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Dobrodošli pri Mieleju

IMMER BESSER (Vedno boljši) – naša obljuba 

Moto, ki sta ga izbrala najina pradeda kmalu za tem, ko sta 
ustanovila podjetje. Če želimo biti uspešni, je pomembno, da 
se razlikujemo od  konkurence. In v resnici obstajata samo 
dva načina, da to dosežemo: lahko smo boljši ali pa cenejši. 
Oboje hkrati ne bo nikoli mogoče. 
Odločili smo se za prvo možnost - biti boljši. 

Številne nagrade in certifikati potrjujejo dejstvo, da ostajamo 
pri Mieleju zvesti temu motu že 115 let. Vendar pa je milijone 
zadovoljnih kupcev po vsem svetu za nas najbolj pomembna 
potrditev.

V središču tega uspeha je kontinuiteta vrednot in ciljev, ki jih 
običajno najdemo le v podjetjih, ki so bila v lasti družine že 
več generacij, ne pa v podjetjih, ki so vodeni pogosto s krat-
koročnimi interesi.

Trajnost ima mnogo obrazov, naš cilj pa je, da tudi na tem po-
dročju dosežemo vrhunskost. To na primarni ravni vključuje 
zmanjševanje porabe električne energije, vode in detergentov, 
na višji pa tudi proizvodnjo, ki varčuje z viri. Enako odgovor-
nost čutimo tudi do ljudi, ki delajo za nas. Naši dobavitelji in 
zastopniki so deležni partnerskega odnosa in vzajemnega 
spoštovanja. Trajnost je cilj, v katerega je podjetje Miele 
usmerjeno z vso predanostjo.

Kot direktorja in predstavnika četrte generacije našega pod-
jetja vam obljubljava, da se to ne bo spremenilo.

Dr. Markus Miele    Dr. Reinhard Zinkann
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IMMER BESSER
Obljuba blagovne znamke Miele

Blagovna znamka Miele
V mnogih državah je Miele najbolj 
zaželena blagovna znamka na svojem 
področju. Na domačem nemškem trgu je 
bil Miele leta 2013 med vsemi panogami 
izbran celo za najboljšo blagovno znamko 
izdelkov vseh časov (»best brand ever«). 
Takšna blagovna znamka pa pove tudi ne-
kaj o svojem uporabniku: Mielejevi kupci 
so usmerjeni v kakovost in pri svojih gos-
podinjskih aparatih postavljajo visoke zah-
teve glede dizajna, udobja, in prijaznosti 
do okolja. Kdor kupi Miele, pokaže svoj 
odnos do sveta.

Številni dobri razlogi govorijo v prid 
aparatom Miele.
V nadaljevanju jih preberite šest.
Vse od ustanovitve leta 1899 Miele sledi 
svojemu vodilu »vedno boljši«, ki pomeni: 
prizadevamo si zato, da bi bili »vedno 
boljši« od drugih ponudnikov in hkrati 
»vedno boljši«, kot smo že. Za naše stran-
ke to pomeni pomirjujočo zavest, da so 
dobile najboljše aparate kar jih lahko 
pričakujejo za svoj denar. Zato je podjetje 
Miele edinstveno. Odločitev za Miele je 
modra odločitev– verjetno za vse življenje.

Servis Miele
Mielejeve stranke uživajo prednostno obravnavo: to zagotavlja 
naša hitra in učinkovita servisna služba.

Dizajn Miele
Nobena druga blagovna znamka gospodinjskih aparatov ne 
predstavlja čistih oblik in brezčasne elegance tako kot Miele. Ni-
kjer drugje ne najdete primerljive raznolikosti harmoničnih oblikov-
nih linij in barvnih svetov za svoje vgradne kuhinjske aparate. 
Nihče drug dizajna svojih aparatov ne uskljajuje tako skrbno. 
Vseeno je, kateri stil pohištva imate najraje: Miele se vam popolno 
prilagodi.

Udobje Miele
Naj gre za klasičen vrtljivi gumb, nevsiljive senzorske tipke ali 
visoko odzivni prikazovalnik na dotik, kot pri vašem pametnem te-
lefonu: upravljanje aparatov Miele je preprosto in zabavno. Poleg 
tega se aparati tako v kuhinji kot pri pranju perila odlikujejo s 
številnimi  udobnimi in zanesljivimi avtomatskimi programi, ki za-
gotavljajo odličen končni rezultat, ter z veliko ljubezni do detajlov. 
Z aparati Miele je življenje lepše!

Tehnologija Miele 
Miele je sinonim za najboljše rezultate pri minimalni porabi energi-
je. To velja tako za higienično in nežno nego vašega perila, talnih 
oblog in posode kot tudi za raznolika kulinarična doživetja pri  
kuhanju in peki. Za to skrbi premišljena tehnologija s številnimi   
inovativnimi značilnostmi opreme, ki jih ponuja samo Miele. To 
dokazujejo številna prva mesta na najbolj priznanih testih izdelkov 
po vsem svetu.

Kakovost Miele
Že več kot 100 let velja: na Miele se lahko zanesete, naši aparati 
vas ne pustijo na cedilu. Kot edini proizvajalec v panogi svoje iz-
delke testiramo na 20 let življenjske dobe. Enkrat Miele, vedno 
Miele: Mielejeve stranke po vsem svetu ostajajo zveste blagovni 
znamki Miele in jo priporočajo tudi drugim. Tudi za prihodnost 
vam lahko obljubimo, da pri kakovosti in dolgi življenjski dobi ne 
bomo sklepali kompromisov.
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Življenje ima mnogo obrazov; naše individualne potrebe in situacije 
določajo zahteve do okolja, ki ga ustvarimo okrog sebe. Miele kot 
vrhunska blagovna znamka za gospodinjske aparate zagotavlja 
popolne kulinarične užitke, ki prinašajo kakovost življenja. To je naše 
vodilo pri oblikovanju aparatov.

Na naslednjih straneh si lahko ogledate, zakaj 
vgradni aparati Miele vsak dan poskrbijo za 
posebne trenutke: s sodobnim dizajnom, ki 
odlično kljubuje času, s funkcijami, ki 
poenostavijo naše vsakdanje naloge, in 
kakovostjo, ki nam nudi užitek pri uporabi še 
desetletja.

Dizajn za najvišjo kakovost življenja  08
Oblikovna linija - PureLine 10
Natančno upravljanje in intuitivna uporaba 20
Alternativni uporabniški vmesniki 20

Izdelki
Pečice 22
Kombinirana mikrovalovna pečica 32
Parne pečice 44
Kombinirana parna pečica  52
Mikrovalovne pečice 62
Grelni predali 68
Kuhalne plošče in elementi CombiSet 74
Kuhinjske nape 104
Kavni avtomati 124
Hladilniki, zamrzovalniki in vinske vitrine 134
Pomivalni stroji 152
Vgradne skice 170

Zakaj Miele?
Trajnostnost v podjetju Miele 182
Miele kakovost 184

Čas je, da ponovno odkrijete kuharske radosti!
Vsebina
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PureLine – dizajn, ki dopušča le najbolj bistveno
PureLine se zlije z ozadjem in se tako prilega v dizajn modernih kuhinj. Linija je 
osredotočena na uporabo manj materialov. Velik delež stekla v dizajnu PureLine 
ustvarja občutek umirjenosti. Vodoravni kovinski elementi in vpadljiv ročaj, za 
 katerega se zdi, da skorajda lebdi pred visokokakovostnimi steklenimi elementi   
v črni, beli ali rjavi barvi.

Prevladuje horizontalni dizajn; več zaporednih aparatov se dopolnjuje in tvori 
 edinstveno neprekinjeno linijo.

Naša filozofija
Dizajn za najvišjo kakovost življenja

Dizajn v naših očeh ni povezan samo z zuna-
njostjo predmeta, temveč tudi z izkušnjo, ki jo 
nudi uporabniku – funkcionalnost in estetika 
sta medsebojno odvisna. Zato so naši inženirji 
in oblikovalci vložili veliko časa in vse svoje 
strokovno znanje v razvoj novih vgradnih ku-
hinjskih aparatov. Rezultat so izdelki, ki so z 
vidika dizajna, materialov in funkcionalnosti 
optimalno usklajeni znotraj celotne ponudbe: 
to novi generaciji omogoča, da postavlja ho-
mogenost dizajna na povsem novo ra-
ven. Oblikovalsko linijo v izbranih barvah in 
materialih je mogoče  popolno vključiti v kate-
ro koli kuhinjo.
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PureLine
Možnosti kombinacij

Ker je zasnova čelnih stranic aparatov v celotni družini izdelkov 
popolnoma homogena, je njihova skupna slika vedno harmonična 
– ne glede na to, ali so aparati vgrajeni eden vrh drugega ali eden 
poleg drugega. Vsi vgradni kuhinjski aparati imajo enako velike 
upravljalne plošče. Kombinacije so lahko raznolike in prilagojene 
potrebam: vodoravna razvrstitev v višini oči, navpična razporedi-
tev za optimalno izrabo višine prostora, aparati, združeni v blok, 
ali individualna postavitev v obliki črke T.
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Plemenito jeklo
Ogleno črno steklo ustvari posebno vzdušje v prostoru, kjer imajo 
izraziti ročaji iz plemenitega jekla dominantno vlogo. Materiala sta 
vešče združena tako, da se idealno dopolnjujeta. Prevladujejo vo-
doravne linije, tako da lahko več aparatov skupaj tvori neprekinje-
no oblikovno linijo.

PureLine
Plemenito jeklo
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Z obsidian črno linijo PureLine ustvarja prestižno estetiko. Čelne 
stranice aparatov so izdelane izključno iz stekla – preprostost, ki 
prinaša popolnost. Svetloba in senca se poigravata z odsevi, ki 
površinam podarijo globino in eleganco.

PureLine
Obsidian črna
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Linija PureLine v briljantno beli barvi prinaša dramatičen kontrast v 
barvne kuhinje, kjer se nežno zlije v bele enote, ki odražajo mini-
malizem in ekskluzivnost. V prostor vnesejo vtis zračnosti in dopu-
ščajo brezmejne možnosti vznemirljivih kombinacij.

PureLine
Briljantno bela
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Sodobna interpretacija klasike. Havana rjava zaokroža barvni 
spekter linije PureLine. Gre za popolne aparate, namenjene tistim, 
ki imajo instinktiven občutek za harmonijo in naravo.

PureLine
Havana rjava



Hitra pot do cilja z inovativnim prikazoval-
nikom na dotik: novi prikazovalniki so tako 
preprosti za uporabo in pregledni kot pa-
metni telefoni. Ta prikazovalnik vam omo-
goča hitro in intuitivno uporabo aparatov 
zgolj z dotikom ali potegom preko prikazo-
valnika. Številne funkcije lahko izberete z 
enim samim dotikom. Osrednji prikazoval-
nik v beli barvi zagotavlja odlično vidnost 
informacij. Vrhunski modeli se odlikujejo z 
večbarvnimi prikazovalniki.

Natančno upravljanje in intuitivna uporaba
M Touch – izbira možnosti z dotikom prsta in alternativni uporabniški vmesniki

SensorTronic: 5-vrstični TFT prikazovalnik s senzorskimi tipkami ob straneh jasno prika-
zuje vsebino menijev. Posebna značilnost je preprost uporabniški vmesnik.

DirectSensor: Izbira načina delovanja s preprostim dotikom enega izmed simbolov, ki so 
levo ob prikazovalniku. Elementi na dotik, ki so desno ob prikazovalniku, uporabnika vo-
dijo skozi različne ravni upravljanja.

EasyControl: Elementi so enaki kot pri uporabniškem vmesniku DirectControl, razen 
tega, da so informacije, kot so temperaturne in časovne nastavitve, podane na 7-segmen-
tnem LCD prikazovalniku.

EasySensor: Minimalistični 7-segmentni prikazovalnik kaže temperaturo in čas priprave. 
Izbira in potrditev nastavitev poteka s pomočjo integriranih senzorskih tipk.
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Neposredno pod kuhalno ploščo ali v višini oči
Modeli vgradnih pečic Miele in mere niš

Klasična
60 cm široka, 60 cm visoka

Posebej velika
90 cm široka, 48 cm visoka

Kompaktna
60 cm široka, 45 cm visoka

Za osebne želje
Mielejevi sistemi čiščenja in širok izbor vgradnih pečic

Mere nišModeli Linija Sistemi čiščenja

Posebej velika: 90 l

Velika: 76 l

Klasična: 56 l

Kompaktna: 49 l

PerfectClean Piroliza

Pyrofit

Hrana – preprosto odlična. Kaj pa čiščenje? Miele 
nudi dva različna sistema čiščenja, s katerima je 
čiščenje izjemno preprosto: PerfectClean in piroli-
zo.

Vgradne pečice
Stenske pečice so vgrajene neodvisno od kuhalne plošče in 
omogočajo večjo prilagodljivost pri montaži, saj jih je na pri-
mer mogoče vgraditi v višini oči za čim večje udobje pri upo-
rabi.

Uživate v pečenju mesa ali peki velikih količin 
 peciva? Naj bo vaša ljubezen do peke še tako 
 velika, pečice Miele vam nudijo dovolj prostora!
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Ekskluzivne lastnosti za popolne rezultate
Prednosti vgradnih pečic Miele*

Brezvrvični termometer za 
živila

Nadzor ni več potreben: prikaz preostale-
ga časa vam natančno pove, kdaj bo pe-
čenka, riba ali perutnina pečena.

Izvlečna vodila FlexiClip
Prilagodljiva in varna: zdaj lah-

ko meso prelijete ali ga vzamete iz vroče 
pečice, ne da bi se opekli.

Avtomatski programi
Z lahkoto pripravite več kot 100 jedi: kruh, 
pecivo ali meso – avtomatsko kuhanje.

Funkcija Crisp
Funkcija za elektronsko reduk-

cijo vlage v notranjosti pečice. Primerna 
za peko pice, pomfrija.

Posebni programi
Za redko uporabljene načine 

priprave hrane: priročnost za uporabnika z 
različnimi posebnimi programi, kot je su-
šenje sadja.

Peka s paro
Vsaka vrsta živila ima svoje posebne značilnosti. Ko jih poznate in jih 

znate najbolje izkoristiti, spoznate pravo umetnost kuhanja. V preteklosti je popoln 
kruh in žemljice spekel samo pek. Zdaj jih lahko tudi vi: s pečico Miele in funkcijo 
Peka s paro. Večja vlažnost v pečici optimizira peko različnih živil: mehak, čudovi-
to dišeč kruh s sijočo, hrustljavo skorjo; žemljice in rogljički kot pri krajevnem 
peku; sočno, mehko meso z lepo zapečeno skorjo; popolno pečen narastek, sla-
stni sufleji in še veliko več.

* Odvisno od modela
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Tipska/prodajna oznaka H 2261 B H 2663 B H 2663 BP 
Dizajn
Prikazovalnik EasyControl EasyControl EasyControl
Pogrezljivi gumbi/jasni napisi/simboli •/–/• •/–/• •/–/•
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Natančno uravnavanje temperature od 50 do 250°C • • •
Elektronsko uravnavanje temperature od 30 do 300°C – – –
Brezvrvični termometer za živila/termometer za živila –/– –/– –/– 
Funkcija »Crisp« – – – 
Načini delovanja
Vroč zrak plus/Zgornje/spodnje gretje/Žar/Žar s kroženjem zraka •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Intenzivno pečenje/Spodnje gretje/Odtajevanje/Zapečenje jedi •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Peka s paro/Avtomatsko pečenje –/– –/– –/– 
Avtomatski programi – – – 
Zgornje gretje/Mali žar –/– –/– –/– 
Udobna uporaba
Časovno nastavljiv dodatek pare – – – 
Prikaz ure/prikaz datuma •/– •/– •/– 
Nastavljiv zvočni signal/pomnilnik ure v h •/– •/– •/– 
Programiranje začetka in konca postopka/avtomatski izklop •/– •/– •/–
Prikaz dejanske temperature/predlagana temperatura –/– –/– –/– 
Lastni programi/individualne nastavitve –/• –/• –/•
Vrata aparata 
Vrata pečice CleanGlass/kontaktno stikalo vrat •/– •/– •/– 
Notranjost pečice
Prostornina pečice v l 56 76 76
Število nivojev vstavljanja/označeni nivoji vstavljanja 4/– 5/• 5/•
Število halogenskih sijalk 1 1 1
Ventilator za vroč zrak TwinPower – – – 
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel* • • •
Notranjost pečice s prevleko PerfectClean in katalitično hrbtno stranico • • – 
Pirolitično samočiščenje – – •
Katalizator ogrevan/neogrevan –/– –/– –/•
Snemljiv grelnik žara • • •
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti A A A
Izraba preostale toplote/hitro segrevanje –/• –/• –/•
Varnost
Sistem ohlajanja aparata/hladna sprednja stran •/• •/• •/•
Varnostni izklop/zapora vklopa –/• –/•  –/•
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G) 560 – 568 x 600 x 550 560 – 568 x 600 x 550 560 – 568 x 600 x 550
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/varovalka v A 3,3/230/16 3,5/230/16 3,6/230/16
Priložena oprema
Plitvi pekač/globoki pekač s prevleko PerfectClean •/• •/• •/•
Rešetka z/brez prevleke PerfectClean/odporna proti pirolizi –/•/– –/•/– –/•/– 
Izvlečna vodila FlexiClip z/brez prevleke PerfectClean/odporna 
proti pirolizi –/–/– –/•/– –/•/– 
Stranska vodila z/brez prevleke PerfectClean/odporna proti pirolizi –/•/– –/•/– –/•/– 
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV
Plemenito jeklo CleanSteel 739,00 1.049,00 1.329,00
Havana rjava** – 1.049,00 1.329,00
Briljantno bela** – 1.049,00 1.329,00
Obsidian črna** – 1.049,00 1.329,00

Pečice
Vgradne

* velja samo za plemenito jeklo CleanSteel
** Dobavni rok 6 tednov

Tipska/prodajna oznaka H 6200 B H 6260 B H 6260 BP
Dizajn
Prikazovalnik EasyControl EasyControl EasyControl
Pogrezljivi gumbi/jasni napisi/simboli •/–/• •/–/• •/–/•
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Natančno uravnavanje temperature od 50 do 250°C – – – 
Elektronsko uravnavanje temperature od 30 do 300°C • • •
Brezvrvični termometer za živila/termometer za živila –/– –/– –/– 
Funkcija »Crisp« – – – 
Načini delovanja
Vroč zrak plus/Zgornje/spodnje gretje/Žar/Žar s kroženjem zraka •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Intenzivno pečenje/Spodnje gretje/Odtajevanje/Zapečenje jedi •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Peka s paro/Avtomatsko pečenje •/– •/– •/– 
Avtomatski programi – – – 
Zgornje gretje/Mali žar –/– –/– –/– 
Udobna uporaba
Časovno nastavljiv dodatek pare – – – 
Prikaz ure/prikaz datuma •/– •/– •/– 
Nastavljiv zvočni signal/pomnilnik ure v h •/200 •/200 •/200
Programiranje začetka in konca postopka/avtomatski izklop •/• •/• •/•
Prikaz dejanske temperature/predlagana temperatura •/• •/• •/•
Lastni programi/individualne nastavitve –/• –/• –/•
Vrata aparata 
Vrata pečice CleanGlass/kontaktno stikalo vrat •/– •/– •/– 
Notranjost pečice
Prostornina pečice v l 49 76 76
Število nivojev vstavljanja/označeni nivoji vstavljanja 3/• 5/• 5/•
Število halogenskih sijalk 1 1 1
Ventilator za vroč zrak TwinPower – – – 
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel* • • •
Notranjost pečice s prevleko PerfectClean in katalitično hrbtno stranico • • – 
Pirolitično samočiščenje – – •
Katalizator ogrevan/neogrevan –/– –/– –/•
Snemljiv grelnik žara • • •
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti A A A
Izraba preostale toplote/hitro segrevanje –/• –/• –/•
Varnost
Sistem ohlajanja aparata/hladna sprednja stran •/• •/• •/•
Varnostni izklop/zapora vklopa •/• •/• •/•
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G) 560 – 568 x 460 – 465 x 550 560 – 568 x 600 x 550 560 – 568 x 600 x 550
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/varovalka v A 3,2/230/16 3,5/230/16 3,5/230/16
Priložena oprema
Plitvi pekač/globoki pekač s prevleko PerfectClean •/• •/• •/•
Rešetka z/brez prevleke PerfectClean/odporna proti pirolizi •/–/– •/–/– –/–/•
Izvlečna vodila FlexiClip z/brez prevleke PerfectClean/odporna 
proti pirolizi •/–/– •/–/– –/–/• 
Stranska vodila z/brez prevleke PerfectClean/odporna proti pirolizi •/–/– •/–/– –/–/• 
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV
Plemenito jeklo CleanSteel 1.299,00 1.299,00 1.599,00
Havana rjava** – – –
Briljantno bela** – – –
Obsidian črna** – – –

* velja samo za plemenito jeklo CleanSteel
** Dobavni rok 6 tednov
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Tipska/prodajna oznaka H 6461 B H 6461 BP H 6860 BP
Dizajn
Prikazovalnik DirectSensor DirectSensor M Touch
Pogrezljivi gumbi/jasni napisi/simboli •/–/• •/–/• –/–/– 
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Natančno uravnavanje temperature od 50 do 250°C – – – 
Elektronsko uravnavanje temperature od 30 do 300°C • • •
Brezvrvični termometer za živila/termometer za živila –/– –/– •/– 
Funkcija »Crisp« – – •
Načini delovanja
Vroč zrak plus/Zgornje/spodnje gretje/Žar/Žar s kroženjem zraka •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Intenzivno pečenje/Spodnje gretje/Odtajevanje/Zapečenje jedi •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Peka s paro/Avtomatsko pečenje •/• •/• •/• 
Avtomatski programi preko 60 preko 60 preko 100
Zgornje gretje/Mali žar –/– –/– •/•
Udobna uporaba
Časovno nastavljiv dodatek pare • • •
Prikaz ure/prikaz datuma •/– •/– •/• 
Nastavljiv zvočni signal/pomnilnik ure v h •/200 •/200 •/200
Programiranje začetka in konca postopka/avtomatski izklop •/• •/• •/•
Prikaz dejanske temperature/predlagana temperatura •/• •/• •/•
Lastni programi/individualne nastavitve 20/• 20/• 20/•
Vrata aparata 
Vrata pečice CleanGlass/kontaktno stikalo vrat •/• •/• •/•
Notranjost pečice
Prostornina pečice v l 76 76 76
Število nivojev vstavljanja/označeni nivoji vstavljanja 5/• 5/• 5/•
Število halogenskih sijalk 1 1 3
Ventilator za vroč zrak TwinPower – – – 
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel* • • •
Notranjost pečice s prevleko PerfectClean in katalitično hrbtno stranico • – –
Pirolitično samočiščenje – • •
Katalizator ogrevan/neogrevan –/– –/• •/– 
Snemljiv grelnik žara • • •
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti A A A
Izraba preostale toplote/hitro segrevanje •/• •/• •/•
Varnost
Sistem ohlajanja aparata/hladna sprednja stran •/• •/• •/•
Varnostni izklop/zapora vklopa •/• •/• •/•
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G) 560 – 568 x 600 x 550 560 – 568 x 600 x 550 560 – 568 x 600 x 550
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/varovalka v A 3,5/230/16 3,5/230/16 3,7/230/16
Priložena oprema
Plitvi pekač/globoki pekač s prevleko PerfectClean •/• •/• •/•
Rešetka z/brez prevleke PerfectClean/odporna proti pirolizi •/–/– –/–/• –/–/•
Izvlečna vodila FlexiClip z/brez prevleke PerfectClean/odporna 
proti pirolizi •/–/– –/–/• –/–/•
Stranska vodila z/brez prevleke PerfectClean/odporna proti pirolizi •/–/– –/–/• –/–/•
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV
Plemenito jeklo CleanSteel 1.799,00 2.149,00 3.149,00
Havana rjava** 1.799,00 2.149,00 3.149,00
Briljantno bela** 1.799,00 2.149,00 3.149,00
Obsidian črna** 1.799,00 2.149,00 3.149,00

Pečice
Vgradne

* velja samo za plemenito jeklo CleanSteel
** Dobavni rok 6 tednov

Tipska/prodajna oznaka H 6890 BP
Dizajn
Prikazovalnik M Touch
Pogrezljivi gumbi/jasni napisi/simboli –/–/–
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Natančno uravnavanje temperature od 50 do 250°C – 
Elektronsko uravnavanje temperature od 30 do 300°C •
Brezvrvični termometer za živila/termometer za živila •/– 
Funkcija »Crisp« •
Načini delovanja
Vroč zrak plus/Zgornje/spodnje gretje/Žar/Žar s kroženjem zraka •/•/•/•
Intenzivno pečenje/Spodnje gretje/Odtajevanje/Zapečenje jedi •/•/•/•
Peka s paro/Avtomatsko pečenje •/•
Avtomatski programi preko 100
Zgornje gretje/Mali žar •/•
Udobna uporaba
Časovno nastavljiv dodatek pare •
Prikaz ure/prikaz datuma •/•
Nastavljiv zvočni signal/pomnilnik ure v h •/200
Programiranje začetka in konca postopka/avtomatski izklop •
Prikaz dejanske temperature/predlagana temperatura •
Lastni programi/individualne nastavitve 20/•
Vrata aparata 
Vrata pečice CleanGlass/kontaktno stikalo vrat •/• 
Notranjost pečice
Prostornina pečice v l 90
Število nivojev vstavljanja/označeni nivoji vstavljanja 3/•
Število halogenskih sijalk 2
Ventilator za vroč zrak TwinPower •
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel* •
Notranjost pečice s prevleko PerfectClean in katalitično hrbtno stranico  – 
Pirolitično samočiščenje •
Katalizator ogrevan/neogrevan •/– 
Snemljiv grelnik žara •
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti B
Izraba preostale toplote/hitro segrevanje •/•
Varnost
Sistem ohlajanja aparata/hladna sprednja stran •/•
Varnostni izklop/zapora vklopa •/•
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G) 860 x 517 x 550
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/varovalka v A 6,6/230/16 
Priložena oprema
Plitvi pekač/globoki pekač s prevleko PerfectClean –/2
Rešetka z/brez prevleke PerfectClean/odporna proti pirolizi –/–/2
Izvlečna vodila FlexiClip z/brez prevleke PerfectClean/odporna 
proti pirolizi –/–/2
Stranska vodila z/brez prevleke PerfectClean/odporna proti pirolizi –/–/•
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV
Plemenito jeklo CleanSteel 6.099,00
Havana rjava** –
Briljantno bela** –
Obsidian črna** –

* velja samo za plemenito jeklo CleanSteel
** Dobavni rok 6 tednov
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Funkcija Crisp
S ciljnim zmanjšanjem vlažnosti v notranjosti pečice je doseženo 
suho okolje. Na ta način jedi dobijo posebej hrustljavo skorjico, 
npr. pri pomfritu in kroketih. Funkcijo Crisp je mogoče dodatno iz-
brati v vseh načinih delovanja.

Individualne nastavitve
Veliko Mielejevih modelov omogoča spremembo tovarniških na-
stavitev po želji, npr. jezika, zvočnih signalov, svetlosti prikazoval-
nika in številnih drugih možnosti. Tako lahko aparat kadar koli pri-
lagodite lastnim navadam.

Izraba preostale toplote
Še boljšo energijsko učinkovitost lahko dosežete, če uporabite 
termometer za živila ali nastavite trajanje priprave. Tako se Miele-
jeva pečica izklopi malo pred koncem postopka in živilo se do 
konca speče s preostalo toploto, ne da bi to vplivalo na rezultat 
priprave.

Izvlečna vodila FlexiClip
Popoln izvlek vodil omogoča, da pekače, rešetke in pe-
kače Gourmet v celoti izvlečete iz pečice, pri čemer v 
vseh položajih ostanejo stabilni. Tako lahko npr. udobno 

zalijete meso ali obrnete živilo, ki ga pripravljate, ne da bi se ope-
kli na vroči površini notranjosti pečice. Fleksibilna uporaba na ka-
terem koli nivoju.

Katalizator AirClean
Sopari, ki izhaja iz pečice, odvzame maščobo in vonjave. 
To prepreči mastne obloge na pohištvu, stenah in zave-

sah, vonj po hrani pa se bistveno zmanjša. Katalizator je mogoče 
vklopiti ali izklopiti.

Lastni programi
Pečice Miele vam omogočajo, da ustvarite do 20 lastnih progra-
mov: pri tem lahko po svojih željah nastavite način delovanja, tem-
peraturo in trajanje priprave. Nastavitve za jedi, ki jih pogosto pri-
pravljate, lahko prikličete že v enem samem koraku – in povsem 
avtomatsko boste ponovno dosegli odlične rezultate. 

Notranjost pečice XXL
Notranjost pečice XXL ima prostornino 90 litrov in s 3 nivoji nudi 
zelo veliko prostora za peko in pečenje.

Peka s paro
Kombinacija različnih načinov delovanja (Vroč zrak plus 
ali Zgornje/spodnje gretje) in vlage omogoča popolne re-
zultate peke in pečenja. Meso je mehko, sočno in ima 

okusno zapečeno skorjico, kruh in žemljice pa so kot iz pekarne. 
Za še večje udobje lahko v načinu delovanja Peka s paro dodatke 
pare časovno nastavite. Peka s paro se uporablja tudi v okviru 
različnih avtomatskih programov.

Posebne uporabe
V kuhinjskem vsakdanu obstajajo postopki, ki so uspešni le, če je 
izbrana točno določena temperatura ali če je v notranjosti pečice 
vzpostavljeno prav posebno okolje. To velja na primer za vzhaja-
nje testa ali sušenje sadja.

Samočistilni katalitični emajl
Mielejeve podpultne in vgradne pečice s prevleko PerfectClean so 
dodatno opremljene s katalitično hrbtno stranico, ki bistveno olaj-
ša čiščenje težko dostopnih mest na zadnji strani notranjosti peči-
ce. Ostanki maščobe se stalno razkrajajo že med pečenjem in 
peko, zato je čiščenje hrbtne stranice zelo enostavno.

Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranico
Vgradne pečice Miele se hladijo z vseh strani. Tako ostanejo ob-

močje upravljanja, ročaj ter pohištveni element okrog 
pečice prijetno hladni. Večslojna konstrukcija stekel v 
vratih pečice zagotavlja učinkovito izolacijo in skrbi za 

nizko temperaturo na zunanji strani vrat (50 °C pri normalnem de-
lovanju, 70 °C pri delovanju s pirolizo). Za odlično varnost in zašči-
to pred opeklinami.

Termometer za živila
Tako kot Mielejev brezvrvični termometer tudi termome-
ter za živila s priključno vrvico z merjenjem središčne 
temperature in prikazom preostalega časa omogoča do 

stopinje natančno in prilagojeno pečenje rib, mesa in perutnine. 
Nadzorovanje postopka priprave tako ni več potrebno. Uporaba 
termometra za živila je enostavna in udobna ter poskrbi, da načr-
tovanje menija postane zabavno.

Varnostne funkcije
Aparat lahko zaklenete s konico prsta in ga tako zaščitite pred ne-
želenim vklopom, npr. če so v bližini otroci. Tudi če je prekoračen 
maksimalni čas delovanja, se Mielejeva pečica samodejno izklopi. 
Če torej pozabite izklopiti aparat, je za varnost kljub temu poskr-
bljeno.

Ventilator za vroč zrak TwinPower
Ventilator za vroč zrak z dvema grelnikoma in dvema ventilatorje-
ma v 90 cm široki pečici poskrbi za izredno hitro segrevanje peči-
ce in optimalno kroženje vročega zraka. Tako je pečica hitreje pri-
pravljena za uporabo.

Vrtljivi raženj
S pomočjo vrtljivega ražnja se meso popolno speče z vseh strani. 
Ta praktični pripomoček za 90 cm široko pečico pa ni idealen le 
za piščanca – tudi rebra in drugi kosi mesa, pečeni na ta način, so 
preprosto slastni!

3D-upravljalna plošča
Uporabniku prijazna nagnjena upravljalna plošča, s katero je 
opremljena 90 cm široka pečica, poudarja dizajn aparata in omo-
goča udobno in enostavno upravljanje.

Avtomatski programi
S programi z elektronskim uravnavanjem lahko pripravite 
prek 100 mednarodnih jedi – kolači, kruh ali meso so po-
polno pečeni na najenostavnejši način. Ni vam treba iz-

brati niti načina delovanja niti temperature in trajanja. Lahko pa po 
želji nastavite stopnjo pečenja in zapečenost, npr. pri mesu. Pose-
ben avtomatski program za pečenje pri nizki temperaturi vam 
omogoča, da uživate v popolno pečenem mesu, kot bi bil pripra-
vljen v vrhunski restavraciji.

Brezvrvični termometer za živila
Z merjenjem središčne temperature živila in s prikazom 
preostalega časa priprave zagotavlja povsem prilagoje-
no in do stopinje natančno pečenje mesa, rib in perutni-

ne. Nadzorovanje postopka priprave ni več potrebno. Uporaba 
termometra za živila je zelo enostavna. Posebna prednost: termo-
meter je ves čas na dosegu roke, saj je shranjen v vratih pečice.

Časovne funkcije
Mielejeve podpultne in vgradne pečice nudijo številne časovne 
funkcije. Tako lahko nastavite uro zagona in konca ali trajanje po-
stopka priprave. Vaše jedi bodo popolno pripravljene točno ob že-
leni uri. Po preteku nastavljenega trajanja priprave se postopek 
samodejno konča. Poleg tega se v primeru izpada električne 
energije nastavljena ura shrani za do pribl. 200 ur.

CleanSteel
Mielejevi aparati iz plemenitega jekla imajo posebej ka-
kovostno površino CleanSteel, ki omogoča izjemno eno-
stavno čiščenje. Prstni odtisi se na površini CleanSteel 

praktično ne vidijo.

Elektronsko uravnavanje temperature
Elektronski nadzor temperature v pečici zagotavlja natančno 
uravnavanje temperature. To omogoča najboljše rezultate peke in 
pečenja, saj so odstopanja temperature zelo majhna, ter številne 
druge možnosti uporabe – od priprave jogurta do hrustljavih jedi 
na žaru.

Energijska učinkovitost
Mielejevi aparati prepričajo z najnižjo porabo energije in 
so celo za 10 % varčnejši v primerjavi z mejno vredno-
stjo za razred energijske učinkovitosti A (*). To varuje 

okolje – in vaš gospodinjski proračun. Tudi kompaktne pečice z 
volumnom notranjosti pečice 49 l pomagajo varčevati z energijo, 
saj prav tako zagotavljajo prihranek 10 % pod mejno vrednostjo 
za razred energijske učinkovitosti A (**). 

*10 % varčnejše od mejne vrednosti (0,99 kWh/notranjost pečice, večja od 65 l) za razred 
energijske učinkovitosti A 
**10 % varčnejše od mejne vrednosti (0,79 kWh/notranjost pečice od 35 l do 65 l) za razred 
energijske učinkovitosti A

Koristne informacije
Slovarček izrazov o vgradnih pečicah Miele
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Tako individualna kot vi
Kombinacija dveh funkcij kuhanja na najmanjšem prostoru

Kombinirana pečica z mikrovalovi združuje prednosti dveh 
zmogljivih aparatov v enem, ki se prilega v 45 cm visoko 
nišo. To je polno opremljena pečica z različnimi načini de-
lovanja, vključno z Vročim zrakom plus, in zmogljiva mikro-
valovna pečica.

Izbira je vaša: funkciji lahko uporabljate ločeno, na primer 
za peko okusnega kruha in peciva s funkcijo pečice ali pri-
pravo vroče čokolade s funkcijo mikrovalovne pečice. Lah-
ko pa obe funkciji uporabite hkrati in skrajšate čas priprave 
za do 30 % (v primerjavi s pripravo brez mikrovalov), odvi-
sno od jedi.
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Ekskluzivne lastnosti za popolne rezultate
Prednosti kombinirane pečice z mikrovalovi*

Kombinirani načini delovanja z mikro-
valovi
Priročno in hitro: s kombinirano uporabo 
mikrovalov in običajnih načinov gretja lah-
ko čas priprave jedi skrajšate za do 30 % 
v primerjavi s pripravo brez mikrovalov.

Hitra izbira – mikrovalovi
Polna moč na dotik: hitra izbira načina de-
lovanja z mikrovalovi z ločeno senzorsko 
tipko.

Avtomatski programi
Z lahkoto pripravite več kot 100 jedi: kruh, 
pecivo ali meso – povsem avtomatska pri-
prava jedi.

Termometer za živila
Brezskrbno načrtovanje menija: preostali 
čas programa je zlahka viden, zato vam 
kuhanja ni treba več nadzorovati.

Tipka za pokovko
Z enim samim pritiskom na 

gumb lahko hitro in preprosto pripravite 
zavitek pokovke.

Notranjost pečice iz plemenitega jekla s prevleko PerfectClean  
in strukturo platna

Notranjost kombiniranih pečic z mikrovalovi je narejena iz plemenitega jekla s 
strukturo platna in prevleko PerfectClean. Površina je tako manj občutljiva za ra-
zenje in omogoča občutno lažje čiščenje kot običajna notranjost pečice iz ple-
menitega jekla. Prevleka PerfectClean ima odlične lastnosti proti prijemanju, zato 
se umazanija težje prime na stene pečice med pečenjem.

* Odvisno od modela
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Tipska/prodajna oznaka H 6800 BM
Dizajn
Prikazovalnik M Touch
Pogrezljivi gumbi/jasni napisi/simboli –/–/–
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Elektronsko uravnavanje temperature pečice od 30 do 250°C •
Elektronsko krmiljena moč mikrovalov •
Moč mikrovalov: 80, 150, 450, 600, 850 in 1.000 W •
Načini delovanja
Vroč zrak plus/Žar s kroženjem zraka/Avtomatsko pečenje •/•/•
Zapečenje jedi/Odtajevanje •/•
Žar/število stopenj žara •/3
Intenzivno pečenje/Zgornje/spodnje gretje/Spodnje gretje •/•/•
Mikrovalovi •
Mikrovalovi + Žar in Žar s kroženjem zraka •
Mikrovalovi + Vroč zrak plus •
Mikrovalovi + Avtomatsko pečenje •
Avtomatski programi •
Termometer za živila s kablom/brezvrvični •/– 
Posebne uporabe •
Udobna uporaba
Funkcija »Pokovka« •
Prikaz ure/prikaz datuma/nastavljiv zvočni signal •/•/•
Programiranje začetka/konca postopka z avtomatskim izklopom •
Prikaz dejanske temperature/predlagana temperatura •/•
Funkcija »Quick-Start« za mikrovalove •
Lastni programi/individualne nastavitve 20/•
Predlagane moči mikrovalov za vse načine delovanja •
Vrata aparata 
Vrata pečice CleanGlass/kontaktno stikalo vrat •/•
Vratna pripira spodaj/ob strani •/– 
Notranjost pečice
Prostornina notranjosti pečice v litrih/označeni nivoji vstavljanja 43/•
Število halogenskih sijalk zgoraj/ob strani 1/– 
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel* •
Notranjost pečice iz plemenitega jekla s prevleko PerfectClean/ 
s strukturo platna •/•
Grelnik žara z možnostjo nagibanja •
Varnost
Sistem ohlajanja aparata in hladna sprednja stran •
Varnostni izklop/zapora vklopa •/•
Hitro segrevanje •
Priložena oprema
Število steklenih pladnjev/rešetk 2/1
Vrelna palčka 1
Tehnični podatki
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/varovalka v A 3,2/230/16
Mere niše v mm (Š x V x G) 560 – 568 x 448 – 452 x 550
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV
Plemenito jeklo CleanSteel 2.549,00
Havana rjava** 2.549,00
Briljantno bela** 2.549,00
Obsidian črna** 2.549,00

Kombinirana pečica z mikrovalovi
Vgradna

* velja samo za plemenito jeklo CleanSteel
** Dobavni rok 6 tednov
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Avtomatski programi
S programi z elektronskim uravnavanjem lahko pripravite 
do 100 jedi – kolači, kruh ali perutnina so popolno pri-
pravljeni na najenostavnejši način. Ni vam treba izbrati 

niti načina delovanja niti temperature in trajanja. Lahko pa nastavi-
te stopnjo pečenja, npr. za meso. Dodatna kombinacija s hitrostjo 
mikrovalov omogoča še hitrejšo pripravo okusnih, popolno peče-
nih jedi.

