
Niemożliwe?  
 Nie istnieje. 

#LifeBeyondOrdinary

Nowe zmywarki G 7000 



To jest to, czego chcę w każdym momencie życia.

Robić to, co nikomu  
wcześniej się nie udało.

Marina Kazankova, rekordzistka świata we freedivingu  



NieLimity?  Nie istnieją.

Pasję obudził w niej ojciec, gdy jako małą dziewczynkę 
zabrał ją na nurkowanie. Od tamtej pory każdego dnia 
Marina poświęca się tej niezwykłej dyscyplinie sportowej 
i nieustannie zachwyca najwyższymi osiągnięciami, na 
przykład rekordem świata w nurkowaniu na głębokość ponad 
154 metrów. Jednak niezależnie od tego, ile rekordów już 
ustanowiła, chce sięgnąć po jeszcze więcej i cieszyć się 
przeżyciami, których nikt wcześniej nie doświadczył. 

Tak samo jak Marina Kazankova również Miele wyznacza 
nowe standardy. Dowód: pierwsze na świecie zmywarki 
z systemem AutoDos i zintegrowanym PowerDisk®, który 
automatycznie dozuje środek myjący.

Rekordzistka świata we freedivingu, 

Marina Kazankova, przekracza nowe 

granice.
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Najbardziej innowacyjne 
zmywarki, jakie stworzyliśmy.
G 7000 dozują automatycznie i uruchamiają się samoczynnie.

Mieć czas i swobodę, aby móc cieszyć się rzeczami, które są dla nas najważniejsze. 
Dzięki Miele możesz teraz swobodniej planować i wykorzystywać swój czas, ponieważ 
za pomocą systemu AutoDos ze zintegrowanym PowerDisk® i AutoStart Twoja zmywarka  
automatycznie zapewnia najlepsze rezultaty.  

Więcej informacji  
na temat zmywarek  
Miele G 7000  
znajdziesz tutaj.



Najbardziej innowacyjne 
zmywarki, jakie stworzyliśmy.

Innowacja 
AutoDos
Ta światowa nowość automatycznie dozuje 

środek myjący nawet przez miesiąc*.

 * odpowiada ok. 20 cyklom zmywania w programie ECO 50°C

ze zintegrowanym  
   PowerDisk® 

FlexLine 
Rodzaj koszy
Nowy kształt koszy FlexLine zmywarek G 7000 zapewnia 

 najwyższy poziom swobody przy układaniu najróżniejszych  
naczyń i sztućców, aby uzyskać najlepsze rezultaty  zmywania. 

Jeden z wielu przykładów: szuflada 3D MultiFlex  z przestaw-
nymi elementami.

Smart 
Solutions
Korzystaj z wielu pomocnych funkcji, które ułatwią Ci życie: 

AutoStart**: ustaw swoją zmywarkę G 7000 za pomocą 
 aplikacji Miele@mobile w taki sposób, aby uruchamiała się 

 automatycznie zawsze o tej samej porze.     
 

 
MobileControl: z łatwością uruchamiaj zmywarkę G 7000 

dzięki bezpłatnej aplikacji Miele@mobile – z każdego 
miejsca i w dowolnym czasie. 

 
 
ShopConn@ct**: środki myjące, takie jak PowerDisk®, można 

zamawiać z aplikacji Miele@mobile tylko kilkoma kliknięciami.

** przewidywana dostępność od 3. kwartału/2019
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Zasady dozowania 
napisane od nowa. 
Światowa nowość AutoDos ze zintegrowanym PowerDisk®.

Auto 
Dos
Innowacja

Zmywarka Miele G 7000 I z AutoDos i PowerDisk®
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Power 
Disk®

Innowacja



Zmywarki G 7000 potrafią to, czego nie potrafi żadna trady-

cyjna zmywarka. System automatycznego dozowania 

AutoDos to prawdziwa innowacja od Miele. Za pomocą 

zintegrowanego PowerDisk® w każdym procesie zmywania 

urządzenie dozuje optymalną ilość środka myjącego. W pełni 

automatycznie i pod kątem wybranego programu lub stopnia 

zabrudzenia, aby uzyskać doskonałe rezultaty czyszczenia, 

suszenia i ochrony naczyń. 

PowerDisk® Granulat Rezultat
PowerDisk® to rewolucja w zmywaniu 
naczyń. Kilka obrotów zapewnia dozo-
wanie idealnej ilości granulatu zgodnie 
z wybranym programem lub stopniem 
zabrudzenia. Zawartość PowerDisk®  
wystarcza na około miesiąc, co odpo-
wiada około 20 cyklom zmywania*.

Niezwykła zmywarka zasługuje na 
 niezwykły środek myjący. Firma Miele 
opracowała granulat, który jest precyzyj-
nie dostosowany do systemu zmywarek 
G 7000, dzięki czemu zapewnia maksy-
malną skuteczność działania. 

Możesz korzystać z automatycznego 
dozowania AutoDos ze zintegrowanym 
PowerDisk® bądź stosować tabletki lub 
proszek za pomocą komory dozującej. 

Innowacyjny system zmywania AutoDos 
z PowerDisk® pozwala uzyskać nad-
zwyczajne rezultaty. Mycie, suszenie 
lub pielęgnacja naczyń – efektywność 
nowych zmywarek G 7000 pod każdym 
względem spełni najwyższe wymagania.

* w programie ECO 50°C

Zmywarka Miele G 7000 I z AutoDos i PowerDisk®
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Zaznaj wolności  
jak nigdy dotąd.
Dzięki połączeniu AutoDos z AutoStart* 
zmywarki G 7000 mogą pracować autonomicznie.

