płyty gazowe

Kuchnia mikrofalowa Wyciągi

Ekspresy do kawy

Szuflady do podgrzewania naczyń
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* Wydajność pracy: jednostka [m³/h]      ** Głośność: jednostka [dB(A) re1pW]      *** Ciśnienie akustyczne: jednostka [dB(A) re20 µPa]

• Chowane pokrętła sterowania
• Sterowanie DirectControl
• Pieczenie plus, Termonawiew plus, 

grzanie dolne/grzanie górne, grzanie 
dolne, grill z nawiewem, grill, program 
intensywny, rozmrażanie, autopieczenie, 
programy automatyczne, szybkie nagrze
wanie, przyrumienianie

• Piroliza
• Elektroniczne sterowanie, automatycznie 

proponowana temperatura, wskazanie 
bieżącej temperatury, wykorzystanie 
ciepła skumulowanego

• Zegar elektroniczny, minutnik
• Podtrzymywanie pamięci zegara do ok. 

200 godzin
• Duża pojemność – 76 l
• PerfectClean – nowoczesna technologia 

wykończenia powierzchni
• CleanGlass – drzwi piekarnika z łatwego 

do czyszczenia szkła
• 1 para wysuwów FlexiClip HFC 72
• Katalizator AirClean, akcesoria PyroFit
• Klasa efektywności energetycznej A+
• Moc całkowita 3,7 kWh
• Kolor stalowy

Piekarnik H 6360 BP

• Chowane pokrętła
• Sterowanie EasyControl
• Termonawiew plus, grill z nawiewem, 

grill, automatyka pieczenia, rozmrażanie, 
przyrumienianie, szybkie nagrzewanie

• Programy kombinowane z mikrofalami
• Elektroniczne sterowanie ustawień mocy 

mikrofal 801000 Watt
• Elektroniczne sterowanie, automatycznie 

proponowana temperatura, wskazanie 
bieżącej temperatury

• Czytelne symbole programów
• Zegar elektroniczny, minutnik
• Pojemność – 43 l
• Chłodne drzwi pracującego piekarnika, 

system schładzania oparów, wyłącznik 
bezpieczeństwa, blokada uruchomienia

• PerfectClean – nowoczesna technologia 
wykończenia powierzchni

• Kolor stalowy

• Chowane pokrętła
• Sterowanie EasyControl
• Termonawiew plus, grill z nawiewem, grzanie
• górne i dolne, grzanie dolne, przyru

mienianie, grill, rozmrażanie, pieczenie 
intensywne

• Oświetlenie
• Dokładna regulacja temperatury 50˚ 

C250 ˚C 
• Chowane pokrętła sterowania, czytelne 

symbole
• Zegar elektroniczny, wskazanie czasu, 

minutnik,
• Programowanie piekarnika: czas trwania 

pieczenia, czas zakończenia pieczenia
• PerfectClean – brak przywierania
• CleanGlass – drzwi piekarnika z łatwego 

do czyszczenia szkła
• Emalia katalityczna na ścianie tylnej
• 5poziomowe prowadnice, grzałka grilla 
• Pojemność – 76 l
• Chłodne drzwi pracującego piekarnika, 

system schładzania oparów, wyłącznik 
bezpieczeństwa

• Klasa efektywności energetycznej A+
• Moc całkowita 3,5 kWh 
• Kolor stalowy

• Chowane pokrętła
• Sterowanie EasyControl
• Termonawiew plus, grill z nawiewem, 

grzanie górne i dolne, grzanie dolne, 
przyrumienianie, grill, pieczenie inten
sywne, piroliza

• Oświetlenie
• Dokładna regulacja temperatury 50˚ C250 ˚C 
• Chowane pokrętła sterowania, czytelne 

symbole
• Zegar elektroniczny, wskazanie czasu, 

minutnik,
• Programowanie piekarnika: czas trwania 

pieczenia, czas zakończenia pieczenia
• PerfectClean – brak przywierania
• CleanGlass – drzwi piekarnika z łatwego 

do czyszczenia szkła
• Katalizator nieogrzewany
• 5poziomowe prowadnice, grzałka grilla 
• Pojemność – 76 l
• Chłodne drzwi pracującego piekarnika, 

system schładzania oparów, wyłącznik 
bezpieczeństwa, blokada drzwi w trybie 
pirolizy

• Klasa efektywności energetycznej A+
• Moc całkowita 3,6 kWh 
• Kolor stalowy

Piekarnik z kuchnią mi-
krofalową H 6100 BM

Piekarnik H 2265 B 
Active

Piekarnik H 2265 BP 
Active

• Chowane pokrętła
• Sterowanie EasyControl
•  Termonawiew plus, grzanie dolne/grzanie 

górne, grzanie dolne, grill z nawiewem, 
grill, program intensywny, rozmrażanie, 
przyrumienianie, pieczenie plus, szybkie 
nagrzewanie 

• Elektroniczne sterowanie, automatycznie 
proponowana temperatura, wskazanie 
bieżącej temperatury

• Czytelne symbole programów
• Zegar elektroniczny, minutnik
• Duża pojemność – 76 l
• Chłodne drzwi pracującego piekarnika, 

system schładzania oparów, wyłącznik
• bezpieczeństwa, blokada uruchomienia
• PerfectClean – nowoczesna technologia 

wykończenia powierzchni
• CleanGlass – drzwi piekarnika z łatwego 

do czyszczenia szkła
• Emalia katalityczna na ścianie tylnej
• 1 para wysuwów FlexiClip HFC 71
• Klasa efektywności energetycznej A+
• Moc całkowita 3,5 kWh
• Kolor stalowy

Piekarnik H 6160 B

• Płaska ramka stalowa
• 4 strefy indukcyjne z funkcją Booster  (w 

tym 1 z funkcją TwinBooster)
• Sterowanie EasyControl Plus
• Ilość poziomów mocy: 19, 
• Minutnik, Timer do 9,5 h dla 4 stref
• Wskaźnik zalegania ciepła dla każdej 

strefy grzejnej, wskaźniki: wł/wył., 
blokady uruchomienia, blokady zmian 
ustawień oraz automatyki gotowania, 
funkcji Booster, braku garnka

• Wyłącznik bezpieczeństwa, blokada 
zmian ustawień, blokada uruchomienia, 
kontrola błędów obsługi, ochrona przed 
przegrzaniem, zintegrowany wentylator 
chłodzący

• Maksymalny pobór mocy: 7,40 kW
• Wymiary wycięcia: szerokość 750 mm, 

głębokość 490 mm

• Płaska ramka stalowa
• 4 strefy indukcyjne o zmiennej średnicy 

z funkcją Booster ( w tym 3 z funkcją 
TwinBooster) oraz strefą PowerFlex Vario

• Sterowanie sensorowe Direct 
• Funkcja Stop&Go, Ilość poziomów mocy: 

19, możliwość indywidualnego progra
mowania (dźwięk przycisków)

• Minutnik, Timer do 9 h. dla każdej z 4 
stref

• Wskaźnik zalegania ciepła dla każdej 
strefy grzejnej, wskaźniki: wł/wył., 
blokady uruchomienia, blokady zmian 
ustawień oraz automatyki gotowania, 
funkcji Booster, braku garnka

• Wyłącznik bezpieczeństwa, blokada 
zmian ustawień, blokada uruchomienia, 
kontrola błędów obsługi, ochrona przed 
przegrzaniem, zintegrowany wentylator 
chłodzący

• Maksymalny pobór mocy: 7,40 kW
• Wymiary wycięcia: szerokość 600 mm, 

głębokość 500 mm

• Płaska stalowa ramka
• 4 strefy indukcyjne o zmiennej średnicy z 

funkcją Booster (w tym 2 z funkcją Twin
Booster) oraz strefa PowerFlex Vario

• Sterowanie sensorowe Direct
• Funkcja Stop&Go, Ilość poziomów mocy: 

19,możliwość indywidualnego progra
mowania (dźwięk przycisków)

• Minutnik, Timer do 9 h. dla każdej z 4 
stref

• Wskaźnik zalegania ciepła dla każdej 
strefy grzejnej, wskaźniki: wł/wył., 
blokady uruchomienia, blokady zmian 
ustawień oraz automatyki gotowania, 
funkcji Booster, braku garnka