Časovne funkcije
Mielejeve pečice z mikrovalovi nudijo številne časovne funkcije. 
Tako lahko nastavite uro zagona in konca ali trajanje postopka pri-
prave. Vaše jedi bodo popolno pripravljene točno ob želeni uri. Po 
preteku nastavljenega trajanja priprave se postopek samodejno 
konča. Poleg tega se v primeru izpada električne energije nasta-
vljena ura shrani za do pribl. 200 ur.

CleanSteel
Mielejevi aparati iz plemenitega jekla imajo posebej ka-
kovostno površino CleanSteel, ki omogoča izjemno eno-
stavno čiščenje. Prstni odtisi se na površini CleanSteel 

praktično ne vidijo.

Elektronsko uravnavanje temperature
Elektronski nadzor temperature v pečici zagotavlja natančno 
uravnavanje temperature. To omogoča najboljše rezultate peke in 
pečenja, saj so odstopanja temperature zelo majhna, ter številne 
druge možnosti uporabe – od priprave jogurta do hrustljavih jedi 
na žaru.

Hitri zagon z mikrovalovi
Funkcija Quick-Start nudi hiter dostop do največje moči mikrova-
lov in olajša pogrevanje napitkov in jedi. Nastavljene časovne vre-
dnosti lahko po želji spremenite. Na primer za večerno skodelico 
kakava ali za hitro segrevanje otroških stekleničk. 

Individualne nastavitve
Veliko Mielejevih modelov omogoča spremembo tovarniških na-
stavitev po želji, npr. jezika, glasnosti senzorskih tipk ali zvočnih 
signalov. Tako lahko aparat kadar koli prilagodite lastnim nava-
dam.

Izraba preostale toplote
Še boljšo energijsko učinkovitost lahko dosežete, če uporabite 
termometer za živila ali nastavite trajanje priprave. Mielejeva peči-
ca z mikrovalovi se izklopi malo pred koncem programa in za do-
končanje postopka izrabi preostalo toploto.

Kombinirani načini delovanja z mikrovalovi
Veliko jedi lahko s kombinacijo običajnega načina delovanja in 
funkcije mikrovalov pripravite občutno hitreje – glede na vrsto živi-
la lahko prihranite do 30 % časa.

Lastni programi
Pečice Miele vam omogočajo, da ustvarite do 20 lastnih progra-
mov: pri tem lahko po svojih željah nastavite način delovanja, tem-
peraturo in trajanje priprave. Nastavitve za jedi, ki jih pogosto pri-
pravljate, lahko prikličete že v enem samem koraku – in povsem 
avtomatsko boste ponovno dosegli odlične rezultate. 

Notranjost pečice iz plemenitega jekla s prevleko Perfect-
Clean in strukturo platna

Posebna površina notranjosti pečice Miele je manj obču-
tljiva za razenje in občutno enostavnejša za čiščenje kot 
običajna notranjost pečice iz plemenitega jekla. Že med 

pripravo živil se stene notranjosti pečice bistveno manj umažejo.

Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranico
Mielejeve pečice z mikrovalovi se hladijo z vseh strani. Tako osta-
nejo območje upravljanja, ročaj ter pohištveni element okrog pe-
čice prijetno hladni. Večslojna konstrukcija stekel v vratih pečice 
zagotavlja učinkovito izolacijo in skrbi za nizko temperaturo na zu-
nanji strani vrat. Za odlično varnost in zaščito pred opeklinami.

Termometer za živila
Z merjenjem središčne temperature živila in s prikazom 
preostalega časa priprave zagotavlja povsem prilagoje-
no in do stopinje natančno pečenje mesa, rib in perutni-

ne. Nadzorovanje postopka priprave ni več potrebno. Uporaba 
termometra za živila je enostavna in udobna ter poskrbi, da načr-
tovanje menija postane zabavno.

Tipka za pokovko
Z enim samim pritiskom na tipko lahko pripravite popol-
no pokovko. Trajanje in moč mikrovalov sta optimalno 
prilagojena običajni velikosti 100 g vrečke. Prednasta-

vljene čase seveda lahko po želji prilagodite.

Varnostne funkcije
Aparat lahko zaklenete z enim pritiskom na tipko in ga tako zašči-
tite pred neželenim vklopom, npr. če so v bližini otroci. Tudi če je 
prekoračen maksimalni čas delovanja, se Mielejeva pečica samo-
dejno izklopi. Če torej pozabite izklopiti aparat, je za varnost kljub 
temu poskrbljeno.

Koristne informacije
Slovarček izrazov o kombinirani pečici z mikrovalovi Miele 

Plitvi in globoki pekači

Originalni plitvi pekači Miele   
HBB 51/71

za peko piškotov, peciva, nizkih kolačev …
• Za uporabo z vodili FlexiClips ali neposredno na 

stranskih vodilih (za istočasno peko na več nivojih 
v pečici)

HBB 51 za H 2100, H 2200
Mat. št. 9.519.690 66,30 EUR

HBB 71 za H 6000, H 2300 - H 2600 
Mat. št. 9.519.820 66,30 EUR

Universalblech HUBB 60

idealni za peko npr. debelih, bogato obloženih ko-
lačev …
• Kot prestrezni pladenj za sok ali maščobo, ki iz-

teka med pečenjem mesa in pečenjem na žaru
• Pri pečenju mesa vanj vstavite ploščo za pečenje 

in pečenje na žaru HGBB
• Za uporabo z vodili FlexiClips ali neposredno na 

stranskih vodilih 
 

HUBB 51 za H 2100, H 2200
Mat. št. 9.519.720 76,50 EUR

HUBB 71 za H 6000, H 2300 - H2600
Mat. št. 9.519.840 96,90 EUR

Originalni globoki pekači Miele   
HUBB 51/71

Luknjičasti pekač Gourmet  
HBBL 71

Ročaj za jemanje pekačev iz pečice 
HEG

za krhko pecivo in hrustljave pice.
• Tudi za pripravo pomfrita, še posebej s progra-

mom Peka s paro
• Za uporabo z vodili FlexiClips ali neposredno na 

stranskih vodilih 
 

Za H 6000, H 2300 - H 2600
Mat. št. 9.520.620 76,50 EUR

za varno odstranjevanje polnih, vročih pekačev in 
rešetk
• Za stabilno podporo težkih pekačev neposredno 

pri težišču.
Mat. št. 3.985.271 17,30 EUR
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Rešetke za peko in pečenje
Dodatna oprema za peko

Rešetka za peko in pečenje 
HBBR 50

Rešetka za peko in pečenje 
HBBR 71

kot površina za polaganje modelov za peko in pe-
kačev
• Idealna za pečenje na žaru neposredno na rešet-

ki
• Popolno se prilega Mielejevim globokim peka-

čem, ki prestrežejo sok med pečenjem mesa.
• Za uporabo z vodili FlexiClips ali neposredno na 

stranskih vodilih

Za H 2100, H 2200
Mat. št.  9.519.790 56,10 EUR

kot površina za polaganje modelov za peko in pe-
kačev
• Idealna za pečenje na žaru neposredno na rešet-

ki
• Popolno se prilega Mielejevim globokim peka-

čem, ki prestrežejo sok med pečenjem mesa
• Za uporabo z vodili FlexiClips ali neposredno na 

stranskih vodilih
• S prevleko PerfectClean

Za H 6000, H 2300 - H 2600
Mat. št. 9.524.950 71,40 EUR

Back- und Bratrost HBBR 72Rešetka za peko in pečenje  
HBBR 72

kot površina za polaganje modelov za peko in pe-
kačev
• Idealna za pečenje na žaru neposredno na rešet-

ki
• Popolno se prilega Mielejevim globokim peka-

čem, ki prestrežejo sok med pečenjem mesa
• Za uporabo z vodili FlexiClips ali neposredno na 

stranskih vodilih
• S prevleko PyroFit 

Za H 6000, H 2300 - H 2600
Mat. št. 9.520.640 71,40 EUR

Originalne rešetke za peko in pečenje 
Miele 
Mielejeve podpultne, vgradne in kombini-
rane parne pečice so ob dobavi opremlje-
ne z rešetko za peko in pečenje. Če želite 
notranjost pečice še bolje izkoristiti in jedi 
pripravljati na več nivojih hkrati, lahko apa-
rat opremite z dodatnimi rešetkami. Miele-
jeve rešetke niso le površina za polaganje 
pekačev in modelov, ampak so tudi ideal-
ne za pečenje pečenic in mesa ali pečenje 
na žaru. Za prestrezanje maščobe, ki izte-
ka med pečenjem, jih položite na Mielejev 
originalni globoki pekač, ki se jim natanč-
no prilega.

Kamen za peko Gourmet  
HBS 60

Okrogli model za peko  
HBF 27-1

za rezultate kot iz krušne peči
• Za peko pic, kruha, žemljic, blinov in slanega pe-

civa
• Kot grelna plošča na mizi, saj toploto ohranja do 

25 minut
• Boljša izraba energije zaradi visoke kontaktne to-

plote
• Posebej lahko čiščenje zaradi posebne prevleke
• Iz šamota z glazuro – priložena lesen lopar

Mat. št. 5.382.220 224,40 EUR

Za peko pic, quichev ali pit
• Premer 27 cm – za uporabo na rešetki
• Posebej enostavno čiščenje
• Brez prijemanja, papir za peko ali namastitev ni-

sta potrebna
• Izjemna odpornost proti rezom

Mat.št. 9.520.720 51,- EUR

Plošče za pečenje - pečenje na žaru in izvlečna vodila

Plošča za pečenje in pečenje na žaru  
HGBB 51

Plošča za pečenje in pečenje na žaru  
HGBB 71

idealna za pečenje mesa in pečenje na žaru
• Položite jo na globoki pekač HUBB 51
• Preprečuje, da bi se sok ali maščoba, ki iztekata 

med pečenjem, prismodila
• Preprečuje mastne madeže in olajša čiščenje. 

 
Za H 2100, H 2200
Mat. št. 9.519.760 56,10 EUR

idealna za pečenje mesa in pečeje na žaru
• Popolno se prilega globokemu pekaču HUBB 71
• Zaradi rež v plošči se pice vedno lepo hrustljavo 

zapečejo
• Mesni sok ali maščoba se ne prismodita, odlično 

za okusne omake
• Preprečuje mastne madeže in olajša čiščenje. 

 
HGBB 71 za H 6000, H 2300 - H 2600
Mat. št. 9.520.630 91,80 EUR

Originalne Mielejeve plošče za pečenje 
in pečenje na žaru
Mielejeve plošče za pečenje in pečenje na 
žaru lahko pri pripravi jedi enostavno po-
ložite na globoke pekače Miele, ki se jim 
popolno prilegajo in prestrežejo sok, ki iz-
teka med pečenjem. Plošča za pečenje in 
pečenje na žaru prepreči, da bi se sok pri-
smodil, zato lahko iz njega pozneje pripra-
vite okusne omake. Poleg tega Mielejeve 
plošče za pečenje in pečenje na žaru pre-
prečujejo nadležne maščobne madeže v 
notranjosti pečice in tako olajšajo čiščenje 
aparata.

Izvlečna vodila FlexiClip 
Popoln izvlek vodil omogoča, da pekače, 
rešetke za peko in pečenje ter pekače Go-
urmet v celoti izvlečete iz pečice, pri če-
mer v vsakem položaju ostanejo stabilni. 
Tako lahko udobno zalijete meso ali eno-
stavno obrnete živilo, ki ga pripravljate – 
brez nevarnosti za opekline. Poleg tega 
lahko posamezne pekače ali rešetke, ki le-
žijo na izvlečnih vodilih FlexiClip, povsem 
enostavno prestavite na drug nivo. V no-
tranjosti pečice lahko hkrati uporabite do 
3 pare vodil FlexiClip (= 3 nivoji).

Izvlečna vodila FlexiClip   
HFC 71

s prevleko PerfectClean za enostavno čiščenje
• Za istočasno uporabo več nivojev v pečici
• Udobnejši dostop do pekačev ali rešetk na posa-

meznih nivojih
• Za prestavljanje posameznih pekačev/rešetk na 

drug nivo
• Enostavna pritrditev na stranska vodila v pečici 

 
Za H 6000, H 2300 - H 2600
Mat. št. 9.520.660 163,20 EUR

s prevleko Pyrofit
• Za istočasno uporabo več nivojev v pečici
• Udobnejši dostop do pekačev ali rešetk na posa-

meznih nivojih
• Za prestavljanje posameznih pekačev/rešetk na 

drug nivo
• Enostavna pritrditev na stranska vodila 

 
HFC 72 za H 6000, H 2300 - H 2600
Mat. št. 9.520.670 178,50 EUR

Izvlečna vodila FlexiClip  
HFC 50 / HFC 70

za istočasno uporabo več nivojev v pečici
• Za prestavljanje posameznih pekačev/rešetk na 

drug nivo
• Udobnejši dostop do pekačev ali rešetk na posa-

meznih nivojih
• Enostavna pritrditev na stranska vodila v pečici
• Možnost uporabe do 3 parov 

 
HFC 50 za H 2100, H 2200
Mat. št. 9.170.810 122,40 EUR

HFC 70 za H6000, H2300 - H 2600
Mat.št. 9.520.650 122,40 EUR

Izvlečna vodila FlexiClip   
HFC 72 
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Pekači in pokrovi Gourmet

Pekač Gourmet  
HUB 5000-M

Pekač Gourmet primeren za indukcijo  
HUB 5001-M

maks. napolnjenost pribl. 5 kg
• Zunanje mere: Š x G x V 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
• Iz aluminijaste kokilne litine, ročno ulit
• Enostavno čiščenje zaradi kakovostne prevleke 

proti prijemanju
• Za uporabo v pečici ali na kuhalni plošči (razen 

indukcijski in plinski
• Brez pokrova HBD 60-22 (glejte opremo v nada-

ljevanju) 
 

Za H5000, H6000, H2300 - H 2600
Mat. št. 6.949.630 183,60 EUR

Za opis glejte HUB 5000-M.
Ta pekač je opremljen z dnom, primernim za induk-
cijo, zato ga lahko uporabljate tudi na indukcijskih 
kuhalnih ploščah. Združljivost, maksimalna napol-
njenost in mere kot pri HUB 5000-M.

Za H5000, H6000, H2300 - H 2600
Mat. št. 7.247.750 265,20 EUR

Pekač Gourmet  
HUB 61-22

Pekač Gourmet primeren za indukcijo  
HUB 62-22 

maks. napolnjenost pribl. 5 kg
• Zunanje mere: Š x G x V 42,2 x 25,7 x 8,6 cm
• Iz aluminijaste kokilne litine, ročno ulit
• Enostavno čiščenje zaradi kakovostne prevleke 

proti prijemanju
• Za uporabo v pečici ali na kuhalni plošči (razen 

indukcijski in plinski
• Brez pokrova HBD 60-22 (glejte opremo v nada-

ljevanju) 
 

Za H2100, H2200, H4300, H4400
Mat. št. 5.559.290 183,60 EUR

Za opis glejte HUB 61-22.
Ta pekač je opremljen z dnom, primernim za induk-
cijo, zato ga lahko uporabljate tudi na indukcijskih 
kuhalnih ploščah. Združljivost, maksimalna napol-
njenost in mere kot pri HUB 61-22.

Za H2100, H2200, H4300, H4400
Mat. št. 7.247.770 265,20 EUR

Pokrov za pekač Gourmet  
HBD 60-22

za pekače Miele HUB 61-22, 62-22, 5000 M in 5001 
M.
• Ni priložen pekaču
• Iz kakovostnega plemenitega jekla
• Ni primeren za uporabo v pečici z mikrovalovi ali 

pri načinu pečenja na žaru 
 

Mat. št. 5.136.950 107,10 EUR

Pekač Gourmet  
HUB 5000-XL

Vsestranski pekač  
KMB 5000-S

maks. napolnjenost pribl. 8 kg
• Zunanje mere Š x G x V 44,8 x 38,6 x 8,6 cm
• Iz aluminijaste kokilne litine, ročno ulit
• Enostavno čiščenje zaradi kakovostne prevleke 

proti prijemanju
• Za uporabo v pečici ali na kuhalni plošči (razen 

indukcijski in plinski
• Brez pokrova HBD 60-35 

 
Za H5000, H6000, H2300 - H 2600
Mat. št. 6.949.640 244,80 EUR

Pekač Gourmet 
HUB 61-35

maks. napolnjenost pribl. 8 kg.
• Zunanje mere: Š x G x V 42,2 x 37,5 x 8,6 cm
• Iz aluminijaste kokilne litine, ročno ulit
• Enostavno čiščenje zaradi kakovostne prevleke 

proti prijemanju
• Za uporabo v pečici ali na kuhalni plošči (razen 

indukcijski in plinski
• Brez pokrova HBD 60-35 

 
Za H2100, H2200, H4300, H4400
Mat. št. 5.559.260 244,80 EUR

zmore prav vse – s kuhalne plošče neposredno v 
pečico ali parno pečico
• Za pečenje mesa, pripravo narastkov in mesnih 

jedi …
• Po začetnem pečenju na kuhalni plošči neposre-

dno v parno pečico
• Aluminijasta litina z dnom, primernim za indukci-

jo, in s prevleko proti prijemanju
• Maks. napolnjenost pribl. 2,5 kg
• Zunanje mere: Š x G x V 32,5 x 26,0 x 6,0 cm
• Vključno s pokrovom iz plemenitega jekla in knji-

žico receptov 
 

Mat. št. 7.253.040 326,40 EUR

Pokrov za pekač Gourmet 
HBD 60-35

za pekača Miele HUB 61-35 in HUB 5000 XL
• Ni priložen pekaču
• Iz kakovostnega plemenitega jekla
• Ni primeren za uporabo v pečici z mikrovalovi ali 

pri načinu pečenja na žaru 
 

Mat. št. 5.136.960 117,30 EUR

Pekači in pokrovi Gourmet
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MultiSteam
Zunanji uparjalnik za velike pečice

Klasična
60 cm široka, 45 cm visoka

Parne pečice Miele so na voljo v različnih velikostih. 
Izberite pravo za svojo kuhinjo.

V nasprotju s sistemi drugih proizvajalcev uparjalniki parnih pečic 
Miele niso nameščeni v notranjosti pečice. To ima pomembne 
prednosti pri pečenju: popolna količina pare, optimalna tempera-
tura, časi kuhanja, ki niso odvisni od količine, in hitro segrevanje 
pečice. Poleg tega se v notranjosti pečice ne kopiči vodni kamen, 
zato je čiščenje hitro in preprosto.

Osupljive perspektive
Dizajni parnih pečic Miele

Popolnoma prilagojeno vašim potrebam
Mere niš, parni sistemi in tehnologije parnih pečic Miele

Mere niš Zunanji uparjalnikModeli Dizajni

Vgradne parne pečice
Parne pečice Miele lahko zaradi priročne veli-
kosti zlahka vključite v zasnovo svoje kuhinje. 
S širino 60 cm, se prilegajo vsem standardnim 
nišam, kar vam omogoča, da za svojo pečico 
izberete popolno mesto.

Parne pečice 
Parne pečice Miele delujejo v temperaturnem 
območju od 40–100 °C. Idealne so za pripravo 
zelenjave, rib, prilog, sladic in še marsičesa.

Kombinirana parna pečica
V ponudbi podjetja Miele boste našli tudi kom-
binirano parno pečico. Za več informacij si 
oglejte poglavje »Kombinirana parna pečica«.
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Ekskluzivne lastnosti za popolne rezultate
Prednosti parnih pečic*

Avtomatski programi
Popolna priprava več kot 150 vrst jedi brez 
skrbi: zagotovljeni rezultati za ribo, meso, 
zelenjavo in še več.

Preprosto čiščenje
Brez vodnega kamna: zaradi zunanjega 
uparjalnika je čiščenje hitro in preprosto.

Avtomatsko kuhanje meni-
jev

Popoln meni: funkcija avtomatskega kuha-
nja menijev samodejno določi temperatu-
ro, čas priprave in zaporedje, po katerem 
v pečico vstavite živila.

Velika notranjost pečice z 
obilo prostora

Izkoristite celotno globino pečice: hkrati 
pripravite ribo, zelenjavo in meso ter uži-
vajte v vsaki jedi posebej brez prehajanja 
okusov.

Funkcija ohranjanja toplote
Preprečuje ohlajanje jedi: jedi 

samodejno ohranja na servirni temperaturi 
še 15 minut po končanem programu kuha-
nja.

MultiSteam
Popolnost, ki zadovolji osebni okus – parna pečica 

Miele je vsestranski strokovnjak in popoln partner za pečico in 
kuhalno ploščo. Ker so časi kuhanja v pari povsem enaki kot 
pri klasičnem kuhanju, vam ni treba spremeniti navad. Predje-
di, juhe, ribo, meso, zelenjavo, prilogo ali sladico lahko pripra-
vite posebej ali kot celoten meni v enem postopku kuhanja. S 
parno pečico Miele lahko dosežete želene rezultate kuhanja – 
čvrsto ali mehko, sočno ali suho.
Za popolne rezultate poskrbi zunanji uparjalnik v obliki Miele-
jeve tehnologije MultiSteam. Osem dovodov pare skrbi za hi-
tro pripravo in porazdelitev pare, hitro segrevanje in vedno 
enake rezultate kuhanja.

* Odvisno od modela
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Parne pečice
Vgradne

Tipska/prodajna oznaka DG 6200 DG 6401 DG 6800
Izvedba
Prostostoječa parna pečica – – –
Vgradna parna pečica • • •
Dizajn
Prikazovalnik EasySensor DirectSensor M Touch
Pogrezljivi gumbi – – –
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Natančno elektronsko uravnavanje temperature od 40 do 100°C • • •
Kuhanje menijev brez prehajanja okusov • • •
Avtomatski programi z individualnim prilagajanjem rezultatov kuhanja • • •
Ohranjanje toplote – • •
Načini delovanja
Avtomatski programi 20 več kot 75 več kot 150
Kuhanje v pari • • •
Odtajevanje – • •
Pogrevanje – • •
Udobna uporaba
Kuhanje v pari na do 3 nivojih • • •
Avtomatska priprava menijev – – •
Redukcija pare pred koncem kuhanja • • •
Prikaz ure/prikaz datuma/nastavljiv zvočni signal –/–/– •/•/• •/•/•
Programiranje začetka/konca kuhanja – • •
Prikaz dejanske temperature/predlagana temperatura •/– •/• •/•
Lastni programi/individualne nastavitve –/• 20/• 20/•
Vrata aparata 
Vrata CleanGlass/prozorna vrata •/– •/• •/•
Tečaji vrat spodaj spodaj spodaj
Notranjost pečice
Prostornina pečice v l 38 38 38
Število nivojev vstavljanja 4 4 4
Površina za vlaganje na nivo 1/3 GN + 1/2 GN 1/3 GN + 1/2 GN 1/3 GN + 1/2 GN
Modul MultiSteam/modul MultiSteam z LED-osvetlitvijo •/– –/• –/•
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel* • • •
Zunanji uparjalnik • • •
Grelnik v dnu pečice za manj kondenzata • • •
Avtomatsko odstranjevanje vodnega kamna • • •
Parna tehnologija in oskrba z vodo
MultiSteam/MonoSteam •/– •/– •/–
Količina vode za pribl. 90 minut kuhanja • • •
Posoda za vodo z uparjalnikom/posoda za vodo –/• –/• –/•
Varnost
Sistem ohlajanja aparata in hladna sprednja stran • • •
Varnostni izklop/zapora vklopa •/– •/• •/•
Kontaktno stikalo vrat • • •
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V) 560 – 568 x 450 x 550  560 – 568 x 450 x 550 560 – 568 x 450 x 550
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/varovalka v A 3,4/230/16 3,4/230/16 3,4/230/16
Priložena oprema
Perforirana posoda iz plemenitega jekla/neperforirana posoda iz 
plemenitega jekla 3/0 3/0 3/0
Rešetka/prestrezni pladenj 1/1 1/1 1/1
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV
Plemenito jeklo CleanSteel 1.299,00 1.849,00 2.349,00
Havana rjava** – 1.849,00 2.349,00
Briljantno bela** – 1.849,00 2.349,00
Obsidian črna** – 1.849,00 2.349,00

* velja samo za plemenito jeklo CleanSteel
** Dobavni rok 6 tednov
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Avtomatski programi
Inteligentni avtomatski programi za pripravo 
najrazličnejših živil vam olajšajo vsakdanje kuhanje. 
Ročna izbira temperature in trajanja postopka ni več 

potrebna. Pri mnogih živilih lahko dodatno določite tudi stopnjo 
kuhanja – za popolne rezultate z zagotovljenim uspehom. Tako na 
preprost in zanesljiv način ustrežete tudi najzahtevnejšim okusom.

Avtomatsko ohlajanje
Ob koncu postopka priprave zazveni zvočni signal. 
Hkrati se skuhane jedi ohladijo na idealno temperaturo za 
serviranje. Tako se jedi ne kuhajo naprej, vam pa je zagotovljen 
kar največji gurmanski užitek. 
 
Atomatska priprava menijev
Z avtomatskim kuhanjem menijev lahko kombinirate do 3 
avtomatske programe za pripravo različnih jedi. Temperatura, čas 
priprave in zaporedje živil se avtomatsko določijo. Pečica vas 
obvesti, kdaj in na kateri nivo vstavljanja morate dodati 
posamezno sestavino menija, da so vsa živila hkrati do konca 
pripravljena. Tako je lahko celoten meni pripravljen brez stresa v 
optimalnem trenutku.

Časovne funkcije
Nastavite lahko uro zagona in konca ali trajanje 
postopka priprave. Vaše jedi bodo tako popolno 
pripravljene točno ob želeni uri. Po preteku 

nastavljenega trajanja priprave se postopek samodejno konča. V 
primeru izpada električnega toka se funkcija ure ohrani do pribl. 
200 ur. Ko se električno napajanje ponovno vzpostavi, se na 
prikazovalniku pojavi trenutni točen čas – ure vam ni treba na 
novo nastavljati.

CleanSteel
Aparati Miele z ohišjem iz plemenitega jekla imajo 
posebno kakovostno površino CleanSteel. Ta plemenita 
prevleka omogoča izjemno enostavno ohranjanje čistoče 

površin brez posebnih čistilnih sredstev. Prstni odtisi se na 
površini CleanSteel praktično ne vidijo.

Funkcija ohranjanja toplote
Po preteku časa kuhanja se jedi avtomatsko ohranjajo tople še do 
15 minut, ne da bi se izgubljala njihova kakovost. Tako ni nič 
hudega, če vaši gostje zamudijo nekaj minut.

Elektronsko uravnavanje temperature
Elektronski nadzor in zanesljivo uravnavanje temperature kuhanja 
zagotavljata ves čas natančno temperaturo, s čimer so 
zagotovljeni vedno najboljši rezultati.

Enostavno čiščenje
Ker imajo zunanji uparjalnik in notranjost iz plemenitega jekla, se 
parne pečice Miele odlikujejo z izjemno enostavnim čiščenjem. V 
pečici se ne kopičijo nadležne obloge vodnega kamna in nega 
gladkih sten ter predvsem dna notranjosti pečice je posebej 
preprosta. Po končanem kuhanju zadostuje le poteg s krpo in vse 
površine so ponovno suhe in sijoče.

Individualne nastavitve
Veliko Mielejevih modelov omogoča spremembo tovarniških 
nastavitev po želji, npr. glasnosti senzorskih tipk ipd..

Kuhanje na 3 nivojih
V parnih pečicah Miele lahko istočasno kuhate na do 3 nivojih – 
celo različne vrste jedi, saj se med kuhanjem v pari vonji in okusi 
ne prenašajo na druge jedi. Tako lahko istočasno pripravite 
celoten meni za več oseb. Vsaka jed ohrani svojo lastno, pristno 
aromo.

Kuhanje, neodvisno od količine živila
Ne glede na to, ali gre za le eno porcijo ali celoten družinski 
obrok, ali so živila zamrznjena ali sveža, trajanje kuhanja v parni 
pečici Miele ostane vedno enako. Zamudno tehtanje in 
preračunavanje različnih časov kuhanja ni več potrebno.

Lahka posoda za vodo
Vse parne pečice Miele s sistemom MultiSteam imajo posodo za 
vodo, ki je lahka in enostavna za uporabo. Uparjalnik je nameščen 
za notranjostjo pečice.

Lastni programi
Pri parnih pečicah Miele lahko ustvarite do 20 lastnih programov: 
določite lahko temperaturo in trajanje postopka in s tem želeno 
stopnjo, do katere se živilo skuha. Tako lahko nastavitve za jedi, ki 
jih pogosto pripravljate, prikličete v enem samem koraku – in vaši 
odlični rezultati kuhanja se avtomatsko natančno ponovijo.

MultiSteam
MultiSteam je kombinacija zmogljivega uparjalnika in 
optimalne porazdelitve pare, ki se dovaja v notranjost 
pečice skozi 8 šob. Zmogljiv uparjalnik skrbi za hitro 

ustvarjanje pare in s tem za kratke čase segrevanja notranjosti 
pečice. Posebna razporeditev in usmerjenost osmih šob za paro 
zagotavlja hitro porazdelitev pare v notranjosti pečice in okrog 
posod za kuhanje, kar omogoča enakomerne rezultate kuhanja.

Osvetlitev notranjosti pečice in prozorna vrata
Prozorna vrata v kombinaciji z edinstveno, inovativno osvetlitvijo 
notranjosti pečice omogočajo najboljši pregled nad živili v pečici.

Pedlagane temperature
Za vsak način delovanja je na prikazovalniku predlagana 
temperatura, ki jo lahko po želji spremenite. 
Poseben vnos torej ni potreben. Upravljanje parne pečice Miele – 
vedno preprosto!

Koristne informacije
Slovarček izrazov o parnih pečicah Miele

Pikaz temperature in časa
Prikazovalnika za prikaz temperature in časa – med celotnim 
postopkom kuhanja lahko z enim pogledom odčitate vse 
pomembne informacije.

Posebni avtomatski programi
Inteligentni avtomatski programi za pripravo 
najrazličnejših živil vam olajšajo vsakdanje kuhanje. 
Ročna izbira temperature in trajanja postopka ni več 

potrebna. Pri mnogih živilih lahko dodatno določite tudi stopnjo 
kuhanja – za popolne rezultate z zagotovljenim uspehom. 
  
Raznovrstna oprema
Parne pečice Miele so serijsko opremljene z različnimi posodami 
za kuhanje. Za posebne vrste uporabe pa Miele ponuja širok izbor 
opreme, ki jo lahko kupite v trgovini z opremo Miele ali v spletni 
trgovini Miele.

Redukcija pare
Že pred koncem postopka priprave se para počasi odvede iz 
notranjosti pečice. Tako lahko pripravljene jedi posebej udobno 
vzamete iz pečice.

Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranico
Parne pečice Miele se hladijo z vseh strani. Tako ostanejo 
območje upravljanja, ročaj ter pohištveni element okrog pečice 
prijetno hladni. Ta sistem preprečuje nabiranje vlage na upravljalni 
plošči in skrbi za nizko temperaturo sprednje strani aparata in 
vrat. Za odlično varnost in zaščito pred opeklinami.

Udoben program odstranjevanja vodnega kamna
Vse parne pečice Miele omogočajo izjemno udobno 
odstranjevanje vodnega kamna z Mielejevimi tabletami, ki jih 
lahko kupite v trgovini z opremo Miele. Aparat vam sporoči, kdaj 
morate odstraniti vodni kamen, in vas prek prikazovalnika vodi 
korak za korakom skozi kratki postopek.

Varnostne funkcije
Dotik prsta zadostuje, da zaklenete aparat in ga tako zaščitite 
pred neželenim vklopom, npr. če so v bližini otroci. Tudi če je 
prekoračen maksimalni čas delovanja, se parna pečica Miele 
samodejno izklopi. Če torej pozabite izklopiti aparat, je za varnost 
kljub temu poskrbljeno.

Večja notranjost pečice z maksimalno površino za vlaganje 
živil

Nova notranjost parnih pečic Miele s sistemom 
MultiSteam vam omogoča, da na vsak nivo eno za drugo 
vstavite posodo GN velikosti 1/2 in posodo GN velikosti 

1/3. Tako velika površina, kot je nima nihče drug!
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V nasprotju s sistemi drugih proizvajalcev 
uparjalniki parnih pečic Miele niso name-
ščeni v notranjosti pečice. To ima po-
membne prednosti pri pečenju: popolna 
količina pare, optimalna temperatura, časi 
kuhanja, ki niso odvisni od količine, in hi-
tro segrevanje pečice. Poleg tega se v no-
tranjosti pečice ne kopiči vodni kamen, 
zato je čiščenje hitro in preprosto.

Zunanji uparjalnikDizajn

Kombinirana parna pečica Miele velikosti 
45 x 60 cm popolno dopolnjuje klasično 
pečico. Skupaj s 14 cm visokim grelnim 
predalom Gourmet se prilega v 60 x 60 
cm nišo. S tem se vam razkrijejo neštete 
možnosti kuhanja.

Želite izvedeti več o grelnih predalih? Po-
drobne informacije najdete v poglavju 
»Grelni predali Miele«.

MultiSteam
Zunanji uparjalnik za velike pečice

Kombinirana parna pečica formata XL
Kombiniranea parna pečica Miele formata 
XL nudij vse funkcije »običajnih« parnih 
pečic. Obenem vključujejo tudi vse načine 
delovanja, značilne za vrhunske klasične 
pečice, in brezvrvični ali vrvični termome-
ter za živila (odvisno od modela). Zaradi 
dodatnih možnosti kombiniranja z vlago in 
zelo velike notranjosti je kombinirana par-
na pečica resnično vsestranska.

Kombinirana parna pečica XXL 
Kombinirano parno pečico XXL odlikujejo 
lastnosti njene manjše predhodnice.  
Pečica je namenjena vgradnji v klasično 
nišo za pečice 60 x 60 cm . V kombinaciji 
z 29 cm grelnim predalom  nudi številne 
možnosti kuhanja in pečenja.

Osupljive perspektive za zasnovo vaše kuhinje
Kombinirana parna pečica Miele

Popolnoma prilagojeno vašim potrebam
Parni sistemi in tehnologije Miele
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MultiSteam
Popolnost, ki zadovolji osebni okus – parna pečica 

Miele je vsestranski strokovnjak in popoln partner za pečico in 
kuhalno ploščo. Ker so časi kuhanja v pari povsem enaki kot 
pri klasičnem kuhanju, vam ni treba spremeniti navad. Predje-
di, juhe, ribo, meso, zelenjavo, prilogo ali sladico lahko pripra-
vite posebej ali kot celoten meni v enem postopku kuhanja. S 
parno pečico Miele lahko dosežete želene rezultate – čvrsto ali 
mehko kuhano. Za popolne rezultate z zunanjim uparjalnikom 
poskrbi Mielejeva tehnologija MultiSteam. Osem dovodov 
pare skrbi za hitro pripravo in porazdelitev pare, hitro segreva-
nje in vedno enake rezultate kuhanja.

MultiSteam
Zunanji uparjalnik za velike pečice*

Polno opremljena klasična, 
parna in kombinirana pečica

3-v-1: doseganje popolnih rezultatov ku-
hanja in pečenja z neomejenimi možnost-
mi kombiniranja.

Notranjost pečice XL
Dovolj prostora: naenkrat lahko pripravite 
popoln meni za do 10 ljudi; dovolj prostora 
je za perutnino ali celo ribo.

Notranjost pečice XXL
Z dodatnim nivojem vstavljanja - 4.nivoji, 
lahko v pečici pripravimo meni celo za 14 
oseb!

Dvižna letev z motornim po-
gonom

Priročno: letev se odpre s pritiskom na 
gumb in omogoči dostop do posode za 
vodo, posode za kondenzat in pri  
formatu XL tudi termometra za živila.

Kombinirano kuhanje
Hrustljavo od zunaj in sočno od znotraj: 
uporabite lahko na primer kombinacijo 
vlage in vročega zraka za odlične rezultate 
pečenja.

Brezvrvični termometer za 
živila*

Nadzor ni več potreben: prikaz preostale-
ga časa vam natančno pove, kdaj bo pe-
čenka, riba ali perutnina pečena.

* Odvisno od modela
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Tipska/prodajna oznaka DGC 6800 DGC 6660 XXL
Dizajn
Prikazovalnik M Touch SensorTronic
Pogrezljivi gumbi – –
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Elektronsko uravnavanje temperature pri pečenju od 30 do 225°C • •
Elektronsko uravnavanje temperature pri kuhanju v pari od 40 do 100°C • •
Senzor klime/Kuhanje menijev brez prehajanja okusov •/• •/•
Brezvrvični termometer za živila/termometer za živila •/– –/•
Načini delovanja
Avtomatski programi več kot 200 več kot 200
Kombinirana peka/kuhanje v pari •/• •/•
Veliki žar/Mali žar/Žar s kroženjem zraka •/•/• •/•/•
Vroč zrak plus • •
Zgornje/spodnje gretje/Zgornje gretje/Spodnje gretje •/•/• •/•/•
Udobna uporaba
Odpiranje dvižne letve z motornim pogonom • •
Avtomatska priprava menijev • •
Lastni programi/individualne nastavitve 20/• 20/•
Programiranje začetka/konca kuhanja • •
Prikaz ure/prikaz datuma/nastavljiv zvočni signal •/•/• •/•/•
Prikaz dejanske temperature/predlagana temperatura •/• •/•
Vrata aparata 
Vrata CleanGlass/prozorna vrata •/• •/•
Notranjost pečice
XL notranjost pečice/XXL notranjost pečice •/– –/•
Prostornina pečice v l 48 68
Snemljiva stranska vodila s prevleko PerfectClean • •
Število halogenskih žarnic 2 2
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel* • •
Notranjost pečice iz plemenitega jekla s prevleko PerfectClean/ 
s strukturo platna •/• •/•
Zunanji uparjalnik • •
Vzdrževalni programi Namakanje/Izpiranje/Sušenje •/•/• •/•/•
Parna tehnologija in oskrba z vodo
MultiSteam/MonoSteam •/– •/–
Posoda za vodo z uparjalnikom/posoda za vodo –/• –/•
Posoda za kondenzat za dvižno letvijo z motornim pogonom • •
Priključek na pitno vodo/priključek na odtok –/– –/–
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti A A
Varčna nastavitev za osvetlitev/hitro segrevanje •/• •/•
Varnost
Sistem ohlajanja aparata in hladna sprednja stran • •
Varnostni izklop/zapora vklopa •/• •/•
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G) 560 – 568 x 448 – 452 x 555 560 – 568 x 593 – 595 x 555
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/varovalka v A 3,4/230/16 3,5/230/16
Priložena oprema
Globoki pekač s prevleko PerfectClean/rešetka CombiRost s pre-
vleko PerfectClean 1/1 1/1
Perforirana/neperforirana posoda iz plemenitega jekla 2/1 2/1
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV
Plemenito jeklo CleanSteel 3.549,00 4.099,00  
Havana rjava** 3.549,00 –
Briljantno bela** 3.549,00 –
Obsidian črna** 3.549,00 –

Kombinirani parni pečici
Vgradni

* velja samo za plemenito jeklo/CleanSteel
** Dobavni rok 6 tednov
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Raznovrstna oprema za parne pečice
Posode za kuhanje v pari in pokrovi

Posode za kuhanje v pari, ki jih ponuja Miele, lahko uporabljate 
v vseh parnih pečicah Miele. 
Posebej velike posode za kombinirane parne pečice omogoča-
jo maksimalno izrabo velike, 48-litrske notranjosti aparata.  
Neperforirane posode za kuhanje so primerne za pripravo jedi 
v omaki ali lastnem soku in za pripravo živil, ki morajo nabreka-
ti v vodi, kot so testenine in riž. 
Neperforirane posode za kuhanje z velikim volumnom so zelo 
primerne za pripravo juh, enolončnic in narastkov.
Perforirane posode za kuhanje so namenjene blanširanju ali 
kuhanju zelenjave, rib, mesa in krompirja, ki jih ne kuhate v 
omaki ali lastnem soku. Idealne so tudi za odtajevanje živil.

