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Delektuj się smakiem i jakością
Nowe piekarniki Miele Active
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Radość pieczenia
Nieograniczone możliwości

Urządzenia Miele słyną z niezrównanej jakości. W piekarnikach Miele 
Active oznacza to radość już na etapie przygotowywania posiłków. 
Cóż może być piękniejszego od przygotowywania potraw bez 
wysiłku, które wyglądają tak pięknie, jak na zdjęciu z przepisu?  

Nowa pojemność wnętrza
Używają Państwo piekarnika do pieczenia dużych porcji mięsa, 
czy pieką Państwo dużo pieczywa i ciast? Bez względu na rozmiary 
wypieków i pieczeni w piekarniku Miele Active o pojemności 76 l  
i pięciu poziomach pieczenia jest wystarczająco dużo miejsca!

Pod blatem lub na wysokości wzroku
Każda kuchnia odzwierciedla zarówno funkcjonalność, jak i styl 
życia. Jest przy tym planowana w oparciu o indywidualne preferen-
cje i osobiste potrzeby.

Piekarniki Miele można zabudować pod blatem lub w wysokiej 
szafce na wysokości wzroku.



w Miele
Tylko
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Duża pojemność wnętrza
Nowe piekarniki Miele Active o wymiarach 
60 x 60 cm posiadają duże wnętrze komory 
i pięć poziomów pieczenia. Idealne do 
przyrządzania pachnącego chleba, bułek 
oraz Croissants, delikatnego mięsa z 
chrupiącą skórką, pysznych zapiekanek, 
sufletów i wielu innych potraw. 

Funkcja pirolizy
Mniej pracy: samoczyszczące wnętrze 
piekarnika dzięki wysokiej temperaturze. 

Wyposażenie PerfectClean1)

Dziecinnie proste czyszczenie: 
bez przywierania potraw dzięki supergład-
kiej, szlachetnej powłoce  PerfectClean.  

CleanSteel
Powierzchnia ze stali szlachetnej pokryta 
powłoką CleanSteel dla łatwego czyszcze-
nia i braku odcisków palców. 

EasyControl z funkcją Timer
Łatwy wybór ustawień: pokrętła i przyciski 
dotykowe gwarantują intuicyjną obsługę.

* w zależności od modelu
1) Patent: EP 0 937 012 B1

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

Profesjonalne pieczenie
Zalety piekarników Miele Active*
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Profesjonalne pieczenie
Zalety piekarników Miele Active*

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

Ekologia
Minimalne zużycie energii chroni środowisko 
naturalne oraz zmniejsza wydatki budżetu 
domowego. 

Bezpieczeństwo
Przy przekroczeniu maksymalnego czasu 
działania zaprogramowanego dla danej 
funkcji następuje automatyczne wyłączenie 
urządzenia. 

Katalizator
Chroni meble, ściany oraz zasłony: osady 
z tłuszczu oraz nieprzyjemne zapachy 
zostały znacznie zredukowane.

Indywidualne ustawienia
Możliwość zmiany fabrycznie ustawionych 
parametrów wedle indywidualnych upodo-
bań użytkowanika np. dźwięk przycisków, 
sygnałów oraz ich głośność.

Programy na każde wyzwanie
Przegląd programów pieczenia*

Grill z nawiewem
Chrupiące na zewnątrz, soczy-
ste w środku: program idealny

do pieczenia drobiu, przygotowania golonki, 
pieczeni i innych mięsnych dań.

Grill
Na duże wyzwania: do grillowa-
nia większej ilości steków, 

kiełbasek, szaszłyków.

Termonawiew Plus
Niesłychanie lekko i smacznie: 
idealny do szybkiego, delikat-

nego pieczenia aż do 3 poziomów 
jednocześnie.

Grzanie górne i dolne
Uniwersalne zastosowanie: 
pieczenie według tradycyjnych 

przepisów.

Program intensywny
Chrupiący spód, obfite obłoże-
nie: polecany do pieczenia

Pizzy, Quiche lub ciasta z owocami.

Przyrumienianie
Perfekcyjne rezultaty: program 
polecany do sufletów, zapieka-

nek, lasagne.