• Wyłącznik bezpieczeństwa, blokada 
zmian ustawień, blokada uruchomienia, 
kontrola błędów obsługi, ochrona przed 
przegrzaniem, zintegrowany wentylator 
chłodzący

• Maksymalny pobór mocy: 7,40 kW
• Wymiary wycięcia: szerokość 750 mm, 

głębokość 490 mm

• Płaska ramka stalowa
• 4 strefy indukcyjne z funkcją Booster  (w 

tym 1 z funkcją TwinBooster)
• Sterowanie EasyControl Plus
• Ilość poziomów mocy: 19,
• Minutnik, Timer do 9,5 h dla 4 stref
• Wskaźnik zalegania ciepła dla każdej 

strefy grzejnej, wskaźniki: wł/wył., 
blokady uruchomienia, blokady zmian 
ustawień oraz automatyki gotowania, 
funkcji Booster, braku garnka

• Wyłącznik bezpieczeństwa, blokada 
zmian ustawień, blokada uruchomienia, 
kontrola błędów obsługi, ochrona przed 
przegrzaniem, zintegrowany wentylator 
chłodzący

• Maksymalny pobór mocy:7,40 kW
• Wymiary wycięcia: szerokość 560 mm, 

głębokość 490 mm

Płyta indukcyjna  
KM 6115

Płyta indukcyjna  
KM 6118

Płyta indukcyjna  
KM 6304

Płyta indukcyjna  
KM 6347

• Sterowanie dotykowe
• Wyświetlacz EasySensor
• Drzwi otwierane do dołu
• Programy: Uniwersalny, podgrzewanie,  

rozmrażanie, odkamienianie
• 20 programów automatycznych
• Zakres temperatur od 40 do 100°C
• Technologia pary: MultiSteam
• Zapas wody starczający na 90 minut 

gotowania
• Możliwość gotowania na 3 poziomach 

jednocześnie
• Wskaźnik poziomu wody
• Zegar elektroniczny, wskazanie czasu, 

minutnik
• Pojemności 38 l
• Chłodny front pracującego urządzenia, 

system schładzania oparów, wyłącznik 
bezpieczeństwa,

• Moc. max 3,4 kW
• Kolorystyka: stal

Urządzenie do gotowa-
nia na parze DG 6100

• Chowane pokrętła
• Sterowanie EasyControl
• Termonawiew plus, grzanie dolne/grzanie 

górne, grill, grill z nawiewem, program 
intensywny, grzanie dolne, rozmrażanie, 
przyrumienianie, pieczenie plus, automa
tyka pieczenia, szybkie nagrzewanie, 25 
programów automatycznych 

• Elektroniczne sterowanie, automatycznie 
proponowana temperatura, wskazanie 
bieżącej temperatury

• Czytelne symbole programów
• Zegar elektroniczny, minutnik
• Duża pojemność – 76 l
• Chłodne drzwi pracującego piekarnika, 

system schładzania oparów, wyłącznik 
bezpieczeństwa, blokada uruchomienia

• PerfectClean – nowoczesna technologia 
wykończenia powierzchni

• CleanGlass – drzwi piekarnika z łatwego 
do czyszczenia szkła

• Emalia katalityczna na ścianie tylnej
• 1 para wysuwów FlexiClip HFC 71, blacha 

perforowana Gourmet
• Książka kucharska – sztuka pieczenia z Miele
• Klasa efektywności energetycznej A+
• Moc całkowita 3,5 kWh
• Kolor stalowy

Piekarnik H 6167 B 
CulinArt**

• Płaska ramka stalowa
• Sterowanie sensorowe EasySelect
• 4 strefy z automatyką gotowania (1 strefa 

Vario)
• Grzałki szybkogrzejne typu HiLight
• Wskaźniki zalegania ciepła dla każdej 

strefy, cyfrowy wyświetlacz poziomu 
mocy (19), wskaźniki blokady zmian 
nastawień, blokady uruchomienia, 
automatyki gotowania, 

• Wyłącznik bezpieczeństwa, blokada 
zmian ustawień, blokada uruchomienia, 
kontrola błędów obsługi

• Minutnik, Timer
• Funkcja Stop&Go, Recall
• Max. pobór mocy 6,7 kW
• Wymiary wycięcia: Szerokość  560 mm, 

głębokość 490 mm

Płyta ceramiczna  
KM 6520 FR 

• Zintegrowanym sterowanie
• Zdejmowane żeliwne ruszty – matowe, 

czarne, emaliowane
• Pokrętła metalowe
• Elektryczny zapłon
• 5 palników na gaz ziemny (GZ 50)  – 

możliwość podłączenia do gazu płynnego 
(konieczność zamówienia dodatkowych 
dysz)

• Zapalarka zintegrowana w pokrętle
• Termoelektryczne zabezpieczenie prze

ciwwypływowe gazu
• Max moc 25 W, Prąd zmienny 230240 

V, 10 A
• Max moc palników 11,2 kW
• Wymiary wycięcia: szerokość 560 mm, 

głębokość 480490 mm

Płyta gazowa  
KM 2034 G

• Płaska ramka stalowa
• Sterowanie sensorowe ComfortSelect
• 4 strefy z automatyką gotowania, w tym 

2 strefy o zmiennej średnicy pola (1 strefa 
na brytfannę, 1 strefa ExtraSpeed)

• Grzałki szybkogrzejne typu HiLight
• Wskaźniki zalegania ciepła dla każdej 

strefy, cyfrowy wyświetlacz poziomu 
mocy (19), wskaźniki blokady zmian 
nastawień, blokady uruchomienia, auto
matyki gotowania, wskaźnik włączenia 
stref Vario

• Minutnik, Timer 
• Utrzymywanie ciepła
• Wyłącznik bezpieczeństwa, blokada 

zmian ustawień, blokada uruchomienia, 
kontrola błędów obsługi

• Max. pobór mocy: 8,0 kW
• Wymiary wycięcia: Szerokość 600 mm, 

Głębokość  500 mm

Płyta ceramiczna  
KM 6540 FR

• Zintegrowanym sterowanie
• Zdejmowane żeliwne ruszty – matowe, 

czarne, emaliowane
• Pokrętła z tworzywa sztucznego
• Elektryczny zapłon
• 4 palniki na gaz ziemny (GZ 50) – 

możliwość podłączenia do gazu płynnego 
(konieczność zamówienia dodatkowych 
dysz)

• Zapalarka zintegrowana w pokrętle
• Termoelektryczne zabezpieczenie prze

ciwwypływowe gazu
• Max moc 25 W, Prąd zmienny 230240 

V, 10 A
• Max moc palników 7,1kW
• Wymiary wycięcia: szerokość 560 mm, 

głębokość 480490 mm

Płyta gazowa  
KM 2010 G

• Chowane pokrętła
• Sterowanie EasyControl
• Termonawiew plus, grill z nawiewem, 

grzanie górne i dolne, grzanie dolne, 
przyrumienianie, grill, rozmrażanie, 
pieczenie intensywne

• Oświetlenie
• Dokładna regulacja temperatury 

50˚C250˚C
• Chowane pokrętła sterowania, czytelne 

symbole
• Zegar elektroniczny, wskazanie czasu, 

minutnik,
• Programowanie piekarnika: czas trwania 

pieczenia, czas zakończenia pieczenia
• PerfectClean – brak przywierania
• CleanGlass – drzwi piekarnika z łatwego 

do czyszczenia szkła
• 4poziomowe prowadnice, grzałka grilla
• Pojemność – 76 l
• Chłodne drzwi pracującego piekarnika, 

system schładzania oparów
• Pojedyncze wysuwy FlexiClip
• Klasa efektywności energetycznej A+
• Moc całkowita 3,3 kWh
• Kolor stalowy

Piekarnik H 2561 B

• Chowane pokrętła
• Sterowanie EasyControl
• Termonawiew plus, grill z nawiewem, 

grzanie górne i dolne, grzanie dolne, 
przyrumienianie, grill, rozmrażanie, 
pieczenie intensywne, piroliza