Posode za blanširanje ali kuhanje zelenjave, rib, mesa, 
krompirja ipd., ter pripravo jedi v omakah, lastnem soku ali 
vodi (npr. riž, testenine)

Posoda za kuhanje v pari, perforirana 
DGGL 5

Posoda za kuhanje v pari, perforirana 
DGGL 6

Posoda za kuhanje v pari, neperforirana 
DGG 2

Posoda za kuhanje v pari, neperforirana 
DGG 7

Posoda za kuhanje v pari, perforirana 
DGGL 12

Kapaciteta: 2,5 l, uporabna prostornina: 2,0 l
• Š x G x V: 325 x 176 x 60 mm
• Iz površinsko obdelanega plemenitega jekla, de-

belina stene 0,6 mm
• Profesionalna oprema iz evropske proizvodnje 

 
Mat.št. 8.019.293 38,80 EUR

• Kapaciteta: 4,0 l, uporabna prostornina: 2,8 l
• Š x G x V: 325 x 176 x 100 mm
• Iz površinsko obdelanega plemenitega jekla, de-

belina stene 0,6 mm
• Profesionalna oprema iz evropske proizvodnje

Mat. št. 8.019.294 45, 90 EUR

Kapaciteta: 2,5 l, uporabna prostornina: 2,0 l
• Š x G x V: 325 x 176 x 60 mm
• Iz površinsko obdelanega plemenitega jekla, de-

belina stene 0,6 mm
• Profesionalna oprema iz evropske proizvodnje

Mat. št. 5.001.390 27,50 EUR 
  

Kapaciteta: 2,5 l, uporabna prostornina: 2,0 l
• Š x G x V: 325 x 176 x 60 mm
• Iz površinsko obdelanega plemenitega jekla, de-

belina stene 0,6 mm
• Profesionalna oprema iz evropske proizvodnje

Mat. št. 8.019.361 33,70 EUR

posebej prilagojena kombiniranim parnim pečicam 
Miele
• Kapaciteta: 5,4 l, uporabna prostornina: 3,3 l
• Š x G x V: 448 x 386 x 40 mm
• Iz površinsko obdelanega plemenitega jekla, de-

belina stene 0,6 mm
• Profesionalna oprema iz evropske proizvodnje
• Primerna za DGC 6800 

Mat. št. 8.249.430 66,30 EUR

Posoda za kuhanje v pari, perforirana 
DGGL 1

Kapaciteta: 1,5 l, uporabna prostornina: 0,9 l
• Š x G x V: 325 x 176 x 40 mm
• Iz površinsko obdelanega plemenitega jekla, de-

belina stene 0,6 mm
• Profesionalna oprema iz evropske proizvodnje

Mat. št. 5.001.370 27,50 EUR

Pokrov z ročajem iz plemenitega jekla  
DGD 1/3

za posode za kuhanje v pari
• Z zunanjimi merami 325 x 176 mm
• Iz plemenitega jekla

Mat. št. 8.109.071 17,30 EUR
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Halogenska osvetlitev
Halogenska osvetlitev skrbi za optimalne svetlobne razmere in 
dobro vidnost živil v pečici. Vgradnja lučke v ravnini s površino 
stene zagotavlja enostavno čiščenje.

Kombinirana peka
Kuhanje v pari in drugi načini delovanja v poljubni kom-
binaciji: temperaturo (40 °C do 225 °C) in vsebnost vlage 
(0 do 100 %) lahko nastavite po svojih željah in ju v hi-

trem zaporedju do 6-krat spremenite. Tako uživate v izjemni fle-
ksibilnosti, s katero dosežete najboljše rezultate peke in pečenja.

Kuhanje na večih nivojih
V kombiniranih parnih pečicah Miele lahko istočasno ku-
hate na do 4 nivojih – celo različne vrste jedi, saj se med 
kuhanjem v pari vonji in okusi ne prenašajo na druge 

jedi. Tako lahko istočasno pripravite celoten meni za več oseb. 
Vsaka sestavina ohrani svojo lastno, pristno aromo. (št. nivojev je 
odvisno od modela)

Kuhanje, neodvisno od količine živila
Ne glede na to, ali gre za le eno porcijo ali celoten družinski 
obrok, ali so živila zamrznjena ali sveža, trajanje kuhanja v parni 
pečici Miele ostane vedno enako. Zamudno tehtanje in preraču-
navanje različnih časov kuhanja ni več potrebno. 

Lastni programi
Pri kombiniranih parnih pečicah Miele lahko ustvarite do 20 lastnih 
programov: določite lahko želene način delovanja, temperaturo in 
trajanje postopka ter program tudi poimenujete. Tako lahko nasta-
vitve za jedi, ki jih pogosto pripravljate ali ki jih imate najrajši, pri-
kličete v enem samem koraku – in vaši odlični rezultati kuhanja se 
avtomatsko natančno ponovijo.

MultiSteam
MultiSteam je kombinacija zmogljivega uparjalnika in op-
timalne porazdelitve pare, ki se dovaja v notranjost peči-

ce skozi 6 šob. Zmogljiv uparjalnik skrbi za hitro ustvarjanje pare 
in s tem za kratke čase segrevanja notranjosti pečice. Posebna 
razporeditev in usmerjenost šestih šob za paro zagotavlja hitro 
porazdelitev pare v notranjosti pečice in okrog posod za kuhanje, 
kar omogoča enakomerne rezultate kuhanja.

Notranjost pečice XL
Veliko prostora za vašo kreativnost: Mielejeva kombinira-
na parna pečica XL vam ponuja uporabno prostornino 

48 l. V njej lahko pripravite celoten meni za 8 do 10 oseb ali pa 
spečete velike kose živil, kot je perutnina ali cela riba.

PerfectClean
Notranjost pečice in stranska vodila imajo najboljši uči-
nek proti prijemanju. Prednosti: Živila se ne primejo po-

vršin. Čiščenje je super enostavno.

Atomatski programi
Inteligentni avtomatski programi za pripravo najrazličnej-
ših živil vam olajšajo vsakdanje kuhanje. Ročna izbira 
temperature in trajanja postopka ni več potrebna. Pri 

mnogih živilih lahko dodatno določite tudi stopnjo kuhanja oz. pri 
kruhu in ribah stopnjo zapečenosti – za popolne rezultate z zago-
tovljenim uspehom. Tako na preprost in zanesljiv način ustrežete 
tudi najzahtevnejšim okusom.

Avtomatska priprava menijev
Z avtomatskim kuhanjem menijev lahko kombinirate do 3 avto-
matske programe za pripravo različnih živil. Temperatura, čas pri-
prave in zaporedje živil se avtomatsko določijo. Pečica vas obve-
sti, kdaj in na kateri nivo vstavljanja morate dodati posamezno 
sestavino menija, da so vsa živila hkrati do konca pripravljena. 
Tako je lahko celoten meni pripravljen brez stresa v optimalnem 
trenutku.

Časovne funkcije
Nastavite lahko uro zagona in konca ali trajanje postopka pripra-
ve. Vaše jedi bodo tako popolno pripravljene točno ob želeni uri. 
Po preteku nastavljenega trajanja priprave se postopek samodej-
no konča. V primeru izpada električnega toka se funkcija ure 
ohrani do pribl. 200 ur. Ko se električno napajanje ponovno vzpo-
stavi, se na prikazovalniku pojavi trenutni točen čas – ure vam ni 
treba na novo nastavljati.

CleanSteel
Mielejevi aparati iz plemenitega jekla imajo posebej ka-
kovostno površino CleanSteel, ki omogoča izjemno eno-
stavno čiščenje. Prstni odtisi se na površini CleanSteel 

praktično ne vidijo.

Dvižna letev s samodejnim odpiranjem
Edinstvena dvižna letev se odpre s pritiskom na tipko; za 
njo so posoda za vodo, posoda za kondenzat in brezvr-
vični termometer za živila. To zagotavlja veliko prostora v 

notranjosti pečice in udobno uporabo pečice. Med odpiranjem le-
tve se posodi za vodo in kondenzat pomakneta naprej, zato ju 
zlahka odstranite. Posodo za vodo tako udobno napolnite, poso-
do za kondenzat pa zlahka izpraznite, ne da bi odprli vrata pečice. 
Letev sama se rahlo nagne proti vam, da je upravljanje enostav-
nejše in pregled nad prikazovalnikom najboljši.

Energijska učinkovitost
Kombinirana parna pečica Miele se odlikuje z izjemno nizko pora-
bo energije. Tako prihranite denar in prispevate k varovanju okolja.

Funkcija ohranjanja toplote
Po preteku časa kuhanja se jedi avtomatsko ohranjajo tople še do 
15 minut, ne da bi se izgubljala njihova kakovost. Tako ni nič hu-
dega, če pride do nekajminutne zamude.

Koristne informacije
Slovarček izrazov o kombinirani parni pečici Miele

Polno opremljeni parna in klasična pečica v enem
Kombinirana parna pečica XL lahko izpolni prav vsako željo. Kot 
parna pečica ponuja vse prednosti, ki so opisane v poglavju o 
parnih pečicah. Vendar poleg tega v sebi skriva tudi klasično pe-
čico z vsemi znanimi konvencionalnimi načini delovanja, kot so 
vroč zrak plus, zgornje in spodnje gretje ter žar. Vse njene spo-
sobnosti pa najbolje pridejo do izraza pri kombiniranem načinu 
delovanja – kombinaciji vlažne in suhe vročine, ki zlasti pri peki in 
pečenju zagotavlja popolne rezultate.

Posoda za kondenzat
Posoda za kondenzat zbira odvečno kondenzirano paro in tako 
skrbi za prijetno ozračje v kuhinji ter po končanem postopku za 
lažje čiščenje notranjosti pečice.

Raznovrstna oprema s prevleko PerfectClean
Poleg posod za kuhanje v pari iz plemenitega jekla sta v 
dobavnem kompletu kombiniranih parnih pečic XL tudi 
globoki pekač in rešetka – z najboljšimi lastnostmi proti 

prijemanju, ki jih zagotavlja prevleka PerfectClean. Dodatno opre-
mo, kot so pekači, vodila FlexiClip, luknjičasti pekač ipd., lahko 
kupite v trgovini z opremo Miele ali v spletni trgovini Miele.

Senzor razmer v pečici
Mielejev senzor meri in uravnava vlažnost v notranjosti 
pečice. Pri tem upošteva tudi lastno vlažnost živil. Raz-
mere v pečici so tako vedno optimalno prilagojene posa-

mezni vrsti jedi.

Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranico
Kombinirane parne pečice Miele se hladijo z vseh strani. 
Tako ostanejo območje upravljanja, ročaj ter pohištveni 
element okrog pečice prijetno hladni. Ta sistem prepre-

čuje nabiranje vlage na upravljalni plošči in skrbi za nizko tempe-
raturo sprednje strani aparata in vrat. Za odlično varnost in zašči-
to pred opeklinami.

Termometer za živila
Želite speči meso, ribe ali perutnino natančno po svojem 
okusu? Uporabite termometer za živila, ki meri središčno 
temperaturo v pečenki in vas obvešča, koliko časa se 

mora še peči. Tako vam ni treba stalno nadzorovati postopka pe-
čenja. Odvisno od modela je termometer za živila na voljo tudi 
brez priključne vrvice.

Varnostne funkcije
Aparat lahko zaklenete s konico prsta in ga tako zaščitite pred ne-
želenim vklopom, npr. če so v bližini otroci. Tudi če je prekoračen 
maksimalni čas delovanja, se kombinirana parna pečica Miele sa-
modejno izklopi. Če torej pozabite izklopiti aparat, je za varnost 
kljub temu poskrbljeno.

Notranjost pečice XXL 
Trije aparati, združeni in vgrajeni v prostor klasične 
pečice: notranjost pečice z 68 l nudi številne možnosti 
priprave hrane.

*10 % varčnejše od mejne vrednosti (0,99 kWh/notranjost pečice, večja od 65 l) za razred 
energijske učinkovitosti A 
**10 % varčnejše od mejne vrednosti (0,79 kWh/notranjost pečice od 35 l do 65 l) za razred 
energijske učinkovitosti A
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Tako individualne kot vi
Modeli mikrovalovnih pečic Miele

Popolna rešitev za vašo kuhinjo
Širok izbor mikrovalovnih pečic Miele

Mere nišModeli Linija Načini delovanja

Vse, ki menijo, da so mikrova-
lovne pečice uporabne samo 
za pogrevanje ali odtajevanje, 
čaka kulinarično prebujenje. 
Presenečeni boste nad široko 
izbiro možnosti, ki jih vsak 
dan nudijo mikrovalovne peči-
ce Miele.

Vgradni aparati Miele TopControl
Mikrovalovne pečice Miele z upravljalnim poljem na zgornjem 
delu uporabniku nudijo veliko prednosti. Njihov dizajn omo-
goča montažo v kombinaciji s katerim koli aparatom Miele v 
kuhinji – usklajenost dizajna je popolna. Steklena vrata se 
spredaj odpirajo navzdol – kot pri pečicah. Ker je upravljalno 
polje priročno na vrhu aparata, je na voljo več prostora za no-
tranjost.

Vgradni aparati Miele SideControl
Mikrovalovne pečice s klasičnim upravljalnim poljem ob strani 
so alternativa mikrovalovnim pečicam TopControl. Vgradne 
aparate SideControl je mogoče navpično kombinirati z drugi-
mi vgradnimi aparati Miele ali jih montirati samostojno. Vrata 
aparata se odpirajo vstran.

Miele nudi mikrovalovne peči-
ce z različno veliko notranjo-
stjo, tako da lahko izberete 
ustrezen aparat za svojo nišo. 
Primerne so za glavno jed ali 
prigrizek!

45 cm visoka
60 cm široka

35 cm visoka
60 cm široka

17-litrska notranjost

46-litrska notranjost

Mikrovalovna pečica z žarom

Klasična mikrovalovna pečica
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Prednosti aparatov Miele za popolne rezultate  
in večje udobje pri uporabi
Prednosti mikrovalovnih pečic Miele*

40-centimetrski vrtljivi krožnik
Obilo prostora: popolno za več kozarcev, 
skodelic, krožnikov ali posod različnih veli-
kosti.

LED-osvetlitev
Visokokakovostna in vzdržljiva: LED-osve-
tlitev med pripravo postavi vaše jedi v soj 
žarometov.

Tipka za pokovko
Z enim samim pritiskom na gumb lahko hi-
tro in preprosto pripravite zavitek pokovke.

Kvarčni žar
Hitri in vedno enaki rezultati: vse jedi se 
popolno zapečejo v kratkem času.

Avtomatski programi
Z lahkoto pripravite jedi: preprosto izberite 
ustrezen program in težo hrane, ki jo želite 
pripraviti. Vse drugo bo naredila vaša pe-
čica.

* Odvisno od modela

Notranjost XL
V prostorno notranjost iz plemenitega jekla z upravljanjem 
TopControl lahko vstavite večja živila in količine ter na 
primer popolno spečete piščanca ali pecivo. 40-cen-
timetrski vrtljivi krožnik omogoča še posebej priročno upo-
rabo različnih posod ali celo več posod, skodelic ali 
krožnikov hkrati. Za pripravo jedi v velikem slogu.
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Tipska/prodajna oznaka M 6032 M 6262 
Izvedba
Prostostoječa mikrovalovna pečica/vgradna mikrovalovna pečica –/• –/•
Dizajn
PureLine • •
TopControl/SideControl –/• •/–
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Elektronsko krmiljena moč mikrovalov • •
Stopnje moči 6 7
Moč žara 800 W 1.500 W
Ohranjanje toplote • •
Kvarčni žar • •
Načini delovanja
Avtomatski programi 17 23
Delovanje samo z mikrovalovi • •
Delovanje samo z žarom • •
Kombinirano delovanje z mikrovalovi/žarom • •
Udobna uporaba
Funkcija »Pokovka« – •
Prikaz ure • •
Nastavljiv zvočni signal/avtomatski izklop •/• •/•
Funkcija »Quick-Start« • •
Funkcija pomnilnika • •
Individualne nastavitve • •
Notranjost pečice
Prostornina pečice v l 17 l 46 l
LED-osvetlitev notranjosti pečice • •
Višina notranjosti pečice v cm 20,2 23,2
Premer vrtljivega krožnika v cm 27,2 40,6
Vrata aparata 
Kontaktno stikalo vrat • •
Tipka za odpiranje vrat • –
Tečaji vrat levo spodaj 
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel* • •
Učinkovitost in trajnostnost
Nočni izklop/ura nevidna •/– –/•
Varnost
Zapora vklopa • •
Varnostno stikalo • •
Opozorilo »door« • •
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G) 562 – 568 x 360 – 362 x >= 310 562 – 568 x 450 – 452 x >= 550
Zračenje, neodvisno od vgradne niše • •
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/varovalka v A 2,17/220 – 240/10 1,6/220 – 240/10
Priložena oprema
Pokrov • •
Vrelna palčka • •
Rešetka za žar • •
Plošča Gourmet • •
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV – –
Plemenito jeklo CleanSteel 849,00 1.249,00
Havana rjava** – 1.249,00
Briljantno bela** – 1.249,00
Obsidian črna** – 1.249,00

Mikrovalovni pečici
Vgradni

* velja samo za plemenito jeklo CleanSteel
** Dobavni rok 6 tednov

Avtomatski programi
Z avtomatskimi programi Mielejeve mikrovalovne pečice 
predstavljajo prave kuharske mojstre. Preprosto izberite 
želeni program in vnesite npr. težo živila. Moč mikrovalov 

in trajanje postopka pečica določi povsem avtomatsko. Nadaljnje 
upravljanje ali nadzor nista več potrebna. Avtomatski programi za 
odtajevanje, za odtajevanje in nadaljnje kuhanje ter za pripravo 
svežih živil zagotavljajo, da so vse jedi pripravljene natančno tako, 
kot si želite.

Avtomatsko ohranjanje toplote
Avtomatsko ohranjanje toplote se samodejno vklopi, če dve minu-
ti po koncu postopka niti ne odprete vrat niti ne pritisnete nobene 
tipke. Ta inteligentna funkcija ohranja pripravljene jedi do 15 minut 
pri temperaturi, ki je najprimernejša za uživanje.

Časovne funkcije
Timer lahko uporabljate neodvisno od funkcij mikrovalov, npr. za 
časovni nadzor kuhanja jajc ali podobno. Funkcijo aktivirate z 
dvema potezama in vas ob nastavljenem času opozori z zvočnim 
signalom.

CleanSteel
Aparati Miele z ohišjem iz plemenitega jekla imajo pose-
bej visokokakovostno površino CleanSteel. Ta plemenita 
prevleka omogoča izjemno enostavno ohranjanje čistoče 

površin brez posebnih čistilnih sredstev. Prstni odtisi se na površi-
ni CleanSteel praktično ne vidijo.

Funkcija pomnilnika
S funkcijo pomnilnika lahko vnaprej izberete potek programa, ki 
vključuje do 3 stopnje, npr. odtajevanje, kuhanje in na koncu za-
pečenje. Aparat nato eno za drugo izvede nastavljene kombinacije 
časa in moči. Tako lahko naenkrat nastavite tudi večstopenjske 
postopke.

Funkcija Quickstart
Polna moč s pritiskom na tipko: funkcija QuickStart nudi hiter do-
stop do največje moči mikrovalov in olajša pogrevanje napitkov in 
jedi. S pritiskom na tipko »Start« (1-, 2- ali 3-krat) se aparat zažene 
za 30, 60 ali 120 sekund in se nato avtomatsko izklopi. Nastavlje-
ne tri časovne vrednosti lahko po želji spremenite. Na primer za 
večerno skodelico kakava ali za redno segrevanje otroških stekle-
ničk. 

Individualne nastavitve
Veliko Mielejevih modelov omogoča spremembo tovarniških na-
stavitev po želji, npr. zvočni signal. Tako lahko aparat kadar koli 
prilagodite lastnim navadam.

Kombinirano delovanje
V kombiniranem delovanju se jedi istočasno skuhajo in zapečejo. 
Okusni narastki, pice in hrustljava piščančja bedra so tako pripra-
vljeni hitro in enostavno.

Koristne informacije
Slovarček izrazov o mikrovalovnih pečicah Miele

Kvarčni žar
Kvarčni žar, ki je vgrajen v strop pečice, je že po nekaj 
sekundah na voljo s svojo polno močjo (1.500 W pri apa-
ratih TopControl). V kombinaciji z vrtljivim krožnikom 

omogoča, da se jedi hitro in enakomerno zapečejo.

LED-osvetlitev
S kakovostno LED-osvetlitvijo vam jedi nudijo sijajen prizor že 
med pripravo v pečici. Posebna prednost: svetleče diode se odli-
kujejo s posebej dolgo življenjsko dobo in ne zahtevajo vzdrževa-
nja.

Notranjost pečice XL
Aparati z upravljanjem TopControl imajo veliko notra-
njost iz plemenitega jekla z volumnom 46 l. Vaša mikro-
valovna pečica je tako pravi prostorski čudež.

Tipka za pokovko
Prijeten filmski večer brez pokovke? Nikoli več. S tipko 
za pokovko, ki je neposredno na upravljalni plošči, lahko 
zdaj v Mielejevi mikrovalovni pečici hitro in preprosto pri-

pravite zavojček pokovke. V ozadju tipke za pokovko se skriva in-
teligenten avtomatski program, ki je popolno prilagojen za pripra-
vo običajne velikosti zavojčka pokovke. Udobje s pritiskom na 
tipko!

Varnostno stikalo
Mikrovalovne pečice nudijo trojno zaščito z neodvisnimi varno-
stnimi stikali z medsebojnim nadzorom.

Varnostna zapora/opozorilo »door«
Da je preprečeno delovanje prazne pečice, je ni mogoče zagnati, 
če pred tem niste odprli njenih vrat. Zagon je blokiran, dokler ne 
odprete vrat in jih ponovno zaprete. 

Vrtljivi krožnik s premerom 40 cm
Na 40-centimetrskem vrtljivem krožniku je veliko prostora za raz-
lično velike posode, pa tudi za več kozarcev, skodelic ali krožnikov 
hkrati. Tako ta vrtljivi krožnik omogoča zelo fleksibilno uporabo za 
najrazličnejše jedi in pijače. Ker se stalno vrti, se jedi zelo enako-
merno skuhajo.

Zapora vklopa
Zaporo vklopa lahko nastavite z enim samim dotikom prsta. Tako 
zaščitite aparat pred neželenim vklopom, npr. če so v bližini otro-
ci.
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Popolnoma prilagojeno vašim potrebam
Modeli grelnih predalov Miele

Prenekatere možnosti kombinacije z grelnim predalom
Popolna dopolnitev pečic, parnih pečic, kavnih avtomatov

Dizajn Linija

Miele nudi dva modela vgradnih grelnih predalov za različne da-
nosti pri montaži in mere niš.

Grelni predal Gourmet – visok 14 cm ali 29 cm
Poleg prednosti običajnega grelnega predala vam velik grelni pre-
dal Gourmet nudi tudi možnost ohranjanja servirne temperature 
pripravljenih jedi, s funkcijo pečenja pri nizki temperaturi pa lahko 
nežno in popolno pripravite meso ter druge jedi.

Klasični grelni predal – visok 14 cm, širok 60 cm
Grelni predali Gourmet so na voljo s srednjo višino. Omogočajo popolno kombiniranje s 
45 cm visokimi kompaktnimi aparati, kot so kavni avtomat, parna pečica, kombinirana 
parna pečica ali kombinirana mikrovalovna pečica Miele v 60 cm veliki niši. Za usklaje-
nost grelnih predalov z različnimi dizajni aparatov so grelni predali na voljo z različnimi di-
zajni sprednje strani.

Posebej velik grelni predal – visok 29 cm, širok 60 cm
Vgradni grelni predal Gourmet je z višino 29 cm največji grelni predal podjetja Miele (tudi 
za gretje posode). Skupaj s klasično, 60 cm visoko, pečico se idealno prilega v 88 cm ve-
liko nišo. Grelni predal je na voljo v dveh dizajnih, ki zagotavljata usklajen videz vaše kuhi-
nje
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Ekskluzivne lastnosti za popolne rezultate
Prednosti vgradnih grelnih predalov Miele*

Štirje načini delovanja
Večnamenska uporaba: gretje skodelic, 
kozarcev, krožnikov in posode, ohranjanje 
toplote jedi ali pečenje pri nizki temperatu-
ri.

Upravljanje na dotik
Preprosto priročno: programe 

izberete na prikazovalniku na dotik v ravni-
ni plošče, kar omogoča preprosto čišče-
nje.

Funkcija timerja
Zagotovljena toplota: vsi vgradni grelni 
predali za gretje jedi imajo 4-urni timer, ki 
samodejno izklopi aparat.

Samodejno zapiranje z blaženjem
Nežno in tiho: poseben blažilnik zagotavlja 
nežno zapiranje grelnega predala.

Teleskopska vodila s popolnim izvle-
kom
Preprosto praktično: grelni predal lahko 
povsem izvlečete, tako da je vlaganje vanj 
in jemanje iz njega preprosto.

Pečenje pri nizki temperaturi poudari najboljše pri vseh vrstah mesa.
Pečenje pri nizki temperaturi je profesionalen način priprave jedi, ki zago-

tavlja visokokakovostno, sočno pečeno meso. Meso izjemno dobro ohrani okus in hra-
nilne snovi, zato dobri kuharji za pripravo sočnih jedi že mnogo let uporabljajo ta način 
kuhanja. Zdaj postaja vse bolj priljubljen tudi v gospodinjstvih. Pečenje pri nizki tem-
peraturi ne povzroča stresa, saj procesa priprave jedi ni treba nadzorovati, zato lahko 
brezskrbno pripravite tudi druge jedi. Ker se mesni sokovi med pečenjem enakomerno 
porazdelijo, lahko meso takoj narežete, saj čas mirovanja ni potreben.

* Odvisno od modela
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Tipska/prodajna oznaka ESW 6114 ESW 6214 ESW 6229  
Izvedba
Predal za pribor – – –
Grelnik posode in jedi – – –
Grelni predal Gourmet • • •
Dizajn
PureLine – – •
Steklena plošča s senzorskimi tipkami • • •
Upravljalna letev z jasnimi napisi – – –
Upravljalna letev s simboli • • •
Brez ročajev • • –
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Predhodno segrevanje posode • • •
Ohranjanje toplote jedi za sestavljanje menijev • • •
Popolni rezultati priprave s pečenjem pri nizki temperaturi • • •
Uravnavanje temperature od 30 do 50°C – – –
Brezstopenjska nastavitev temperature – – –
Natančno elektronsko uravnavanje temperature od 40 do 85°C • • •
Načini delovanja
Gretje skodelic • • •
Gretje krožnikov • • •
Ohranjanje toplote jedi • • •
Pečenje pri nizki temperaturi • • •
Udobna uporaba
Popoln izvlek za enostavno polnjenje in praznjenje predala • • •
Mehanizem »push-to-open« • – –
Samodejno zapiranje z blaženjem – – •
Nastavitev izklopa/funkcija timerja • • •
Zmogljivost Jedilna posoda za 6 oseb Jedilna posoda za 6 oseb Jedilna posoda za 12 oseb
Enostavno čiščenje
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel* • • •
Prikazovalnik na dotik v ravnini plošče • • •
Omreženje gospodinjskih aparatov
Možnost povezave s kavnim avtomatom • • •
Varnost
Hladna sprednja stran • • •
Protidrsna podloga • • •
Varnostni izklop • • •
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G) 560 – 568 x 140 x 555 560 – 568 x 140 x 555 560 – 568 x 289 x 555
Uporabna notranja višina v mm 80 80 230
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/varovalka v A 0,7/230/10 0,7/230/10 0,7/230/10 
Priložena oprema
Protidrsna podloga • • •
Rešetka za povišanje površine za vlaganje – – •
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV
Plemenito jeklo CleanSteel 819,00 819,00 929,00
Havana rjava** – 819,00 929,00
Briljantno bela** – 819,00 929,00
Obsidian črna** – 819,00 929,00

Grelniki posode in jedi
Vgradni

* velja samo za plemenito jeklo CleanSteel
**Dobavni rok 6 tednov

Protidrsna podloga
Protidrsna podloga skrbi za stabilen položaj posode. Za čiščenje 
jo zlahka odstranite iz predala.

Rešetka
Grelni predali z višino 29 cm so serijsko opremljeni z rešetko. Tako 
pridobite še drugi nivo in s tem za 30 % večjo površino za vlaga-
nje.

Samodejno zapiranje z blaženjem
Samodejno zapiranje z blaženjem zagotavlja nežno in tiho drsenje 
predala nazaj v izhodiščni položaj. Posoda in jedi pri tem ostanejo 
na svojem mestu in prav nič se ne more politi.

Timer
Vsi grelni predali Gourmet so opremljeni s 4-urnim timerjem. Zato 
lahko brezskrbno uživate v svojih jedeh ali se osredotočite na kaj 
drugega. Predal se po preteku nastavljenega časa samodejno iz-
klopi.

Upravljanje na dotik
Vse grelne predale Miele Gourmet upravljate prek stekle-
ne plošče na dotik. Za udobno upravljanje in kar najbolj 
preprosto čiščenje.

Varnostni izklop
Če je preseženo maksimalno trajanje delovanja, ki znaša 12 ur, se 
grelni predal avtomatsko izklopi. Če se torej zgodi, da pozabite iz-
klopiti aparat, je za varnost kljub temu poskrbljeno.

Zmogljivost
Grelni predali Miele vam ponujajo veliko kapaciteto: odvisno od 
modela lahko hkrati segrevate npr. posodo za serviranje za do 12 
oseb (odvisno od vrste in izvedbe) in pripadajoče sklede. Tako ste 
odlično pripravljeni tudi za velika omizja.

4 načini delovanja
Pri grelnih predalih Miele Gourmet so vam na voljo štirje načini 
delovanja: segrevanje skodelic in krožnikov, ohranjanje toplote 
jedi in pečenje pri nizki temperaturi. Tako lahko grelni predal ve-
dno uporabite za svojo trenutno potrebo.

CleanSteel
Vsi Mielejevi aparati iz plemenitega jekla imajo posebej 
kakovostno površino CleanSteel. Ta plemenita prevleka 
omogoča izjemno enostavno ohranjanje čistoče površin 

brez posebnih čistilnih sredstev. Prstni odtisi se na površini Cle-
anSteel praktično ne vidijo.

Hladna sprednja stran
Grelni predali Miele se hladijo z vseh strani. Tako ostane-
jo območje upravljanja in prijemanja ter pohištveni ele-
ment okrog predala prijetno hladni. Zasnova sprednje 

stranice skrbi za nizko temperaturo na zunanji strani. Za odlično 
varnost in zaščito pred opeklinami, zlasti pri aparatih brez ročajev. 

Mehanizem »push-to-open«
Ker predal nima ročaja, poskrbi za popolno skladnost dizajna z 
Mielejevimi vgradnimi aparati. Mehanizem »push-to-open« omo-
goča izjemno lahkotno odpiranje predala, pri čemer sploh ni nuj-
no, da ga odprete z roko, ampak to lahko storite tudi z drugim de-
lom telesa, npr. če v rokah držite posodo. Ustrezna prednapetost 
vzmeti poskrbi za to, da se predal na široko odpre, kar vam zago-
tavlja enostavno vlaganje in upravljanje.

Možnost povezave s kavnim avtomatom
Če je grelni predal povezan s kavnim avtomatom in za slednjega 
nastavite čas vklopa, se grelni predal avtomatsko vklopi 30 minut 
pred kavnim avtomatom. Tako so vam na voljo predhodno ogrete 
skodelice za popoln okus kave.

Pečenje pri nizki temperaturi
Pečenje pri nizki temperaturi je profesionalna metoda 
priprave, s katero kakovostno meso ohrani svojo ne-
žnost, aromo in sočnost. Arome in hranilne snovi se v 

veliki meri ohranijo. Meso lahko po končanem postopku takoj na-
režete. Čas mirovanja, ki je sicer potreben, odpade, saj je mesni 
sok enakomerno porazdeljen.

Popoln izvlek
Za lažje polnjenje in praznjenje lahko Mielejeve vgradne grelne 
predale povsem izvlečete. S stabilnimi teleskopskimi vodili, ki za-
gotavljajo mirno drsenje, je pri 29 cm visokih predalih mogoča 
obremenitev do 25 kg.

Prosta izbira temperature
V Mielejevih grelnih predalih lahko temperaturo znotraj območja, 
ki ga določa izbrani način delovanja, izberete sami – glede na zah-
teve in vaš okus.

Koristne informacije
Slovarček izrazov o grelnih predalih Miele
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Popolno prilagojene vašim potrebam
Konstrukcija in izvedbe kuhalnih plošč Miele

Prava rešitev za vsako kuhinjo
Raznolikost velikosti in dizajn okvirjev kuhalnih plošč Miele

Indukcijska – trend Klasična – aparati širine  
60 cm s 3–4 kuhalnimi polji

Steklokeramične plošče z okvirjem iz plemenitega jekla

Električna – tradicija Udobna – aparati širine  
80 cm s 3–6 kuhalnimi polji

Steklokeramične plošče za plosko vgradnjo

Neodvisna od podpultne 
pečice

Plinska – klasika

Konstrukcija Raznolikost velikostiIzvedbe Dizajn okvirjev

Steklokeramične plošče s fasetnim obrusom



77

Koncentrirana moč za hitrejše začetno kuhanje do vrenja
Hitrost kuhalnih plošč Miele

Filozofije upravljanja in zasnova kuhalnih plošč za povsem 
preprosto kuhanje
Upravljanje in kuhalna polja kuhalnih plošč Miele

Filozofije upravljanjaHitrost Prilagodljiva kuhalna polja

EasyControl Plus Polje VarioExtraSpeed

DirectControl Polje za pečenje

DirectControl Plus PowerFlex

TwinBooster

PowerFlex
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Ekskluzivna oprema za dovršen užitek!
Prednosti kuhalnih plošč Miele*

Neposredna izbira
Tako udobno: hitra nastavitev prek cen-
tralne številčne lestvice.

Con@ctivity
Inovativno udobje: napa se av-

tomatsko odzove na nastavitve kuhalne 
plošče.

Indukcija PowerFlex
Vsestransko in prilagodljivo: 

hitro in brez težav se segrejejo tudi velike 
posode za kuhanje.

ExtraSpeed
Do 35 % prihranka časa**: z 

Mielejevo ekskluzivno tehnologijo imate 
več časa zase.

Timer
Izjemno premišljeno: s to funkcijo lahko 
npr. nastavite dodatni zvočni signal.

DirectControl Plus
Stopnje moči in čase pri tej različici upravljanja izbirate hitro in intuitiv-

no. Za vsako posamezno kuhalno polje je na voljo osvetljena številčna lestvica. Ko 
je kuhalna plošča izklopljena, številčne lestvice niso vidne – za čist, eleganten vi-
dez.