Szybkie nagrzewanie 
Zawrotna prędkość: dla tych, 
którzy nie mają zbyt dużo czasu 

na gotowanie i czekanie na rozgrzewanie 
piekarnika.

Rozmrażanie
Delikatne rozmrażanie: rozmra-
żanie głęboko mrożonych

produktów za pomocą chłodnego powie-
trza w idealnych warunkach.

Grzanie dolne
Specjalne zastosowanie: 
do przygotowywania potraw

w kąpieli wodnej lub zapiekania od spodu.

* w zależności od modelu* w zależności od modelu



8 9

P
ie

ka
rn

ik
i M

ie
le

 A
ct

iv
e

Oznaczenia funkcji
Przegląd ikon

Najważnejsze funkcje urządzeń 
przedstawione zostały w formie 
ikon w celu łatwiejszego porówna-
nia modeli.  Na tej stronie znajduje 
się przegląd i opis wszystkich ikon 
dla tej grupy produktowej.

Filozofia obsługi
Określa rodzaj obsługi urządzenia 
na panelu sterowania.

Wybór programów i czasów 
poprzez pokrętło, wskazania na 
wyświetlaczu LC-Display

Pojemność urządzenia
 Określa pojemność wnętrza 
komory gotowania

 76 litrów

Łatwość czyszczenia
Wskazuje na systemy czyszczenia 
zastosowane w piekarniku

Opatentowana powłoka 
PerfectClean1) dla największego 
komfortu czyszczenia

Samoczyszczące wnętrze 
piekarnika 

Efektywność energetyczna
Wskazuje na klasę efektywności 
urządzenia

Piekarniki Active posiadaja klasę 
efektywności energetycznej A+

1) Patent: EP 0 937 012 B1

Piekarniki Active
Opis produktowy

Model H 2265 B Active H 2265 BP Active
Rodzaj
Piekarnik do zabudowy • •
Design
ArtLine/PureLine/ContourLine –/–/– –/–/–
Wyświetlacz EasyControl EasyControl
Bez uchwytu/Chowane pokrętła –/• –/•
Pełnia smaku
Dokładna regulacja temperatury 50 – 250°C 50 – 250°C
Bezprzewodowy pieczeniomierz/pieczeniomierz –/– –/–
Funkcja Crisp – –
Programy
Termonawiew plus/Intensywny/Przyrumienianie/Rozmrażanie •/•/•/• •/•/•/–
Grzanie górne/dolne/grzanie dolne/grzanie górne •/•/– •/•/–
Grill duży/Grill mały/Grill z nawiewem •/–/• •/–/•
Pieczenie Plus – –
Programy automatyczne – –
Regionalne programy automatyczne – –
Pieczenie delikatne – –
Autopieczenie – –
Komfort obsługi
Touch2Open – –
Uderzenie pary programowane czasowo – –
Wskazanie godziny/wskazanie daty •/– •/–
Minutnik/system podtrzymywania pamięci zegara w godz. •/– •/–
Programowanie start-stop/wyłącznik bezpieczeństwa •/• •/•
Wskazanie temperatury rzeczywistej/temperatura proponowana –/– –/–
Programy własne/ustawienia indywidualne –/• –/•
Drzwiczki urządzenia
SoftOpen – –
Drzwiczki CleanGlass/wyłącznik kontaktowy drzwiczek •/– •/–
Komora gotowania
Pojemność komory w l 76 76
Liczba poziomów wsuwania/oznaczenie poziomów wsuwania 5/• 5/•
Ilość oświetlenia halogenowego pojedyncze pojedyncze
Komfort pielęgnacji
Front ze stali szlachetnej z powierzchnią CleanSteel* • •
Komora gotowania z powłoką PerfectClean i katalityczną ścianką tylną • –
Samoczyszczenie pirolityczne – •
Katalizator ogrzewany/nieogrzewany –/– –/•
Rozkładana/opuszczana grzałka grilla •/– •/–
Ekologia
Klasa efektywności energetycznej A+ A+
Wykorzystanie ciepła resztkowego/szybkie nagrzewanie –/• –/•
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/–
Wymagane akcesoria dodatkowe – –
Bezpieczeństwo
System chłodzenia urządzenia z chłodnym frontem • •
Wyłącznik bezpieczeństwa/blokada uruchomienia •/• •/•
Dane techniczne
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A 3,5/230/16 3,6/230/16
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Blacha do pieczenia/blacha uniwersalna z powłoką PerfectClean –/1 –/1
Ruszt bez PerfectClean/z PerfectClean/odpowiedni do pirolizy 1/–/– 1/–/–
Wysuwy FlexiClip bez PerfectClean/z PerfectClean/odpowiednie do pirolizy –/–/– –/–/–
Drabinki boczne bez PerfectClean/z PerfectClean/odpowiednie do pirolizy 1 para/–/– 1 para/–/–
Wersje kolorystyczne
Stal CleanSteel • •
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Akcesoria dodatkowe
Piekarniki Miele Active