• Oświetlenie
• Dokładna regulacja temperatury 

50˚C250˚C
• Chowane pokrętła sterowania, czytelne 

symbole
• Zegar elektroniczny, wskazanie czasu, 

minutnik,
• Programowanie piekarnika: czas trwania 

pieczenia, czas zakończenia pieczenia
• PerfectClean – brak przywierania
• CleanGlass – drzwi piekarnika z łatwego 

do czyszczenia szkła
• 4poziomowe prowadnice, grzałka grilla
• Pojemność – 76 l
• Chłodne drzwi pracującego piekarnika, 

system schładzania oparów
• Pojedyncze wysuwy FlexiClip
• Klasa efektywności energetycznej A+
• Moc całkowita 3,6 kWh
• Kolor stalowy

Piekarnik H 2561 BP

• Sterowanie pokrętłem i przyciskami
• Sterowanie EasyControl
• Drzwiczki otwierane na lewo
• Zintegrowany grill kwarcowy
• Elektroniczne sterowanie
• Pokrętła wyboru czasu i mocy
• Wnętrze ze stali szlachetnej o poj. 17 l
• Oświetlenie wnętrza 
• Blokada uruchomienia
• Max moc mikrofal 900 W, 6 poziomów 

mocy: 80/ 150/ 300/ 450/ 600/ 800 
W z opisem na panelu sterowania, moc 
grzałki grilla 800 W

• Funkcja wyboru mikrofale/grill lub 
mikrofale + grill

• QuickStart – program szybkiego urucho
mienia na 30/60/120 sek. z możliwością

• indywidualnego programowania czasu
• 17 programów automatycznych dla funk

cji rozmrażania, gotowania/podgrzewania
• Możliwość zapamiętania do 3 różnych 

etapów przebiegu programu
• Minutnik
• Średnica talerza: 27,2 cm
• Kolorystyka: stal

Kuchnia mikrofalowa M 
6032 SC

• Chowane pokrętła
• Sterowanie EasyControl
• Drzwiczki otwierane do dołu
• Elektroniczne sterowanie
• Pokrętła wyboru czasu i mocy
• Wnętrze ze stali szlachetnej o poj. 46 l
• Oświetlenie wnętrza 
• Blokada uruchomienia
• Max moc mikrofal 900 W, 7 poziomów 

mocy: 80/ 150/ 300/ 450/ 600/ 750/ 
900 W z opisem na panelu sterowania, 
moc grzałki grilla 900 W

• QuickStart – program szybkiego urucho
mienia na 30/60/120 sek. z możliwością 
indywidualnego programowania czasu

• 17 programów automatycznych dla funk
cji rozmrażania, gotowania/podgrzewania

• Funkcja Popcorn
• Możliwość zapamiętania do 3 różnych 

etapów przebiegu programu
• Minutnik
• Średnica talerza: 40 cm
• Kolorystyka: stal

Kuchnia mikrofalowa M 
6160 TC

• Dekoracyjny wyciąg przyścienny o szer. 
90 cm

• Dekoracyjny okap ze stali szlachetnej
• Do zabudowy pomiędzy szafkami lub do 

wolnego montażu na ścianie
• Odprowadzenie oparów na zewnątrz 

(obieg otwarty) lub zamknięty przy 
dokupieniu dodatkowego zestawu

• 3 poziomy mocy oraz poziom intensywny
• 3 filtry odtłuszczające ze stali szlachetnej
• Wentylator o dwustronnym zasysaniu
• Oświetlenie LED 3 x 3 W
• Wydajność pracy:
• Obieg otwarty: poziom intensywny: 

650*/ 67**/52*** Poziom Max.: 
395*/56**/41***

• Obieg zamknięty: poziom intensyw
ny: 460*/ 71**/56*** Poziom Max.: 
330*/64**/48***

• Wyłącznik bezpieczeństwa
• Klasa efektywności energetycznej A
• Roczne zużycie energii 50 kWh

• Dekoracyjny wyciąg przyścienny o szer. 90 cm
• Dekoracyjny wyciąg z hartowanym szkłem
• Do zabudowy pomiędzy szafkami lub do 

wolnego montażu na ścianie
• Odprowadzenie oparów na zewnątrz 

(obieg otwarty) lub zamknięty przy 
dokupieniu dodatkowego zestawu

• 3 poziomy mocy oraz poziom intensywny
• 1 filtr odtłuszczający ze stali szlachetnej
• Wentylator o dwustronnym zasysaniu
• Oświetlenie LED 2 x 4,5 W
• Wydajność pracy:
• Obieg otwarty: poziom intensywny: 

640*/ 70**/57*** Poziom Max.: 
400*/58**/45***

• Obieg zamknięty: poziom intensyw
ny: 520*/ 74**/61*** Poziom Max.: 
320*/76**/54***

• Wyłącznik bezpieczeństwa
• Klasa efektywności energetycznej B
• Roczne zużycie energii 70,4 kWh
• Komin DADC 6000 jako akcesorium 

dodatkowe

• Dekoracyjny wyciąg przyścienny o szer. 90 cm
• Dekoracyjny wyciąg z hartowanym szkłem
• Do zabudowy pomiędzy szafkami lub do 

wolnego montażu na ścianie
• Odprowadzenie oparów na zewnątrz 

(obieg otwarty) lub zamknięty przy 
dokupieniu dodatkowego zestawu

• 3 poziomy mocy oraz poziom intensywny
• 1 filtr odtłuszczający ze stali szlachetnej
• Wentylator o dwustronnym zasysaniu
• Oświetlenie LED 2 x 4,5 W
• Wydajność pracy:
• Obieg otwarty: poziom intensywny: 

640*/ 70**/57*** Poziom Max.: 
400*/58**/45***

• Obieg zamknięty: poziom intensyw
ny: 520*/ 74**/61*** Poziom Max.: 
320*/76**/54***

• Wyłącznik bezpieczeństwa
• Klasa efektywności energetycznej B
• Roczne zużycie energii 70,4 kWh
• Komin DADC 6000 jako akcesorium 

dodatkowe

Wyciąg PUR 98 WWyciąg DA 6096 W  
White Wing

Wyciąg DA 6096 W  
Black Wing

• Wyciąg podszafkowy o szer. 60 cm
• Wysuwany okap z widoczną listwą 

frontową
• Odprowadzanie oparów na zewnątrz 

(obieg otwarty), możliwość obiegu 
zamkniętego przy zastosowaniu dodatko
wego zestawu

• 3 poziomy mocy oraz poziom intensywny
• Automatyczne załączanie i wyłączanie 

poprzez wysuwanie i wsuwanie okapu
• Elektroniczna regulacja mocy
• Wentylator o dwustronnym zasysaniu
• 1 filtr odtłuszczający ze stali szlachetnej
• Blokada napływu powietrza z zewnątrz
• Oświetleniem halogenowe, 2 x 50 Watt
• Wyłącznik bezpieczeństwa
• Wydajność pracy:
• Obieg otwarty: poziom intensywny: 

550*/64**/52*** Poziom Max.: 
400*/56**/44***

• Obieg zamknięty: poziom intensyw
ny: 350*/72**/60*** Poziom Max.: 
280*/67**/54***

• Klasa efektywności energetycznej B
• Roczne zużycie energii 65,9 kWh

Wyciąg podszafkowy 
DA 3466

• Wyciąg podszafkowy o szer. 90 cm
• Wysuwany okap z widoczną listwą 

frontową
• Odprowadzanie oparów na zewnątrz 

(obieg otwarty), możliwość obiegu 
zamkniętego przy zastosowaniu dodatko
wego zestawu.