* odvisno od modela
** v primerjavi s 15 let staro električno kuhalno ploščo Miele
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Tipska/prodajna oznaka KM 5600 KM 6203 KM 6204
Vrsta gretja
Vrsta gretja električno električno električno
Izvedba
Kombinacija s podpultno pečico/neodvisna od podpultne pečice –/• –/• –/•
Dizajn
Okvir iz plemenitega jekla po celotnem obsegu • – •
Okrasni letvi iz plemenitega jekla spredaj in zadaj – – –
Fasetni obrus/za plosko vgradnjo –/– –/• –/–
Oprema kuhalnih polj
Število kuhalnih polj 4 4 4
Kuhalna polja PowerFlex
Število/premer v mm –/– –/– –/–
Moč v W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Kuhalno polje 

Položaj/vrsta/premer v mm/število posod pri plošči FlexTouch spredaj levo/enokrožno/180/– spredaj levo/Vario/100/180/–
spredaj levo/ExtraSpeed/120/ 
210/–

Moč v W/Booster/TwinBooster 1.800/–/– 600/1.800/–/– 1.200/2.900/–/–
Kuhalno polje 
Položaj/vrsta/premer v mm zadaj levo/enokrožno/145 zadaj levo/enokrožno/145 zadaj levo/enokrožno/145
Moč v W/Booster/TwinBooster 1.200/–/– 1.200/–/– 1.200/–/–
Kuhalno polje 

Položaj/vrsta/premer v mm zadaj desno/enokrožno/210
zadaj desno/ExtraSpeed/120/ 
210

zadaj desno/kuhalno polje/polje 
za pečenje/170 Ø, 265 širine

Moč v W/Booster/TwinBooster 2.200/–/– 1.200/2.900/–/– 1.500/2.400/–/–
Kuhalno polje 
Položaj/vrsta/premer v mm spredaj desno/enokrožno/145 spredaj desno/enokrožno/145 spredaj desno/enokrožno/145
Moč v W/Booster/TwinBooster 1.200/–/– 1.200/–/– 1.200/–/–
Udobna uporaba
Upravljanje prek prikazovalnika na dotik/senzorske tipke/gumbi –/•/– –/•/– –/•/–
Prepoznavanje prisotnosti in velikosti posode – – –
Razširitev kuhalnega polja – • •
Funkcija Stop & Go/funkcija ohranjanja toplote –/– •/– •/–
Nastavljiv zvočni signal/timer/avtomatsko kuhanje –/–/• •/•/• •/•/•
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov) • • •
Prikazi
Prikaz preostale toplote/prikaz stopenj moči •/• •/• •/•
Učinkovitost in trajnostnost
Izraba preostale toplote • • •
Omreženje gospodinjskih aparatov
Avtomatska funkcija Con@ctivity/Con@ctivity 2.0 –/– •/• •/•
Varnost
Varnostni izklop • • •
Funkcija fiksiranja nastavitev/zapora vklopa •/• •/• •/•
Nadzor napak/vgrajen hladilni ventilator/zaščita pred pregretjem •/–/• •/–/• •/–/•
Zaščita posode/prikaz preostale toplote –/• •/• •/•
Tehnični podatki
Mere v mm (Š x V x G) 574 x 42 x 504 592 x 40 x 492 614 x 38 x 514
Vgradna višina s priključno omarico v mm 47 49 47
Mere izreza v mm 560 x 490 596 x 496 600 x 500
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/varovalka v A 6,4/230/16 7,1/230/16 7,7/230/16
Priložena oprema
Strgalo za steklo/priključni kabel •/• •/• •/•
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV 699,00 1.039,00 1.089,00

Kuhalne plošče
Električne z grelniki Hilight

Tipska/prodajna oznaka KM 6212
Vrsta gretja
Vrsta gretja električno
Izvedba
Kombinacija s podpultno pečico/neodvisna od podpultne pečice –/•
Dizajn
Okvir iz plemenitega jekla po celotnem obsegu •
Okrasni letvi iz plemenitega jekla spredaj in zadaj –
Fasetni obrus/za plosko vgradnjo –/–
Oprema kuhalnih polj
Število kuhalnih polj 4
Kuhalna polja PowerFlex
Število/premer v mm –/–
Moč v W/Booster/TwinBooster –/–/–
Kuhalno polje 

Položaj/vrsta/premer v mm/število posod pri plošči FlexTouch
spredaj levo/ExtraSpeed/120/ 
210/–

Moč v W/Booster/TwinBooster 1.200/2.900/–/–
Kuhalno polje 
Položaj/vrsta/premer v mm zadaj levo/enokrožno/145
Moč v W/Booster/TwinBooster 1.200/–/–
Kuhalno polje 

Položaj/vrsta/premer v mm
zadaj desno/kuhalno polje/polje 
za pečenje/170 Ø, 290 širine

Moč v W/Booster/TwinBooster 1.500/2.600/–/–
Kuhalno polje 
Položaj/vrsta/premer v mm spredaj desno/enokrožno/180
Moč v W/Booster/TwinBooster 1.800/–/–
Udobna uporaba
Upravljanje prek prikazovalnika na dotik/senzorske tipke/gumbi –/•/–
Prepoznavanje prisotnosti in velikosti posode –
Razširitev kuhalnega polja –
Funkcija Stop & Go/funkcija ohranjanja toplote •/–
Nastavljiv zvočni signal/timer/avtomatsko kuhanje •/•/•
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov) •
Prikazi
Prikaz preostale toplote/prikaz stopenj moči •/•
Učinkovitost in trajnostnost
Izraba preostale toplote •
Omreženje gospodinjskih aparatov
Avtomatska funkcija Con@ctivity/Con@ctivity 2.0 •/•
Varnost
Varnostni izklop •
Funkcija fiksiranja nastavitev/zapora vklopa •/•
Nadzor napak/vgrajen hladilni ventilator/zaščita pred pregretjem •/–/•
Zaščita posode/prikaz preostale toplote •/•
Tehnični podatki
Mere v mm (Š x V x G) 764 x 38 x 504
Vgradna višina s priključno omarico v mm 47
Mere izreza v mm 750 x 490
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/varovalka v A 8,5/230/16
Priložena oprema
Strgalo za steklo/priključni kabel •/•
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV 1.199,00
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Tipska/prodajna oznaka KM 6115 KM 6304 KM 6322
Vrsta gretja
Vrsta gretja električno z indukcijo električno z indukcijo električno z indukcijo
Izvedba
Kombinacija s podpultno pečico/neodvisna od podpultne pečice –/• –/• –/•
Dizajn
Okvir iz plemenitega jekla po celotnem obsegu • • •
Okrasni letvi iz plemenitega jekla spredaj in zadaj – – –
Fasetni obrus/za plosko vgradnjo –/– –/– –/–
Oprema kuhalnih polj
Število kuhalnih polj 4 4 4
Kuhalna polja PowerFlex
Število/premer v mm –/– 2/150 – 230 2/150 – 230
Moč v W/Booster/TwinBooster –/–/– 2.100/3.000/3.700 2.100/3.000/3.700
Kuhalno polje 
Položaj/vrsta/premer v mm/število posod pri plošči FlexTouch spredaj levo/Vario/160 – 230/– spredaj levo/Vario/140 – 200/– spredaj levo/Vario/140 – 200/–
Moč v W/Booster/TwinBooster 2.300/3.000/3.700 1.850/3.000/– 1.850/3.000/–
Kuhalno polje 
Položaj/vrsta/premer v mm zadaj levo/Vario/100 – 160 zadaj levo/Vario/100 – 160 zadaj levo/Vario/100 – 160
Moč v W/Booster/TwinBooster 1.400/2.200/– 1.400/2.200/– 1.400/2.200/–
Kuhalno polje 

Položaj/vrsta/premer v mm zadaj desno/Vario/140 – 200
desno/območje PowerFlex/ 
230 x 390

desno/območje PowerFlex/ 
230 x 390

Moč v W/Booster/TwinBooster 1.850/3.000/– 3.400/4.800/7.400 3.400/4.800/7.400
Kuhalno polje 
Položaj/vrsta/premer v mm spredaj desno/Vario/140 – 200 –/–/– –/–/–
Moč v W/Booster/TwinBooster 1.850/3.000/– –/–/– –/–/–
Udobna uporaba
Upravljanje prek prikazovalnika na dotik/senzorske tipke/gumbi –/•/– –/•/– –/•/–
Prepoznavanje prisotnosti in velikosti posode • • •
Razširitev kuhalnega polja • • •
Funkcija Stop & Go/funkcija ohranjanja toplote –/• •/• •/•
Nastavljiv zvočni signal/timer/avtomatsko kuhanje •/•/• •/•/• •/•/•
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov) • • •
Prikazi
Prikaz preostale toplote/prikaz stopenj moči •/• •/• •/•
Učinkovitost in trajnostnost
Izraba preostale toplote • • •
Omreženje gospodinjskih aparatov
Avtomatska funkcija Con@ctivity/Con@ctivity 2.0 –/– •/• •/•
Varnost
Varnostni izklop • • •
Funkcija fiksiranja nastavitev/zapora vklopa •/• •/• •/•
Nadzor napak/vgrajen hladilni ventilator/zaščita pred pregretjem •/•/• •/•/• •/•/•
Zaščita posode/prikaz preostale toplote –/• –/• –/•
Tehnični podatki
Mere v mm (Š x V x G) 574 x 16 x 504 614 x 16 x 514 614 x 16 x 514
Vgradna višina s priključno omarico v mm 48 48 48
Mere izreza v mm 560 x 490 600 x 500 600 x 500
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/varovalka v A 7,4/230/16 7,4/230/16 7,4/230/16
Priložena oprema
Strgalo za steklo/priključni kabel –/• –/• –/•
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV 1.049,00 1.129,00 1.359,00

Kuhalne plošče
Indukcijske

Tipska/prodajna oznaka KM 6323 KM 6328-1 KM 6347
Vrsta gretja
Vrsta gretja električno z indukcijo električno z indukcijo električno z indukcijo
Izvedba
Kombinacija s podpultno pečico/neodvisna od podpultne pečice –/• –/• –/•
Dizajn
Okvir iz plemenitega jekla po celotnem obsegu – • •
Okrasni letvi iz plemenitega jekla spredaj in zadaj – – –
Fasetni obrus/za plosko vgradnjo –/• –/– –/–
Oprema kuhalnih polj
Število kuhalnih polj 4 4 4
Kuhalna polja PowerFlex
Število/premer v mm 2/150 – 230 4/150 x 230 2/150 – 230
Moč v W/Booster/TwinBooster 2.100/3.000/3.700 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.700
Kuhalno polje 
Položaj/vrsta/premer v mm/število posod pri plošči FlexTouch spredaj levo/Vario/140 – 200/– center levo/PowerFlex/230 x 390 spredaj levo/Vario/160 – 230/–
Moč v W/Booster/TwinBooster 1.850/3.000/– 3.400/4.800/7.300 2.300/3.000/3.700
Kuhalno polje 
Položaj/vrsta/premer v mm zadaj levo/Vario/100 – 160 desno/PowerFlex/230 x 390 zadaj levo/Vario/100 – 160
Moč v W/Booster/TwinBooster 1.400/2.200/– 3.400/4.800/7.300 1.400/2.200/–
Kuhalno polje 

Položaj/vrsta/premer v mm
desno/območje PowerFlex/ 
230 x 390 –/–/–

desno/območje PowerFlex/ 
230 x 390

Moč v W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.400 –/–/– 3.400/4.800/7.400
Kuhalno polje 
Položaj/vrsta/premer v mm –/–/– –/–/– –/–/–
Moč v W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Udobna uporaba
Upravljanje prek prikazovalnika na dotik/senzorske tipke/gumbi –/•/– –/•/– –/•/–
Prepoznavanje prisotnosti in velikosti posode • • •
Razširitev kuhalnega polja • – •
Funkcija Stop & Go/funkcija ohranjanja toplote •/• •/• •/•
Nastavljiv zvočni signal/timer/avtomatsko kuhanje •/•/• •/•/• •/•/•
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov) • – •
Prikazi
Prikaz preostale toplote/prikaz stopenj moči •/• •/• •/•
Učinkovitost in trajnostnost
Izraba preostale toplote • • •
Omreženje gospodinjskih aparatov
Avtomatska funkcija Con@ctivity/Con@ctivity 2.0 •/• –/• •/•
Varnost
Varnostni izklop • • •
Funkcija fiksiranja nastavitev/zapora vklopa •/• •/• •/•
Nadzor napak/vgrajen hladilni ventilator/zaščita pred pregretjem •/•/• •/•/• •/•/•
Zaščita posode/prikaz preostale toplote –/• –/• –/•
Tehnični podatki
Mere v mm (Š x V x G) 592 x 18 x 492 626 x 13 x 526 764 x 16 x 504
Vgradna višina s priključno omarico v mm 51 45 48
Mere izreza v mm 596 x 496 560X490 750 x 490
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/varovalka v A 7,4/230/16 7,3/230/16 7,4/230/16
Priložena oprema
Strgalo za steklo/priključni kabel –/• –/• –/•
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV 1.399,00 1.499,00 1.639,00
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Tipska/prodajna oznaka KM 6381 KM 6366-1
Vrsta gretja
Vrsta gretja električno z indukcijo električno z indukcijo
Izvedba
Kombinacija s podpultno pečico/neodvisna od podpultne pečice –/• –/•
Dizajn
Okvir iz plemenitega jekla po celotnem obsegu – •
Okrasni letvi iz plemenitega jekla spredaj in zadaj – –
Fasetni obrus/za plosko vgradnjo •/– –/–
Oprema kuhalnih polj
Število kuhalnih polj 4 6
Kuhalna polja PowerFlex
Število/premer v mm 4/150 x 230 6/150 x 230
Moč v W/Booster/TwinBooster 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.650
Kuhalno polje 
Položaj/vrsta/premer v mm/število posod pri plošči FlexTouch center levo/PowerFlex/230 x 390 center levo/PowerFlex/230 x 390
Moč v W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.300 3.400/3.700/–
Kuhalno polje 
Položaj/vrsta/premer v mm desno/PowerFlex/230 x 390 center/PowerFlex/230 x 390
Moč v W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.300 3.400/4.800/7.300
Kuhalno polje 
Položaj/vrsta/premer v mm –/–/– desno/PowerFlex/230 x 390
Moč v W/Booster/TwinBooster –/–/– 3.400/4.800/7.300
Kuhalno polje 
Položaj/vrsta/premer v mm –/–/– –/–/–
Moč v W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/–
Udobna uporaba
Upravljanje prek prikazovalnika na dotik/senzorske tipke/gumbi –/•/– –/•/–
Prepoznavanje prisotnosti in velikosti posode • •
Razširitev kuhalnega polja – –
Funkcija Stop & Go/funkcija ohranjanja toplote •/• •/•
Nastavljiv zvočni signal/timer/avtomatsko kuhanje •/•/• •/•/•
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov) • –
Prikazi
Prikaz preostale toplote/prikaz stopenj moči •/• •/•
Učinkovitost in trajnostnost
Izraba preostale toplote • •
Omreženje gospodinjskih aparatov
Avtomatska funkcija Con@ctivity/Con@ctivity 2.0 –/• –/•
Varnost
Varnostni izklop • •
Funkcija fiksiranja nastavitev/zapora vklopa •/• •/•
Nadzor napak/vgrajen hladilni ventilator/zaščita pred pregretjem •/•/• •/•/•
Zaščita posode/prikaz preostale toplote –/• –/•
Tehnični podatki
Mere v mm (Š x V x G) 916 x 13 x 416 806 x 13 x 526
Vgradna višina s priključno omarico v mm – 45
Mere izreza v mm 886 x 386 780 x 500
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/varovalka v A 7,3/230/16 11,0/230/16
Priložena oprema
Strgalo za steklo/priključni kabel –/• –/•
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV 1.999,00 2.069,00

Kuhalne plošče
Indukcijske
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Fleksibilna zasnova kuhalnih polj
Kuhalne plošče Miele imajo kuhalna polja ali plinske gorilnike raz-
ličnih velikosti in oblik. Tako lahko optimalno uporabljate lonce in 
ponve vseh oblik in velikosti. Številne kuhalne plošče pa vam nu-
dijo tudi velika polja za pečenje.

Funkcija fiksiranja nastavitev in zapora vklopa
Funkcija fiksiranja nastavitev preprečuje neželeno spreminjanje iz-
branih stopenj moči med kuhanjem, zapora vklopa pa ščiti pred 
nenamernim ali nepooblaščenim vklopom kuhalne plošče, npr. če 
so v bližini otroci. Slednjo lahko aktivirate pri izklopljeni kuhalni 
plošči.

Funkcija ohranjanja toplote
S to funkcijo lahko jedi ohranjate tople na idealen način – 
ne glede na količino. Inteligentni nadzor temperature dna 
posode omogoča, da imajo jedi ravno pravšnjo tempera-

turo za uživanje, ne da bi se prijele dna posode. Tako se lahko 
povsem posvetite načrtovanju preostalega menija.

Individualne možnosti nastavitve
Osnovne nastavitve kuhalne plošče lahko enostavno prilagodite 
svojim individualnim zahtevam. Tako lahko spremenite npr. hitrost 
odziva senzorskih tipk.

Indukcija PowerFlex 
Kuhalna polja PowerFlex so posebej vsestranska in pri-
lagodljiva. Naj gre za posamezne posode za kuhanje, 
posebno velike lonce za testenine ali pa pekače – vse 

lahko uporabite brez težav. Edinstvena je neprekosljiva hitrost z 
močjo funkcije Booster do 7,4 kW. Seveda imajo kuhalna polja 
PowerFlex tudi preizkušeno tehnologijo Miele TwinBooster.

Izklop kuhalnega polja, če na njem ni posode
Če na vklopljenem kuhalnem polju električne kuhalne plošče z in-
dukcijo ni posode ali je na njem neprimerna posoda, se dovod 
energije prekine oz. se sploh ne vzpostavi.

Prepoznavanje velikosti posode
Znotraj oznak kuhalnega polja električna kuhalna plošča z induk-
cijo zazna velikost posode in dovaja energijo samo na to površino. 
Tako se energija uporablja kar najbolj učinkovito.

Prikaz preostale toplote
Pri kuhalnih ploščah Miele ima vsako kuhalno polje svoj prikaz 
preostale toplote. Ta vas opomni, da se ne smete dotakniti vroče-
ga kuhalnega polja ali nanj odložiti predmeta, ki je občutljiv za vi-
soke temperature. Po drugi strani vam omogoča, da ciljno izkori-
stite preostalo toploto in s tem prihranite energijo.

Avtomatsko kuhanje
Ta Mielejeva avtomatika visoko začetno moč, ki se uporabi za hi-
tro začetno kuhanje, avtomatsko preklopi na nižjo stopnjo moči, ki 
je potrebna za nadaljnje kuhanje. Tako ne morete več pozabiti na 
pravočasno zmanjšanje moči in jedi se ne morejo prismoditi. Po-
leg tega prihranite energijo.

Con@ctivity in Con@ctivity 2.0
Z inovativno funkcijo Con@ctivity kuhalna plošča komu-
nicira s kuhinjsko napo. Napa se avtomatsko odzove na 
nastavitve kuhalne plošče in ustrezno prilagodi moč 

ventilatorja. Avtomatsko se vklopi tudi osvetlitev nape. Ogromna 
pridobitev za udobje – izključno pri Miele.

DirectControl
S centralno številčno lestvico upravljate vsa kuhalna po-
lja. Stopnje moči in čase lahko izbirate neposredno, hitro 
in intuitivno. Posebej udobno: preprosta nastavitev ča-

sov in timerja.

DirectControl Plus
Stopnje moči in čase lahko izbirate hitro in intuitivno. Za 
vsako posamezno kuhalno polje je na voljo osvetljena 
številčna lestvica. Ko je kuhalna plošča izklopljena, šte-

vilčne lestvice niso vidne – za čist, eleganten videz.

EcoGlass
Steklokeramične plošče Miele so izdelane brez dodatka 
arzena in antimona. Material je sestavljen iz skoraj 100 
% naravnih surovin, torej je prijazen do okolja.

Energijska učinkovitost na vseh področjih
S kuhalnimi ploščami Miele ne prihranite le časa, temveč tudi 
energijo. Mielejeva indukcijska kuhalna plošča porabi za kuhanje 
do vrenja do 30 % manj energije kot električna kuhalna plošča s 
sevalnim gretjem. Toda tudi Mielejeve električne kuhalne plošče 
znajo svojo energijo ciljno uporabiti: hitra funkcija ExtraSpeed 
kljub 35 % krajšemu času kuhanja do vrenja ne porabi nič več 
energije kot običajno kuhalno polje HiLight.

Enostavno čiščenje steklokeramike
Steklokeramiko lahko zelo enostavno očistite. Ker je njena površi-
na gladka, prelito tekočino in drugo umazanijo hitro in zlahka od-
stranite. Še posebej preprosto je to pri indukcijskih kuhalnih plo-
ščah, saj pri teh površina ostane razmeroma hladna, zato se na 
njej komaj kaj zažge.

ExtraSpeed
Električne kuhalne plošče Miele s funkcijo ExtraSpeed 
so najhitrejše električne kuhalne plošče na svetu*. Z ino-
vativno tehnologijo, ki jo sestavljajo 3 komponente in je 

na voljo samo pri Miele, na kuhalnih poljih ExtraSpeed prihranite 
pri kuhanju do vrenja do 35 % časa*. To omogočajo inteligentno 
preklapljanje, večja moč grelnikov in učinkovitejši nadzor tempe-
rature.

Koriste informacije
Slovarček izrazov o kuhalnih ploščah Miele

Stop & Go
Je pozvonilo pri vratih? S funkcijo Stop&Go lahko sto-
pnjo moči vseh kuhalnih polj z enim samim pritiskom na 
tipko zmanjšate na stopnjo 1. Tako lahko kuhalno ploščo 

za kratek čas pustite brez nadzora, ne da bi vam kar koli prekipelo 
ali se prismodilo. Ko se vrnete, s ponovnim pritiskom na tipko 
znova aktivirate predhodno nastavljene stopnje moči.

Timer
Timer kuhalne plošče vam pomaga, da svoj kuhinjski vsakdan na-
črtujete nekoliko bolj sproščeno. Odvisno od modela lahko deni-
mo nastavite avtomatski izklop določenega kuhalnega polja ali pa 
opozorilni zvočni signal, neodvisen od funkcij kuhalnega polja.

Učinkovitost in varnost
Pri kuhanju z indukcijo toplota nastaja samo tam, kjer je potrebna: 
v dnu posode. Kuhanje z indukcijo je izjemno učinkovito, saj se to-
plota nikjer ne izgublja. Je tudi posebej varno, ker steklokeramika 
ostane razmeroma hladna.

Varnostni izklop
Za vsako stopnjo moči je določeno maksimalno trajanje delova-
nja. Če se določeno kuhalno polje segreva neobičajno dolgo časa 
z isto stopnjo moči, se avtomatsko izklopi.

Zaščita pred pregretjem in nadzor napak
Vsako kuhalno polje je opremljeno z zaščito pred pregretjem. Ta 
ob ekstremni obremenitvi avtomatsko izklopi gretje kuhalnega po-
lja, preden bi se lahko steklokeramika ali drugi sestavni deli pre-
greli. Če je na upravljalni površini predmet ali tekočina, se kuhalna 
plošča prav tako avtomatsko izklopi. Tako ste vedno zaščiteni 
pred neželenimi nastavitvami.

*V primerjavi s 15 let staro električno kuhalno ploščo Miele
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Popolno prilagojena vašim potrebam
Konstrukcija, izvedba in velikost plinske kuhalne plošče Miele

Klasična
Širina 60 cm – kuhalna 
plošča s 4 gorilniki

Velika
Širina 80 cm - kuhalna 
plošča s 5 gorilniki

Konstrukcija Izvedba

VelikostPlinska kuhalna plošča
Mielejeva plinska kuhalna plošča je bila 
vedno nameščena neodvisno od pečic. 
Prostor pod kuhalno ploščo je tedaj na vo-
ljo za elemente s predali ali za omare. 
Tako ste pri načrtovanju svoje kuhinje pov-
sem fleksibilni.

Plin
Plin je primarna energija. To pomeni, da gre za obliko 
energije, ki prihaja iz narave, in za to, da jo uporabimo, 
ne potrebuje nobenega postopka pretvorbe več. Zato je 
kuhanje s plinom posebej okolju prijazno. Plin pa ima že 
tudi dolgo tradicijo. Prvi plinski štedilniki so nastali že v 
19. stoletju, dolgo pred pojavom električnih kuhalnih 
plošč.

Filozofija upravljanjaDizajn

Čista eleganca – plinska kuhalna plošča 
na steklokeramični podlagi

Pravi okvir za vaše kuharske umetnije
Dizajn in filozofija upravljanja plinskih kuhalnih plošč Miele

Plinske kuhalne plošče brez 
elektronike
Plinske kuhalne plošče Mie-
le so opremljene z varnostno 
funkcijo GasStop. Ta v prime-
ru, da plamen ugasne, poskrbi 
za takojšnjo prekinitev dovoda 
plina. Tako plin ne more ne-
nadzorovano uhajati.

Plinske kuhalne plošče z 
elektroniko
Funkcija QuickStart poskrbi za 
hitrejši vžig, funkcija GasStop 
& ReStart pa za avtomatski 
ponovni vžig v primeru, da 
plamen ugasne.
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Ekskluzivna oprema za dovršen užitek!
Prednosti plinskih kuhalnih plošč Miele*

Individualni dizajn
Privlačen dizajn za dober okus: elegantna stekloke-
ramika.

Emajlirani nosilci za posodo in deli gorilnikov
Nič ni tako vzdržljivo in lažje za čiščenje: emajlirani 
nosilci iz litine in glave gorilnikov s prevleko 
PerfectClean.

Plin – učinkovit in okolju prijazen
Ekološko in ekonomsko ugodno: kuhanje s plinom.

Električni vžig z upravljanjem z eno roko
Vžigalice ali vžigalnik so odveč: z inteligentno teh-
niko se gorilniki avtomatsko prižgejo.

Upravljanje z gumbi na sprednji strani
Enostavno in neposredno uravnavanje: udobno 
uravnavanje moči prek priročnih gumbov.

Nosilec za posodo ComfortClean
Hitro čiščenje: nosilec za posodo preprosto snamete 
in ga pomijete v pomivalnem stroju. Tako se lepota 
kuhalne plošče še dolgo ohrani.

* Odvisno od modela
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Tipska/prodajna oznaka KM 3010 KM 3034
Vrsta gretja
Vrsta gretja plin plin
Izvedba
Neodvisna od podpultne pečice • •
Dizajn
Elegantna steklokeramična površina • •
Okvir iz plemenitega jekla po celotnem obsegu • •
Okrasni letvi iz plemenitega jekla spredaj in zadaj • –
Površina iz plemenitega jekla – –
Nosilec za posodo iz litine (mat črn, emajliran) • •
Oprema kuhalnih polj
Število kuhalnih polj 4 5
Kuhalno polje 

Položaj/vrsta/premer v mm
spredaj levo/močni gorilnik/ 
140 – 240

spredaj levo/močni gorilnik/ 
140 – 240

Moč v W 3.000 3.000
Kuhalno polje 

Položaj/vrsta/premer v mm
zadaj levo/varčni gorilnik/ 
100 – 200

zadaj levo/varčni gorilnik/ 
100 – 200

Moč v W 1.000 1.000
Kuhalno polje 

Položaj/vrsta/premer v mm
zadaj desno/normalni gorilnik/ 
100 – 220 sredina/dvojni vok/140 – 260

Moč v W 1.800 5.000
Kuhalno polje 

Položaj/vrsta/premer v mm
spredaj desno/normalni gorilnik/ 
120 – 220

zadaj desno/normalni gorilnik/ 
120 – 220

Moč v W 1.800 1.800
Kuhalno polje 

Položaj/vrsta/premer v mm –
spredaj desno/normalni gorilnik/ 
120 – 220

Moč v W – 1.800
Udobna uporaba
Gumbi • •
Nastavljiv zvočni signal – •
Električni vžig z upravljanjem z eno roko/QuickStart •/– –/•
Enostavno čiščenje
Steklokeramika z enostavnim čiščenjem • •
Nosilec za posodo primeren za strojno pomivanje • •
Varnost
Varnostni izklop – •
Zapora vklopa – •
Prikaz visoke temperature/prikaz delovanja –/– •/•
Hitri izklop – •
GasStop/GasStop & ReStart •/– –/•
Tehnični podatki
Mere v mm (Š x V x G) 626 x 46 x 526 806 x 46 x 526
Vgradna višina s priključno omarico v mm 71 Odvisno od vgradnje
Mere izreza v mm 560 – 600 x 490 – 500 750 – 780 x 490 – 500
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/varovalka v A 0,025/230/10 0,025/230/10
Priložena oprema
Strgalo za steklo/priključni kabel –/• –/•
Komplet šob za utekočinjeni plin/zemeljski plin • •
Obroč za vok/obroč za manjše posode – •
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV 899,00 1.399,00

Kuhalni plošči
Plinski

Individualni dizajn
Profesionalni videz plemenitega jekla ali elegantna steklokeramika 
– Miele ponuja privlačne različice dizajna za vsako kuhinjsko oko-
lje.

Nastavljiv zvočni signal
Nastavljiv zvočni signal vaše plinske kuhalne plošče vam pomaga, 
da svoj kuhinjski vsakdan načrtujete bolj sproščeno. Za vsak po-
samezni gorilnik lahko nastavite svoj čas. Ko je dosežen nastavlje-
ni čas, vas zvočni signal opozori, da je vaša jed pripravljena. Tako 
je uspešna priprava vašega menija še bolj enostavna!

Funkcija QuickStart
Brez pritiskanja in zadrževanja gumba: vse plinske ku-
halne plošče z elektroniko lahko vklopite posebej eno-
stavno in udobno.

Varnostni izklop
Če gorilnik deluje nenavadno dolgo, se dovod plina avtomatsko 
prekine. To zagotavlja varnost – in vedno dober občutek.

Gorilnik za vok
Plinska kuhalna plošča in kuhanje z vokom – to preprosto spada 
skupaj. Miele ponuja gorilnik za vok v dveh različicah: enojni goril-
nik za vok z enotnim uravnavanjem moči za oba kroga plamena in 
dvojni gorilnik za vok, pri katerem lahko kroga plamena uravnava-
te ločeno.

Nosilec za posodo ComfortClean 
Plinske kuhalne plošče Miele imajo nosilce za posodo, ki 
jih lahko pomivate v pomivalnem stroju. Temeljito čišče-
nje in ohranjanje vrednosti plinske kuhalne plošče je zato 

posebej enostavno in zahteva le malo časa.

Električni vžig z upravljanjem z eno roko
Dovršena tehnika omogoča avtomatsko prižiganje gorilnikov. 
Upravljalni gumb lahko preprosto in udobno z eno roko zavrtite in 
ga med postopkom vžiga zadržite.

Emajlirani nosilci za posodo in deli gorilnikov
Plinske kuhalne plošče Miele so opremljene z emajlirani-
mi nosilci za posodo, ki so izdelani iz litine. Robustni in 
vzdržljivi so viden znak prvovrstne kakovosti. Nekatere 

plinske kuhalne plošče so poleg tega opremljene z glavami goril-
nikov s prevleko PerfectClean, ki s svojimi lastnostmi proti prije-
manju izjemno olajša čiščenje

Raznolika opremljenost z gorilniki 
Plinske kuhalne plošče Miele nudijo najrazličnejše velikosti gorilni-
kov. 
Od majhnih varčnih gorilnikov za počasno in nežno kuhanje do iz-
jemno močnih gorilnikov za vok za velike količine in hitro začetno 
kuhanje. Za vsako vrsto uporabe prava moč! 
 
Upravljanje z gumbi na sprednji strani
Plinske kuhalne plošče Miele imajo priročne gumbe iz plastike ali 
kovine. Z njimi je uravnavanje moči posebej enostavno in varno.

Plin - učinkovit in okolju prijazen
Plin je primarna energija. Za razliko od proizvodnje električne 
energije med njegovo pretvorbo ne nastajajo nobene škodljive 
snovi.

Plinske kuhalne plošče z elektroniko
Z inteligentnimi Mielejevimi značilnostmi opreme imajo kupci na 
voljo še več varnosti in udobja: funkcija QuickStart poskrbi za hi-
trejši vžig, funkcija GasStop & ReStart pa za avtomatski ponovni 
vžig v primeru, da plamen ugasne. Nekatere različice poleg tega 
nudijo še nastavljiv zvočni signal ter prikaz visoke temperature in 
preostale toplote.

GasStop
Vse plinske kuhalne plošče Miele so opremljene s termo-
električnim varovalom vžiga. Če plamen ugasne, npr. za-
radi prekipele jedi ali prepiha, varovalo vžiga prepreči 

nadaljnji dovod plina.

GasStop & ReStart
Zaradi prepiha ali prekipele jedi lahko plamen ugasne. 
Elektronika kuhalne plošče to prepozna in avtomatsko 
izvede ponovni vžig. Če ta ne uspe, se dovod plina takoj 

zapre – enostavno in varno.

Koristne informacije
Slovarček izrazov o plinskih kuhalnih ploščah Miele



94 95

Popolno prilagojeni vašim potrebam
Konstrukcija, izvedbe in raznolikost velikosti elementov Miele CombiSet

Konstrukcija

Izvedbe

Elementi CombiSet
Elemente CombiSet lahko vgradite v kuhinjski niz neodvisno od pečice. Prostor pod njimi je – odvisno od modela – potem na voljo za 
elemente s predali ali omare. Tako ste pri načrtovanju svoje kuhinje povsem fleksibilni.

Indukcija
Pri kuhanju z indukcijo nastaja toplota neposredno v dnu posode. 
Velikost posode kuhalna plošča avtomatsko zazna. Prednosti: 
skoraj nobenih izgub energije. Kuhanje je posebej varno, saj ob-
močje poleg kuhalnega polja ostane razmeroma hladno. Miele s 
posebnimi značilnostmi opreme poleg tega ponuja izjemno udo-
bje.

Plin
Intenzivno ali nežno kuhanje: vse je mogoče s klasičnimi plinskimi 
kuhalnimi ploščami Miele. Na voljo so v več širinah in z različno 
opremo. Elektronsko krmiljeni gorilniki elementov CombiSet se 
odlikujejo z inovativnimi lastnostmi za varnost in udobje.

Raznolikost velikosti

Radi kuhate z malo posodami ali pa z ve-
seljem pričarate obsežne menije, za katere 
potrebujete številne lonce in ponve? Miele 
pri nekaterih elementih CombiSet ponuja 
dve širini aparatov, ki jih lahko poljubno 
kombinirate.

Klasična – širina 288 mm
Udobna – širina 380 mm

Tako lahko oblikujete kombinacijo apara-
tov po svojih željah in imate vedno dovolj 
prostora za posodo za kuhanje.
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Kuhanje s posebneži
Eksoti med elementi Miele CombiSet

Žar
Meso, ribe ali zelenjava se na žaru spečejo 
še posebej slastno. Z dvema območjema, 
ki ju lahko ločeno uravnavate, lahko indivi-
dualno upravljate dovajanje toplote, npr. 
istočasno lahko pečete na žaru in ohranja-
te jedi tople. Povsem po vašem okusu: pri 
uporabi žara, napolnjenega z vodo, bodo 
živila še posebej sočna. Uporabite lahko 
tudi vulkanske kamne, da živila dobijo 
značilno aromo po žaru.

TepanYaki
Živila se pripravljajo neposredno na vroči 
plošči iz plemenitega jekla. Miele Te-
panYaki ima dva grelna kroga, ki ju lahko 
uporabljate ločeno: tako lahko hkrati pri-
pravljate oz. grejete več živil pri različnih 
temperaturah.
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Ekskluzivna oprema za dovršen užitek!
Prednosti elementov Miele CombiSet*

Okvirji iz plemenitega jekla
Enak dizajn okvirjev: ne glede na to, katero 
kombinacijo elementov CombiSet izbere-
te, njihov videz je vedno brezhiben.

Gumbi
Ustrezno udobje: kovinski gumbi dopol-
njujejo harmonični dizajn elementov Com-
biSet.

Nagnjena upravljalna plošča
Popoln videz: ergonomično razporejeni 
upravljalni elementi olajšajo upravljanje.

Prikazi
Varno in učinkovito: prikazovalnik z do tre-
mi načini prikaza.

GasStop & ReStart
Varno kuhanje: če plamen ugasne, se zno-
va prižge. Če to ne uspe, se prekine dovod 
plina.

*odvisno od modela

Elementi Miele CombiSet navdušujejo s svojimi posebnimi značilnostmi dizajna in 
udobja. Kljub samostojni funkcionalnosti vsakega posameznega aparata so vsi 
modeli oblikovani povsem enotno. Pri kombinirani vgradnji zagotavljajo homoge-
no, žlahtno celoto. Pridih izjemnega dizajna v vsaki kuhinji.
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Tipska/prodajna oznaka CS 1012–1 G CS 1312 BG CS 1212–1 I
Vrsta gretja
Vrsta gretja plin električno električno z indukcijo
Izvedba
Element CombiSet • • •
Dizajn
Površina iz plemenitega jekla • • •
Nosilec za posodo iz litine (mat črn, emajliran) • – –
Rešetka iz litine – • –
Kuhalno polje 

Položaj/vrsta/premer v mm
spredaj/normalni gorilnik/ 
100 – 200 –/–/– spredaj/Vario/100 – 160

Moč v W/Booster/TwinBooster 1.800/–/– –/–/– 1.400/2.200/–
Kuhalno polje 
Položaj/vrsta/premer v mm zadaj/močni gorilnik/140 – 220 –/–/– zadaj/Vario/160 – 230
Moč v W/Booster/TwinBooster 3.000/–/– –/–/– 2.300/3.000/3.700
Ostala kuhališča
Površina plošče Tepan v mm/moč plošče Tepan v W –/– –/– –/–
Površina žara v mm/moč žara v W –/– 250 x 210/3.000 –/–
Udobna uporaba
Upravljanje z gumbom • • •
Varnost
Prikaz preostale toplote/prikaz visoke temperature/prikaz delovanja •/–/• –/–/• •/–/•
Tehnični podatki
Mere v mm (Š x V x G) 288 x 57 x 520 288 x 100 x 520 288 x 57 x 520
Vgradna višina s priključno omarico v mm 106 170 73
Mere izreza v mm 272 x 500 272 x 500 272 x 500
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/varovalka v A 0,025/230/10 3,0/230 – 240/16 3,7/230 – 240/16
Priložena oprema
Strgalo za steklo/priključni kabel –/• –/• –/•
Vulkanski kamni/ščetka za čiščenje –/– •/• –/–
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV 899,00 979,00 1.129,00

Kuhalne plošče
CombiSet program

Tipska/prodajna oznaka CS 1327 Y
Vrsta gretja
Vrsta gretja električno
Izvedba
Element CombiSet •
Dizajn
Površina iz plemenitega jekla •
Nosilec za posodo iz litine (mat črn, emajliran) –
Rešetka iz litine –
Kuhalno polje 
Položaj/vrsta/premer v mm –/–/–
Moč v W/Booster/TwinBooster –/–/–
Kuhalno polje 
Položaj/vrsta/premer v mm –/–/–
Moč v W/Booster/TwinBooster –/–/–
Ostala kuhališča
Površina plošče Tepan v mm/moč plošče Tepan v W 190 x 290/2.400
Površina žara v mm/moč žara v W –
Udobna uporaba
Upravljanje z gumbom •
Varnost
Prikaz preostale toplote/prikaz visoke temperature/prikaz delovanja •/–/•
Tehnični podatki
Mere v mm (Š x V x G) 380 x 58 x 520
Vgradna višina s priključno omarico v mm 78
Mere izreza v mm 364 x 500
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/varovalka v A 2,4 – 2,6/230 – 240/16
Priložena oprema
Strgalo za steklo/priključni kabel –/•
Vulkanski kamni/ščetka za čiščenje –/–
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV 1.899,00
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Širina aparatov
Radi kuhate z malo posodami ali pa z veseljem pričarate obsežne 
menije, za katere potrebujete številne lonce in ponve? Miele pri 
nekaterih elementih CombiSet ponuja tri širine aparatov, ki jih lah-
ko poljubno kombinirate. Tako lahko oblikujete kombinacijo apara-
tov po svojih željah in imate vedno dovolj prostora za posodo za 
kuhanje.

TwinBooster
Koncentrirana moč za hitrejše začetno kuhanje do vre-
nja! Funkcija TwinBooster je na voljo izključno pri Miele-
ju. Omogoča bolj fleksibilno kuhanje, saj lahko individu-

alno razporedite moč indukcije. Moč dveh kuhalnih polj lahko po 
potrebi usmerite na eno samo kuhalno polje.

Vario kuhalno polje
Z vario kuhalnimi polji lahko fleksibilno uporabljate različne veliko-
sti posode.

Varnostni izklop
Če gorilnik deluje nenavadno dolgo, se dovod plina avtomatsko 
prekine. To zagotavlja varnost – in vedno dober občutek.

Elementi za prikaz
Vsak element CombiSet ima prikazovalnik z do tremi načini prika-
za (npr. preostala toplota). Za varno in učinkovito pripravo vaših 
jedi.

Funkcija ohranjanja toplote
S to funkcijo lahko jedi ohranjate tople na idealen način – 
ne glede na količino. Inteligentni nadzor temperature dna 
posode omogoča, da imajo jedi ravno pravšnjo tempera-

turo za uživanje, ne da bi se prijele dna posode. Tako se lahko 
povsem posvetite pripravi preostalega menija.

Funkcija QuickStart
Brez pritiskanja in zadrževanja gumba: vse plinske apa-
rate CombiSet lahko vklopite posebej enostavno in 
udobno.

GasStop & ReStart
Zaradi prepiha ali prekipele jedi lahko plamen ugasne. 
Elektronika aparata to prepozna in avtomatsko izvede 
ponovni vžig. Če ponovni vžig gorilnika ne uspe, se do-

vod plina takoj zapre – enostavno in varno.

Gumbi
Kakovostni kovinski gumbi poudarjajo profesionalni značaj apara-
tov.

Nagnjena upravljalna plošča
Še ena značilnost enotnega videza elementov CombiSet: ergono-
mično nagnjen upravljalni del, ki vam olajša upravljanje in skrbi za 
popoln videz.

Okvirji iz plemenitega jekla
Vsi elementi Miele CombiSet so obdani z masivnim plemenitim je-
klom. Dizajn okvirja je enoten v celotnem programu aparatov. To 
vam omogoča popolno združevanje elementov CombiSet v har-
monično celoto.

Polje za pečenje
Na polje za pečenje elementa Miele CombiSet lahko postavite ne 
samo okrogle, ampak tudi pravokotne posode za kuhanje ali pe-
čenje. S poljem za pečenje so opremljene električne kuhalne plo-
šče in električne kuhalne plošče z indukcijo.

Posebnost
Ambiciozno kuhanje zahteva profesionalno tehniko. Za takšne 
zahteve Miele ponuja tudi posebne aparate, kot so TepanYaki, Sa-
lamander, indukcijski vok, cvrtnik in žar. Odkrijte nov spekter gur-
manskih užitkov!