Firma Miele na nowo zdefiniowała proces zmy-
wania. Od teraz nie trzeba już ręcznie uruchamiać 
 urządzenia.
 
Dzięki MobileControl i aplikacji mobilnej możesz 
w każdej chwili, z dowolnego miejsca uruchomić 
zmywarkę. Dodatkowo za pomocą funkcji AutoStart 
masz możliwość ustawienia urządzenia tak, aby 
uruchamiało się samoczynnie o jednej lub kilku 
wybranych porach.

*przewidywana dostępność od 3. kwartału/2019
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Smart 
Solutions
Nowość



MobileControl ShopConn@ct*
Kontroluj, uruchamiaj i obsługuj swoją 
zmywarkę, korzystając wygodnie ze 
smartfonu lub tabletu, z dowolnego miej-
sca, w którym się znajdujesz. Bezpłatna 
aplikacja Miele@mobile zapewnia stałą 
kontrolę np. nad poziomem napełnienia 
PowerDisk® czy czasem pozostałym do 
zakończenia programu.  

AutoStart*
Dzięki nowej funkcji AutoStart zmywarki 
G 7000 można ustawić w taki sposób, że 
uruchomią się samoczynnie o ustawio-
nej lub ustawionych wcześniej porach. 
AutoDos ze zintegrowanym PowerDisk® 
gwarantuje, że środek myjący jest zawsze 
dostępny, aby urządzenie mogło praco-
wać w pełni autonomicznie. Zmywarki nie 
trzeba uruchamiać ręcznie, a niewłączone 
zmywanie i w konsekwencji brak czystych 
naczyń należą już do przeszłości. 

Nie musisz już myśleć o środku myjącym. 
Za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji 
Miele@mobile można wygodnie zamówić 
PowerDisk® z dostawą do domu.

* przewidywana dostępność od 3. kwartału/2019

Zmywarki Miele G 7000 I z funkcją SmartSolutions
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Nowa przestrzeń  
dla jeszcze lepszego  
zmywania.
Kosze FlexLine otwierają nieznane dotąd możliwości.

Zmywarki G 7000 tworzą nową przestrzeń 
do optymalnego zmywania. Dzięki nowej 
szufladzie 3D-MultiFlex prawy element 
boczny można opuścić w taki sposób, 
aby nawet małe naczynia, tak jak filiżanki 
do espresso, zmieściły się w szufladzie 
używanej do tej pory jedynie do układa-
nia sztućców. Natomiast lewy element 
boczny można przesunąć tak, aby w gór-
nym koszu umieścić kieliszki na długich 
nóżkach. Dzięki składanym rzędom wy-
pustek w górnym koszu miski i salaterki 
można ułożyć z zachowaniem optymalne-
go odstępu i w idealnej pozycji względem 
siebie. W połączeniu z innowacyjnym 
systemem AutoDos można osiągnąć 
efekty lepsze niż kiedykolwiek wcześniej. 

FlexLine 
Rodzaj koszy
Nowość

Zmywarki Miele G 7000 I z koszami FlexLine
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Szuflada  
3D MultiFlex

Innowacyjny 
rząd wypustek

Półka na filiżanki 
i uchwyt na kie-
liszki FlexCare

Odkryj niepowtarzalną elastyczność dla 
idealnej pielęgnacji sztućców i naczyń. 
Wysokość, szerokość i głębokość 
szuflady można dopasować do każdego 
rodzaju załadunku. Elementy boczne 
zapewniają odpowiednie miejsce na małe 
naczynia i umożliwiają układanie kielisz-
ków na długich nóżkach w koszu górnym.

Co drugą parę wypustek można złożyć 
w celu idealnego rozmieszczenia misek. 
Dzięki tym elastycznym elementom 
można układać naczynia w taki sposób, 
aby dostosować przestrzeń do swoich 
indywidualnych potrzeb. Zapewnia to 
jeszcze lepsze mycie i suszenie.

Aby zapewnić jeszcze więcej komfortu, 
uchwyty na kieliszki i półki na filiżanki 
FlexCare opracowano całkowicie od 
nowa. Uchwyty w koszu dolnym idealnie 
nadają się na kieliszki o długich nóżkach 
i są teraz wyposażone w MultiClip:  
doskonałe miejsce na lekkie naczynia. 
Całkowitą nowością jest półka na filiżan-
ki FlexCare w koszu górnym.

Zmywarki Miele G 7000 I z koszami FlexLine
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Najlepsze efekty są  
możliwe dopiero wtedy,  
gdy osiągnie się perfekcję  
w każdym, nawet  
najdrobniejszym detalu.
Rekordzistka świata, Marina Kazankova, w każdym aspekcie swojego życia 

zadowala się tylko perfekcją. Dlatego wybrała Miele.



Zmywarki Miele G 7000 I Life beyond ordinary
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1) Patent: DE102008062761B3, EP2433549B1

Efektywność energetyczna
W ofercie są urządzenia o klasie efektywności energe-
tycznej A+++. 

Zużycie wody
Najbardziej oszczędne zmywarki zużywają tylko 6 litrów 
w programie Automatic. 
 
MultiLingua 
Na wyświetlaczu można ustawiać różne języki, dzięki 
czemu wszystkie informacje będą zrozumiałe.

Emisja hałasu 
Poziom głośności najcichszej zmywarki wynosi 38 dB. 
Najwyższa wartość to 44 dB.

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

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.

Co oznacza dany symbol?
Przegląd wszystkich symboli zmywarek
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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
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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

Zmywarki G 7000 w pełni zintegrowane
Opisy produktowe
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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
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