• 3 poziomy mocy oraz poziom intensywny
• Automatyczne załączanie i wyłączanie 

poprzez wysuwanie i wsuwanie okapu
• Elektroniczna regulacja mocy
• Wentylator o dwustronnym zasysaniu
• 2 filtry odtłuszczające ze stali szlachetnej
• Blokada napływu powietrza z zewnątrz 
• Oświetleniem halogenowe, 2 x 50 Watt
• Wyłącznik bezpieczeństwa
• Wydajność pracy:
• Obieg otwarty: poziom intensywny: 

550*/64**/52*** Poziom Max.: 
400*/56**/44***

• Obieg zamknięty: poziom intensyw
ny: 350*/72**/60*** Poziom Max.: 
280*/67**/54***

• Klasa efektywności energetycznej B
• Roczne zużycie energii 65,9 kWh

Wyciąg podszafkowy 
DA 3496

Ekspres do kawy  
CM 7350

Ekspres do kawy  
CM 7550

Ekspres do kawy  
CM 7750 CoffeeSelect

Ekspres do kawy  
CVA 6401

• Urządzenie wolnostojące
• Sterowanie CTouch
• Rodzaje napojów: espresso, espresso 

macchiato,kawa, kawa duża, capuccino, 
cappuccino italiano, café au lait, latte 
macchiato, caffé latte, caffé americano, 
ristretto, Long black, gorące mleko, 
pianka z mleka, gorąca woda, herbata 
czarna, zielona, owocowa, ziołowa

• Funkcja OneTouch oraz OneTouch for Two
• 8 profili użytkownika Tryb Expert, 

DoubleShot 
• Młynek stożkowy dla zachowania niezwy

kłego aromatu kawy
• Możliwość przygotowania porcji kawy 

mielonej
• Indywidualne programowanie ustawień 

wody, kawy i mleka
• Zaparzanie wstępne
• Pojemność pojemnika na ziarna kawy   

500 g
• Pojemność pojemnika na wodę   2,2 l
• Dysza centralna z możliwością regulacji 

8 16 cm 
• CupSensor
• WifiConn@ct
• Wymiary w mm   szer. 311 x wys. 397 

x gł.445 
• Długość kabla sieciowego 1,2 m
• Pojemnik na mleko
• Kolor: ObsidianBlack, front aluminium

• Urządzenie do zabudowy
• Sterowanie DirectSensor
• Rodzaje napojów: espresso, kawa, kawa 

duża, capuccino, latte macchiato, caffé 
latte, gorące mleko, pianka z mleka, 
gorąca woda

• Funkcja OneTouch oraz OneTouch for Two
• 10 profili użytkownika
• Młynek stożkowy dla zachowania niezwy

kłego aromatu kawy
• Możliwość przygotowania porcji kawy 

mielonej
• Indywidualne programowanie ustawień 

wody, kawy i mleka
• Zaparzanie wstępne
• Pojemność pojemnika na ziarna kawy 

 500 g
• Pojemność pojemnika na wodę  2,3 l
• Dysza centralna z możliwością regulacji 

8,516,5 cm
• Wymiary niszy w mm  szer. 560568 x 

wys. 450452 x gł. 550
• Długość kabla sieciowego 2 m
• Szklany pojemnik na mleko EasyClick
• ComfortDoor – opatentowane otwieranie 

drzwi
• Kolor: Stal CleanSteel

Szuflada Gourmet  
ESW 6114

Szuflada Gourmet  
ESW 6214

• System nawiewu gorącego powietrza do 
podgrzewania naczyń oraz utrzymywania 
potraw w cieple

• Możliwości zastosowania: Podgrze
wanie filiżanek, podgrzewanie talerzy, 
utrzymywanie potraw w cieple, delikatne 
pieczenie

• Sterowanie czasowe
• Zintegrowany, dotykowy panel sterowania
• Mechanizm pushtoopen
• Pojemność: zestaw obiadowy dla 6 osób
• Wysokość użytkowa: ok. 9 cm
• Max. moc 0,72 kW
• Kolorystyka: stal

• System nawiewu gorącego powietrza do 
podgrzewania naczyń oraz utrzymywania 
potraw w cieple

• Możliwości zastosowania: Podgrze
wanie filiżanek, podgrzewanie talerzy, 
utrzymywanie potraw w cieple, delikatne 
pieczenie

• Sterowanie czasowe
• Zintegrowany, dotykowy panel sterowania
• Mechanizm pushtoopen
• Pojemność: zestaw obiadowy dla 6 osób
• Wysokość użytkowa: ok. 9 cm
• Max. moc 0,72 kW
• Kolorystyka: stal

• Wyciąg kasetonowy o szer. 60 cm
• Okap z matowej stali szlachetnej
• Do zabudowy pomiędzy szafkami lub do 

wolnego montażu na ścianie
• Odprowadzenie oparów na zewnątrz 

(obieg otwarty) lub zamknięty przy 
dokupieniu dodatkowego zestawu

• 2 filtry odtłuszczające ze stali szlachetnej
• Wentylator o dwustronnym zasysaniu
• Oświetlenie halogenowe 2 x 50 W
• Wydajność pracy:
• Obieg otwarty: poziom intensywny: 

500*/73** /59*** Poziom Max.: 
350*/64**/49*** 

• Obieg zamknięty: poziom intensyw
ny: 200*/75**/61*** Poziom Max.: 
150*/70**/56*** 

• Wyłącznik bezpieczeństwa
• Klasa efektywności energetycznej C
• Roczne zużycie energii 176,6 kWh

Wyciąg kasetonowy  
DA 1260

• Wyciąg kasetonowy o szer. 100 cm
• Okap z matowej stali szlachetnej
• Do zabudowy pomiędzy szafkami lub do 

wolnego montażu na ścianie
• Odprowadzenie oparów na zewnątrz 

(obieg otwarty) lub zamknięty przy 
dokupieniu dodatkowego zestawu

• 3 filtry odtłuszczające ze stali szlachetnej
• Wentylator o dwustronnym zasysaniu
• Oświetlenie halogenowe 2 x 50 W
• Wydajność pracy:
• Obieg otwarty: poziom intensywny: 

500*/73** /59*** Poziom Max.: 
350*/64**/49***

• Obieg zamknięty: poziom intensyw
ny: 200*/75**/61*** Poziom Max.: 
150*/70**/56*** 

• Wyłącznik bezpieczeństwa
• Klasa efektywności energetycznej C
• Roczne zużycie energii 176,6 kWh

Wyciąg kasetonowy  
DA 1200 

• Urządzenie wolnostojące
• Sterowanie CTouch
• Rodzaje napojów: espresso, espresso 

macchiato,kawa, kawa duża, capuccino, 
cappuccino italiano, café au lait, latte 
macchiato, caffé latte, caffé americano, 
ristretto, Long black, gorące mleko, 
pianka z mleka, gorąca woda, herbata 
czarna, zielona, owocowa, ziołowa

• Funkcja OneTouch oraz OneTouch for Two
• 10 profili użytkownika Tryb Expert, 

DoubleShot 
• AutoDescale – automatyczne odkamie

nianie
• Młynek stożkowy dla zachowania niezwy

kłego aromatu kawy
• Możliwość przygotowania porcji kawy 

mielonej
• Indywidualne programowanie ustawień 

wody, kawy i mleka
• Zaparzanie wstępne
• Pojemność pojemnika na ziarna kawy   

500 g
• Pojemność pojemnika na wodę   2,2 l
• Dysza centralna z możliwością regulacji 

8 16 cm 
• CupSensor
• WifiConn@ct
• Wymiary w mm   szer. 311 x wys. 397 

x gł.445 
• Długość kabla sieciowego 1,2 m
• Pojemnik na mleko
• Kolor: ObsidianBlack, BrilliantWhite, front 

stalowy

• Urządzenie wolnostojące
• Sterowanie CTouch
• Rodzaje napojów: espresso, espresso 

macchiato,kawa, kawa duża, capuccino, 
cappuccino italiano, café au lait, latte 
macchiato, caffé latte, caffé americano, 
ristretto, Long black, gorące mleko, 
pianka z mleka, gorąca woda, herbata 
czarna, zielona, owocowa, ziołowa

• AromaticSystemFresh, CoffeeSelect3 
pojemniki na ziarna kawy

• Funkcja OneTouch oraz OneTouch for Two
• 10 profili użytkownika Tryb Expert, 

DoubleShot 
• AutoDescale – automatyczne odkamie

nianie
• Młynek stożkowy dla zachowania niezwy

kłego aromatu kawy
• Możliwość przygotowania porcji kawy 

mielonej
• Indywidualne programowanie ustawień 

wody, kawy i mleka
• Zaparzanie wstępne
• Pojemność pojemników na ziarna kawy   

210 g, 180 g, 150 g
• Pojemność pojemnika na wodę   2,2 l
• Dysza centralna z możliwością regulacji 