Koristne informacije
Slovarček izrazov o elementih Miele Combiset

Oprema za elemente CombiSet in kuhalne plošče

Plošča žara 
CSGP 1300

4 - delni komplet posode za kuhanje  
KMTS 5704

za pečenje na žaru in pečenje mesa, rib, zelenjave 
ipd.
• Uporabna na obeh straneh, ena stran rebrasta, 

druga gladka 
• Popolno prilagojena elementu Miele CombiSet 

CS 1312 BG
• Iz litega železa s posebnim emajlom
• Vključno s snemljivim ročajem za desničarje in le-

vičarje  
 

Mat. št. 7.094.100 189,- EUR

Vsebina: ponev s prevleko proti prijemanju 28 cm, 
kozica 16 cm – 1,5 l, lonec 18 cm – 2,5 l in lonec 20 
cm – 4,0 l

Mat. št. 6.690.350 346,80 EUR

Vmesna letev  
CSZL 1500

za povezavo več elementov CombiSet v en izrez
• Elegantna – vključno z letvijo iz plemenitega jekla 

za prekrivanje rež
• Uporaba pri montaži več elementov neposredno 

enega poleg drugega
• Vključno s prižemnimi vzmetmi za fiksiranje v iz-

rez

Mat. št. 7.381.410 69,- EUR
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Osupljive perspektive za zasnovo vaše kuhinje
Dizajni kuhinjskih nap Miele

Stenske, otočne, potopne in vgradne nape
Del vaše kuhinje, ki pritegne pogled

Stenska kuhinjska napa Otočna kuhinjska napa Potopna kuhinjska napa

Modeli

Vgradne kuhinjske nape

Izvlečna kuhinjska napa Stropna napa



Popolna napa za vašo kuhalno ploščo
Širine kuhinjskih nap Miele

Nape za majhne in srednje velike  
kuhinje
Na voljo je naslednja širina:
• 60 cm 

Nape za velike in odprte kuhinje
Na voljo so naslednje širine:
• 90 cm  • 100 cm
• 110 cm • 120 cm

Popolno ozračje v prostoru
Načini delovanja kuhinjskih nap Miele

Med kuhanjem, še posebej med cvrenjem, 
nastaja sopara, ki jo sestavljajo para, ma-
ščobni delci in vonjave. Če zraka iz pro-
stora ne odsesamo ali filtriramo, v prosto-
ru ostane sopara in vpliva na zrak v 
kuhinji. Sčasoma posledice postajajo vi-
dne na kuhinjski opremi, tapetah, stenah 
itd., kjer se kopičita maščoba in sopara. 
Obstajajo tri možnosti učinkovitega čišče-
nja zraka: odzračevanje, odzračevanje z 
zunanjim ventilatorjem in kroženje zraka.

Odzračevanje – izjemna učinkovitost in 
razvlaževanje

Odzračevanje z zunanjim ventilatorjem 
– učinkovitost in posebno tiho delovan-
je

Kroženje zraka – preprosto in 
učinkovito



108

Ekskluzivne lastnosti za čist zrak v prostoru
Prednosti kuhinjskih nap Miele*

Con@ctivity – avtomatska 
funkcija kuhinjskih nap Miele

Sočasno optimalno odzračevanje sopare in 
vonjav ter prihranek energije: kuhinjska 
napa Miele s funkcijo Con@ctivity to dela 
samodejno. Miele Con@ctivity omogoča 
povezavo med kuhinjsko napo in kuhalno 
ploščo. Informacije, ki jih posreduje kuhalna 
plošča, se prenesejo do nape. Ta uporabi 
podatke, da samodejno izbere ustrezno na-
stavitev ventilatorja in s tem ves čas zagota-
vlja optimalen zrak v prostoru. Na ta način 
se lahko povsem osredotočite na kuhanje. 
S funkcijo Con@ctivity vam ni treba skrbeti 
niti za izklop nape. Zaradi avtomatskega 
upravljanja se napa samodejno izklopi, ko 
nehate kuhati, da ne porabi več energije, 
kot je potrebno.

Filter z aktivnim ogljem 
 NoSmell

Učinkovito vpijanje vonjav: v načinu krože-
nja zraka filter vpije vonjave in jih popolno-
ma nevtralizira.

Maščobni filtri iz plemenitega jekla
Priročno čiščenje: visokokakovostni kovin-
ski maščobni filtri so primerni za strojno 
pomivanje in imajo zelo dolgo življenjsko 
dobo.

Akustični paket Miele
Učinkovit in zelo tih: ventilator je učinkovi-
to izoliran s posebnimi zvočnoizolacijskimi 
blazinami.

Miele CleanCover
Zaščita in preprosto čiščenje: zaprta, 
gladka površina preprečuje stik z električ-
nimi sestavnimi deli in motorjem.

Individualna prilagoditev vašim željam
Mnoge kuhinjske nape lahko naročite po 
meri, da lahko izberete želeno širino in vi-
šino ali celo prilagodite kot na vrhu dimni-
ka, da se prilega nagnjenosti vašega stro-
pa.

* Odvisno od modela
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Tipska/prodajna oznaka DA 5966 W SCREEN DA 416-6 PURISTIC DA 5496 W STEP
Izvedba
Stenska/otočna napa/stropni ventilator •/–/– •/–/– •/–/–
Dizajn
Možne individualne prilagoditve željam stranke • • •
Načini delovanja
Odzračevanje/kroženje zraka/zunanje delovanje •/•/– •/•/– •/•/–
Udobna uporaba
Tipke z LED/upravljanje na dotik na steklu •/– •/– •/–
Čas delovanja po izklopu 5/15 minut – – –
Nastavljiv prikaz zasičenosti maščobnega filtra/filtra z aktivnim 
ogljem –/– –/– –/–
Notranjost nape CleanCover, ki je enostavna za čiščenje • • •
Akustični paket – – –
Omreženje gospodinjskih aparatov
Avtomatska funkcija Con@ctivity/Con@ctivity 2.0 –/– –/– –/–
Filtrski sistem
Kovinski maščobni filtri iz plemenitega jekla, primerni za strojno 
pomivanje 1 2 2
Osvetlitev
Halogenska/LED •/– •/– •/–
Število x moč (W) 1 x 50 W 2 x 20 W 2 x 20 W
Posredna osvetlitev/osvetlitev steklenega roba spreminjajoče se barve –/– –/– –/–
Ventilator
Izmenični motor (AC)/enosmerni motor (DC) •/– •/– •/–
Zmogljivost pretoka zraka pri maksimalnem prerezu odvodne cevi
Odzračevanje (ne velja za različico z zunanjim ventilatorjem)
Pri stopnji moči 3: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 360 350 350
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20µPa) 60/45 53/40 53/40
Pri intenzivni stopnji: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 530 500 500
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20µPa) 69/54 61/48 61/48
Kroženje zraka
Pri stopnji moči 3: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 270 250 250
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20µPa) 68/53 61/48 61/48
Pri intenzivni stopnji: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 350 350 350
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20µPa) 73/58 67/54 67/54
Tehnični podatki
Skupna višina nape pri odzračevanju in zunanjem ventilatorju v 
mm/pri kroženju zraka v mm 840 – 1.020/840 – 1.160 685 – 1.005/815 – 1.135 685 – 1.005/815 – 1.135
Širina/višina/globina ohišja nape v mm 595/134/520 598/62/500 898/57/520
Minimalni odmik nad električno kuhalno ploščo/plinsko kuhalno 
ploščo v mm 450/650 450/650 450/650
Skupna priključna moč v W/napetost v V/varovalka v A 250/230/10 160/230/10 160/230/10
Navodila za montažo
Priključek za odvod zraka zgoraj/zadaj/ob strani •/•/– •/•/– •/•/–
Premer odzračevalnega nastavka v mm 150 150 150
Teleskopsko nastavljiv kamin/teleskopsko nastavljivo stensko držalo •/– •/– •/–
Priložena oprema
Zaporna loputa za zunanji zrak/kretnica za preusmeritev za krože-
nje zraka/filter z aktivnim ogljem •/–/– •/–/– •/–/–
Dodatna oprema
Komplet za predelavo na kroženje zraka/filter z aktivnim ogljem DUW20/DKF 11-1 DUW20/DKF 12-1 DUW20/DKF 12-1
Komunikacijski modul za Con@ctivity XKM 2000 DA – – –
Krmilni modul DSM 400/DSM 406 •/– •/– •/–
Dušilnik zvoka DASD 150/zidna škatla DMK 150 •/• •/• •/•
Daljinsko upravljanje DARC 6 – – –
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV 699,00 949,00 1.099,00

Kuhinjske nape
Stenske

Tipska/prodajna oznaka DA 6096 WING
Izvedba
Stenska/otočna napa/stropni ventilator •/–/–
Dizajn
Možne individualne prilagoditve željam stranke –
Načini delovanja
Odzračevanje/kroženje zraka/zunanje delovanje •/•/–
Udobna uporaba
Tipke z LED/upravljanje na dotik na steklu •/–
Čas delovanja po izklopu 5/15 minut –
Nastavljiv prikaz zasičenosti maščobnega filtra/filtra z aktivnim 
ogljem –/–
Notranjost nape CleanCover, ki je enostavna za čiščenje •
Akustični paket –
Omreženje gospodinjskih aparatov
Avtomatska funkcija Con@ctivity/Con@ctivity 2.0 –/–
Filtrski sistem
Kovinski maščobni filtri iz plemenitega jekla, primerni za strojno 
pomivanje 1
Osvetlitev
Halogenska/LED –/•
Število x moč (W) 2 x 4,5 W
Posredna osvetlitev/osvetlitev steklenega roba spreminjajoče se barve –/–
Ventilator
Izmenični motor (AC)/enosmerni motor (DC) •/–
Zmogljivost pretoka zraka pri maksimalnem prerezu odvodne cevi
Odzračevanje (ne velja za različico z zunanjim ventilatorjem)
Pri stopnji moči 3: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 400
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20µPa) 54/39
Pri intenzivni stopnji: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 650
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20µPa) 66/51
Kroženje zraka
Pri stopnji moči 3: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 320
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20µPa) 62/47
Pri intenzivni stopnji: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 520
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20µPa) 71/56
Tehnični podatki
Skupna višina nape pri odzračevanju in zunanjem ventilatorju v 
mm/pri kroženju zraka v mm 547/547
Širina/višina/globina ohišja nape v mm 898/547/523
Minimalni odmik nad električno kuhalno ploščo/plinsko kuhalno 
ploščo v mm 450/650
Skupna priključna moč v W/napetost v V/varovalka v A 210/230/10
Navodila za montažo
Priključek za odvod zraka zgoraj/zadaj/ob strani •/•/–
Premer odzračevalnega nastavka v mm 150
Teleskopsko nastavljiv kamin/teleskopsko nastavljivo stensko držalo –/–
Priložena oprema
Zaporna loputa za zunanji zrak/kretnica za preusmeritev za krože-
nje zraka/filter z aktivnim ogljem •/•/–
Dodatna oprema
Komplet za predelavo na kroženje zraka/filter z aktivnim ogljem DUW20/DKF 25-1
Komunikacijski modul za Con@ctivity XKM 2000 DA –
Krmilni modul DSM 400/DSM 406 •/–
Dušilnik zvoka DASD 150/zidna škatla DMK 150 •/•
Daljinsko upravljanje DARC 6 –
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV
Bela 1.099,00  
Črna 1.099,00 
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Tipska/prodajna oznaka DA 410-6 D PURISTIC DA 5106 D PONTE
DA 6690 D  
PURISTIC EDITION 6000

Izvedba
Stenska/otočna napa/stropni ventilator –/•/– –/•/– –/•/–
Dizajn
Možne individualne prilagoditve željam stranke • • •
Načini delovanja
Odzračevanje/kroženje zraka/zunanje delovanje •/–/– •/•/– •/•/–
Udobna uporaba
Tipke z LED/upravljanje na dotik na steklu •/– •/– –/•
Čas delovanja po izklopu 5/15 minut – • •
Nastavljiv prikaz zasičenosti maščobnega filtra/filtra z aktivnim 
ogljem –/– •/• •/•
Notranjost nape CleanCover, ki je enostavna za čiščenje • • •
Akustični paket – • •
Omreženje gospodinjskih aparatov
Avtomatska funkcija Con@ctivity/Con@ctivity 2.0 –/– –/tovarniško opremljena –/tovarniško opremljena
Filtrski sistem
Kovinski maščobni filtri iz plemenitega jekla, primerni za strojno 
pomivanje 3 1 3
Osvetlitev
Halogenska/LED •/– –/• –/•
Število x moč (W) 4 x 20 W 4 x 3 W 4 x 3 W
Posredna osvetlitev/osvetlitev steklenega roba spreminjajoče se barve –/– –/– –/–
Ventilator
Izmenični motor (AC)/enosmerni motor (DC) •/– •/– –/•
Zmogljivost pretoka zraka pri maksimalnem prerezu odvodne cevi
Odzračevanje (ne velja za različico z zunanjim ventilatorjem)
Pri stopnji moči 3: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 350 450 500
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20µPa) 53/40 61/48 55/40
Pri intenzivni stopnji: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 500 620 750
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20µPa) 61/48 69/56 65/50
Kroženje zraka
Pri stopnji moči 3: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) – – 350
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20µPa) –/– –/– 66/51
Pri intenzivni stopnji: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) – – 480
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20µPa) –/– –/– 72/57
Tehnični podatki
Skupna višina nape pri odzračevanju in zunanjem ventilatorju v 
mm/pri kroženju zraka v mm 690 – 990/750 – 1.060 740 – 1.020/800 – 1.110 705 – 1.005/765 – 1.075
Širina/višina/globina ohišja nape v mm 898/70/598 1.000/115/700 898/85/598
Minimalni odmik nad električno kuhalno ploščo/plinsko kuhalno 
ploščo v mm 450/650 450/650 550/650
Skupna priključna moč v W/napetost v V/varovalka v A 200/230/10 210/230/10 142/230/10
Navodila za montažo
Priključek za odvod zraka zgoraj/zadaj/ob strani •/–/– •/–/– •/–/–
Premer odzračevalnega nastavka v mm 150 150 150
Teleskopsko nastavljiv kamin/teleskopsko nastavljivo stensko držalo •/– •/– •/–
Priložena oprema
Zaporna loputa za zunanji zrak/kretnica za preusmeritev za krože-
nje zraka/filter z aktivnim ogljem •/–/– •/–/– •/–/–
Komunikacijski modul Con@ctivity 2.0 in stik za KM – • •
Dodatna oprema
Komplet za predelavo na kroženje zraka/filter z aktivnim ogljem DUI 32/DKF 12-1 DUI 32/DKF 12-2 DUI 32/DKF 12-3
Komunikacijski modul za Con@ctivity xKM 2000 DA – • –
Krmilni modul DSM 400/DSM 406 –/• –/• –/•
Dušilnik zvoka DASD 150/zidna škatla DMK 150 •/• •/• •/•
Daljinsko upravljanje DARC 6 – • •
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV
Plemenito jeklo CleanSteel 1.949,00 2.549,00 2.849,00
Havana rjava** – – 2.849,00
Briljantno bela** – – 2.849,00
Obsidian črna** – – 2.849,00

Tipska/prodajna oznaka DA 289-4 W FLYER DA 6296 W LUMEN
DA 6690 W  
PURISTIC EDITION 6000

Izvedba
Stenska/otočna napa/stropni ventilator •/–/– •/–/– •/–/–
Dizajn
Možne individualne prilagoditve željam stranke • • •
Načini delovanja
Odzračevanje/kroženje zraka/zunanje delovanje •/–/– •/•/– •/•/–
Udobna uporaba
Tipke z LED/upravljanje na dotik na steklu •/– •/– –/•
Čas delovanja po izklopu 5/15 minut • • •
Nastavljiv prikaz zasičenosti maščobnega filtra/filtra z aktivnim 
ogljem •/• •/• •/•
Notranjost nape CleanCover, ki je enostavna za čiščenje • • •
Akustični paket • • •
Omreženje gospodinjskih aparatov
Avtomatska funkcija Con@ctivity/Con@ctivity 2.0 tovarniško pripravljena/– –/tovarniško opremljena –/tovarniško opremljena
Filtrski sistem
Kovinski maščobni filtri iz plemenitega jekla, primerni za strojno 
pomivanje 1 3 3
Osvetlitev
Halogenska/LED •/– •/– –/•
Število x moč (W) 4 x 10 W 3 x 3 W/1 x 10 W 3 x 3 W
Posredna osvetlitev/osvetlitev steklenega roba spreminjajoče se barve –/– •/• –/–
Ventilator
Izmenični motor (AC)/enosmerni motor (DC) •/– •/– –/•
Zmogljivost pretoka zraka pri maksimalnem prerezu odvodne cevi
Odzračevanje (ne velja za različico z zunanjim ventilatorjem)
Pri stopnji moči 3: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 400 400 400
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20µPa) 52/39 53/40 51/36
Pri intenzivni stopnji: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 640 640 640
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20µPa) 63/50 65/52 63/48
Kroženje zraka
Pri stopnji moči 3: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) – 330 300
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20µPa) –/– 64/49 61/47
Pri intenzivni stopnji: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) – 490 490
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20µPa) –/– 71/56 71/57
Tehnični podatki
Skupna višina nape pri odzračevanju in zunanjem ventilatorju v 
mm/pri kroženju zraka v mm 960 – 1.320/– 680 – 1.000/810 – 1.130 710 – 1.030/840 – 1.160
Širina/višina/globina ohišja nape v mm 895/685/541 898/52/520 898/85/500
Minimalni odmik nad električno kuhalno ploščo/plinsko kuhalno 
ploščo v mm 365/365 450/650 450/650
Skupna priključna moč v W/napetost v V/varovalka v A 240/230/10 220/220/10 99/230/10
Navodila za montažo
Priključek za odvod zraka zgoraj/zadaj/ob strani •/•/– •/•/– •/•/–
Premer odzračevalnega nastavka v mm 150 150 150
Teleskopsko nastavljiv kamin/teleskopsko nastavljivo stensko držalo •/– •/• •/•
Priložena oprema
Zaporna loputa za zunanji zrak/kretnica za preusmeritev za krože-
nje zraka/filter z aktivnim ogljem •/–/– •/–/– •/–/–
Komunikacijski modul Con@ctivity 2.0 in stik za KM – • •
Dodatna oprema
Komplet za predelavo na kroženje zraka/filter z aktivnim ogljem –/– DUW20/DKF 12-1 DUW20/DKF 12-1
Komunikacijski modul za Con@ctivity xKM 2000 DA • – –
Krmilni modul DSM 400/DSM 406 •/– –/• –/•
Dušilnik zvoka DASD 150/zidna škatla DMK 150 •/• •/• •/•
Daljinsko upravljanje DARC 6 – • •
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV
Plemenito jeklo CleanSteel 1.679,00 1.849,00 2.049,00
Havana rjava** – – 2.049,00
Briljantno bela** – – 2.049,00
Obsidian črna** – – 2.049,00

Kuhinjske nape
Stenske

Kuhinjske nape
Otočne

* Dobavni rok 6 tednov * Dobavni rok 6 tednov
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Tipska/prodajna oznaka DA 2905
Izvedba
Stenska/otočna napa/stropni ventilator –/–/•
Dizajn
Možne individualne prilagoditve željam stranke –
Vsesavanje ob robovih z več območji •
Načini delovanja
Odzračevanje/kroženje zraka/zunanje delovanje •/•/–
Udobna uporaba
Tipke z LED/upravljanje na dotik na steklu/daljinsko upravljanje •/–/•
Čas delovanja po izklopu 5/15 minut •
Nastavljiv prikaz zasičenosti maščobnega filtra/filtra z aktivnim 
ogljem •/•
Notranjost nape CleanCover, ki je enostavna za čiščenje •
Akustični paket •
Napa z motornim pomikom –
Omreženje gospodinjskih aparatov
Avtomatska funkcija Con@ctivity tovarniško pripravljena
Filtrski sistem
Kovinski maščobni filtri iz plemenitega jekla, primerni za strojno 
pomivanje 4
Osvetlitev
Halogenska/LED –/•
Število x moč (W) 4 x 2 W
Posredna osvetlitev/osvetlitev steklenega roba spreminjajoče se barve –/–
Ventilator
Izmenični motor (AC)/enosmerni motor (DC) –/•
Zmogljivost pretoka zraka pri maksimalnem prerezu odvodne cevi
Odzračevanje (ne velja za različico z zunanjim ventilatorjem)
Pri stopnji moči 3: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 390
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20µPa) 54/39
Pri intenzivni stopnji: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 620
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20µPa) 67/52
Kroženje zraka
Pri stopnji moči 3: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 290
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20µPa) 62/47
Pri intenzivni stopnji: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 510
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20µPa) 70/55
Tehnični podatki
Skupna višina nape pri odzračevanju in zunanjem ventilatorju v 
mm/pri kroženju zraka v mm 310/310
Širina/višina/globina ohišja nape v mm 1.100/117/700
Minimalni odmik nad električno kuhalno ploščo/plinsko kuhalno 
ploščo v mm 550/650
Skupna priključna moč v W/napetost v V/varovalka v A 138/230/10
Navodila za montažo
Priključek za odvod zraka zgoraj/zadaj/ob strani •/•/•
Premer odzračevalnega nastavka v mm 150
Teleskopsko nastavljiv kamin/teleskopsko nastavljivo stensko držalo –/–
Priložena oprema
Zaporna loputa za zunanji zrak/kretnica za preusmeritev za krože-
nje zraka/filter z aktivnim ogljem •/–/–
Komunikacijski modul za Con@ctivity xKM 2000 DA •
Dodatna oprema
Komplet za predelavo na kroženje zraka/filter z aktivnim ogljem DUU2900/DKF 20-1
Krmilni modul DSM 400/DSM 406 •/–
Dušilnik zvoka DASD 150/zidna škatla DMK 150 •/•
Rob zaslona v steklu/plemenitem jeklu •/•
En paket 4 steklenih panel DRP 2900 vključen v ceno •
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV 2.579,00

Tipska/prodajna oznaka DA 6296 D LUMEN DA 7000 D AURA DA 6700 D AURA
Izvedba
Stenska/otočna napa/stropni ventilator –/•/– –/•/– –/•/–
Dizajn
Možne individualne prilagoditve željam stranke • • –
Načini delovanja
Odzračevanje/kroženje zraka/zunanje delovanje •/–/– –/•/– –/•/–
Udobna uporaba
Tipke z LED/upravljanje na dotik na steklu •/– –/• –/•
Čas delovanja po izklopu 5/15 minut • • •
Nastavljiv prikaz zasičenosti maščobnega filtra/filtra z aktivnim 
ogljem •/• •/• •/•
Notranjost nape CleanCover, ki je enostavna za čiščenje • • •
Akustični paket • – –
Omreženje gospodinjskih aparatov
Avtomatska funkcija Con@ctivity/Con@ctivity 2.0 –/tovarniško opremljena tovarniško pripravljena/– –/tovarniško opremljena
Filtrski sistem
Kovinski maščobni filtri iz plemenitega jekla, primerni za strojno 
pomivanje 3 4 2
Osvetlitev
Halogenska/LED –/• •/– –/•
Število x moč (W) 4 x 3 W/2 x 10 W 3 x 20 W 4 x 3 W
Posredna osvetlitev/osvetlitev steklenega roba spreminjajoče se barve •/• –/– –/–
Ventilator
Izmenični motor (AC)/enosmerni motor (DC) •/– •/– •/–
Zmogljivost pretoka zraka pri maksimalnem prerezu odvodne cevi
Odzračevanje (ne velja za različico z zunanjim ventilatorjem)
Pri stopnji moči 3: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 480 – –
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20µPa) 59/46 –/– –/–
Pri intenzivni stopnji: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 700 – –
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20µPa) 67/54 –/– –/–
Kroženje zraka
Pri stopnji moči 3: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) – 500 450
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20µPa) –/– 67/53 67/53
Pri intenzivni stopnji: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) – 600 600
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20µPa) –/– 70/56 74/59
Tehnični podatki
Skupna višina nape pri odzračevanju in zunanjem ventilatorju v 
mm/pri kroženju zraka v mm 670 – 970/730 – 1.040 –/500 – 1.500 –/500 – 1.500
Širina/višina/globina ohišja nape v mm 898/52/600 1.000/160/700 1.000/112/700
Minimalni odmik nad električno kuhalno ploščo/plinsko kuhalno 
ploščo v mm 450/650 550/650 450/650
Skupna priključna moč v W/napetost v V/varovalka v A 230/230/10 180/230/10 160/230/10
Navodila za montažo
Priključek za odvod zraka zgoraj/zadaj/ob strani •/–/– –/–/– –/–/–
Premer odzračevalnega nastavka v mm 150 – –
Teleskopsko nastavljiv kamin/teleskopsko nastavljivo stensko držalo •/– –/– –/–
Priložena oprema
Zaporna loputa za zunanji zrak/kretnica za preusmeritev za krože-
nje zraka/filter z aktivnim ogljem •/–/– –/–/• –/–/•
Komunikacijski modul Con@ctivity 2.0 in stik za KM • – •
Dodatna oprema
Komplet za predelavo na kroženje zraka/filter z aktivnim ogljem DUI 32/DKF 12-1 –/DKF 12-1 ali DKF 17-1 –/DKF 20-1 ali DKF 21-1
Komunikacijski modul za Con@ctivity XKM 2000 DA – • –
Krmilni modul DSM 400/DSM 406 •/– –/– –/–
Dušilnik zvoka DASD 150/zidna škatla DMK 150 •/• –/– –/–
Daljinsko upravljanje DARC 6 –/– –/– –/–
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV 2.859,00 2.739,00 3.089,00

Kuhinjske nape
Otočne

Kuhinjske nape
Stropna
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Tipska/prodajna oznaka DA 6890 LEVANTAR
Izvedba
Potopna napa •
Dizajn
Možne individualne prilagoditve željam stranke –
Načini delovanja
Odvod zraka/kroženje zraka/zunanje delovanje •/•/–
Udobna uporaba
Tipke z LED/upravljanje na dotik na steklu –/•
Čas delovanja po izklopu 5/15 minut •
Nastavljiv prikaz zasičenosti maščobnega filtra/filtra z aktivnim 
ogljem –/–
Notranjost nape CleanCover, ki je enostavna za čiščenje –
Akustični paket/Napa z motornim pomikom –/•
Filtrski sistem
Kovinski maščobni filtri iz plemenitega jekla, primerni za strojno 
pomivanje 2
Osvetlitev
Halogenska/LED –/•
Število x moč (W) 48 x 0,15 W
Uravnavanje jakosti svetlobe •
Ventilator
Izmenični motor (AC)/enosmerni motor (DC) •/–
Zmogljivost pretoka zraka pri maksimalnem prerezu odvodne cevi
Odzračevanje (ne velja za različico z zunanjim ventilatorjem)
Pri stopnji moči 3: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 450
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20µPa) 60/47
Pri intenzivni stopnji: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 710
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20µPa) 69/56
Kroženje zraka
Pri stopnji moči 3: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 435
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20µPa) 64/51
Pri intenzivni stopnji: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 490
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20µPa) 74/61
Tehnični podatki
Skupna višina nape pri odzračevanju in zunanjem ventilatorju v 
mm/pri kroženju zraka v mm 1.051/1.051
Širina/višina/globina ohišja nape v mm 916/646/361
Skupna priključna moč v W/napetost v V/varovalka v A 280/230/10
Navodila za montažo
Priključek za odvod zraka zgoraj/zadaj/ob strani •/•/•
Premer odzračevalnega nastavka v mm 150
Optimalna kombinacija s ploščo KM 6381
Dodatna oprema
Komplet za predelavo na kroženje zraka/filter z aktivnim ogljem DUU151/DKF 22-1
Komunikacijski modul za Con@ctivity XKM 2000 DA –
Krmilni modul DSM 400/DSM 406 –/–
Dušilnik zvoka DASD 150/zidna škatla DMK 150 •/•
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV 2.049,00

Tipska/prodajna oznaka DA 3460 DA 3490
Izvedba
Vgradna izvlečna napa • •
Načini delovanja
Odvod zraka/kroženje zraka/zunanje delovanje •/•/– •/•/–
Udobna uporaba
Upravljanje z drsnikom/tipkami z LED –/• –/•
Delovanje po izklopu 5/15 min – –
Nastavljiv prikaz zasičenosti maščobnega filtra/filtra z aktivnim 
ogljem –/– –/–
Notranjost nape CleanCover, ki je enostavna za čiščenje • •
Omreženje gospodinjskih aparatov
Avtomatska funkcija Con@ctivity – –
Filtrski sistem
Kovinski maščobni filtri iz plemenitega jekla, primerni za strojno 
pomivanje 1 2
Osvetlitev
Halogenska/LED •/– •/–
Število x W 2 x 50 W 2 x 50 W
Posredna osvetlitev/osvetlitev steklenega roba spreminjajoče se barve –/– –/–
Ventilator
Izmenični motor (AC)/enosmerni motor (DC) •/– •/–
Zmogljivost pretoka zraka pri maksimalnem prerezu odvodne cevi
Odzračevanje (ne velja za različico z zunanjim ventilatorjem)
Pri stopnji moči 3: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 400 400
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20µPa) 56/44 56/44
Pri intenzivni stopnji: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 550 550
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20µPa) 64/52 64/52
Kroženje zraka
Pri stopnji moči 3: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 280 280
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20µPa) 67/54 67/54
Pri intenzivni stopnji: zmogljivost pretoka zraka (m³/h) 350 350
Zvočna moč (dB(A) re1pW)/zvočni tlak (dB(A) re20µPa) 72/60 72/60
Tehnični podatki
Širina/višina/globina ohišja nape v mm 595/34/275 895/34/275
Minimalni odmik nad električno kunalno ploščo/plinsko kuhalno 
ploščo v mm 450/650 450/650
Skupna priključna moč v W/napetost v V/varovalka v A 280/230/10 280/230/10
Navodila za montažo
Priključek za odvod zraka zgoraj/zadaj/ob strani •/–/– •/–/–
Premer odzračevalnega nastavka v mm 150 150
Priložena oprema
Zaporna loputa za zunanji zrak • •
Dodatna oprema
Komplet za predelavo na kroženje zraka • •
Filter z aktivnim ogljem • •
Komunikacijski modul za Con@ctivity xKM 2000 DA – –
Krmilni modul DSM 400 • •
Dušilnik zvoka DASD 150/zidna škatla DMK 150 •/• •/•
Montažni komplet za originalno pohištveno letev DML 400 • •
Okvir za spuščanje vgradne nape DAR 3000 • •
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV 619,00 849,00

Kuhinjski napi
Izvlečni

Kuhinjska napa
Potopna
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Popolna obdelava
Mielejeve nape imajo visokokakovostno zavarjeno in brušeno 
ohišje in kamin iz plemenitega jekla. Kakovost Mielejevih nap se 
odraža že v njihovi zunanjosti: zanje so značilni natančne konture, 
zaprte reže in prilegajoči se spoji. Veselite se popolnosti izdelave!

Raznolikost dizajna
Miele ponuja nape v najrazličnejših izvedbah in z raznoliko funkci-
onalno opremo – vrhunska tehnika za vse vrste zahtev. Mielejeve 
kuhinjske nape dajejo pridih individualnosti, a nikoli ne delujejo 
vsiljivo. Jasne v obliki, premišljene v funkcionalnosti in brezčasne 
v dizajnu.

Robno odsesavanje z več območji
Pri kuhinjskih napah z robnim odsesavanjem so tehnično premi-
šljeni kovinski maščobni filtri skriti za dekorativnimi ploščami. Mi-
ele uporablja robno odsesavanje z več območji. V nasprotju z obi-
čajnim robnim odsesavanjem z veliko ploščo ima več posameznih 
plošč bistvene prednosti: sopara, ki nastaja med kuhanjem, se 
vsesava tako na zunanjih robovih kot tudi v osrednjem območju 
nape.

Ročno delo na vseh področjih – izdelano v Nemčiji
Vse kuhinjske nape iz družine Miele so razvite v Arnsbergu, kjer 
so tudi izdelane, v veliki meri z ročnim delom. Vsaka napa je uni-
kat. V vseh stopnjah izdelave je prisotno vestno ročno delo: ukri-
vljanje, varjenje in brušenje. Trud zaposlenih, njihovo strokovno 
znanje, njihova kreativnost in velika pripravljenost za učinkovito 
delo imajo veliko vlogo pri položaju znamke Miele na trgu.

Svetleče diode HighPower
Svetleče diode Miele HighPower niso prijetne samo za 
oči, temveč tudi za okolje, saj porabljajo samo 2 W in 
tako prihranijo veliko električne energije. Še ena odločil-

na prednost: v nasprotju z običajnimi svetleče diode Miele High-
Power sevajo toplo, naravno barvo svetlobe in enakomerno osve-
tlijo kuhalno ploščo. Tipično Miele: Reflektorji so preizkušeni na 
20 let življenjske dobe. To za vas pomeni, da nadležna menjava 
žarnic ni več potrebna! Miele kot prvi ponudnik uporablja High-
Power LED-osvetlitev v kuhinjskih napah – ekskluzivno v novem 
paketu ECO.

Varnostni izklop
Po 10 urah se napa avtomatsko izklopi. Tako je tudi v primeru na-
pake pri upravljanju zagotovljena največja varnost.

Koristne informacije
Slovarček izrazov o kuhinjskih napah Miele

Individualna prilagoditev željam stranke
Želja stranke ima pri Mieleju najvišjo prioriteto. Poseben dizajn, 
dolžina odvoda zraka, položaj v prostoru, navade pri kuhanju, te-
lesna višina ali posebne potrebe – pri namestitvi nape obstajajo 
številne spremenljivke. Pri Mieleju najdete popolno rešitev po vaši 
meri. Po želji Miele prilagodi dolžino kamina ter širino in globino 
ohišja nape glede na vaše potrebe.

Krmiljenje delovanja po končanem kuhanju
Avtomatsko delovanje ventilatorja po končanem kuhanju 
skrbi za temeljito odsesavanje pare in vonjev, ki so po 
kuhanju še prisotni v zraku. Napa se lahko avtomatsko 

izklopi po 5 ali 15 minutah.

Maščobni filter iz plemenitega jekla
Kuhinjske nape Miele so opremljene z 10-slojnimi kovinskimi ma-
ščobnimi filtri iz plemenitega jekla. Vrhnji sloj in okvir filtra sta iz-
delana iz visokokakovostnega plemenitega jekla. Pri udobnem či-
ščenju maščobnih filtrov v pomivalnem stroju ne pride do vidne 
spremembe barve. Zato Mielejevi maščobni filtri dolgo časa ohra-
nijo svoj vrhunski videz.

Mielejev akustični paket
Kuhinjska napa mora delovati čim bolj učinkovito, obe-
nem pa zelo tiho. V ta namen je na voljo serijski Mielejev 
akustični paket: ventilatorji so učinkovito izolirani s po-

sebno protihrupno oblogo. Zato kuhinjske nape Miele delujejo pri-
jetno tiho.

Miele CleanCover
Za maščobnimi filtri je pokrov Miele CleanCover: namesto ostrih 
kovinskih robov in električnih sestavnih delov je tu samo zaprta, 
gladka površina. Ta je posebej enostavna za čiščenje in ščiti pred 
dotikom kablov in delov motorja. Mielejeva skrbnost do najmanj-
ših podrobnosti – za več udobja in varnosti.

Optimiziran, zelo zmogljiv ventilator
Kuhinjske nape Miele so opremljene z visokokakovostnimi radial-
nimi ventilatorji, ki sesajo z obeh strani. Ti močni agregati v vsa-
kem trenutku zagotavljajo visoko zmogljivost pretoka zraka in op-
timizirano odsesavanje. Kljub visoki zmogljivosti pa ventilatorji 
delujejo prijetno tiho.

Prikaz zasičenosti maščobnega filtra in filtra z aktivnim 
ogljem

Če je maščobni filter ali filter z aktivnim ogljem v vaši 
napi zasičen, vas na to opozori rdeča svetleča dioda. Ta-
krat morate filter čim prej očistiti oz. zamenjati. Tovarni-

ško nastavljen čas uporabe filtra lahko po želji spremenite: prikaz 
za potrebno čiščenje maščobnega filtra lahko nastavite na 20, 30, 
40 ali 50 ur, prikaz za potrebno zamenjavo filtra z aktivnim ogljem 
pa na 120, 180 ali 240 ur.

Avtomatski izklop intenzivne stopnje
Intenzivna stopnja nudi zelo veliko zmogljivost pretoka zraka in je 
namenjena kratkotrajni uporabi, če se npr. jed prismodi in se pri 
tem razvije močnejši dim ali neprijeten vonj. Intenzivno stopnjo 
lahko programirate tako, da se ventilator po 10 minutah avtomat-
sko preklopi na stopnjo 3. Tako se izognete nepotrebni porabi 
energije.

Con@ctivity in Con@ctivity 2.0
Z avtomatsko funkcijo Con@ctivity lahko vaša napa ko-
municira s kuhalno ploščo: vrednosti, nastavljene na ku-
halni plošči, se prenesejo v krmiljenje kuhinjske nape, ki 

nato avtomatsko izbere ustrezno moč ventilatorja in tako poskrbi, 
da je v prostoru vedno optimalno ozračje.

Daljinsko upravljanje
Mielejev daljinski upravljalnik omogoča posebej udobno upravlja-
nje vaše kuhinjske nape. Poleg nastavljanja moči ventilatorja in 
osvetlitve lahko tudi zatemnite osvetlitev ali aktivirate delovanje po 
končanem kuhanju. Stropna napa DA 2905 je serijsko opremljena 
z daljinskim upravljalnikom. 

Enoslojno varnostno steklo (ESG)
Kuhinjske nape Miele v kombinaciji materialov iz stekla in pleme-
nitega jekla so opremljene z enoslojnim varnostnim steklom. To 
posebno steklo v primeru, da se razbije, razpade v številne drob-
ne kosce brez ostrih robov. Miele torej poskrbi za najboljšo var-
nost tudi takrat, ko se zgodi kaj nepredvidenega.

Filter z aktivnim ogljem NoSmell
V kuhinjskih napah Miele, ki delujejo s kroženjem zraka, 
se poleg maščobnih filtrov vedno uporablja tudi filter z 
aktivnim ogljem NoSmell. Ta Mielejev filter učinkovito in 

dolgotrajno veže nase neprijetne vonje.

Funkcija dušenja svetlobe
Nekatere Mielejeve kuhinjske nape (modeli s krmiljenjem 
delovanja po končanem kuhanju in prikazom zasičenosti 
filtra) so opremljeni s funkcijo dušenja svetlobe. Če tipko 

za osvetlitev kuhalnih polj držite pritisnjeno, se jakost svetlobe 
zmanjšuje. Tako lahko v vsaki situaciji ustvarite prijetno vzdušje.

Halogenski reflektor s sklopnim mehanizmom 
Halogenski reflektorji Mielejevih nap poskrbijo za toplo in enako-
merno osvetlitev vaše kuhalne plošče ter poleg tega nudijo zgle-
dno udobje, saj je celo zamenjava žarnic pri Mieleju enostavnejša 
in hitrejša: z rahlim pritiskom se pokrovček reflektorja sprosti in 
toliko spusti navzdol, da zlahka odstranite žarnico. Kratek obrat 
nazaj in pokrovček se spet zaskoči – gotovo.
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Filter z aktivnim ogljem proti neprijetnim vonjem v kuhinji
Oprema za kuhinjske nape

Brez neprijetnih vonjev v kuhinji pri delovanju s kroženjem 
zraka
Nape, ki delujejo s kroženjem zraka, vsesajo soparo, ki nastaja 
med kuhanjem, in zadržijo maščobo in delce, ki povzročajo 
vonj. Ker se prečiščeni zrak vrača v prostor, potrebujete filter z 
aktivnim ogljem, ki veže neprijetne kuhinjske vonje.
Ta filter morate redno menjati. Na potrebno zamenjavo vas 
opomni kontrolna lučka tipke za filter z aktivnim ogljem. Ta 
funkcija tovarniško NI aktivirana, vendar jo lahko povsem eno-
stavno nastavite. (Glejte navodila za uporabo vaše kuhinjske 
nape Miele.) 
 
Filter z aktivnim ogljem NoSmell
Ne samo da filter Miele NoSmell veže neprijetne vonje, ampak 
jih tudi nevtralizira. Po tem se razlikuje od običajnih filtrov z ak-
tivnim ogljem. Tako so »zaostale vonjave«, kot je vonj po ribah 
prejšnjega dne, samo še preteklost.