Blacha do pieczenia 
HBB 71

HBB 71 do piekarników o poj. 76 l.

M.-Nr. 9.519.820

Universalblech HUBB 60

Wysuwy HFC70-C do piekarników o poj. 49 l. i 76 l.  

M.-Nr. 9.520.650

Wysuwy FlexiClip 
HFC 70-C

Ruszt 
HBBR 71

Do piekarników o poj. 49 l lub 76 l oraz do urządzeń 
DG i DGC 6000.

M.-Nr. 9.524.950

PerfectClean
Nie tylko wnętrze piekarników, ale również 
blachy pokryte zostały supergładką, pozba-
wioną porów szlachetną powłoką, która 
zapewnia brak przywierania oraz przypala-
nia potraw. Jej właściwości gwarantują 
superłatwe czyszczenie. 

Brytfanna 
HUB 5000-M

Brytfanna na płytę indukcyjną 
HUB 5001-M

• Max. pojemność ok. 5 kg
• Wymiary zewn.: szer. x gł. x wys.: 44,8 x 26,8 x 8,6 

cm
• Wymiary wewn.: szer. x gł x wys.: 38,0 x 22,7 x 8,0 

cm

Do piekarników H 2000/H 6000 o poj. 49 l i 76 l oraz 
urządzeń DG, DGC 6600-6865. Możliwość zastoso-
wania na płytach ceramicznych (poza gazowymi i 
indukcyjnymi). 

M.-Nr. 10.314.250

Wyposażenie, jak HUB 5000-M

Brytfanna może być również wykorzystywana na 
płytach indukcyjnych ze względu na ferromagne-
tyczne dno.

M.-Nr. 10.314.270

Pokrywa do brytfanny 
HBD 60-22

Pokrywa do brytfanny HUB 61-22, 62-22, 5000 M 
und 5001 M
• Wykonana ze stali szlachetnej
• Nie do użytku w piekarnikach z kuchnią mikrofa-

lową lub do grillowania
• Nie znajduje sie na wyposażeniu brytfanny (jako 

akcesorium dodatkowe)

M.-Nr. 5.136.950

Oryginalne akcesoria Miele
Oferujemy bogaty wybór wyposażenia 
dodatkowego, które opracowane zostało 
specjalnie na potrzeby piekarników Miele 
z uwzględnieniem ich wymiarów i funkcji. 
Nasze akcesoria przechodzą również wiele 
testów jakościowych aby sprostać standar-
dom Miele. 

Prezentujemy wybrane akcesoria do piekar-
ników Miele Active. Zapraszamy również do 
sklepu internetowego shop.miele.pl, gdzie 
znajdą Państwo pełną gamę akcesoriów, 
które pomogą w pełni wykorzystać kuli-
narny potencjał urządzeń.  

H 2265 BP

* Front szklany 
** Front stalowy

H 2265 B

* Front szklany 
** Front stalowy

H 2265 B, H 2265 BP

* Front szklany 
** Front stalowy

H 2265 BP

* Front szklany 
** Front stalowy

H 2265 B

* Front szklany 
** Front stalowy

Piekarniki Miele Active
Rysunki montażowe
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Miele Sp. z o.o.
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa

Doradztwo oraz ekspozycja  
urządzeń Miele:

Zagraniczne spółki Miele:

Miele Experience Center
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
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z Doradcą Klienta 
prosimy o kontakt:
tel. 022 548 40 24/27/28
E-mail: agd@miele.com.pl
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