8 16 cm 
• CupSensor
• WifiConn@ct
• Wymiary w mm   szer. 311 x wys. 397 

x gł.445 
• Długość kabla sieciowego 1,2 m
• Pojemnik na mleko
• Kolor: ObsidianBlack, front Blacksteel

• Dekoracyjny wyciąg wyspowy o szer. 
90 cm

• Dekoracyjny okap ze stali szlachetnej
• Do wolnego montażu na suficie
• Odprowadzenie oparów na zewnątrz 

(obieg otwarty) lub zamknięty przy 
dokupieniu dodatkowego zestawu

• 3 poziomy mocy oraz poziom intensywny
• 3 filtry odtłuszczające ze stali szlachetnej
• Wentylator o dwustronnym zasysaniu
• Oświetlenie LED 3 x 3 W
• Wydajność pracy:
• Obieg otwarty: poziom intensywny: 

650*/ 69**/51*** Poziom Max.: 
400*/57**/39***

• Obieg zamknięty: poziom intensyw
ny: 460*/ 73**/56*** Poziom Max.: 
330*/66**/49***

• Wyłącznik bezpieczeństwa
• Klasa efektywności energetycznej A
• Roczne zużycie energii 50 kWh

Wyciąg PUR 98 D

Ekspres do kawy  
CM 6350 

Ekspres do kawy  
CM 5300/5500

• Urządzenie wolnostojące
• Sterowanie DirectSensor
• Rodzaje napojów: espresso, kawa, kawa 

duża, capuccino, latte macchiato, caffé 
latte, ristretto, gorące mleko, pianka z 
mleka, gorąca woda 

• Funkcja OneTouch oraz OneTouch for Two
• Funkcja Dzbanek kawy
• 4 profile użytkownika
• Młynek stożkowy dla zachowania niezwy

kłego aromatu kawy
• Podgrzewana taca na filiżanki
• Oświetlenie BrillantLight
• Możliwość przygotowania porcji kawy 

mielonej
• Indywidualne programowanie ustawień 

wody, kawy i mleka
• Zaparzanie wstępne
• Pojemność pojemnika na ziarna kawy 

 300 g
• Pojemność pojemnika na wodę  1,8 l
• Dysza centralna z możliwością regulacji 

814 cm
• Wymiary w mm  szer. 250 x wys. 356 

x gł.420 
• Długość kabla sieciowego 1,4 m
• Pojemnik na mleko
• Kolor: ObsidianBlack, LotosWhite, 

GraphitGrey



Zmywarka G 4680 SCVi

• Zmywarka do zabudowy
• Klasa efektywności energetycznej A +, suszenia A
• Model w pełni zintegrowany, 45 cm
• W pełni elektroniczne sterowanie
• Programy zmywania: Automatic, delikatny, normalny 

55˚C, ECO, Krótki 40˚C, intensywny 75˚C
• Przyciski wyboru programów, czytelne opisy
• Roczne zużycie: program ECO 45˚C: 2940 l. wody, 

221 kWh prądu
• Cicha praca, tylko 46 dB (A) re1pW
• Suszenie Turbothermic
• Pojemność: 9 zestawów naczyń
• Komfortowe wyposażenie kosza
• Programowanie startu do 24 h., wskazanie czasu 

pozostałego, łatwe zamykanie ComfortClose
• Szuflada na sztućce
• Wskaźnik dopływu i odpływu wody – WPS (Water

proof System)
• Opcja program skrócony
• Mycie naprzemienne, połowa załadunku
• Perfect GlassCare
• Profesjonalna pompa

Zmywarki z widocznym panelem

Chłodnictwo do zabudowy 

ContourLine - opisy produktowe 1514 ContourLine - opisy produktowe

** Do wyczerpania stanów magazynowych

• Zmywarka do zabudowy
• Klasa efektywności energetycznej: A+, efektywność 

suszenia: A
• Model do zabudowy z widocznym panelem stero

wania
• W pełni elektroniczne sterowanie
• Automatic, delikatny, łagodny 55˚C, Eco, intensywny 

75˚C
• Przyciski wyboru programów, czytelne symbole
• Roczne zużycie: Program energooszczędny 45˚C: 

3780 l/rok, 299 kWh/rok
• Elektroniczna kontrola zużycia ilości wody
• Oszczędne zużycie soli zmiękczających
• Cicha praca, tylko 46 dB (A) re1pW
• Dynamiczny system suszenia Turbothermic
• Pojemność: 13 zestawów naczyń
• Kosz na sztućce, Kosz Komfort
• Programowanie startu do 24h. 
• Funkcja Turbo, 
• Łatwe zamykanie ComfortClose
• Blokada drzwi, wskaźnik dopływu i odpływu wody
• WPS (WaterproofSystem) zabezpieczenie przed 

wypływem wody
• Wskaźnik środka nabłyszczającego oraz soli

Zmywarka G 4203 i Active

• Zmywarka do zabudowy
• Klasa efektywności energetycznej: A+, efektywność 

suszenia: A
• Model do zabudowy z widocznym panelem stero

wania
• W pełni elektroniczne sterowanie
• Automatic, delikatny, łagodny 55˚C, Eco, intensywny 

75˚C
• Przyciski wyboru programów, czytelne symbole
• Roczne zużycie: Program energooszczędny 45˚C: 

3780 l/rok, 299 kWh/rok
• Elektroniczna kontrola zużycia ilości wody
• Oszczędne zużycie soli zmiękczających
• Cicha praca, tylko 46 dB (A) re1pW
• Dynamiczny system suszenia Turbothermic
• Pojemność: 14 zestawów naczyń
• Szuflada na sztućce, Kosz Komfort
• Programowanie startu do 24h. 
• Funkcja Turbo, 
• Łatwe zamykanie ComfortClose
• Blokada drzwi, wskaźnik dopływu i odpływu wody
• WPS (WaterproofSystem) zabezpieczenie przed 

wypływem wody
• Wskaźnik środka nabłyszczającego oraz soli

Zmywarka G 4203 SCi Active

• Chłodziarkozamrażarka do zabudowy w 
niszy wysokości 1785 mm

• Sterowanie EasyControl
• Drzwi otwierane na prawo z możliwością 

zmiany
• Zużycie energii przy zapełnieniu 100 l: 

0,652 kWh/24 h
• Roczne zużycie energii: 238 kWh
• 1 agregat z wentylem magnetycznym
• Klasa efektywności energetycznej: A++
• Pojemność netto: Chłodziarka 199 l, 

zamrażarka 
• 82 l, razem 281 l
• Regulator temperatury wraz ze wskaźni

kiem aktualnej temperatury dla komory 
chłodziarki i zamrażarki

• Równomierna temperatura we wnętrzu 
chłodziarki  DynaCool

• ComfortClean, szybkie schładzanie, 
• VarioRoom 
• Oświetlenie wnętrza
• Zamrażarka: 3 szuflady z przezroczystego 

tworzywa
• Zdolność zamrażania: 14 kg/24 h
• Głośność: 37 dB (A) re 1 pw
• Wymiary: wys. 1770 mm, szer. 540 mm, 

głęb. 550 mm

• Chłodziarkozamrażarka do zabudowy w 
niszy wysokości 1785 mm

• Sterowanie PicTronic
• Drzwi otwierane na prawo z możliwością 

zmiany
• Zużycie energii przy zapełnieniu 100 l: 

0,65 kWh/24 h
• Roczne zużycie energii: 238 kWh
• 1 agregat z wentylem magnetycznym
• Klasa efektywności energetycznej: A++
• Pojemność netto: Chłodziarka 111 l, 
• PerfectFresh 68 l, zamrażarka 63 l, 

razem 242 l
• Regulator temperatury wraz ze wskaźni

kiem aktualnej temperatury dla komory 
chłodziarki i zamrażarki

• PerfectFresh, VarioRoom, NoFrost
• Równomierna temperatura we wnętrzu 

chłodziarki  DynaCool
• ComfortClean – łatwe mycie 
• Oświetlenie wnętrza
• Zamrażarka: 3 szuflady z przezroczystego 

tworzywa
• Zdolność zamrażania: 10 kg/24 h
• Głośność: 39 dB (A) re 1 pw
• Wymiary: wys. 1770 mm, szer. 540 mm, 

głęb. 550 mm

Uwaga! Fronty ozdobne oraz uchwyty widoczne na zdjęciach nie stanowią wyposażenia zmywarek. 