Oprema za kuhinjske nape

Filtri z aktivnim ogljem  
DKF 17-1

za napo s kroženjem zraka Miele DA 7000 D
• Vsebina: 4 filtri - 4 x DKF 12-1
• Tudi kot pakiranje za zalogo filtra DKF 12-1 

Mat. št. 7.932.330 295,- EUR

Filter z aktivnim ogljem  
DKF 11-1

za nape s kroženjem zraka Miele DA 59XX W
• Vsebina: 1 filter

Mat. št. 7.353.170 80,30 EUR

Filtra z aktivnim ogljem 
DKF 22-1

za napo s kroženjem zraka Miele DA 6890
• Vsebina: 2 filtra

Mat. št. 9.812.030  112,- EUR*

Filter z aktivnim ogljem  
DKF 12-1

Filter z aktivnim ogljem 
DKF 13-1

Filter z aktivnim ogljem  
DKF 20-1 

Filter z aktivnim ogljem 
DKF 21-1

za nape s kroženjem zraka Miele DA 3xxx
• Vsebina: 1 filter

Mat. št. 6.485.741 86,50 EUR

za napo s kroženjem zraka Miele  DUU 2905
• Vsebina: 2 filtra - 2 x DKF 18-1 brez lepilne folije
• Tudi kot pakiranje za zalogo filtra DKF 18-1

Mat. št. 9.438.930 148,- EUR

za napo s kroženjem zraka Miele DA 6700
• Vsebina: 4 filtri - 4 x DKF 18-1 brez lepilne folije
• Tudi kot pakuranje na zalogo filtra DKF 18-1

Mat. št. 9.720.600 273,- EUR

za vse nape s kroženjem zraka Miele 
• Razen za nape DA 14x/15x/18x/249-

-4/2xxx/3xxx/ 59xxW/6690/70x0
• Vsebina: 1 filter

Mat. št.  6.228.731 85,50 EUR
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Komplet za predelavo na kroženje zraka 
DUW 20 za stenske nape 

Za predelavo stenskih nap z odvodom zraka na 
kroženje zraka
• Enakomeren tok zraka pri delovanju s kroženjem 

zraka
• Zmanjšanje hrupa toka zraka 

 
Mat. št. 6.264.790 55,- EUR

Komplet za predelavo na kroženje zraka 
DUU 151 za DA 3xxx/2xxx

Za predelavo izvlečnih nap, elementov z ventilator-
jem in potopnih nap z odvodom zraka na kroženje 
zraka
• Enakomeren tok zraka pri delovanju s kroženjem 

zraka
• Zmanjšanje hrupa toka zraka 

 
Mat. št. 7.294.230 101,- EUR

Dušilec zvoka  
DASD 150

Zmanjšanje hrupa zaradi pretoka zraka in delova-
nja motorja
• Dodaten sestavni del za preprečevanje hrupa ku-

hinjske nape
• Zmanjšanje hrupa do 4,5 db(A) re 1 Pw

Mat. št. 8.269.360 101,- EUR

Oprema za kuhinjske nape

Komplet za predelavo na kroženje zraka 
DUI 32 za DA 6690

Za predlavo otočne nape DA 6690 z odvodom zra-
ka na kroženje zraka
• Enakomeren tok zraka pri delovanju s kroženjem 

zraka
• Zmanjšanje hrupa toka zraka 

 
Mat. št. 9.561.760 90,- EUR

Komplet za predelavo na kroženje zraka 
DUU 2900 za DA 2905

Za predelavo stropne nape z odvodom zraka na 
kroženje zraka
• Enakomeren tok zraka pri delovanju s kroženjem 

zraka
• Zmanjšanje hrupa toka zraka 

 
Mat. št.  9.242.390 510,- EUR

Komunikacijski modul  
XKM 2000 DA

Za vzpostavitev mreže med kuhalno ploščo in 
napo, ki omogoča udobno kuhanje
• Avtomatsko delovanje – napa se avtomatsko pri-

lagodi nastavitvam kuhalne plošče

VGRADNJO LAHKO IZVEDE SAMO USPOSOBLJEN 
ELEKTRIČAR.

Mat. št. 7.209.000 119,- EUR*

Komunikacijski modul  
XKM 2100 KM

Za vzpostavitev mreže med kuhalno ploščo in 
napo, ki omogoča udobno kuhanje
• Avtomatsko delovanje – napa se avtomatsko pri-

lagodi nastavitvam kuhalne plošče

VGRADNJO LAHKO IZVEDE SAMO USPOSOBLJEN 
ELEKTRIČAR.

Mat. št. 7.735.900 119,- EUR*

Komplet za krmilni vod 
XKM za DA 289-4/489-4

Komplet za krmilni vod  
XKM za DA 6000

Komplet za krmilni vod 
XKM za DA 70x0 W/D

Potreben za funkcijo Con@ctivity pri DA 289-
4/489-4
• Povezava med modulom in napo

VGRADNJO LAHKO IZVEDE SAMO USPOSOBLJEN 
ELEKTRIČAR.
 
Mat. št. 7.344.000 69,- EUR

Potreben za funkcijo Con@ctivity pri DA 6000
• Povezava med modulom in napo

VGRADNJO LAHKO IZVEDE SAMO USPOSOBLJEN 
ELEKTRIČAR.

Mat. št. 7.707.980 69,- EUR

Potreben za funkcijo Con@ctivity pri DA 70x0 W/D
• Povezava med modlom in napo

VGRADNJO LAHKO IZVEDE SAMO USPOSOBLJEN 
ELEKTRIČAR.

Mat. št. 7.944.580 69,- EUR

Okvir za spuščanje izvlečne nape 
DAR 3000

Okvir za spuščanje nape za skrito vgradnjo DA 
3360/DA34x0
• Možnost skrite vgradnje DA 3360/DA34x0

Mat. št.  9.188.880 189,- EUR
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Preizkušeni sistemi za prefinjen okus
Sistemi priprave kave v kavnem avtomatu Miele

Aparati za pripravo napitkov iz kave v zrnju
Ali pri nakupu radi izberete svojo najljubšo vrsto kavnih zrn in nato uživate v aromi sveže zmletih zrn? Potem je ta sistem pravi za vas. Vse 
nastavitve aparata lahko prilagodite tako, da ustrezajo izbrani vrsti kavnih zrn in vašemu okusu.

Sistemi priprave

Prava velikost za vsako kuhinjo
Kavni avtomati Miele

Prostostoječi aparat za pripravo napitkov iz kave v zrnju
Kompaktni prostostoječi kavni avtomati Miele lahko najdejo svoj 
prostor kjer koli v vaši kuhinji, dnevni sobi, zimskem vrtu ali 
drugje, kjer želite uživati v aromatični sveži kavi s pritiskom na 
gumb.

Vgradni aparati za pripravo napitkov iz kave v zrnju
Ta aparat se popolno prilega v nišo višine 45 cm v visokem kuhin-
jskem elementu. Skupaj z drugimi vgradnimi aparati Miele – v ver-
tikalni ali horizontalni postavitvi – ustvari enoten videz v prostoru. 
Ta aparat je na voljo tudi kot različica s fiksnim vodnim 
priključkom.

Linija
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Prednosti kavnih avtomatov Miele, ki poskrbijo za  
popolno kavo
Prednosti vgradnih kavnih avtomatov Miele za pripravo napitkov iz kave v zrnju*

Funkciji OneTouch in OneTouch for Two
Povsem avtomatska dovršenost: priprava enega ali dveh kavnih napitkov z 
enim samim dotikom tipke. Funkcija OneTouch for Two vam omogoča, da 
istočasno pripravite dva kozarca latte macchiata ali dve skodelici 
kapučina, kave ali ekspresa.
Če uporabite funkcijo OneTouch in dvakrat pritisnete tipko, pa lahko v 
enem postopku pripravite dva vroča napitka zaporedoma. Vroči napitki 
pritečejo skozi centralni izliv, kar zagotavlja dodatno udobje. Kozarcev in 
skodelic tako ni več treba prestavljati.

AromaticSystem
Intenzivna aroma kave: z inteligentno 
tehnologijo do najboljših možnih rezulta-
tov.

CupSensor
Idealna razdalja: edinstveni 

senzor skodelic CupSensor prepozna rob 
skodelice in ustrezno spremeni položaj 
centralnega izliva.

Mlečni sistem EasyClick
Inovacija, na voljo samo pri 

aparatih Miele: priročen mlečni sistem na-
mestite na njegovo mesto na sprednji 
strani aparata s preprostim klikom in ga na 
enak način tudi odstranite.

Avtomatsko izpiranje cevi za 
mleko z vodo iz posode za 

vodo
Izjemno udobje: po končani pripravi 
kavnih napitkov z mlekom se aparat avto-
matsko izpere.

ComfortDoor** – patentiran 
sistem vrat s sprednjo stra-

nico na tečajih, ki se na široko odpira
Lahek dostop: udoben dostop do posode 
za kavo v zrnju, posode za vodo, posode 
za kavno usedlino in prestreznega pladnja.

* Odvisno od modela
** DE 19701033C2    EP 0783859B1
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Za popolne užitke ob pitju kave
Prednosti prostostoječih kavnih avtomatov Miele za pripravo napitkov iz kave v 
zrnju*

AromaticSystem
Intenzivna aroma kave: z inteligentno teh-
nologijo do najboljših možnih rezultatov.

Enostavno odstranjevanje enote za ku-
hanje
Enostavno odstranjevanje in čiščenje: 
jamstvo za brezhibno higieno, dolgo ži-
vljenjsko dobo in popolno zadovoljstvo pri 
uživanju kave.

ComfortClean
Temeljito čiščenje in ohranjanje vrednosti: 
veliko sestavnih delov je primernih za 
strojno pomivanje.

Penilnik mleka
Potreben je le minimalen trud: vroče mleko 
ali kremasto spenjeno mleko se pripravita 
neposredno v skodelico, kozarec ali kavni 
vrček.  
Dokupljiva termo posoda za mleko iz ple-
menitega jekla (na sliki).

Avtomatsko izpiranje cevi za mleko
Izjemno udobje: po končani pripravi kav-
nih napitkov z mlekom se aparat avtomat-
sko izpere.

* Odvisno od modela

Funkciji OneTouch in OneTouch for Two 
Povsem avtomatska dovršenost: priprava enega ali dveh kav-
nih napitkov z enim samim dotikom tipke. Funkcija OneTouch 
for Two vam omogoča, da istočasno pripravite dva kozarca lat-
te macchiata ali dve skodelici kapučina, kave ali ekspresa.  
Če uporabite funkcijo OneTouch in dvakrat pritisnete tipko, pa 
lahko v enem postopku pripravite dva vroča napitka zaporedo-
ma. Vroči napitki pritečejo skozi centralni izliv, kar zagotavlja 
dodatno udobje. Kozarcev in skodelic tako ni več treba presta-
vljati.
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Tipska/prodajna oznaka CM 6110
Dizajn
Izvedba
Prostostoječi kavni avtomat s sistemom kavnih zrn •
Prikazovalnik DirectSensor
Napitki
Ekspreso/ristretto/kava/dolga kava •/•/•/•
Kapučino/Latte macchiato/Caffè Latte •/•/•
Vroča voda/vroče mleko/spenjeno mleko –/•/•
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Priprava napitkov s funkcijo OneTouch/OneTouch for Two •/•
Konični mlin, ki ohranja aromo kave •
Možna uporaba druge vrste kave v obliki zmlete kave •
Nastavljiva stopnja mletja/možnost programiranja količine zmlete kave •/•
Možnost programiranja profilov uporabnika 4
Nastavljiva količina/temperatura vode •/•
Nastavljiva količina mleka/spenjenega mleka •/•
Predhodno poparjanje/funkcija kavnika •/–
Udobna uporaba
Individualna izbira jezika •
Brezstopenjsko nastavljiva višina izliva v cm 8,0 – 14,0
Ogrevana površina za skodelice –
ComfortDoor/skrit ročaj vrat/BrilliantLight –/–/–
Kapaciteta posode za kavo v zrnju v g 300
Kapaciteta posode za ostanke v kosih 12 – 14
Kapaciteta posode za vodo v l 1,8
Nastavljiv vklop in izklop •
Nastavljiv čas stanja pripravljenosti/pomnilnik ure v h •/–
Enostavno čiščenje
Udobni programi čiščenja/ComfortClean •/•
Avtomatsko izpiranje cevi za mleko iz posode za vodo •
Odstranljiva cev za mleko/enota za kuhanje •/•
Učinkovitost in trajnost
Možnost vklopa energetsko varčnega eko načina •
Varnost
Zapora vklopa •
Tehnični podatki
Mere aparata v mm (Š x V x G) 251 x 359 x 427
Priložena oprema
Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna/čistilne tablete •/•
Žlica za mleto kavo •
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV
Briljantno bela 999,00
Obsidian črna 999,00
Grafitno siva 999,00

Tipska/prodajna oznaka CVA 6401 CVA 6805
Izvedba
Prostostoječi kavni avtomat s sistemom kavnih zrn – –
Vgradni kavni avtomat s sistemom kavnih zrn • •
Dizajn
PureLine • •
Prikazovalnik DirectSensor M Touch
Napitki
Ekspreso/kava/dolga kava •/•/• •/•/•
Kapučino/latte macchiato/caffè latte •/•/• •/•/•
Vroča voda/vroče mleko/spenjeno mleko •/•/• •/•/•
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek
Priprava napitkov s funkcijo OneTouch/OneTouch for Two •/• •/•
Konični mlin, ki ohranja aromo kave • •
Možna uporaba druge vrste kave v obliki zmlete kave • •
Nastavljiva stopnja mletja/možnost programiranja količine zmlete kave •/• •/•
Možnost programiranja profilov uporabnikov • •
Nastavljiva količina/temperatura vode •/• •/•
Nastavljiva količina mleka/spenjenega mleka •/• •/•
Predhodno poparjenje/funkcija kavnika •/• •/•
Udobna uporaba
Individualna izbira jezika • •
Prikaz ure/datuma •/• •/•
Senzor roba skodelice CupSensor – •
Brezstopenjsko nastavljiva višina izliva v cm 8,5 – 16,5 8,5 – 16,5
Ogrevana površina za skodelice – –
ComfortDoor/skrit ročaj vrat/BrilliantLight •/•/• •/•/•
Odstranljiva posoda za kavo v zrnju • •
Kapaciteta posode za kavo v zrnju v g 500 500
Kapaciteta posode za ostanke v kosih 15 15
Kapaciteta posode za vodo v l 2,3 2,3
Nastavljiv vklop in izklop • •
Nastavljiv čas stanja pripravljenosti/pomnilnik ure v h •/• •/•
Opcijski priključek za vgradni grelnik posode – •
Fiksni vodni priključek – •
Enostavno čiščenje
Udobni programi čiščenja/ComfortClean •/• •/•
Avtomatsko izpiranje cevi za mleko iz posode za vodo • •
Odstranljiva cev za mleko/enota za kuhanje •/• •/•
Učinkovitost in trajnostnost
Možnost vklopa energetsko varčnega eko načina • •
Varnost
Zapora vklopa • •
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G) 595 x 452 x 530 595 x 452 x 530
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/varovalka v A 2,8/220 – 240/12 3,5/220 – 240/12
Dolžina dovodne cevi/električnega kabla v m –/2,0 1,5/2,0
Priložena oprema
Posoda za mleko iz stekla • •
Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna/čistilne tablete •/• •/•
Termo posoda za mleko iz plemenitega jekla – –
Žlica za mleto kavo • •
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV – –
Plemenito jeklo CleanSteel 2.599,00 3.449,00
Havana rjava** 2.599,00 3.449,00
Briljantno bela** 2.599,00 3.449,00
Obsidian črna** 2.599,00 3.449,00

Kavna avtomata
Vgradna

Kavni avtomat
Prostostoječ

* Dobavni rok 6 tednov
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ComfortDoor**
Patentirana vrata ComfortDoor**: samo pri kavnih avto-
matih Miele lahko odprete celotno sprednjo stranico, da 
imate udoben dostop npr. do odstranljive posode za 

vodo ali prestreznega pladnja in posode za kavno usedlino.

CupSensor
Edinstvena funkcija CupSensor vam olajša rokovanje z 
aparatom generacije 6000. Ta inovacija zazna višino 
skodelice in pomakne centralni izliv v pravi položaj. Za-

radi idealne razdalje ni le preprečeno brizganje napitka, temveč 
sta zagotovljeni tudi popolna temperatura kave in optimalna kre-
masta pena. Po pripravi mleka se centralni izliv premakne za 1 cm 
navzgor, da se ne umaže.

Dvojna priprava za kavne specialitete
Za dvojni užitek: kdor želi občasno spiti nekaj več kave ali ekspre-
sa, lahko s preprostim pritiskom na gumb pripravi dvojno količino 
napitka v enem koraku. To prednost lahko izkoristite na različne 
načine, npr. za dvojni ekspreso ali dvojno kavo v večjem vrčku. In 
če pridejo gostje, lahko brez težav hitro skuhate tudi dve skodelici 
ekspresa hkrati.

Eko način
Da poraba energije ostane čim nižja, se kavni avtomat v eko nači-
nu segreje šele tik pred pripravo prvega napitka. Eko način lahko 
izberete kot opcijsko funkcijo in ga lahko po želji vklopite ali izklo-
pite prek osnovnih nastavitev.

Enota za kuhanje, ki jo zlahka odstranite
Enota za kuhanje je »srce« avtomatske priprave kave. 
Zlahka jo odstranite iz aparata in očistite. To vam dolgo-
ročno zagotavlja brezhibno higieno enote za kuhanje, 

vedno enako visoko kakovost kave in dolgo življenjsko dobo kav-
nega avtomata.

Funkcija avtomatskega izpiranja in programi čiščenja 
Tehnična inovacija, ki vam bo zagotovo v korist. Udobni 
programi čiščenja skupaj s funkcijo avtomatskega izpira-
nja vam zagotavljajo najboljše rezultate glede uporabe in 

higiene. Vodni kamen in umazanija se odstranita, še preden bi se 
utegnila začeti kopičiti. To zagotavlja dolgo življenjsko dobo apa-
rata in bistveno pripomore k ohranjanju njegove vrednosti.

Funkcija kavnika
Imate obisk? S pritiskom na gumb vam lahko CVA 6000 pripravi 
do 8 skodelic kave zaporedoma v vrček za kavo.

Individualne nastavitve
Odvisno od vrste kave in intenzivnosti okusa lahko parametre pri-
prave individualno nastavite: stopnjo mletja, količino zmlete kave, 
temperaturo kuhanja, predhodno poparjenje in količino vode. 
Tako iz vsake vrste kave in vsakega načina praženja dobite popol-
no aromo za vašo kavno specialiteto. Vedno najboljša aroma vseh 
kavnih napitkov.

AromaticSystem
Dinamična Mielejeva komora za kuhanje se razširi, ko 
vanjo priteče voda. Tako je mešanje kave in vode še in-
tenzivnejše in rezultat je izjemno aromatična kava. Ko je 

kuhanje kave končano, se volumen kuhalne komore zmanjša. Pre-
ostala mleta kava se stisne in izloči v posodo za usedlino.

Avtomatsko predhodno segrevanje skodelic z vgradnim grel-
nikom posode 
Vgrajeni grelnik posode, ki se krmili prek kavnega avtomata, ogre-
je vaše skodelice pol ure pred nastavljeno uro vklopa. Ta patenti-
rani* postopek vam omogoča, da kadar koli uživate v optimalnem 
okusu kave iz ogrete skodelice.

Avtomatsko izpiranje cevi za mleko iz posode za vodo
Po pripravi kavnih specialitet z mlekom se zažene avtomatsko iz-
piranje vseh sestavnih delov aparata, po katerih teče mleko, z 
vodo iz posode za vodo. To zagotavlja največje udobje pri skrbi za 
higieno.

Brezstopenjsko nastavljiv centralni izliv
Višino centralnega izliva lahko nastavite med 8,5 in 16,5 cm (pri 
CVA 6000) oz. med 7,0 in 13,0 cm (pri CM 5) in jo tako enostavno 
prilagodite višini skodelice ali kozarca. Od malega ekspresa do 
latte macchiata v visokem kozarcu: vse kavne specialitete se pri-
pravijo udobno in brez izgube toplote.

BrilliantLight
Vedno najboljši pregled nad vašo kavo – to zmore samo 
lučka BrilliantLight. Mehka LED-lučka osvetli skodelico 
in tako poskrbi za prijetno vzdušje v vaši kuhinji. Kot po-

polna dopolnitev usklajenega dizajna vseh kavnih avtomatov je 
lučka BrilliantLight dodatna optična značilnost, zaradi katere je 
uživanje kave še lepše. 

Časovne funkcije
Vklop in izklop kavnega avtomata lahko individualno nastavite po 
svojih željah. Prvo kavo si lahko pripravite npr. takoj zjutraj, ko se 
aparat avtomatsko vklopi. Zvečer se aparat prav tako samodejno 
izklopi. Da varčuje z energijo, se lahko kavni avtomat povsem iz-
klopi tudi po daljšem času neuporabe.

CleanSteel
Vsi aparati iz plemenitega jekla so opremljeni s posebej 
oplemeniteno površino CleanSteel. Prednost: manj vi-
dnih prstnih odtisov. Površine aparata zato zlahka očisti-

te brez posebnih čistilnih sredstev.

ComfortClean
Sistem ComfortClean naredi skrb za higieno še posebej 
enostavno. Številne sestavne dele kavnega avtomata, 
kot sta posoda za vodo in posoda za kavno usedlino, 

lahko preprosto vložite v pomivalni stroj. To bistveno pripomore k 
ohranjanju vrednosti vašega aparata.

Zapora vklopa
Zaporo vklopa lahko nastavite z enim samim dotikom prsta. Tako 
zaščitite aparat pred neželenim vklopom, npr. če so v bližini otro-
ci.

Jašek za zmleto kavo
Poleg posode za kavo v zrnju ima aparat Miele CVA tudi jašek za 
zmleto kavo. Ta vam omogoča, da uporabite drugo vrsto kave v 
obliki zmlete kave, npr. brezkofeinsko kavo.

Mlečni sistem EasyClick
Udobni sistem EasyClick vam omogoča preprosto vsta-
vljanje oz. odstranjevanje mlečnega sistema s sprednje 
strani v oz. iz vrat aparata. Kavni avtomati generacije 

6000 imajo poleg poenostavljenega vstavljanja posode za mleko 
še dodatno novost: posoda je izdelana iz kakovostnega stekla. 
Poleg lažjega čiščenja ima steklo to prednost, da imate stalen 
nadzor nad količino mleka v posodi. 

Možnost fiksnega vodnega priključka
Poleg kavnih avtomatov s posodo za vodo so na voljo 
tudi aparati s fiksnim dovodom sveže vode. Prednost teh 
aparatov je seveda na dlani – redno polnjenje posode za 

vodo ni potrebno. To vam prihrani čas in zagotovi posebno udo-
bje. Aparate s fiksnim vodnim priključkom lahko po želji preklopite 
tudi na delovanje s posodo za vodo.

OneTouch in OneTouch for Two funkciji
Vsi kavni avtomati generacije 6000 nudijo poleg že zna-
ne funkcije OneTouch tudi novo funkcijo OneTouch for 
Two. Ta omogoča istočasno pripravo dveh okusnih kav-
nih specialitet z enim samim pritiskom na gumb. Ustrezni 
program se zažene povsem avtomatsko. Ker je priprava 
napitkov hitrejša, ostane več časa za užitek v dvoje. 

Penilnik mleka za popolno spenjeno mleko
S penilnikom mleka v hipu pripravite vroče ali spenjeno 
mleko, saj v le nekaj sekundah segreje oz. speni mleko 
neposredno v skodelici/kozarcu. Njegovo čiščenje je 

povsem enostavno – pomijete ga lahko v pomivalnem stroju.

Profili uporbnikov
Svoje najljubše napitke lahko shranite v osebni profil uporabnika – 
in pustite, da vam vaš kavni avtomat Miele zaželi prav posebno 
dobro jutro. Ustvarite lahko do 10 profilov uporabnikov. V njih so 
shranjeni vsi parametri vaših najljubših napitkov: količina zmlete 
kave, temperatura in količina vode ter po potrebi priprava mleka. 
Za prilagojen užitek ob skodelici kave.

Stožčasti mlin
Za kar najboljšo aromo kave so v Mielejevih kavnih avtomatih 
vgrajeni le najboljši mlini. Stožčasti mlin iz visokokakovostnega je-
kla, odpornega proti obrabi, melje kavna zrna tako, da se odlično 
ohrani njihova aroma. Tako dobite enakomerno in natančno zmle-
to kavo.

Koristne informacije
Slovarček izrazov o kavnih avtomatih Miele

*       Patent: DE 102005041776B3 (D) (podeljen samo v Nemčiji) 
**     DE 19701033C2 EP 0783859B1
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Širok izbor aparatov za sodoben življenjski slog
Hladilniki, zamrzovalniki in vinski vitrini Miele

Hladilniki
Hladilniki Miele ohranjajo 
vaša živila sveža na učin-
kovit in dobro organiziran 
način. Pametna območja 
PerfectFresh zagotavljajo 
strokovno ohranjanje 
svežine živil. Izberite svoj 
aparat Miele iz široke po-
nudbe aparatov, ki vklju-
čuje vgradne aparate vi-
šine od 72 do 178 cm in 
prostostoječe aparate vi-
šine od 85 do 200 cm.

Hladilniki z  
zamrzovalniki
Ti aparati nudijo dovolj 
prostora za sveža in za-
mrznjena živila, vsak del 
pa ima svoja vrata. Kom-
binacija hladilnika in za-
mrzovalnika Miele zdru-
žuje priročno, nežno 
shranjevanje svežih in za-
mrznjenih živil v enem 
aparatu.

Zamrzovalniki
Zamrzovalniki Miele so 
zmogljivi in učinkoviti ter 
vzor organiziranosti in 
funkcionalnosti. Na voljo 
so kot prostostoječe na-
prave ali v kombinaciji s 
hladilnikom Miele. Zuna-
njost s čistim, brezča-
snim dizajnom je prepro-
sto osupljiva, notranjost 
pa med drugim prepriča 
z zamrzovalno tempera-
turo, ki jo je mogoče na-
staviti do –26 °C.

Modeli

Koncepti upravljanja Miele
Upravljanje hladilnikov, zamrzovalnikov in vinskih vitrin še nikoli ni bilo bolj preprosto

Ročni regulator tempe-
rature
Temperaturo nastavite z 
ročnim regulatorjem tem-
perature tako preprosto 
kot vedno do zdaj.

ComfortControl
Z upravljanjem Comfort-
Control lahko s pomočjo 
tipk na dotik udobno na-
stavite temperaturo, iz-
berete avtomatsko funk-
cijo SuperCool ali 
nastavite zvočni alarm. 
LED-sijalke prikazujejo 
temperaturo.

PicTronic
Tudi upravljanje PicTronic 
poteka s pomočjo priroč-
nih tipk na dotik. Tempe-
ratura je vidna na črnem 
prikazovalniku.

TouchControl
Upravljalno letev Touch-
Control pri prostostoječih 
aparatih odlikuje povsem 
gladka upravljalna povr-
šina s senzorskimi tipka-
mi in natančnim digital-
nim prikazovalnikom 
temperature. Za izbiro 
funkcije je dovolj že rahel 
dotik s prstom.

Tipke na dotik Miele
Osrednja pozornost tipk 
na dotik pri prostostoje-
čih aparatih Miele je na-
menjena dizajnu. Vse 
ključne funkcije so videti 
enako, kar omogoča po-
polno usklajenost dizajna 
z drugimi vgradnimi apa-
rati Miele. Tipke na dotik 
omogočajo hiter in nepo-
sreden dostop do vseh 
glavnih funkcij.

Upravljanje

Vinske vitrine
Idealno mesto za shra-
njevanje vaših vin - s po-
samično nadzorovanimi 
temperaturnimi območji, 
na primer za bela in rde-
ča vina. Na voljo za vgra-
dnjo pod pult ali kot pro-
stostoječa vitrina.
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PerfectFresh in PerfectFresh Pro
Čisti užitek in naraven okus!

PerfectFresh Pro
Z intenzivnimi raziskavami je Mieleju uspelo dodatno izpopolni-
ti ohranjanje svežine PerfectFresh. Rezultat: PerfectFresh Pro. 
Območje PerfectFresh Pro ohrani sadje in zelenjavo svežo še 
dlje in tako zadovolji tudi najzahtevnejše potrebe. To omogoča 
inovativen pokrov predala z Mielejevimi posebnimi odprtinami, 
ki odlično vzdržuje vlažnost zraka v predalu.

PerfectFresh
PerfectFresh je sinonim za inovativno shranjevanje živil pri  
Mieleju: posebno hladilno območje v hladilnikih Miele nudi po-
polne razmere za shranjevanje različnih živil. Zaradi območja 
PerfectFresh mnoge vrste sadja in zelenjave, meso, ribe in 
mlečni izdelki ostanejo sveži občutno dlje kot v običajnih hla-
dilnikih. Pri temperaturi od 0 do 3 °C in idealni vlažnosti lahko 
v idealnih razmerah shranite celo občutljiva živila, pa ohranijo 
svojo svežino.

Najboljše strokovno znanje za sveža živila
Suhi in vlažni predali

Suhi predal
Suhi predal PerfectFresh nudi optimalne razmere za shranjevanje 
mesa, rib in skoraj vseh mlečnih izdelkov, saj temperaturo vzdržu-
je med 0 in 3 °C. V suhem predalu lahko živila hranite precej dlje, 
kot jih običajno hranite v hladilniku.

Vlažni predal
Vlažni predal PerfectFresh je posebej zasnovan za shranjevanje 
svežega sadja in zelenjave, ki za popolne razmere shranjevanja 
potrebujeta visoko vlažnost. Temperatura od 0 do 3 °C in do 90%* 
vlažnost zagotavljata, da bodo vaša živila ostala sveža občutno 
dlje časa.
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*Odvisno od količine shranjenih živil in položaja regulatorja.
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Učinkovitost in trajnostnost
Prihranek energije na okolju prijazen način s hladilniki in zamrzovalniki Miele

Hladilniki in zamrzovalniki Miele dosegajo najboljše ocene. S svojimi trenutnimi hladilni-
mi aparati Miele dokazuje, da je mogoče hkrati doseči izjemno učinkovitost in prihraniti 
energijo. Podjetje Miele veliko vlaga v nenehen razvoj sodobnih tehnologij, kot sta opti-
mizacija hladilnega krogotoka in izolacija. Pri tem je uspešno, saj večina aparatov jasno 
presega klasifikacijo energijske učinkovitosti A+. Vaš prihranek z aparatom iz razreda 
energijske učinkovitosti A+ je 20 % v primerjavi z aparatom iz razreda A. Aparati iz ra-
zreda energijske učinkovitosti A++ porabijo vsaj za 40 % manj energije, medtem ko mo-
deli z oceno A+++ porabijo celo za 60 % manj energije kot primerljivi modeli iz razreda 
energijske učinkovitosti A. Vsi hladilni aparati Miele so najboljši v svojem razredu in po-
stavljajo standarde pri prijaznosti do okolja. Celo paradni aparati Miele so izjemno varč-
ni. Pri aparatu, ki se uporablja 24 ur na dan, vsak dan, več let zapored, boste zaradi 
energijske varčnosti veliko prihranili, poleg tega pa je tak aparat prijazen do okolja. Hla-
dilniki in zamrzovalniki Miele so vedno odlična izbira – za vaš dom in okolje.
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Prednosti aparatov Miele za popolne rezultate in večje  
udobje pri uporabi
Prednosti hladilnikov, zamrzovalnikov in vinskih vitrin Miele*

PerfectFresh
Poleg kakovosti živil na prodajnem mestu so pomembne 
tudi ustrezne razmere shranjevanja. Sami določate, kako 
sveža, okusna in zdrava bodo živila, ko jih boste pripravlja-
li. Vse to lahko zlahka dosežete z območjem PerfectFresh 
– nudi popolne razmere shranjevanja za sveža živila, da 
ohranijo vitamine, hranilne snovi ... in okus!

PerfectFresh Pro
Za še več svežine: inovativna 

tehnologija Miele ohranja sadje in zelenja-
vo svežo še dlje.

FlexiLight
Popolna, nebleščeča osvetli-

tev: glede na shranjena živila lahko notra-
njo osvetlitev namestite na vseh višinah 
polic.

NoFrost
Udobno: ročno odtajevanje ni več potreb-
no. Ohlajen zrak kroži in tako preprečuje 
nastanek ledu na živilih.

ComfortClean
Hitro čiščenje: visokokakovo-

stne police v vratih omogočajo strojno po-
mivanje.

DynaCool
Enakomerna temperatura: ventilator skrbi 
za odlično kroženje in porazdelitev hla-
dnega zraka.

* Odvisno od modela
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Tipska/prodajna oznaka K 35473 iD K 37272 iD K 37472 iD
Kategorija aparata
Hladilniki • • •
Izvedba
Vgradni/podgradni/z možnostjo namestitve okrasne plošče •/–/– •/–/– •/–/–
Tečaj vrat/možna zamenjava strani odpiranja vrat/možnost posta-
vitve »side-by-side« desno/•/– desno/•/– desno/•/–
Dizajn
Osvetlitev hladilnika/hladilnega dela • • •
Vrsta osvetlitve FlexiLight LED FlexiLight
LED-osvetlitev območja PerfectFresh Pro – – –
Udobna uporaba
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose –/•/• –/•/– –/•/•
Območje PerfectFresh Pro s sistemom obveščanja – – –
ComfortClean/DynaCool •/• •/• •/•
Blaženje zapiranja vrat SoftClose/»Drop and Lock« •/– –/– •/–
Upravljanje
Elektronska prikaz in uravnavanje temperature TouchControl PicTronic TouchControl
Možnost izklopa hladilnega dela – – –
Pospešeno hlajenje • • •
Število temperaturnih območij 2 2 2
Hladilnik/hladilni del
Police iz varnostnega stekla, nastavljive po višini • • •
Število polic/od tega deljivih 4/– 6/– 6/–
Polica za steklenice iz kromirane kovine • – •
Število odstranljivih predalov za zelenjavo – – –
Predal za shranjevanje masla in sira – – –
Sistem VarioBord za kozarce/pločevinke (uporaben za serviranje) – – –
Police po celotni širini/polovične 3/– 3/– 3/–
Nastavek za steklenice na notranji strani vrat 1 2 2
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti A+++ A++ A++
Poraba energije na leto/v 24 urah (kWh) 83/0,227 134/0,366 134/0,366
Varnost
Funkcija fiksiranja nastavitev • • •
Zvočni alarm ob odprtih vratih/zvočni temperaturni alarm •/– •/– •/–
Optični alarm ob odprtih vratih/optični temperaturni alarm •/– –/– •/–
Tehnični podatki
Mere niše v mm (V x Š x G) 1.397 – 1.413 x 560 – 570 >= 550 1.772 – 1.788 x 560 – 570 >= 550 1.772 – 1.788 x 560 – 570 >= 550
Tehnika pritrjevanja Fiksna pritrditev vrat Fiksna pritrditev vrat Fiksna pritrditev vrat
Maks. teža sprednje strani vrat za hladilni del/zamrzovalni del v kg 21/– 26/– 26/–
Klimatski razred SN-T SN-T SN-T
Skupna uporabna prostornina v l 236 308 308
Hladilni del v l/območje PerfectFresh v l 176/60 216/92 216/92
Zamrzovalni del z oznako 4 zvezdic v l 0 0 0
Čas shranjevanja v primeru motenj/zmogljivost zamrzovanja v h/kg 0/0,0 0/0,0 0/0,0
Glasnost delovanja (raven zvočne moči) v dB(A) re1pW 33 38 38
Odjem električnega toka v miliamperih (mA) 1.200 1.200 1.200
Priložena oprema
Posoda za maslo/podstavek za jajca •/• –/• •/•
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV 1.749,00 1.449,00 1.999,00

Hladilniki
Vgradni

Tipska/prodajna oznaka K 9726 iF-1
Kategorija aparata
Hladilniki •
Izvedba
Vgradni/podgradni/z možnostjo namestitve okrasne plošče •/–/–
Tečaj vrat/možna zamenjava strani odpiranja vrat/možnost posta-
vitve »side-by-side« desno/•/–
Dizajn
Osvetlitev hladilnika/hladilnega dela •
Vrsta osvetlitve LED
LED-osvetlitev območja PerfectFresh Pro –
Udobna uporaba
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose –/–/–
Območje PerfectFresh Pro s sistemom obveščanja –
ComfortClean/DynaCool •/–
Blaženje zapiranja vrat SoftClose/»Drop and Lock« –/–
Upravljanje
Elektronska prikaz in uravnavanje temperature ComfortControl
Možnost izklopa hladilnega dela •
Pospešeno hlajenje •
Število temperaturnih območij 3
Hladilnik/hladilni del
Police iz varnostnega stekla, nastavljive po višini •
Število polic/od tega deljivih 3/1
Polica za steklenice iz kromirane kovine –
Število odstranljivih predalov za zelenjavo 2
Predal za shranjevanje masla in sira •
Sistem VarioBord za kozarce/pločevinke (uporaben za serviranje) –
Police po celotni širini/polovične 2/–
Nastavek za steklenice na notranji strani vrat 1
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti A++
Poraba energije na leto/v 24 urah (kWh) 195/0,534
Varnost
Funkcija fiksiranja nastavitev –
Zvočni alarm ob odprtih vratih/zvočni temperaturni alarm –/–
Optični alarm ob odprtih vratih/optični temperaturni alarm –/–
Tehnični podatki
Mere niše v mm (V x Š x G) 1.772 – 1.788 x 560 – 570 x >= 550
Tehnika pritrjevanja Fiksna pritrditev vrat
Maks. teža sprednje strani vrat za hladilni del/zamrzovalni del v kg 11,9/12 spodaj
Klimatski razred SN-ST
Skupna uporabna prostornina v l 284

Hladilni del v l/območje PerfectFresh v l
163/0/94 predel s kletno tem-
peraturo

Zamrzovalni del z oznako 4 zvezdic v l 27
Čas shranjevanja v primeru motenj/zmogljivost zamrzovanja v h/kg 16/2,0
Glasnost delovanja (raven zvočne moči) v dB(A) re1pW 39
Odjem električnega toka v miliamperih (mA) 1.000
Priložena oprema
Posoda za maslo/podstavek za jajca –/•
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV 1.269,00
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Tipska/prodajna oznaka KWT 6321 UG KWT 6832 SGS
Kategorija aparatov
Vinske vitrine • •
Izvedba
Prostostoječi aparat – •
Vgradni aparat/za vgradnjo pod pult –/• –/– 
Tečaji vrat/možna zamenjava strani odpiranja vrat desno/• desno/•
Dizajn

Barve in sprednje stranice
Plemenito jeklo/tonirano steklo 
v vratih

Plemenito jeklo/tonirano steklo 
v vratih

Osvetlitev hladilnika/hladilnega dela • •
Vrsta osvetlitve LED LED
Udobna uporaba
Filter Active AirClean in prikaz potrebne zamenjave • •
Funkcija DynaCool/mehko zapiranje SoftClose •/– •/•
Lesene rešetke • •
Izvlečne lesene rešetke/prilagodljive lesene rešetke FlexiFrame •/– •/•
SommelierSet – •
Stojalo za prikaz steklenice – •
Krmiljenje
Elektronska prikaz in uravnavanje temperature ComfortControl TouchControl
Število temperaturnih območij 2 3
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti B B
Poraba energije na leto/v 24 urah v kWh 190/0,52 245/0,67
Varnost
Funkcija fiksiranja nastavitev – •
Zvočni alarm ob odprtih vratih/zvočni temperaturni alarm •/• •/•
Optični alarm ob odprtih vratih/optični temperaturni alarm •/• •/•
Tehnični podatki
Mere v mm (Š x V x G) 597 x 818 x 575 700 x 1.920 x 742
Mere niše v mm (V x Š) 600 x 820 – 870 x 550 –
Klimatski razred SN-ST SN-ST
Območje za temperiranje vina v l 95 511
Glasnost delovanja (raven zvočne moči) v dB(A) re1pW 40 38
Odjem električnega toka v miliamperih (mA) 800 2.000
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV 1.999,00 4.889,00

Vinski vitrini
Prostostoječa in vgradna

Tipska/prodajna oznaka FNS 37402 i
Kategorija aparatov
Zamrzovalne omare •
Izvedba
Vgradni aparat/za vgradnjo pod pult/z možnostjo namestitve  
okrasne plošče •/–/–
Tečaji vrat/možna zamenjava strani odpiranja vrat/možnost  
postavitve »side-by-side« desno/•/•
Dizajn
Osvetlitev zamrzovalnika/zamrzovalnega dela •
Vrsta osvetlitve LED
Udobna uporaba
NoFrost/VarioRoom •/•
Mehko zapiranje SoftClose •
Krmiljenje
Elektronska prikaz in uravnavanje temperature TouchControl
Pospešeno zamrzovanje •
Zamrzovalnik/zamrzovalni del
Število odstranljivih zamrzovalnih predalov/košar 8
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti A++
Poraba energije na leto/v 24 urah v kWh 242/0,663
Varnost
Funkcija fiksiranja nastavitev/prikaz izpada električnega toka – za-
mrzovalni del •/•
Zvočni alarm ob odprtih vratih/zvočni temperaturni alarm •/•
Optični alarm ob odprtih vratih/optični temperaturni alarm •/•
Tehnični podatki
Mere niše v mm (V x Š x G) 1.772 – 1.788 x 560 – 570 x 550
Tehnika pritrjevanja Fiksna pritrditev vrat
Maks. teža sprednje strani vrat za hladilni del/zamrzovalni del v kg –/26
Klimatski razred SN-T
Zamrzovalni del z oznako 4 zvezdic v l 210
Glasnost delovanja (raven zvočne moči) v dB(A) re1pW 38
Čas shranjevanja v primeru motenj/zmogljivost zamrzovanja v h/kg 34/18,0
Odjem električnega toka v miliamperih (mA) 1.300
Priložena oprema
Hladilni vložki/posoda za ledene kocke •/•
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV 1.999,00

Zamrzovalna omara
Vgradna
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Tipska/prodajna oznaka KF 37122 iD KFNS 37432 iD KFN 37682 iD
Kategorija aparata
Hladilniki z zamrzovalniki • • •
Izvedba
Vgradni/podgradni/z možnostjo namestitve okrasne plošče •/–/– •/–/– •/–/–
Tečaj vrat/možna zamenjava strani odpiranja vrat/možnost  
postavitve »side-by-side« desno/•/– desno/•/– desno/•/–
Dizajn
Osvetlitev hladilnika/hladilnega dela • • •
Vrsta osvetlitve LED FlexiLight FlexiLight
LED-osvetlitev območja PerfectFresh Pro – – •
Udobna uporaba
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose –/–/– –/–/– –/–/•
Območje PerfectFresh Pro s sistemom obveščanja – – •
Ledomat/fiksni vodni priključek/posoda za vodo MyIce –/–/– –/–/– –/–/–
ComfortClean/DynaCool/NoFrost/VarioRoom •/•/–/• •/•/•/• •/•/•/•
Blaženje zapiranja vrat SoftClose/»Drop and Lock« –/– •/– •/–
Upravljanje
Elektronska prikaz in uravnavanje temperature PicTronic TouchControl TouchControl
Možnost izklopa hladilnega dela • • •
Neodvisno uravnavanje temperature za hladilni in zamrzovalni del • • •
Pospešeno hlajenje/pospešeno zamrzovanje •/• •/• •/•
Število temperaturnih območij 2 2 3
Hladilnik/hladilni del
Police iz varnostnega stekla, nastavljive po višini • • •
Število polic/od tega deljivih 5/– 3/– 3/–
Polica za steklenice iz kromirane kovine – • –
Število odstranljivih predalov za zelenjavo 1 1 –
Police po celotni širini/polovične 3/– 2/– 1/–
Nastavek za steklenice na notranji strani vrat 1 1 1
Zamrzovalnik/zamrzovalni del
Število odstranljivih zamrzovalnih predalov/košar 2 3 3
Police iz varnostnega stekla, nastavljive po višini • • •
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti A++ A++ A++
Poraba energije na leto/v 24 urah (kWh) 230/0,630 233/0,637 238/0,650
Varnost
Funkcija fiksiranja nastavitev/prikaz izpada električnega toka – za-
mrzovalni del •/• •/• •/•
Zvočni alarm ob odprtih vratih/zvočni temperaturni alarm –/• •/• •/•
Optični alarm ob odprtih vratih/optični temperaturni alarm –/• •/• •/•
Tehnični podatki
Mere niše v mm (V x Š x G) 1.772 – 1.788 x 560 – 570 x >= 550 1.772 – 1.788 x 560 – 570 x >= 550 1.772 – 1.788 x 560 – 570 >= 550
Tehnika pritrjevanja Vrata z vlečnim šarnirjem Fiksna pritrditev vrat Fiksna pritrditev vrat
Maks. teža sprednje strani vrat za hladilni del/zamrzovalni del v kg 20/12 20/12 20/12
Klimatski razred SN-T SN-T SN-ST
Skupna uporabna prostornina v l 287 261 242
Hladilni del v l/območje PerfectFresh v l/zamrzovalni del z oznako 
4 zvezdic v l 229/0/58 198/0/63 111/68/63
Glasnost delovanja (raven zvočne moči) v dB(A) re1pW 37 39 39
Čas shranjevanja v primeru motenj/zmogljivost zamrzovanja v h/kg 24/10,0 24/10,0 24/10,0
Odjem električnega toka v miliamperih (mA) 1.400 1.400 1.400
Priložena oprema
Posoda za maslo/podstavek za jajca –/• •/• •/•
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV 1.329,00 1.929,00 2.049,00

Hladilniki z zamrzovalniki
Vgradni

Tipska/prodajna oznaka KF 37673 iD
Kategorija aparata
Hladilniki z zamrzovalniki •
Izvedba
Vgradni/podgradni/z možnostjo namestitve okrasne plošče •/–/–
Tečaj vrat/možna zamenjava strani odpiranja vrat/možnost  
postavitve »side-by-side« desno/•/–
Dizajn
Osvetlitev hladilnika/hladilnega dela •
Vrsta osvetlitve FlexiLight
LED-osvetlitev območja PerfectFresh Pro •
Udobna uporaba
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose –/–/•
Območje PerfectFresh Pro s sistemom obveščanja •
Ledomat/fiksni vodni priključek/posoda za vodo MyIce –/–/–
ComfortClean/DynaCool/NoFrost/VarioRoom •/•/–/•
Blaženje zapiranja vrat SoftClose/»Drop and Lock« •/–
Upravljanje
Elektronska prikaz in uravnavanje temperature TouchControl
Možnost izklopa hladilnega dela •
Neodvisno uravnavanje temperature za hladilni in zamrzovalni del •
Pospešeno hlajenje/pospešeno zamrzovanje •/•
Število temperaturnih območij 3
Hladilnik/hladilni del
Police iz varnostnega stekla, nastavljive po višini •
Število polic/od tega deljivih 4/–
Polica za steklenice iz kromirane kovine –
Police po celotni širini/polovične 3/–
Nastavek za steklenice na notranji strani vrat 1
Zamrzovalnik/zamrzovalni del
Število odstranljivih zamrzovalnih predalov/košar 2
Police iz varnostnega stekla, nastavljive po višini •
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti A+++
Poraba energije na leto/v 24 urah (kWh) 164/0,447
Varnost
Funkcija fiksiranja nastavitev/prikaz izpada električnega toka – za-
mrzovalni del •/•
Zvočni alarm ob odprtih vratih/zvočni temperaturni alarm •/•
Optični alarm ob odprtih vratih/optični temperaturni alarm •/•
Tehnični podatki
Mere niše v mm (V x Š x G) 1.772 – 1.788 x 560 – 570 x >= 550
Tehnika pritrjevanja Fiksna pritrditev vrat
Maks. teža sprednje strani vrat za hladilni del/zamrzovalni del v kg 20/12
Klimatski razred SN-T
Skupna uporabna prostornina v l 266
Hladilni del v l/območje PerfectFresh v l/zamrzovalni del z oznako 
4 zvezdic v l 140/68/58
Glasnost delovanja (raven zvočne moči) v dB(A) re1pW 34
Čas shranjevanja v primeru motenj/zmogljivost zamrzovanja v h/kg 40/10,0
Odjem električnega toka v miliamperih (mA) 1.400
Priložena oprema
Posoda za maslo/podstavek za jajca •/•
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV 2.079,00
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Tipska/prodajna oznaka KD 12813 S KFN 11923 SD ed/cs-2 KFN 14923 SD ed/cs
Kategorija aparatov
Hladilniki z zamrzovalniki • • •
Izvedba
Prostostoječi aparat • • •
Tečaji vrat/možna zamenjava strani odpiranja vrat desno/• desno/•/– desno/•
Dizajn
Barve in sprednje stranice Bela Plemenito jeklo CleanSteel Plemenito jeklo CleanSteel
Osvetlitev hladilnika oz. hladilnega dela/vrsta osvetlitve •/LED •/LED •/LED
Udobna uporaba
PerfectFresh/ComfortClean/DynaCool –/•/– –/•/• –/•/•
NoFrost/VarioRoom/IceMaker –/•/– •/•/– •/•/–
Filter Active AirClean in prikaz potrebne zamenjave – – •
Ročaj EasyOpen/mehko zapiranje vrat SoftClose –/– •/– •/•
Krmiljenje
Elektronska prikaz in uravnavanje temperature Vrtljivi regulator ComfortControl TouchControl
Možnost izklopa hladilnega dela – • •
Neodvisno uravnavanje temperature v hladilnem in zamrzovalnem delu – • •
Pospešeno hlajenje/pospešeno zamrzovanje –/– –/• •/•
Število temperaturnih območij 2 2 2
Hladilnik/hladilni del
Police iz varnostnega stekla, nastavljive po višini • • •
Število polic/od tega deljivih 3/1 4/– 4/1
Polica za steklenice iz kromirane kovine – – •
Število odstranljivih predalov za zelenjavo 2 2 2
Predal za shranjevanje masla in sira • – •
Sistem VarioBord za kozarce/pločevinke (uporaben za serviranje) – – •
Police po celotni širini/polovične 2/– 1/– 1/2
Nastavek za steklenice na notranji strani vrat 1 2 2
Zamrzovalnik/zamrzovalni del
Število odstranljivih zamrzovalnih predalov/košar 3 3 3
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti A+ A++ A+
Poraba energije na leto/v 24 urah v kWh 277/0,757 242/0,662 336/0,919
Varnost
Funkcija fiksiranja nastavitev/prikaz izpada električnega toka – za-
mrzovalni del –/– –/– •/•
Zvočni alarm ob odprtih vratih/zvočni temperaturni alarm –/– •/• •/•
Optični alarm ob odprtih vratih/optični temperaturni alarm –/– –/• •/•
Tehnični podatki
Mere v mm (Š x V x G) 550 x 1.800 x 628 600 x 2.011 x 631 600 x 2.011 x 630
Klimatski razred SN-ST SN-T SN-T
Skupna uporabna prostornina v l 284 364
Hladilni del v l/območje PerfectFresh v l/zamrzovalni del z oznako 
4 zvezdic v l 199/0/85 233/0/89 275/0/89
Območje za temperiranje vina v l – – –
Čas shranjevanja v primeru motenj/zmogljivost zamrzovanja v h/kg 27/4,0 17/10,0 30/16,0
Glasnost delovanja (raven zvočne moči) v dB(A) re1pW 40 39 41
Odjem električnega toka v miliamperih (mA) 1.000 1.400 1.400
Priložena oprema
Posoda za maslo/vložek za jajca –/• –/• •/•
Hladilni vložki/posoda za ledene kocke –/• •/• •/•
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV 599,00 1.149,00 1.929,00

Hladilniki z zamrzovalniki
Prostostoječi

Tipska/prodajna oznaka KFN 14927 SD ed/cs-1
Kategorija aparatov
Hladilniki z zamrzovalniki •
Izvedba
Prostostoječi aparat •
Tečaji vrat/možna zamenjava strani odpiranja vrat desno/•
Dizajn
Barve in sprednje stranice Plemenito jeklo CleanSteel
Osvetlitev hladilnika oz. hladilnega dela/vrsta osvetlitve •/LED
Udobna uporaba
PerfectFresh/ComfortClean/DynaCool •/•/•
NoFrost/VarioRoom/IceMaker •/•/–
Filter Active AirClean in prikaz potrebne zamenjave •
Ročaj EasyOpen/mehko zapiranje vrat SoftClose •/•
Krmiljenje
Elektronska prikaz in uravnavanje temperature TouchControl
Možnost izklopa hladilnega dela •
Neodvisno uravnavanje temperature v hladilnem in zamrzovalnem delu •
Pospešeno hlajenje/pospešeno zamrzovanje •/•
Število temperaturnih območij 3
Hladilnik/hladilni del
Police iz varnostnega stekla, nastavljive po višini •
Število polic/od tega deljivih 3/1
Polica za steklenice iz kromirane kovine •
Število odstranljivih predalov za zelenjavo –
Predal za shranjevanje masla in sira •
Sistem VarioBord za kozarce/pločevinke (uporaben za serviranje) •
Police po celotni širini/polovične 2/–
Nastavek za steklenice na notranji strani vrat 1
Zamrzovalnik/zamrzovalni del
Število odstranljivih zamrzovalnih predalov/košar 3
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti A++
Poraba energije na leto/v 24 urah v kWh 270/0,738
Varnost
Funkcija fiksiranja nastavitev/prikaz izpada električnega toka – za-
mrzovalni del •/•
Zvočni alarm ob odprtih vratih/zvočni temperaturni alarm •/•
Optični alarm ob odprtih vratih/optični temperaturni alarm •/•
Tehnični podatki
Mere v mm (Š x V x G) 600 x 2.011 x 630
Klimatski razred SN-T
Skupna uporabna prostornina v l 337
Hladilni del v l/območje PerfectFresh v l/zamrzovalni del z oznako 
4 zvezdic v l 162/86/89
Območje za temperiranje vina v l –
Čas shranjevanja v primeru motenj/zmogljivost zamrzovanja v h/kg 30/16,0
Glasnost delovanja (raven zvočne moči) v dB(A) re1pW 41
Odjem električnega toka v miliamperih (mA) 1.400
Priložena oprema
Posoda za maslo/vložek za jajca •/•
Hladilni vložki/posoda za ledene kocke •/•
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV 2.379,00
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Avtomatsko pospešeno hlajenje/zamrzovanje
Hladilni aparati Miele vam nudijo številne funkcije, ki zagotavljajo 
udobno uporabo. Avtomatsko pospešeno hlajenje za 6 ur uravna 
temperaturo v hladilniku na najnižjo vrednost. Popolno, kadar želi-
te hitro ohladiti večje količine živil. Z avtomatskim pospešenim za-
mrzovanjem deluje zamrzovalnik z največjo intenzivnostjo. Hitro 
zamrzovanje ohranja hranilne snovi in konsistenco živil, saj pre-
prečuje nastajanje kristalov ledu.

BrilliantLight
Številne halogenske sijalke popolno osvetlijo vsa podro-
čja hladilnika in predstavijo živila v prijetno mehki barvi 
svetlobe, aluminijasti profili z žametnim odsevom pa po-

skrbijo za pridih elegance.

CleanSteel
Vsi aparati iz plemenitega jekla so opremljeni s posebej 
oplemeniteno površino CleanSteel. Prednost: manj vi-
dnih prstnih odtisov. Površine aparata zato zlahka očisti-

te brez posebnih čistilnih sredstev.

ComfortClean
Police v vratih Miele ComfortClean so izdelane iz visoko-
kakovostne prosojne plastike (SAN) in so posebej odpor-
ne proti razenju, kemikalijam in visokim temperaturam. 

Vse police v vratih serije aparatov K 9.000, K 10.000 in K 30.000 
lahko enostavno in higienično pomivate v pomivalnem stroju (do 
temperature 55 °C). Ročno čiščenje polic tako ni več potrebno.

DynaCool
Za popolno shranjevanje živil in vina je poleg temperatu-
re zelo pomembna tudi zračna vlažnost. S funkcijo 
DynaCool zrak s pomočjo vgrajenega ventilatorja enako-

merno kroži, zato sta temperatura in vlaga optimalno porazdeljeni.

Filter Active AirClean
Okolje, v katerem hranimo živila, mora biti ne samo hla-
dno, ampak tudi brez neprijetnih vonjev. To velja tudi za 
shranjevanje vina. Rešitev: filter Miele Active AirClean. 

Invovativna kombinacija učinkovin – aktivnega oglja in naravnega 
hitosana – ne dopušča, da bi se v hladilniku razvili neprijetni vonji. 
Filter lahko enostavno in hitro vstavite v aparat in je takoj pripra-
vljen za uporabo.

FlexiLight
Nova LED-osvetlitev na policah FlexiLight osvetli notra-
njost Mielejevih hladilnikov z edinstveno briljantno, a ne-
slepečo svetlobo, obenem pa jo lahko fleksibilno in indi-

vidualno namestite na kateri koli nivo vstavljanja. Tako se ne more 
zgoditi, da bi bil vir svetlobe prekrit in osvetlitev ovirana zaradi ve-
like količine živil. Osvetlitev FlexiLight lahko preprosto namestite 
na najbolj ugodno mesto.

IceMaker
Hitro in profesionalno do ledeno mrzle pijače: avtomat-
ski ledomat lahko izdela do 100 ledenih kock dnevno. 
Miele ponuja modele aparatov s fiksnim vodnim priključ-

kom ali s posodo za vodo. Posodo za vodo lahko napolnite po 
svojih željah.

LED-osvetlitev
Posredna osvetlitev ustvari prijetno vzdušje in poudari žlahtnost 
materialov. Svetleče diode ne zahtevajo vzdrževanja in poskrbijo 
za optimalno osvetlitev notranjosti aparata. V primerjavi z običaj-
nimi žarnicami so svetleče diode posebej varčne in imajo bistveno 
daljšo življenjsko dobo.
  
Miele@home

Nekateri Mielejevi gospodinjski aparati so pripravljeni za 
povezavo v podatkovno omrežje - Miele@home. Sistem 
je na voljo le v določenih prodajnih območjih. 

Informacije o tem lahko dobite pri podjetju Miele Slovenija.

NoFrost
Inteligentni sistem NoFrost preprečuje, da bi se v notra-
njosti zamrzovalne omare nabiral led. Predale lahko tako 
brez težav odpirate in zapirate, ne da bi vas pri tem ovi-

rale obloge ledu. Funkcija NoFrost poskrbi za občuten prihranek 
časa in večje udobje, saj ročno odtajevanje aparata ni potrebno. 
Poleg tega kroženje zraka v zamrzovalni omari preprečuje tudi za-
ledenelost živil.

PerfectFresh
V območju PerfectFresh so vaša živila obstojna bistveno 
dlje kot v običajnem hladilnem predelu. Tako se dalj časa 
ohranijo dragoceni vitamini, minerali in svežina.

PerfectFresh Pro
Območje PerfectFresh Pro vam omogoča, da še dlje uži-
vate v svežini sadja in zelenjave. Miele je dodatno razvil 
tehnologijo PerfectFresh in s tem dosegel daljšo obstoj-

nost svežih živil. V predalu PerfectFresh Pro sta sadje in zelenjava 
optimalno shranjena pri idealnih temperaturnih pogojih in ustrezni 
zračni vlažnosti.

Rešetke FlexiFrame z letvami NoteBoard
Na vsaki rešetki za steklenice je pritrjena letev, na katero 
lahko pišete s kredo: zapišete lahko npr. poreklo, sorto 
ali letnik. Magnetne letve NoteBoard lahko za udobnejše 

pisanje snamete z rešetk. Prilagodljive rešetke za steklenice nudi-
jo popoln položaj za vsako steklenico. Posamezne prečke lahko z 
eno potezo prestavite in tako prilagodite rešetko vsaki obliki ste-
klenice. Vaše vino je tako shranjeno v optimalnem položaju.

Ročaj EasyOpen 
Hladilnike in zamrzovalnike Miele zlahka in elegantno od-
prete, saj so opremljeni z ergonomičnimi ročaji 
EasyOpen. Izberete lahko masivno kovino ali videz ple-

menitega jekla ... za harmonijo dizajna do najmanjše podrobnosti. 
Tako se dizajn vašega hladilnega aparata Miele popolno ujema z 
drugimi Mielejevimi vgradnimi kuhinjskimi aparati.

SelfClose
Predali PerfectFresh v vgradnih aparatih Miele so opre-
mljeni z izvlečnimi vodili in mehanizmom samodejnega 
zapiranja z dušenjem. Izvlečete jih lahko posebej na ši-

roko, z rahlim dotikom pa se predali avtomatsko narahlo zaprejo. 
Predali drsijo povsem tiho in izjemno lahkotno. To vam omogoča 
udoben in pregleden dostop do shranjenih živil.

SoftClose
Z Mielejevim inovativnim sistemom zapiranja SoftClose 
se vrata hladilnikov in zamrzovalnih omar zaprejo tiho in 
lahkotno. Vrata se pri kotu pod 30° avtomatsko zaprejo. 

Poleg tega sistem SoftClose ublaži zapiranje – nikoli več ne boste 
slišali žvenketanja steklenic v vratih.

SommelierSet
Z edinstvenim Mielejevim kompletom SommelierSet bo-
ste naredili vtis na svoje goste s profesionalnim dekanti-
ranjem žlahtnih vin. Ves pribor za to imate z novim kom-

pletom SommelierSet zdaj vedno pri roki. Vinska vitrina pa vam 
ponuja še eno prednost: penino ali belo vino lahko okušate iz 
ohlajenih kozarcev, steklenice vina pa lahko vedno optimalno hra-
nite tudi po tem, ko ste jih odprli. Proslavite pristni užitek ob ko-
zarcu vina.

Temperaturna območja
Mielejeve vinske vitrine so opremljene z do tremi tempe-
raturnimi območji, ki jih individualno uravnavate. Tako 
lahko hranite do tri različne vrste vina, na primer rdeče, 

belo in penino, vsako pri optimalni temperaturi.

VarioBord
Visokokakovostne, elegantne servirne police VarioBord lahko z 
eno potezo vzamete iz okvirja iz plemenitega jekla in zlahka po-
novno vstavite. Opremljene so s prijemno letvijo in so zelo primer-
ne za serviranje na mizo.

VarioRoom
S spremenljivo prostorsko zasnovo VarioRoom lahko fle-
ksibilno povečate svoj prostor za zamrzovanje. To je na 
primer zelo uporabno, če želite zamrzniti živilo z zelo ve-

likim volumnom. Predale in steklene police lahko preprosto od-
stranite – in tako v hipu dobite toliko prostora, kot ga potrebujete.

Koristne informacije
Slovarček izrazov o hladilnikih, zamrzovalnikih in vinskih vitrinah Miele
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Popolna harmonija dizajna v vaši kuhinji
Izvedbe pomivalnih strojev Miele

Prostostoječi pomivalni stroji
Samostojni aparati za prosto postavitev z 
robustno vrhnjo ploščo, ki jo lahko 
izkoristite kot delovno površino. Ker stroj 
ni fiksno vgrajen, ga lahko ob morebitni 
selitvi preprosto odnesete s seboj in ga 
postavite v novo kuhinjo.

Vgradni pomivalni stroji 
Na sprednjo stranico in upravljalno ploščo 
lahko namestite okrasne elemente svoje 
vgradne kuhinje in tako poenotite videz 
celotne kuhinje. Po želji lahko uporabite 
tudi ploščo iz plemenitega jekla
CleanSteel.

Skrito-vgradni pomivalni stroji 
Celotna sprednja stran stroja je prekrita s 
čelno stranico vaše kuhinje ali z Mielejevo 
sprednjo stranico iz plemenitega jekla 
CleanSteel. Tako lahko pomivalni stroj po-
polno uskladite z dizajnom svoje kuhinje. 

Izvedbe pomivalnih strojev Miele

Izvedbe

Velikosti pomivalnih strojev Miele

Raznolikost velikosti

Idealna rešitev za vašo kuhinjo 
Raznolikost velikosti pomivalnih strojev Miele

Standardni pomivalni stroji 
(višina 81 cm, širina 60 cm)  
Za standardne niše v večini gospodinjstev, 
od višine vgradnje pod pult 81 cm.

Posebej visoki pomivalni stroji 
(višina 85 cm, širina 60 cm)  
Integrirni in skriti pomivalni stroji ter stroji 
za vgradnjo pod pult so na voljo tudi v iz-
vedbi XXL. Ti so primerni za kuhinje z viši-
no vgradnje pod pult nad 85 cm. V notra-
njosti ti stroji nudijo 4 cm dodatne višine, 
ki vam pride prav v zgornji košari.

Posebej ozki pomivalni stroji
(višina 81 cm, širina 45 cm) 
Idealni za gospodinjstva z malo prostora, 
ki se ne želijo odpovedati udobju, ki ga 
nudijo pomivalni stroji Miele.
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Naše prednosti za popolne rezultate in več udobja
Prednosti pomivalnih strojev Miele*

Najboljša energijska učinkovitost  
Najboljša učinkovitost: najboljša 
gospodarnost in optimalni rezultati 
pomivanja in sušenja.  
 

Patentirano2) sušenje 
AutoOpen

Vse suho do zadnje kapljice: ob koncu 
programa pomivanja se vrata stroja avto-
matsko odprejo.

FlexiTimer s funkcijo 
EcoStart

Pomivalni stroj samostojno izbere 
najugodnejšo uro začetka programa 
znotraj danega časovnega obdobja.

Miele zasnova košar
Ročaji, nova funkcionalna 

zasnova spodnjih košar in številne 
funkcije v zgornji košari.

Minimalna poraba vode že od 6,5 l
Za najboljše rezultate čiščenja ob 
minimalni porabi vode.

*Odvisno od modela
1) nemški patent DE102008062761B3, evropski patent 
EP2201887B1
2) nemški patent DE102007008950B4, evropski patent 
EP2120671B1

Patentiran1) 3D predal za jedilni pribor
Najnovejša inovacija izumitelja predala za pribor: 

inteligentni Mielejev 3D predal za jedilni pribor lahko spreminja-
te v širino, globino in višino ter ga tako optimalno prilagodite 
vsem svojim potrebam pri vstavljanu posode. Tako lahko brez 
težav v stroj namestite tudi večje kose pribora, kot so metlice 
za stepanje ali zajemalke. Z enostavnim prestavljanjem stran-
skih elementov predala za pribor naredite varen prostor tudi za 
dolgopecljate kozarce v zgornji košari. Nič več zamudnega od-
stranjevanja stranskih elementov predala!



156 157

Tipska/prodajna oznaka G 4920 SC G 6200 SC
Izvedba
Prostostoječi/za vgradnjo pod pult •/– •/–
Vgradni/za skrito vgradnjo –/– –/–
Širina 45 cm/širina 60 cm –/• –/•
Dizajn

Izvedba komandne plošče/način upravljanja
ravna komandna plošča/tipka 
za izbiro programov

ravna komandna plošča/tipka 
za izbiro programov

Prikazovalnik 3-mestni sedemsegmentni prikaz 3-mestni sedemsegmentni prikaz
Udobje
Knock2open – –
AutoClose/ComfortClose –/• –/•
BrilliantLight/Posoda za sol v vratih –/– –/–
Hrup med delovanjem dB(A) re 1 pW 46 44
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur vnaprej •/• •/•
Kontrola delovanja kontrolna lučka kontrolna lučka
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti/razred sušenja A++/A A+++/A
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu EKO 9,9/0,94 9,7/0,84
Letna poraba vode v l/letna poraba električne energije v kWh v 
programu EKO 2.772/266 2.716/237
Poraba vode v programu Avtomatski v l (min.) 6,5 6,5
Vrednosti porabe s funkcijo ThermoSpar® v programu EKO v kWh 0,59 0,49
FlexiTimer z EcoStart/EcoFeedback/ThermoSpar® –/–/• –/–/•
Tehnologija izmeničnega pršenja/Polovično polnjenje •/• •/•
Varovanje posode in kozarcev
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode • •
Sušenje z avtomatskim odpiranjem vrat – •
SensorDry/Sušenje Turbothermic s kroženjem zraka –/• •/•
Perfect GlassCare – •
Programi pomivanja
EKO/Avtomatski/Intenzivni 75°C •/•/• •/•/•
Normal 55°C/Blagi/Hitri 40°C •/•/– •/•/•
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja –/–/– –/–/–
Tihi 38 dB(A)/Tihi 40 dB(A) –/– –/–
Program za posebne zahteve (npr. plastične mase) – –
Možnosti pomivanja
Funkcija Turbo/Intenzivno pomivanje v spodnji košari/Posebej 
varčno/Posebej suho •/–/–/– •/–/–/–
Namakanje/Predpranje –/– –/–
Zasnova košar
Namestitev jedilnega pribora predal za pribor 3D predal za pribor
Zasnova košar Comfort ExtraComfort
Število pogrinjkov 14 14
Varnost
Sistem Waterproof • •
Kontrolna lučka za sita – –
Varovalo za otroke/zapora vklopa •/– •/–
Tehnični podatki
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/varovalka v A 2,2/230/10 2,2/230/10
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV
Briljantno bela 699,00 969,00

Pomivalna stroja
Prostostoječa

Tipska/prodajna oznaka G 4920 SCi G 6200 SCi G 6410 SCi
Izvedba
Prostostoječi/za vgradnjo pod pult –/– –/– –/–
Vgradni/za skrito vgradnjo •/– •/– •/–
Širina 45 cm/širina 60 cm –/• –/• –/•
Dizajn

Izvedba komandne plošče/način upravljanja
ravna komandna plošca/tipka 
za izbiro programov

ravna komandna plošca/tipka 
za izbiro programov

ravna komandna plošca/tipka 
za izbiro programov

Prikazovalnik
3-mestni sedemsegmentni  
prikaz

3-mestni sedemsegmentni  
prikaz

1-vrstični prikazovalnik z jasni-
mi napisi

Udobje
Knock2open – – –
AutoClose/ComfortClose –/• –/• –/•
BrilliantLight/Posoda za sol v vratih –/– –/– –/•
Hrup med delovanjem dB(A) re 1 pW 46 44 44
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur vnaprej •/• •/• •/•
Kontrola delovanja kontrolna lučka kontrolna lučka prikazovalnik
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti/razred sušenja A++/A A+++/A A+++/A
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu EKO 9,9/0,94 9,7/0,84 9,7/0,84
Letna poraba vode v l/letna poraba električne energije v kWh v 
programu EKO 2.772/266 2.716/237 2.716/237
Poraba vode v programu Avtomatski v l (min.) 6,5 6,5 6,5
Vrednosti porabe s funkcijo ThermoSpar® v programu EKO v kWh 0,59 0,49 0,49
FlexiTimer z EcoStart/EcoFeedback/ThermoSpar® –/–/• –/–/• •/•/•
Tehnologija izmeničnega pršenja/Polovično polnjenje •/• •/• •/•
Varovanje posode in kozarcev
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode • • •
Sušenje z avtomatskim odpiranjem vrat – • •
SensorDry/Sušenje Turbothermic s kroženjem zraka –/• •/• •/•
Perfect GlassCare – • •
Programi pomivanja
EKO/Avtomatski/Intenzivni 75°C •/•/• •/•/• •/•/•
Normal 55°C/Blagi/Hitri 40°C •/•/– •/•/• •/•/•
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja –/–/– –/–/– –/•/•
Tihi 38 dB(A)/Tihi 40 dB(A) –/– –/– –/•
Program za posebne zahteve (npr. plastične mase) – – –
Možnosti pomivanja
Funkcija Turbo/Intenzivno pomivanje v spodnji košari/Posebej 
varčno/Posebej suho •/–/–/– •/–/–/– •/–/•/–
Namakanje/Predpranje –/– –/– –/–
Zasnova košar
Namestitev jedilnega pribora predal za pribor 3D predal za pribor 3D predal za pribor
Zasnova košar Comfort ExtraComfort MaxiComfort
Število pogrinjkov 14 14 14
Varnost
Sistem Waterproof • • •
Kontrolna lučka za sita – – •
Varovalo za otroke/zapora vklopa •/– •/– •/–
Tehnični podatki
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/varovalka v A 2,2/230/10 2,2/230/10 2,2/230/10
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV
Plemenito jeklo/CleanSteel 949,00 1.229,00 1.399,00

Pomivalni stroji
Vgradni
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Pomivalni stroji
Vgradni

Tipska/prodajna oznaka G 6905 SCi XXL
Izvedba
Prostostoječi/za vgradnjo pod pult –/–
Vgradni/za skrito vgradnjo •/–
Širina 45 cm/širina 60 cm –/•
Dizajn

Izvedba komandne plošče/način upravljanja
nagnjena komandna plošča/
mehke tipke

Prikazovalnik SensorTronic-Display
Udobje
Knock2open –
AutoClose/ComfortClose •/•
BrilliantLight/Posoda za sol v vratih •/•
Hrup med delovanjem dB(A) re 1 pW 41
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur vnaprej •/•
Kontrola delovanja prikazovalnik
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti/razred sušenja A+++/A
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu EKO 9,7/0,84
Letna poraba vode v l/letna poraba električne energije v kWh v 
programu EKO 2.716/237
Poraba vode v programu Avtomatski v l (min.) 6,5
Vrednosti porabe s funkcijo ThermoSpar® v programu EKO v kWh 0,49
FlexiTimer z EcoStart/EcoFeedback/ThermoSpar® •/•/•
Tehnologija izmeničnega pršenja/Polovično polnjenje •/•
Varovanje posode in kozarcev
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode •
Sušenje z avtomatskim odpiranjem vrat •
SensorDry/Sušenje Turbothermic s kroženjem zraka •/•
Perfect GlassCare •
Programi pomivanja
EKO/Avtomatski/Intenzivni 75°C •/•/•
Normal 55°C/Blagi/Hitri 40°C •/•/•
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja •/•/•
Tihi 38 dB(A)/Tihi 40 dB(A) •/–
Program za posebne zahteve (npr. plastične mase) •
Možnosti pomivanja
Funkcija Turbo/Intenzivno pomivanje v spodnji košari/Posebej 
varčno/Posebej suho •/•/•/•
Namakanje/Predpranje •/•
Zasnova košar
Namestitev jedilnega pribora 3D predal za pribor
Zasnova košar PremiumComfort
Število pogrinjkov 14
Varnost
Sistem Waterproof •
Kontrolna lučka za sita •
Varovalo za otroke/zapora vklopa •/•
Tehnični podatki
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/varovalka v A 2,2/230/10
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV
Plemenito jeklo/CleanSteel 2.499,00

Tipska/prodajna oznaka G 4760 SCVi G 4970 SCVi G 6260 SCVi
Izvedba
Prostostoječi/za vgradnjo pod pult –/– –/– –/–
Vgradni/za skrito vgradnjo –/• –/• –/•
Širina 45 cm/širina 60 cm •/– –/• –/•
Izvedba komandne plošče/način upravljanja –/tipka za izbiro programov –/tipka za izbiro programov –/tipka za izbiro programov
Prikazovalnik 3-mestni 7-segmentni prikaz 3-mestni sedemsegmentni prikaz 3-mestni sedemsegmentni prikaz
Udobje
Knock2open – – –
AutoClose/ComfortClose –/• –/• –/•
BrilliantLight/Posoda za sol v vratih –/– –/– –/–
Hrup med delovanjem dB(A) re 1 pW 46 46 44
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur vnaprej •/• •/• •/•
Kontrola delovanja optična in akustična akustična optična in akustična
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti/razred sušenja A+/A A++/A A+++/A
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu EKO 8,7/0,79 9,9/0,94 9,7/0,84
Letna poraba vode v l/letna poraba električne energije v kWh v 
programu EKO 2.436/221 2.772/266 2.716/237
Poraba vode v programu Avtomatski v l (min.) 6,5 6,5 6,5
Vrednosti porabe s funkcijo ThermoSpar® v programu EKO v kWh 0,52 0,59 0,49
FlexiTimer z EcoStart/EcoFeedback/ThermoSpar® –/–/• –/–/• –/–/•
Tehnologija izmeničnega pršenja/Polovično polnjenje •/• •/• •/•
Varovanje posode in kozarcev
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode • • •
Sušenje z avtomatskim odpiranjem vrat – – •
SensorDry/Sušenje Turbothermic s kroženjem zraka •/• –/• •/•
Perfect GlassCare • – •
Programi pomivanja
EKO/Avtomatski/Intenzivni 75°C •/•/• •/•/• •/•/•
Normal 55°C/Blagi/Hitri 40°C •/•/• •/•/– •/•/•
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja –/–/– –/–/– –/–/–
Tihi 38 dB(A)/Tihi 40 dB(A) –/– –/– –/–
Program za posebne zahteve (npr. plastične mase) – – –
Možnosti pomivanja
Funkcija Turbo/Intenzivno pomivanje v spodnji košari/Posebej 
varčno/Posebej suho •/–/–/– •/–/–/– •/–/–/–
Namakanje/Predpranje –/– –/– –/–
Zasnova košar
Namestitev jedilnega pribora predal za pribor predal za pribor 3D predal za pribor
Zasnova košar – Comfort ExtraComfort
Število pogrinjkov 9 14 14
Varnost
Sistem Waterproof • • •
Kontrolna lučka za sita – – –
Varovalo za otroke/zapora vklopa –/– –/– –/–
Tehnični podatki
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/varovalka v A 2,2/230/10 2,2/230/10 2,2/230/10
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV
Plemenito jeklo/CleanSteel 1.319,00 1.049,00 1.269,00

Pomivalni stroji
Skrito vgradni
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Pomivalni stroji
Skrito vgradni

Tipska/prodajna oznaka G 6470 SCVi G 6475 SCVi G 6995 SCVi XXL K2O
Izvedba
Prostostoječi/za vgradnjo pod pult –/– –/– –/–
Vgradni/za skrito vgradnjo –/• –/• –/•
Širina 45 cm/širina 60 cm –/• –/• –/•
Izvedba komandne plošče/način upravljanja –/tipka za izbiro programov –/tipka za izbiro programov Touch on metal

Prikazovalnik
1-vrstični prikazovalnik z jasni-
mi napisi

1-vrstični prikazovalnik z jasnimi 
napisi

2-vrstični prikazovalnik z jasnimi 
napisi

Udobje
Knock2open – – •
AutoClose/ComfortClose –/• –/• •/•
BrilliantLight/Posoda za sol v vratih –/• –/• •/•
Hrup med delovanjem dB(A) re 1 pW 44 44 41
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur vnaprej •/• •/• •/•
Kontrola delovanja optična in akustična optična in akustična optična in akustična
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti/razred sušenja A+++/A A+++/A A+++/A
Poraba vode v l/poraba električne energije v kWh v programu EKO 9,7/0,84 9,7/0,84 9,7/0,84
Letna poraba vode v l/letna poraba električne energije v kWh v 
programu EKO 2.716/237 2.716/237 2.716/237
Poraba vode v programu Avtomatski v l (min.) 6,5 6,5 6,5
Vrednosti porabe s funkcijo ThermoSpar® v programu EKO v kWh 0,49 0,49 0,49
FlexiTimer z EcoStart/EcoFeedback/ThermoSpar® •/•/• •/•/• •/•/•
Tehnologija izmeničnega pršenja/Polovično polnjenje •/• •/• •/•
Varovanje posode in kozarcev
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode • • •
Sušenje z avtomatskim odpiranjem vrat • • •
SensorDry/Sušenje Turbothermic s kroženjem zraka •/• •/• •/•
Perfect GlassCare • • •
Programi pomivanja
EKO/Avtomatski/Intenzivni 75°C •/•/• •/•/• •/•/•
Normal 55°C/Blagi/Hitri 40°C •/•/• •/•/• •/•/•
Higiena/SolarSpar/Čiščenje stroja –/•/• –/•/• •/•/•
Tihi 38 dB(A)/Tihi 40 dB(A) –/• –/• •/–
Program za posebne zahteve (npr. plastične mase) – – •
Možnosti pomivanja
Funkcija Turbo/Intenzivno pomivanje v spodnji košari/Posebej 
varčno/Posebej suho •/–/•/– •/–/•/– •/•/•/•
Namakanje/Predpranje –/– –/– •/•
Zasnova košar
Namestitev jedilnega pribora 3D predal za pribor 3D predal za pribor 3D predal za pribor
Zasnova košar MaxiComfort MaxiComfort MaxiComfort
Število pogrinjkov 14 14 14
Varnost
Sistem Waterproof • • •
Kontrolna lučka za sita • • •
Varovalo za otroke/zapora vklopa –/– –/– –/–
Tehnični podatki
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/varovalka v A 2,2/230/10 2,2/230/10 2,2/230/10
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV
Plemenito jeklo/CleanSteel 1.499,00 1.559,00 2.579,00

Tipska prodajna oznaka, standardna različica (60 x 81 cm) PG 8081 i ProfiLine
Tipska prodajna oznaka, XXL-različica (60 x 85 cm) PG 8082 Sci XXL ProfiLine PG 8083 SCVi XXL ProfiLine
Zmogljivost 
Maksimalno število pomivanj na dan 5,00 5,00 5,00
Trajanje programa Kratki v minutah* 17 17 17
Dizajn/Udobje
Izvedba komandne plošče/način upravljanja nagnjena s tipkami nagnjena s tipkami skrito vgradni s tipkami
Prikaz preostalega časa/prednastavitev zagona do 24 ur vnaprej •/• •/• •/•
Posoda za sol v vratih • • •
BrilliantLight • • •
ComfortClose • • •
Možnost dozirne naprave za tECOče pomivalno sredstvo(dodatna 
oprema - modul G 60 SEMI ) • • •
Hrup med delovanjem dB(A) re 1 pW 49 49 49
Učinkovitost in trajnost
Energijska učinkovitost/učinek čiščenja/razred sušenja A+/A/A A+/A/A A+/A/A
Vrednosti porabe s funkcijo ThermoSpar v programu ECO 0,50 kWh 0,50 kWh 0,50 kWh
Poraba vode in električne energije v programu ECO 1,045 kWh/17 l 1,061 kWh/17 l 1,061 kWh/17 l
Letna poraba vode in električne energije 295 kWh/4.760 l 300 kWh/4.760 l 300 kWh/4.760 l
Varovanje posode in kozarcev
Perfect GlassCare • • •
Programi pomivanja
Število programov 9 9 9
Intenzivno pomivanje Intenzivni/Higiena 75°C Intenzivni/Higiena 75°C Intenzivni/Higiena 75°C
Hitro in enostavno pomivanje Kratki/Univerzalni 65°C Kratki/Univerzalni 65°C Kratki/Univerzalni 65°C
Nežno pomivanje kozarcev Kozarci/Kozarci za pivo 50°C Kozarci/Kozarci za pivo 50°C Kozarci/Kozarci za pivo 50°C
Energijsko varčno pomivanje ECO 42°C ECO 42°C ECO 42°C

Programi pomivanja za posebne potrebe
Hladno/predpranje, Plastične 
mase

Hladno/predpranje, Plastične 
mase

Hladno/predpranje, Plastične 
mase

Sušenje
Sušenje Turbothermic s kroženjem zraka • • •
AutoOpen - sušenje z avtomatskim odpiranjem vrat • • •
Dodatno sušenje • • •
Zasnova košar
Namestitev jedilnega pribora Košara za pribor 3D-predal za pribor 3D-predal za pribor
Zasnova košar TOPKOMFORT TOPKOMFORT TOPKOMFORT
Število pogrinjkov 13 14 14
Varnost
Sistem Waterproof • • •
Kontrola delovanja

vizualna in akustična z  
nastavljivo glasnostjo

vizualna in akustična z  
nastavljivo glasnostjo

vizualna in akustična z  
nastavljivo glasnostjo

Varovalo za otroke/kontrolna lučka za pršilno ročico –/srednjo –/srednjo –/srednjo
Priključne vrednosti (3N AC 400V 50 Hz)
Gretje v kW/varovalke 8,1/3 x 16 A 8,1/3 x 16 A 8,1/3 x 16 A
Skupna priključna moč v kW** 8,3 8,3 8,3
Priklop na hladno ali toplo vodo (15°C – 60°C) • • •
Priporočena maloprodajna cena v EUR, vključno z DDV 3.199,00 3.449,00 3.549,00

Pomivalni stroji
Za profesionalne namene

* pri priklopu na toplo vodo in 3N AC 400V 50 Hz
**  možnost predelave na AC 230 V 50 Hz (enofazni) priklop s 

strani Miele serviserja (doplačilo)



162 163

Tiho delovanje
Mielejev program Tihi z 38 dB(A) pomiva tako tiho, da ga 
komajda zaznate. Idealno za odprte bivalne kuhinje in za 
pomivanje v nočnem času.