Chłodziarko - zamrażarka 
KF 37132 iD

Chłodziarko - zamrażarka 
KFN 37282 iD

• Zmywarka do zabudowy
• Klasa efektywności energetycznej A++, efektywność 

suszenia A
• Model do zabudowy z widocznym panelem stero

wania
• W pełni elektroniczne sterowanie
• Programy zmywania: Automatic, delikatny, normalny 

55˚C, Eco, intensywny 75˚C
• Przyciski wyboru programów, czytelne symbole
• Roczne zużycie: Program energooszczędny 45˚C: 

2772 l/rok, 266 kWh/rok
• Elektroniczna kontrola zużycia ilości wody
• Oszczędne zużycie soli zmiękczających
• Cicha praca, tylko 45 dB (A) re1pW 
• Dynamiczny system suszenia Turbothermic
• Pojemność: 14 zestawów naczyń
• Kosz Komfort
• Programowanie startu do 24 h., wskazanie czasu 

pozostałego, łatwe zamykanie ComfortClose
• Szuflada na sztućce 3D
• Program skrócony, mycie naprzemienne, połowa 

załadunku
• Blokada drzwi, wskaźnik dopływu i odpływu wody
• WPS (WaterproofSystem) zabezpieczenie przed 

wypływem wody
• Wskaźnik środka nabłyszczającego oraz soli
• Profesjonalna pompa

Zmywarka G 4930 SCi Jubilee

Zmywarki o szerokości 45 cm

• Zmywarka do zabudowy
• Klasa efektywności energetycznej: A+++10%, 

efektywność suszenia: A
• W pełni elektroniczne sterowanie
• Model do zabudowy z widocznym panelem stero

wania
• Automatic, delikatny, normalny 55˚C, Eco, intensywny 

75˚C
• Program Quick PowerWash
• Przyciski wyboru programów, czytelne symbole
• Roczne zużycie: Program energooszczędny 45˚C: 

2716 l/rok, 213 kWh/rok
• Elektroniczna kontrola zużycia ilości wody
• Oszczędne zużycie soli zmiękczających
• Cicha praca, tylko 44 dB (A) re1pW 
• Dynamiczny system suszenia Turbothermic
• Pojemność: 14 zestawów naczyń
• Kosz ExtraKomfort,
• Programowanie startu do 24 h., wskazanie czasu 

pozostałego, łatwe zamykanie ComfortClose
• Funkcja AutoOpen
• Perfect GlassCare
• Szuflada na sztućce 3D, FlexAssist, FlexCare
• Program skrócony, mycie naprzemienne, połowa 

załadunku 
• Blokada drzwi, wskaźnik dopływu i odpływu wody
• WPS (WaterproofSystem) zabezpieczenie przed 

wypływem wody
• Wskaźnik środka nabłyszczającego oraz soli
• Profesjonalna pompa

Zmywarka G 6620 SCi 
EcoFlex

• Zmywarka do zabudowy
• Klasa efektywności energetycznej A +++1%, 

efektywność suszenia A
• W pełni elektroniczne sterowanie
• Programy zmywania: Automatic, delikatny, normalny 

55˚C, ECO, intensywny 75˚C
• Program Quick PowerWash
• Przyciski wyboru programów, czytelne symbole
• Roczne zużycie: Program energooszczędny 45˚C: 

2716 l/rok, 213 kWh/rok
• Elektroniczna kontrola zużycia ilości wody
• Oszczędne zużycie soli zmiękczających
• Cicha praca, tylko 44 dB (A) re1pW 
• Dynamiczny system suszenia Turbothermic
• Pojemność: 14 zestawów naczyń
• Kosz ExtraKomfort,
• Programowanie startu do 24 h., wskazanie czasu 

pozostałego, łatwe zamykanie ComfortClose
• Funkcja AutoOpen
• Perfect GlassCare
• Szuflada na sztućce 3D, FlexAssist, FlexCare
• Program skrócony, mycie naprzemienne, połowa 

załadunku 
• Wskaźnik dopływu i odpływu wody
• WPS (WaterproofSystem) zabezpieczenie przed 

wypływem wody
• Wskaźnik środka nabłyszczającego oraz soli
• Profesjonalna pompa

Zmywarka G 6660 SCVi 
EcoFlex

• Zmywarka do zabudowy
• Klasa efektywności energetycznej: A+, efektywność 

suszenia: A
• Model w pełni zintegrowany
• W pełni elektroniczne sterowanie
• Automatic, delikatny, łagodny 55˚C, Eco, intensywny 

75˚C
• Przyciski wyboru programów, czytelne symbole
• Roczne zużycie: Program energooszczędny 45˚C: 

3780 l/rok, 299 kWh/rok
• Elektroniczna kontrola zużycia ilości wody
• Oszczędne zużycie soli zmiękczających
• Cicha praca, tylko 46 dB (A) re1pW
• Dynamiczny system suszenia Turbothermic
• Pojemność: 13 zestawów naczyń
• Kosz na sztućce, Kosz Komfort
• Programowanie startu do 24h. 
• Funkcja Turbo, 
• Łatwe zamykanie ComfortClose
• Wskaźnik dopływu i odpływu wody
• WPS (WaterproofSystem) zabezpieczenie przed 

wypływem wody
• Wskaźnik środka nabłyszczającego oraz soli

Zmywarka G 4263 Vi Active

• Zmywarka do zabudowy
• Klasa efektywności energetycznej: A+, efektywność 

suszenia: A
• Model w pełni zintegrowany
• W pełni elektroniczne sterowanie
• Automatic, delikatny, łagodny 55˚C, Eco, intensywny 

75˚C
• Przyciski wyboru programów, czytelne symbole
• Roczne zużycie: Program energooszczędny 45˚C: 

3780 l/rok, 299 kWh/rok
• Elektroniczna kontrola zużycia ilości wody
• Oszczędne zużycie soli zmiękczających
• Cicha praca, tylko 46 dB (A) re1pW
• Dynamiczny system suszenia Turbothermic
• Pojemność: 14 zestawów naczyń
• Szuflada na sztućce, Kosz Komfort
• Programowanie startu do 24h. 
• Funkcja Turbo, 
• Łatwe zamykanie ComfortClose
• Wskaźnik dopływu i odpływu wody
• WPS (WaterproofSystem) zabezpieczenie przed 

wypływem wody
• Wskaźnik środka nabłyszczającego oraz soli

Zmywarka G 4263 SCVi 
Active 

• Zmywarka do zabudowy
• Klasa efektywności energetycznej: A++, efektyw

ność suszenia: A
• W pełni elektroniczne sterowanie
• Programy zmywania: Automatic, delikatny, normalny 

55˚C, Eco, intensywny 75˚C
• Przyciski wyboru programów, czytelne symbole
• Roczne zużycie: Program energooszczędny 45˚C: 

2772 l/rok, 266 kWh/rok
• Elektroniczna kontrola zużycia ilości wody
• Oszczędne zużycie soli zmiękczających
• Cicha praca, tylko 45 dB (A) re1pW 
• Dynamiczny system suszenia Turbothermic
• Pojemność: 14 zestawów naczyń
• Kosz Komfort
• Programowanie startu do 24 h., wskazanie czasu 

pozostałego, łatwe zamykanie ComfortClose
• Szuflada na sztućce 3D
• Program skrócony, mycie naprzemienne, połowa 

załadunku
• Wskaźnik dopływu i odpływu wody
• WPS (WaterproofSystem) zabezpieczenie przed 

wypływem wody
• Wskaźnik środka nabłyszczającego oraz soli
• Profesjonalna pompa

Zmywarka G 4980 SCVi 
Jubilee

Zmywarki w pełni zintegrowane

Zamrażarka  
FNS 28463 E*

• Front BlackBoard
• Boki w kolorze stali szlachetnej
• Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi
• Otwieranie drzwi: na prawo
• Wnętrze XL
• Uchwyt w drzwiach Click2Open
• Sterowanie dotykowe FreshTouch
• Oświetlenie LED
• Bez szronu w zamrażarce – NoFrost
• Tryb Party/Tryb szabasowy
• Gotowe kostki lodu dzięki IceMaker
• Miele@Mobile/WiFiConn@ct z modułem 

XKS 3100 W
• Pojemność: zamrażania 262l
• Zdolność utrzymywania temperatury w 

przypadku braku zasilania 20h 
• Zdolność mrożenia w kg/24h 18,0 
• Głośność: 38 dB (A)
• Zużycie energii (kWh) roczne 165, dobowe 

0,452
• Wymiary: wys. 185cm, szer. 60cm, głęb. 

68,5cm
• Klasa efektywności energetycznej: A+++

Winiarko-zamrażarka 
KWNS 28462 E ed/cs*

• Front stalowy CleanSteal
• Boki stalowe CleanSteal
• Otwieranie drzwi: na prawo
• Możliwość zmiany kierunku otwierania 

drzwi
• Wnętrze XL
• Uchwyt w drzwiach Click2Open
• Sterowanie dotykowe FreshTouch
• Równomierna temperatura i wilgotność – 

DynaCool
• Redukujący zapachy filtr – Active AirClean
• Brak szronu w zamrażarce  NoFrost
• Oświetlenie LED 
• Tryb szabasowy
• Gotowe kostki lodu dzięki IceMaker
• Możliwość Miele@Mobile/WiFiConn@ct z 

dodatkowym modułem XKS 3100 W
• Pojemność: winiarka 150l (42 butelki), 

zamrażania 279l
• Zdolność utrzymywania temperatury w 

przypadku braku zasilania 24h 
• Zdolność mrożenia w kg/24h 16,0
• Głośność: 37 dB (A)
• Zużycie energii (kWh) roczne 230, dobowe 

0,630
• Wymiary: wys. 185cm, szer. 60,0cm, głęb. 

68,5cm
• Klasa efektywności energetycznej: A++

Chłodziarka  
KS 28463 D cs*

• Front stalowy CleanSteal
• Boki stalowe CleanSteal
• Możliwość zmiany kierunku otwierania 

drzwi
• Wnętrze XL
• Uchwyt w drzwiach Click2Open
• Dłuższa świeżości – komora PerfectFresh 

Pro
• Równomierna temperatura i wilgotność – 

DynaCool
• Łatwe w utrzymaniu czystości półki na 

drzwiach – ComfortClean
• Redukujący zapachy filtr – Active AirClean
• Automatyka szybkiego schładzania  

SuperCool
• Sterowanie dotykowe FreshTouch
• Oświetlenie LED FlexiLight
• Tryb Party/Tryb szabasowy/wakacyjny
• Miele@Mobile/WiFiConn@ct z dodatko

wym modułem XKS 3100 W
• Pojemność: chłodzenia 367l, , PerfectFresh 

Pro 133l
• Głośność: 37 dB (A)
• Zużycie energii (kWh) roczne 90, dobowe 

0,244
• Wymiary: wys. 185cm, szer. 60cm, głęb. 

68,5cm
• Klasa efektywności energetycznej: A+++

Urz. Side by Side – ustawiane po lewej str. Urz. Side by Side – stawiane po prawej str.

* Planowane wprowadzenie - maj 2018 r.

Chłodnictwo wolnostojące – szer. 60 cm

Chłodziarko - zamrażarka 
KFN 28132 D ws

• Front biały
• Boki urządzenia białe
• Możliwość zmiany kierunku otwierania 

drzwi
• Uchwyt w drzwiach
• Sterowanie dotykowe PicTronic
• Oświetlenie LED
• Łatwe utrzymanie czystości –
• ComfortClean
• Równomierna temperatura we wnętrzu 

chłodziarki – DynaCool
• Bez szronu w zamrażarce – NoFrost
• System przestawnych półek w zamrażar

ce– VarioRoom
• Szybkie chłodzenie i zamrażanie – 

SuperCool i SuperFrost
• Możliwość odłączenia komory chłodziarki
• Pojemność: chłodziarka 209 l, zamrażar

ka 95 l, razem 304 l
• Głośność: 42 dB(A) re1pW
• Wymiary: wys. 186,1 cm, szer. 60 cm, 

głęb. 65,7 cm
• Zużycie energii (kWh): roczne 232 kWh, 

dobowe 0,635
• Klasa efektywności energetycznej: A++

Chłodziarko - zamrażarka 
KFN 29283 D bb

Chłodziarko - zamrażarka 
KFN 29132 D edt/cs

• Front BlackBoard
• Boki w kolorze stali szlachetnej
• Możliwość zmiany kierunku otwierania 

drzwi
• Uchwyt w drzwiach Click2Open
• Sterowanie dotykowe FreshTouch
• Oświetlenie LED
• Strefa długiego przechowywania świeżej 

żywności  PerfectFresh
• Łatwe utrzymanie czystości – ComfortC

lean
• Równomierna temperatura we wnętrzu 

chłodziarki – DynaCool
• Bez szronu w zamrażarce – NoFrost
• System przestawnych półek w zamrażarce 

– VarioRoom
• Szybkie chłodzenie i zamrażanie – Super

Cool i SuperFrost
• Możliwość odłączenia komory chłodziarki
• Pojemność: chłodziarka 242 l, strefa 

PerfectFresh 97 l, zamrażarka 101 l, 
razem 440 l

• Głośność: 38 dB(A) re1pW
• Wymiary: wys. 201 cm, szer. 60 cm, głęb. 

68,5 cm
• Zużycie energii (kWh): roczne 186 kWh, 

dobowe 0,507
• Klasa efektywności energetycznej: A+++

• Front stalowy CleanSteel
• Boki w kolorze stali szlachetnej 
• Możliwość zmiany kierunku otwierania 

drzwi
• Uchwyt w drzwiach
• Sterowanie dotykowe PicTronic
• Oświetlenie LED
• Łatwe utrzymanie czystości – ComfortC

lean
• Równomierna temperatura we wnętrzu 

chłodziarki – DynaCool
• Bez szronu w zamrażarce – NoFrost
• System przestawnych półek w zamrażarce 

– VarioRoom
• Szybkie chłodzenie i zamrażanie – Super

Cool i SuperFrost
• Możliwość odłączenia komory chłodziarki
• Pojemność: chłodziarka 243 l, zamrażarka 

95 l, razem 338 l
• Głośność: 43 dB(A) re1pW
• Wymiary: wys. 201,1 cm, szer. 60 cm, 

głęb. 65,5 cm
• Zużycie energii (kWh): roczne 242 kWh, 

dobowe 0,688
• Klasa efektywności energetycznej: A++

Chłodziarko - zamrażarka 
KFN 29683 D brws

• Front szklany w kolorze BriliantWhite
• Boki w kolorze stali szlachetnej
• Możliwość zmiany kierunku otwierania 

drzwi
• Uchwyt w drzwiach Click2Open
• Sterowanie dotykowe FreshTouch
• Oświetlenie LED FlexiLight
• Strefa profesjonalnego przechowywania 

świeżej żywności – PerfectFresh Pro
• Filtr węglowy redukujący zapachy  Active 

AirClean
• Łatwe utrzymanie czystości – Com

fortClean
• Równomierna temperatura we wnętrzu 

chłodziarki – DynaCool
• Bez szronu w zamrażarce – NoFrost
• System przestawnych półek w zamrażar

ce – VarioRoom
• Szybkie chłodzenie i zamrażanie – 

SuperCool i SuperFrost
• Możliwość odłączenia komory chłodziarki
• Pojemność: chłodziarka 242 l, strefa 

PerfectFresh 97 l, zamrażarka 101 l, 
razem 440 l

• Głośność: 37 dB(A) re1pW
• Wymiary: wys. 201 cm, szer. 60 cm, 

głęb. 68,5 cm
• Zużycie energii (kWh): roczne 186 kWh, 

dobowe 0,507
• Klasa efektywności energetycznej: A+++

Chłodziarko - zamrażarka 
KFN 29683 D obsw

• Front szklany w kolorze ObsidianBlack
• Boki w kolorze stali szlachetnej
• Możliwość zmiany kierunku otwierania 

drzwi
• Uchwyt w drzwiach Click2Open
• Sterowanie dotykowe FreshTouch
• Oświetlenie LED FlexiLight
• Strefa profesjonalnego przechowywania 

świeżej żywności – PerfectFresh Pro
• Filtr węglowy redukujący zapachy  Active 

AirClean
• Łatwe utrzymanie czystości – Com

fortClean
• Równomierna temperatura we wnętrzu 

chłodziarki – DynaCool
• Bez szronu w zamrażarce – NoFrost
• System przestawnych półek w zamrażar

ce – VarioRoom
• Szybkie chłodzenie i zamrażanie – Super

Cool i SuperFrost
• Możliwość odłączenia komory chłodziarki
• Pojemność: chłodziarka 242 l, strefa 

PerfectFresh 97 l, zamrażarka 101 l, 
razem 440 l

• Głośność: 37 dB(A) re1pW
• Wymiary: wys. 201 cm, szer. 60 cm, 

głęb. 68,5 cm
• Zużycie energii (kWh): roczne 186 kWh, 

dobowe 0,507
• Klasa efektywności energetycznej: A+++

Chłodziarko - zamrażarka 
KFN 29283 D edt/cs

• Front stalowy CleanSteel
• Boki w kolorze stali szlachetnej
• Możliwość zmiany kierunku otwierania 

drzwi
• Uchwyt w drzwiach Click2Open
• Sterowanie dotykowe FreshTouch
• Oświetlenie LED
• Strefa długiego przechowywania świeżej 

żywności  PerfectFresh
• Łatwe utrzymanie czystości – Com

fortClean
• Równomierna temperatura we wnętrzu 

chłodziarki – DynaCool
• Bez szronu w zamrażarce – NoFrost
• System przestawnych półek w zamrażar

ce – VarioRoom
• Szybkie chłodzenie i zamrażanie – 

SuperCool i SuperFrost
• Możliwość odłączenia komory chłodziarki
• Pojemność: chłodziarka 242 l, strefa 

PerfectFresh 97 l, zamrażarka 101 l, 
razem 440 l

• Głośność: 38 dB(A) re1pW
• Wymiary: wys. 201 cm, szer. 60 cm, 

głęb. 67,5 cm
• Zużycie energii (kWh): roczne 186 kWh, 

dobowe 0,507
• Klasa efektywności energetycznej: A+++

Chłodziarka  
KS 28463 D bb*

• Front BlackBoard
• Boki w kolorze stali szlachetnej
• Możliwość zmiany kierunku otwierania 

drzwi
• Wnętrze XL
• Uchwyt w drzwiach Click2Open
• Dłuższa świeżości – komora PerfectFresh 

Pro
• Równomierna temperatura i wilgotność 

– DynaCool
• Łatwe w utrzymaniu czystości półki na 

drzwiach – ComfortClean
• Redukujący zapachy filtr – Active 

AirClean
• Automatyka szybkiego schładzania  

SuperCool
• Sterowanie dotykowe FreshTouch
• Oświetlenie LED FlexiLight
• Tryb Party/Tryb szabasowy/wakacyjny
• Miele@Mobile/WiFiConn@ct z dodatko

wym modułem XKS 3100 W
• Pojemność: chłodzenia 367l, Perfect

Fresh Pro 133l
• Głośność: 37 dB (A)
• Zużycie energii (kWh) roczne 90, dobowe 

0,244
• Wymiary: wys. 185cm, szer. 60cm, głęb. 

68,5cm
• Klasa efektywności energetycznej: A+++



Zmywarki wolnostojące

16 ContourLine - opisy produktowe

Uwaga! Fronty ozdobne oraz uchwyty widoczne na zdjęciach nie stanowią wyposażenia zmywarek. 

Zmywarka G 4203 Active

• Zmywarka wolno stojąca, obudowa oraz panel 
w białym kolorze

• Klasa efektywności energetycznej: A+, efektywność 
suszenia: A

• W pełni elektroniczne sterowanie
• Automatic, delikatny, łagodny 55˚C, Eco, intensywny 

75˚C
• Przyciski wyboru programów, czytelne symbole
• Roczne zużycie: Program energooszczędny 45˚C: 

3780 l/rok, 299 kWh/rok
• Elektroniczna kontrola zużycia ilości wody
• Oszczędne zużycie soli zmiękczających
• Cicha praca, tylko 46 dB (A) re1pW
• Dynamiczny system suszenia Turbothermic
• Pojemność: 13 zestawów naczyń
• Kosz na sztućce, Kosz Komfort
• Programowanie startu do 24h. 
• Funkcja Turbo, 
• Łatwe zamykanie ComfortClose
• Blokada drzwi, wskaźnik dopływu i odpływu wody
• WPS (WaterproofSystem) zabezpieczenie przed 

wypływem wody
• Wskaźnik środka nabłyszczającego oraz soli

Zmywarka G 6000 SC JubileeZmywarka G 4930 SC

• Zmywarka wolno stojąca, obudowa oraz panel 
w białym kolorze

• Klasa efektywności energetycznej A +++, suszenia A
• W pełni elektroniczne sterowanie
• Programy zmywania: Automatic, delikatny, normalny 

55˚C, ECO, intensywny 75˚C
• Przyciski wyboru programów, czytelne opisy
• Roczne zużycie: Program energooszczędny 45˚C: 

2716 l/rok, 237 kWh/rok
• Cicha praca, tylko 44 dB (A) re1pW
• Suszenie Turbothermic, Funkcja AutoOpen
• Elektroniczna kontrola zużycia ilości wody
• Oszczędne zużycie soli zmiękczających
• Cicha praca, tylko 44 dB (A) re1pW 
• Dynamiczny system suszenia Turbothermic
• Pojemność: 14 zestawów naczyń
• Kosz ExtraKomfort,
• Programowanie startu do 24 h., wskazanie czasu 

pozostałego, łatwe zamykanie ComfortClose
• Funkcja AutoOpen
• Perfect GlassCare
• Szuflada na sztućce 3D
• Program skrócony, mycie naprzemienne, połowa 

załadunku 
• Blokada drzwi, wskaźnik dopływu i odpływu wody
• WPS (WaterproofSystem) zabezpieczenie przed 

wypływem wody
• Wskaźnik środka nabłyszczającego oraz soli
• Profesjonalna pompa

• Zmywarka wolno stojąca, obudowa oraz panel 
w białym kolorze

• Klasa efektywności energetycznej: A++, efektyw
ność suszenia: A

• W pełni elektroniczne sterowanie
• Automatic, delikatny, normalny 55˚C, Eco, intensywny 

75˚C
• Przyciski wyboru programów, czytelne symbole
• Roczne zużycie: Program energooszczędny 45˚C: 

2772 l/rok, 262 kWh/rok
• Elektroniczna kontrola zużycia ilości wody
• Oszczędne zużycie soli zmiękczających
• Cicha praca, tylko 45 dB (A) re1pW
• Dynamiczny system suszenia Turbothermic
• Pojemność: 14 zestawów naczyń
• Kosz na sztućce, Kosz Komfort
• Czas pozostały do zakończenia zmywania
• Programowanie startu do 24h. 
• Program skrócony, mycie naprzemienne, połowa 

załadunku
• Łatwe zamykanie ComfortClose
• Blokada drzwi, wskaźnik dopływu i odpływu wody
• WPS (WaterproofSystem) zabezpieczenie przed 

wypływem wody
• Wskaźnik środka nabłyszczającego oraz soli
• Profesjonalna pompa

To jest ten czas. Czas na Miele. 
Nowe zmywarki Miele Jubilee z szufladą na sztućce 3D.