FlexiTimer s funkcijo EcoStart
Pomivalni stroji Miele s funkcijo EcoStart pomivajo še 
bolj inteligentno. S to funkcijo lahko namreč izkoristite 
okolju prijaznejše tarife električne energije in mirne vesti 

prepustite svojemu stroju, da izbere najugodnejšo tarifo za vsak 
posamezen potek pomivanja. Nastavite lahko tri različne tarife, 
določiti pa morate le najpoznejšo možno uro konca programa. 
Pomivalni stroj nato samostojno izbere najugodnejšo uro začetka 
programa znotraj danega časovnega obdobja.

Sistem pomivanja s svežo vodo s porabo od 6,5 litra
Mielejevi pomivalni stroji pomivajo izključno s svežo vodo, kljub 
temu pa v programu Avtomatski lahko porabijo zgolj 6,5 litra vode 
- to je bistveno manj kot eno polnjenje pomivalnega korita. Miele 
je porabo vode v zadnjih 30 letih zmanjšal kar za 85%. Tudi pora-
ba električne energije se je znižala na novo najboljšo vrednost: v 
programu ECO pomivalni stroji Miele dosegajo zavidljivo vrednost 
zgolj 0,83 kWh.

Glasnost delovanja
Pomivalni stroji Miele delujejo z nizkimi vrednostmi emi-
sije hrupa od 41 dB(A), kar je celo bistveno tišje od nor-
malnega pogovora. To pomeni, da so izjemno tihi, kljub 

temu pa zagotavljajo stalno odlične rezultate. 

Polovično polnjenje
Z avtomatskim zaznavanjem napolnjenosti, Mielejevi pomivalni 
stroji izmerijo količino posode v pomivalni komori in ustrezno pri-
lagodijo porabo vode in električne energije. Ta avtomatska funkci-
ja vam omogoča, da vam ni treba več čakati, da je stroj povsem 
napolnjen.

Knock2open4)

Ne gre za čarovnijo - to je Miele: funkcija Knock2open 
spremeni pomivanje posode v čarobno doživetje in pri 
tem ponuja popolno rešitev za dizajn kuhinjskega pohi-

štva brez ročjev. Z 2-kratnim trkom na sprednjo stranico pomival-
nega stroja Miele za skrito vgradnjo, se vrata s prefinjenim odpi-
ralnim mehanizmom samodejno odprejo za približno 10 cm. 
Udobje, ki vas bo navduševalo dan za dnem.

Perfect GlassCare5)

Mehka voda je ugodna za temeljito pomivanje posode, 
vendar je agresivna do kozarcev. Zato so Mielejevi pomi-
valni stroji opremljeni s tehnologijo Perfect GlassCare, ki 

zagotavlja nežno ravnanje z vašimi kozarci.

3D predal za pribor1)

Mielejev 3D predal za pribor je edinstven: prilagodljivi ni-
sta le njegova širina in globina, temveč tudi višina, zato 
se zlahka popolno prilagodi kakršni koli situaciji pri vla-

ganju posode. Vanj lahko udobno namestite tudi večje kose pribo-
ra, kot so zajemalke ali metlice za stepanje.

AutoClose
Z Mielejevo funkcijo AutoClose se vrata pomivalnega 
stroja avtomatsko in mehko zaprejo. To ni le udobno, 
ampak tudi elegantno - skorajda magičen trenutek v ku-

hinjskem vsakdanu. Zadostuje že rahel stik med vrati in aparatom 
- in pomivalni stroj se sam od sebe zapre.

Sušenje AutoOpen2)

Ob koncu programa pomivanja se vrata pomivalnega 
stroja avtomatsko odprejo za režo. Tako lahko do poso-
de pride svež zrak in celo najzahtevnejši kosi posode, 

npr. plastična posoda, se posušijo brez vidnih sledov. S posebnim 
tokom zraka pa je pred vlago zaščiten tudi vaš delovni pult.

OsvetlitevBrilliantLight3) 
Patentirano krmiljenje vrat stroja3) omogoča, da se 4 
svetleče diode počasi vklopijo, ko odprete pomivalni 
stroj. Močne svetleče diode osvetlijo notranjost stroja z 

briljantno svetlobo. Delovno območje v stroju je odlično osvetlje-
no, polnjenje in praznjenje košar pa občutno lažje.

ComfortClose
Izkusite izjemno lahkotno odpiranje in zapiranje vrat po-
mivalnega stroja Miele. Vrata ostanejo v katerem koli že-
lenem položaju in tako zagotavljajo posebno udobje.

Zasnova košar Comfort
Ročaji, nova funkcionalna zasnova spodnjih košar in številne funk-
cije v zgornjih košarah: pomivalni stroji Miele so poskrbeli, da je 
na področju oblikovanja košar nastopilo novo obdobje.

EcoFeedback
S pomivalnim strojem Miele je okolju prijazno pomivanje 
posode v vašem vsakdanu povsem enostavno. Funkcija 
EcoFeedback vam ob izbiri posameznega programa pri-

kaže, kolikšna je predvidena poraba vode in energije. Tako se lah-
ko vedno odločite za ekološko najugodnejšo možnost. Ob koncu 
programa pa lahko prikličete prikaz dejanskih vrednosti porabe.

Energijska učinkovitost
Energijska nalepka vas pregledno obvešča o gospodar-
nosti in zmogljivosti vašega pomivalnega stroja. Mieleje-
vi stroji združujejo najboljše rezultate pomivanja in suše-

nja z izjemno majhno porabo električne energije in vode:
• razred energijske učinkovitosti: A+++ 
• letna poraba energije: 237 kWh 
• letna poraba vode: 2.716 Liter 
• razred učinkovitosti sušenja: A 
Najboljši rezultati pri majhni porabi.

Touch on Metal
Nova filozofija upravljanja aparatov Miele ponuja prvovr-
stno udobje. Združuje vrhunski dizajn enakomernih glad-
kih površin z intuitivnim, preglednim upravljanjem od 

leve proti desni. Reliefna upravljalna polja v plošči iz plemenitega 
jekla zlahka pritiskate in izvedene nastavitve lahko takoj odčitate 
prek LED- prikaza. Gladka površina elegantne upravljalne plošče 
je še posebej enostavna za čiščenje.

Sistem Waterproof
Za zaščito pred škodo zaradi izliva vode so vsi pomivalni 
stroji Miele opremljeni s sistemom Miele Waterproof. 
Pod pogojem, da je stroj strokovno nameščen, podjetje 

Miele za sistem Waterproof prevzema odgovornost, ki traja celo-
tno življenjsko dobo pomivalnega stroja8).

Posoda za sol v vratih6)

Patentirana posoda za sol je nameščena v vratih pomi-
valnega stroja; polnite jo lahko pri na pol odprtih vratih in 
pri tem udobno stojite. Sklanjanje, odstranjevanje spo-

dnje košare in seganje do dna pomivalne komore tako ni več po-
trebno.

Sensor Dry7)

Na proces sušenja posode lahko vplivata temperatura v kuhinji in 
količina posode v pomivalnem stroju. V programu Avtomatski, 
funkcija SensorDry zagotavlja  optimalen rezultat sušenja, tudi če 
pogoji niso optimalni.

Smart Grid 
V okviru pametnega omrežja Smart Grid so na voljo 
cene električne energije, ki se tekom dneva spreminjajo. 
Tem omrežjem prilagojeni gospodinjski aparati Miele se 

lahko avtomatsko zaženejo ob uri, ko je v omrežju električna ener-
gija po najugodnejši ceni. S pralnimi, sušilnimi in pomivalnimi 
stroji Miele lahko odlično izkoristite prednosti omrežja Smart Grid 
- z velikim varčevalnim potencialom.

SolarSave
Miele – preprosto neprekosljiv v trajnosti. Program pomi-
vanja SolarSave je optimalen program za gospodinjstva, 
ki so opremljena s solarnim sistemom za pridobivanje 

toplote, toplotno črpalko ali plinsko - oljnim ogrevanjem, saj upo-
rablja izključno temperaturo predhodno ogrete vode, ki priteka v 
stroj. Z inteligentnim krmiljenjem programa s tem dosežete skraj-
no nizko porabo električne energije, ki znaša le 0,05 kWh na po-
stopek pomivanja.

Prednastavitev zagona s prikazom preostalega časa
Če želite izkoristiti (nočno) ugodnejšo tarifo električne energije, 
lahko uporabite 24- urno prednastavitev zagona. Prikaz preosta-
lega časa odšteva trajanje programa in vam kaže, koliko časa se 
bo izbrani program še izvajal. Tako ste vedno na tekočem o fazi 
programa, ki se trenutno odvija v pomivalnem stroju.

ThermoSave®

Funkcija ThermoSave omogoča, da lahko kateri koli po-
mivalni stroj Miele priklopite na dovod tople vode s tem-
peraturo do 60°C. S tem zmanjšate porabo električne 

energije za do 40 %, trajanje programov pa se skrajša za do 9 %. 
Poraba energije v programu Nežni, tako pade tudi do 0,4 kWh.

TimeControl
Nadzor z enim samim poledom: prikaz poteka programa 
s svetlečimi diodami pri pomivalnem stroju za skrito 
vgradnjo vam kaže, kdaj bo program končan. Eno uro 

pred koncem programa se začnejo svetleče diode postopoma iz-
klapljati v intervalih po 20 minut od leve proti desni. Ko je program 
končan, funkcija AutoOpen avtomatsko odpre vrata za režo. Ti-
meControl je primeren sistem za vse situacije vgradnje skritih po-
mivalnih strojev.

Koristne informacije
Slovarček izrazov o pomivalnih strojih Miele

Slovarček izrazov - pomivalni stroji

1) DE102008062761B3, EP2201887B1
2) DE102007008950B4, EP2120671B1
3) EP2233061B1, US8297768B2
4) Prijava za patent: EP2428153A1, DE102010037397A1, US2012/0055091A1
5) EP2233061B1
6) EP1457153B1, US7124765B2
7) DE102006042486B3, EP1902659B1
8) Ustreza 7.500 potekom programa
Značilnosti opreme so odvisne od modela.
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Oprema za pomivalne stroje

Košara za pribor 
GBU 5000

omogoča dodaten prostor za jedilni pribor v spo-
dnji košari.
• Košaro za pribor lahko namestite v spodnjo ko-

šaro na mesto, ki vam najbolj ustreza
• Možna uporaba v pomivalnih strojih Miele gene-

racij 4000, 5000 in 6000
• Za optimalno namestitev tudi večjih kosov pribo-

ra

Mat. št. 9.614.020  46,- EUR

Vložek za steklenice  
GF

Držalo za steklenice, vaze ipd.
Za raznovrstno uporabo v spodnji košari
Možna uporaba v strojih G 47x in G 48xx. 

Mat. št. 7.149.690 17,- EUR

Majhna košara za pribor 
GBU

Majhna košara za jedilni pribor, namenjena uporabi 
v spodnji košari pri modelih s predalom za pribor.
Možna uporaba v strojih G 47x in G 48xx.

Mat. št. 5.563.020 22,- EUR

Vložek za kozarce  
GGU

Poseben vložek za visoke in dolgopecljate kozarce, 
ki ga namestite v spodnjo košaro.
Možna uporaba v strojih G 47x in G 48xx. 

Mat. št. 6.093.710 66,- EUR
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Oprema za pomivalne stroje

Sprednja plošča za skrito vgradne 
pomivalne stroje

Sprednja plošča za vgradne 
pomivalne stroje

s površino iz plemenitega jekla CleanSteel
• Popolna harmonija dizajna sprednje stranice in 

upravljalne plošče
• Enostavno čiščenje prstnih odtisov - plemenito 

jeklo CleanSteel

• Možna uporaba pri vgradnih pomivalnih strojih   
Miele širine 60 cm

GFV 60/57-1: Š x V, 60 x 57 cm
Mat. št. 7.149.240  189,- EUR

GFV 60/60-1: Š x V, 60 x 60 cm
Mat. št. 7.160.640 189,- EUR
  

• Možna uporaba pri vgradnih pomivalnih strojih 
Miele širine 45 cm

GFV 45/60-1: Š x V, 45 x 60 cm
Mat. št. 7.160.830  179,- EUR

Možna uporaba pri vgradnih pomivalnih strojih se-
rij G 4000/ G 4005XL, G 5000/ G 5005XL,  
G 6000/ G 6005 XL, Profiline PG 8081i in PG 8082 
SCi XXL

plemenito jeklo CleanSteel z ročajem v dizajnu   
PureLine
• Popolna harmonija dizajna v vaši kuhinji
• Enostavno čiščenje prstnih odtisov - plemenito 

jeklo CleanSteel
• Vključno z ročajem iz plemenitega jekla v dizajnu 

PureLine in materialom za pritrditev
• Možna uporaba pri pomivalnih strojih za skrito 

vgradnjo širine 60 cm serij G 4000/ G 4005 XL, G 
5000/ G 5005XL, G 6000/ G 6005 XL in Profiline 
PG 8083 SCVi XXL

GFVi 613/72-1: Š x V, 60 x 72 cm
Mat. št. 9.635.930  249,- EUR

GFVi 613/77-1: Š x V, 60 x 77 cm
Mat. št. 9.635.950  249,- EUR

Sprednja plošča iz plemenitega 
jekla CleanSteel za pomivalne 
stroje za skrito vgradnjo

Sprednja plošča iz plemenitega 
jekla CleanSteel za vgradne 
pomivalne stroje

Sprednja plošča za skrito vgradne 
pomivalne stroje

plemenito jeklo CleanSteel, brez ročaja in brez vr-
tin
• Popolna harmonija dizajna v vaši kuhinji
• Možna prilagoditev dizajnu ročajev kuhinjskega 

pohištva
• Enostavno čiščenje prstnih odtisov - plemenito 

jeklo CleanSteel

• Možna uporaba pri pomivalnih strojih za skrito 
vgradnjo širine 60 cm

• 

GFVi 603/72-1: Š x V, 60 x 72 cm
Mat. št. 7.160.740  239,- EUR

GFVi 603/77-1: B x H, 60 x 77 cm
Mat. št. 7.160.760  239,- EUR

• Možna uporaba pri pomivalnih strojih za skrito 
vgradnjo širine 45 cm

• 
GFVi 453/72-1: Š x V, 45 x 72 cm
Mat. št. 7.160.840  239,- EUR

Možna uporaba pri strojih za skrito vgradnjo serij G 
4000/ G 4005XL, G 5000/ G 5005 XL, G 6000/ G 
6005XL in Profiline P 8083 SCVi XXL 
 

Sprednja plošča iz plemenitega 
jekla CleanSteel za pomivalne 
stroje za skrito vgradnjo
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Najboljša nega za dolgoletno zanesljivost
Sredstva za nego gospodinjskih aparatovMiele

Pomivalni stroji
Popolne rezultate pomivanja lahko 
dosežete samo v higienično čistem pomi-
valnem stroju. Zato je pomembno, da od-
stranite morebitne obloge maščobe in 
vodnega kamna. Ta izdelka, ki sta bila po-
sebej razvita za pomivalne stroje Miele, 
zagotavljata higiensko brezhibne rezultate 
tudi pri starih strojih.

Kuhinjski vgradni aparati
Pri vsakdanjih opravilih v kuhinji se lahko 
pojavi trdovratna umazanija. Če jo želite 
odstraniti brez sledov in obenem zagotovi-
ti, da se površine ne poškodujejo in so dlje 
časa videti kot nove, je izbira primernega 
čistilnega sredstva odločilnega pomena. 
Zato Miele ponuja posebna čistilna in 
negovalna sredstva za optimalno nego 
vaših kuhinjskih aparatov Miele. Temeljito 
čiščenje aparatov je z njimi povsem eno-
stavno.

Optimalna nega vaših aparatov Miele

Mielejevi gosodinjski aparati se odlikujejo s prvovrstno kakovostjo, izjemno funkcional-
nostjo in brezčasnim dizajnom Za optimalno nego vaših aparatov Miele so vam na voljo 
Mielejeva negovalna sredstva. Razvita in preizkušena so bila v Mielejevih laboratorijih v 
sodelovanju z izbranimi proizvajalci.

Za nego svojih aparatov z Mielejevimi negovalnimi sredstvi boste zagotovili, da se na njih 
ne bodo pojavile poškodbe in da bodo dlje časa videti kot novi. Tovrstna skrb pa poleg 
tega podpira brezhibno delovanje vaših aparatov skozi njihovo celotno življenjsko dobo.

Izdelki za nego in čiščenje

Čistilo za pečico PerfectClean 
500 ml

za najboljše rezultate čiščenja in varno uporabo.
• Ultra močna učinkovitost čiščenja brez motečega 

neprijetnega vonja
• Konsistenca, podobna gelu, omogoča čiščenje 

brez tuda
• Kratek čas učinkovanja 10 do 40 minut brez se-

grevanja
• Primerno tudi za prevleko PerfectClean
• Najboljša nega za dolgoletno zanesljivost

Mat. št. 9.043.470 11,90 EUR

Tablete za čiščenje vodnega kamna  
6 kosov

za kavne avtomate CVA in CM, pečice z načinom 
delovanja Peka s paro in parne pečice.
• Temeljito odstranjevanje oblog in vodnega kamna
• Izjemno učinkovito in obenem nežno odstranjeva-

nje vodnega kamna
• Prilagojena formula - posebna Mielejeva receptu-

ra
• Brez ostankov kemičnih sredstev po končanem 

postopku
• Najboljša nega za dolgoletno zanesljivost
• Prosimo upoštevjte: Za odstranjevanje vodne-

ga kamna iz Mielejeve parne pečice za kuhanje 
pri zvišanem tlaku potrebujete posebno čistilno 
sredstvo 

Mat. št. 5.626.050 17,30 EUR

Čistilne tablete za kuhalno enoto 
10 kosov

za CVA in CM, zagotovljen užitek ob skodelici kave 
na najvišji ravni.
• Za temeljito odstranjevanje kavnih olj in ostankov 

kave
• Izjemno učinkovito in obenem nežno čiščenje
• Prilagojena formula - posebna Milejeva receptura
• Najboljša nega za dolgoletno zanesljivost

Mat. št. 7.616.440 17,30 EUR

Sredstvo za čiščenje mlečnih poti 
100 kosov

za higienično čiste cevi za mleko v aparatih CVA in 
CM.
• Brez sledov odstrani mlečne beljakovine in ma-

ščobe
• Izjemno učinkovito in obenem nežno čiščenje
• Enostavno doziranjes s posameznimi odmerki v 

obliki palčk
• Varna uporaba - Mielejeva formula
• Najboljša nega za dogoletno zanesljivost

Mat. št. 7.189.920 33,60 EUR

DGClean 
250 ml

za najboljše rezultate čiščenja kombiniranih parnih 
pečic.
• Ultra močna učinkovitost čiščenja brez motečega 

neprijetnega vonja
• Čiščenje brez truda, ki ga omogoča stabilen opri-

jem sredstva
• Popoln oprijem sredstva tudi na navpičnih povr-

šinah
• Priprava hrane brez škodljivih vplivov

Mat. št. 9.742.860  17,30 EUR

Čistilo za stroje  
250 g

Sredstvo za nego stroja  
250 ml

Osvežilec pomivalnega stroja 
4 ml

za prijeten vonj v pomivalnem stroju.
• S posebno kombinacijo učinkovin nevtralizira ne-

prijeten vonj
• Svež in prijeten vonj limete in zelenega čaja 
• Preprosta in udobna namestitev na košaro pomi-

valnega stroja
• Zelo izdaten - za 60 postopkov pomivanja
• Najboljša nega za dolgoletno zanesljivost

Mat. št. 9.042.720  5,- EUR

zagotavlja optimalno delovanje vašega pomivalne-
ga stroja.
• Odstrani neprijeten vonj, ostanke vodnega kamna 

in oblog
• Ohranja prožnost in zatesnjenost vratnih tesnil
• Aktivna zaščita, ki jo nudi čistoča
• Zagotavlja optimalno zmogljivost stroja- posebna 

Mielejeva formula
• Najboljša nega za dolgoletno zanesljivost

Mat. št. 9.042.910 12,- EUR

za higienično čistočo v pomivalnem in pralnem 
stroju.
• Odstrani maščobo in bakterije, ter z njimi neprije-

ten vonj, ki ga povzročajo
• Učinkovito osnovno čiščenje - s posebno Miele-

jevo formulo
• Zagotavlja popolne rezultate pranja oz. pomiva-

nja
• Najboljša nega za dolgoletno zanesljivost
  
Mat. št. 9.042.970 12,-EUR
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Vgradne skice

Pečice

H 2000 B, H 6000 B, 76 l

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo

H 2000 B, 56 l

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo

H 2000 B, H 6000 B, 76 l

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo

H 2000 B, 56 l

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo

H 2000 BP, H 6000 BP, 76 l

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo

H 2000 BP, H 6000 BP, 76 l

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo

Kompaktna vgradna 
pečica 

H 6000 B, 49 l

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo

H 6000 B, 49 l

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo

Vgradna pečica  
90cm

H 6000 BP, 90 l

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo

H 6000 BP, 90 l

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo

Vgradna pečica  
z mikrovalovi

H 6000 BM, 43 l

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo

H 6000 BM, 43 l

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo

Parne pečice

DG 6000, 38 l

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo
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Vgradne skice

Kombinirana  
parna pečica

DGC 6000, 48 l

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo

DG 6000, 38 l

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo

DGC 6660, 68 l

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo

DGC 6000, 48 l

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo

DGC 6660, 68 l

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo

Mikrovalovne pečice

M 6032, 17 l M 6000, 46 l

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo

Grelni predali

ESW 6114, ESW 6214

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo

ESW 6229

* Barvno steklo 
** CleanSteel/ plemenito jeklo

Kuhalne plošče z grelniki     
HiLight

KM 5600

1) Sprednja stran 
2) Vgradna višina 
3) Vgradna višina s priključno omarico, L = 2000mm

KM 6204

1) Sprednja stran 
2) Vgradna višina 
3) Vgradna višina priključne omarice z omrežnim pri-
ključnim kablom, L = 1440 mm 
4) Priključek Miele@home

KM 6203

1) Sprednja stran 
2) Vgradna višina 
3) Vgradna višina priključne omarice z omrežnim priključ-
nim kablom, L = 1440 mm 
4) Stopničasti izrez za granitne ali marmorne delovne 
pulte  
5) Priključek Miele@home 
Opozorilo za vgradnjo: 
Ta kuhalna plošča je primerna samo za namestitev v gra-
nitne ali marmorne plošče ali pulte iz masivnega lesa ozi-
roma pulte, obložene s ploščicami. Pri drugih materialih 
se glede možnosti vgradnje te kuhalne plošče posvetujte 
s proizvajalcem delovnega pulta. Ker imata steklokera-
mična plošča in izrez v delovnem pultu določeno toleran-
co dimenzij, je reža lahko različna (min. 1 mm).
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Vgradne skice

KM 6366-1

1) Sprednja stran 
2) Vgradna višina 
3) Vgradna višina s priključno omarico, L = 1440 mm

KM 6381

1) Sprednja stran 
2) Vgradna višina 
3) Priključek Miele@home  
4) Priključna omarica, omrežni priključni kabel, L = 
1440 mm, priložen posebej

KM 6347

1) Sprednja stran 
2) Vgradna višina 
3) Priključek Miele@home  
4) Priključna omarica, omrežni priključni kabel, L = 
1440 mm, priložen posebej

KM 6304, KM 6322

1) Spredaj 
2) Vgradna višina 
3) Priključek Miele@home 
4) Vgradna višina priključne omarice z omrežnim pri-
ključnim kablom, L = 1440 mm, priložen posebej 

KM 6323

1) Sprednja stran 
2) Vgradna višina  
3) Priključek Miele@home  
4) Stopničasti izrez  
5) Vgradna višina priključne omarice z omrežnim pri-
ključnim kablom, L = 1440 mm, priložen posebej 

KM 6328-1

1) Sprednja stran 
2) Vgradna višina 
3) Priključna omarica, omrežni priključni kabel, L = 
1440 mm, priložen posebej

KM 3010

1) Sprednja stran 
2) Vgradna višina 
3) Priključna omarica z omrežnim priključnim kablom, 
L = 2000 mm 
4) Priključek na plin R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

Plinski kuhalni plošči

KM 3034

1) Sprednja stran 
2) Vgradna višina 
3) Priključna omarica z omrežnim priključnim kablom, 
L = 2000 mm 
4) Priključek na plin R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

CombiSet elementi

CS 1212-1 I

1) Sprednja stran  
2) Vgradna višina 
3) Vgradna višina s priključno omarico, L = 2000 mm

CS 1012-1 G

1) Sprednja stran  
2) Vgradna višina  
3) Vgradna višina s priključno omarico, L = 2000 mm 
4) Plinski priključek R 1/2-ISO 7-1 (DIN EN 10226)

CS 1312 BG

1) Sprednja stran  
2) Vgradna višina  
3) Vgradna višina s priključno omarico, L = 2000 mm 
4) Odtočna cev

CS 1327 Y

1) Sprednja stran  
2) Vgradna višina  
3) Vgradna višina s priključno omarico, L = 2000 mm

Kuhinjske nape

Indukcijske kuhalne plošče

KM 6115

1) Sprednja stran 
2) Vradna višina 
3) Vgradna višina s priključno omarico, L = 1440 mm, 
priložen posebej

KM 6212

1) Sprednja stran 
2) Vgradna višina 
3) Vgradna višina priključne omarice z omrežnim pri-
ključnim kablom, L = 1440 mm 
4) Priključek Miele@home
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DA 6296 D LUMEN

1) Področje montaže 
2) Višina pri odvodu zraka 
3) Višina pri kroženju zraka 
4) Alternativna montaža z distančnim okvirjem 
5) Odprtine za zrak pri del.na kroženje, mont. navzgor 
6) Predhodno pripravljen omrežni kabel od priključka v 
stropu do priključka v napo, pri delovanju z odvodom 
zraka pa tudi fleksibilna odvodna cev

Vgradne skice

DA 5106 D PONTE

1) Področje montaže 
2) Višina pri odvodu zraka 
3) Višina pri kroženju zraka 
4) Alternativna montaža z distančnim okvirjem 
5) Odprtine za zrak pri del.na kroženje, mont. navzgor 
6) Predhodno pripravljen omrežni kabel od priključka v 
stropu do priključka v napo, pri delovanju z odvodom 
zraka pa tudi fleksibilna odvodna cev

DA 6296 W LUMEN

1) Višina pri odvodu zraka 
2) Višina pri kroženju zraka 
3) Izhodne odprtine za zrak pri delovanju s kroženjem 
zraka, montirane navzgor  
4+5) Območje namestitve (za kroženje zraka območje 
5 ni potrebno)

DA 6690 D

1. Področje za montažo 
2. Višina pri odvodu zraka 
3. Višina pri kroženju zraka 
4. Alternativna montaža z distančnim okvirjem 
5. Izhodne odprtine za zrak pri delovanju s kroženjem 
zraka, montirane navzgor 
6. Predhodno mora biti pripravljen omrežni kabel od 
priključka v stropu do priključka v napo, pri delovanju z 
odvodom zraka pa tudi fleksibilna odvodna cev

DA 5966 W SCREEN

1) Višina pri odvodu zraka 
2) Višina pri kroženju zraka 
3) Izhodne odprtine za zrak, montirane navzgor za kro-
ženje zraka v prostoru  
4+5) Področje za montažo (pri kroženju zraka samo 
področje pod 4) 
S: Referenčni odmik

DA 6096 W Black Wing /White Wing

1) Odprtina za električni priključek 
2) Odprtina pri odvodu zraka nazaj. Alternativno se 
odvod zraka lahko priključi navzgor. 
3) Izhodne odprtine za zrak pri delovanju s kroženjem 
zraka. Razdalja do stropa ali do pohištva nad apara-
tom mora biti najmanj 200 mm. 

DA 5496 W STEP

1) Višina pri odvodu zraka 
2) Višina pri kroženju zraka 
3) Izhodne odprtine za zrak, montirane navzgor za kro-
ženje zraka v prostoru 
4+5) Področje za montažo (pri kroženju zraka samo 
področje pod 4) 
S: Referenčni odmik

DA 3460

1) Zgornja omarica mora imeti spredaj dno vse do vme-
sne stene. 
Če je aparat nameščen bolj nazaj, npr. pri montaži spre-
dnje letve, mora biti tudi dno ustrezno bolj globoko. 
2) Vmesna stena zgornje omarice mora biti snemljiva. 
3) Odvod zraka: pri merah za višino omarice in izrez je 
treba upoštevati nameščeno opremo (npr. dušilec zvoka, 
krmilni modul DSM). 
4) Kroženje zraka: s kompletom za predelavo DUU 151 
5) Dodatna oprema DSM 400 
6) Pri montaži z okvirjem DAR 3000: upoštevajte odsto-
panje višine omarice (glejte skico z merami pri okvirju 
DAR 3000)

DA 6700 D AURA

1) Omrežni priključni kabel 
Razdalja med napo in stropom ali napo in omarico nad 
njo mora biti najmanj 300 mm.

DA 7000 D AURA

1) Omrežni priključni kabel 
Razdalja med napo in stropom ali napo in omarico nad 
njo mora biti najmanj 300 mm.

DA 6690 W PURISTIC EDITION 6000

1) Višina pri odvodu zraka 
2) Višina pri kroženju zraka 
3) Izhodne odprtine za zrak, montirane navzgor za kro-
ženje zraka v prostoru 
4+5) Področje za montažo (pri kroženju zraka samo 
področje pod 4)

DA 2905

1. Stran, kjer se vsesava zrak 
2. Vrtljiv ventilator, namestitev priključka za odvod zra-
ka je mogoča zgoraj ali ob strani v vseh smereh  
3. Položaj enote z ventilatorjem je poljuben. Z apara-
tom je povezana z odvodno cevjo in povezovalnim ka-
blom. 
4. Pri namestitvi nape blizu stene je potreben minimal-
ni odmik 50 mm.

DA 3490 

glej opombe pri napi DA 3460 
 * Montaža je mogoča tudi v omarico širine 600 mm.

DA 289-4 W ED FLYER

1) Področje za montažo 
2) Področje za montažo, v primeru, da gre odzračeval-
na cev skozi streho 
* Minimalni priporočljiv varnostni odmik kuhinjske nape 
od kuhalne plošče je 36,5 cm

DA 410-6 D PURISTIC

1) Področje montaže 
2) Višina pri odvodu zraka 
3) Višina pri kroženju zraka 
4) Alternativna montaža z distančnim okvirjem 
5) Odprtine za zrak pri del.na kroženje, mont. navzgor 
6) Predhodno pripravljen omrežni kabel od priključka v 
stropu do priključka v napo, pri delovanju z odvodom 
zraka pa tudi fleksibilna odvodna cev

DA 416-6 W PURISTIC

1) Višina pri odvodu zraka 
2) Višina pri kroženju zraka 
3) Izhodne odprtine za zrak pri delovanju s kroženjem 
zraka, montirane navzgor  
4+5) Območje namestitve (za kroženje zraka območje 
5 ni potrebno)
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Vgradne skice

K 35473 iD

Hladilniki,  
zamrzovalniki  

in vinska vitrina

K 9726 iF-1

FNS 37402 i

K 37272 iD, K 37472 iD KF 37122 iD

KF 37673 iD

KFN 14923/11923 SD ed/cs

*Da bo poraba energije takšna, kot je navedeno, je tre-
ba uporabiti distančnike, ki so priloženi aparatu. S tem 
se poveča skupna globina za pribl. 3,5 cm. Če distanč-
nikov ne uporabite, aparat še vedno deluje brezhibno, 
vendar je poraba energije nekoliko večja.

KFNS 37432 iD, KFN 37682 iD

KFN 14927 SD ed/cs-1

*Da bo poraba energije takšna, kot je navedeno, je tre-
ba uporabiti distančnike, ki so priloženi aparatu. S tem 
se poveča skupna globina za pribl. 3,5 cm. Če distanč-
nikov ne uporabite, aparat še vedno deluje brezhibno, 
vendar je poraba energije nekoliko večja.

KD 12813 S

KWT 6321 UG

CM 6110

DA 6890 LEVANTAR 

1. Ventilator lahko montirate obrnjeno. Odvod zraka je 
mogoč navzgor, levo, desno ali navzdol. Ventilator lahko 
v enakem položaju montirate na aparat tudi od zadaj. Če 
bo ventilator montiran na aparat od zadaj, morate v ob-
močju montaže izrezati odprtino v hrbtno steno omare in 
upoštevati, da je za omaro potreben ustrezen prostor za 
vgradnjo. 
2. Električni del je lahko po potrebi nameščen levo poleg 
ventilatorja na ohišju nape ali prosto v omari. 
3. Mera je odvisna od materiala. Montaža v kombinaciji s 
plinsko kuhalno ploščo ni mogoča. Če je pred aparatom 
predvidena pečica, morate upoštevati pripadajoča navo-
dila za vgradnjo in podatke glede dovoda hladnega zra-
ka.

Kavni avtomati

CVA 6401 CVA 6805
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Vgradne skice

Skrito vgradni pomivalni stroji XXL,  
širine 60 cm

1) Višina podnožja 35–155 mm 
2) Višina podnožja 100–220 mm 
3) Višina aparata maks. 970 mm s kompletom za prila-
goditev višine podnožja (št. mat. 6.394.760)

Pomivalni stroji

Vgradni pomivalni stroji, širine 60 cm

1) Višina podnožja 35–155 mm 
2) Višina podnožja 100–220 mm 
3) Višina aparata maks. 930 mm s kompletom za prila-
goditev višine podnožja (št. mat. 6.394.761)

Vgradni pomivalni stroji XXL,  
širine 60 cm

1) Višina podnožja 35–155 mm 
2) Višina podnožja 100–220 mm 
3) Višina aparata maks. 970 mm s kompletom za prila-
goditev višine podnožja (št. mat. 6.394.760)

Skrito vgradni pomivalni stroji,  
širine 60 cm

1) Višina podnožja 35–155 mm 
2) Višina podnožja 100–220 mm 
3) Višina aparata maks. 930 mm s kompletom za prila-
goditev višine podnožja (št. mat. 6.394.760)

Skrito vgradni pomivalni stroji,  
širine 45 cm

1) Višina podnožja 35–155 mm 
2) Višina podnožja 100–220 mm 
3) Višina aparata maks. 930 mm s kompletom za prila-
goditev višine podnožja (št. mat. 6.394.760)
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Odgovornost do okolja
Srce vsega, kar delamo

Odgovornost do okolja je pri podjetju Miele tradicija že več 
kot 110 let. Naše naravno okolje je temelj našega obstoja, 
zato ga želimo zaščititi, da bodo naša in prihodnje generacije 
imele lepo prihodnost. Zvesti motu »Vedno boljši« za vas 
 razvijamo gospodinjske aparate, ki zmanjšujejo obremenitev 
okolja in naravnih virov. Proces se začne z izbiro materialov, 
sledi zagotavljanje učinkovite proizvodnje in se konča, po 
dolgi življenjski dobi aparatov, z okolju prijazno reciklažo.

Naši okoljski standardi se dolgoročno izplačajo. Izjemno 
učinkoviti gospodinjski in vgradni aparati Miele zagotavljajo 
odlično delovanje ter postavljajo standarde za nizko porabo 
vode in električne energije.

Logotip korale predstavlja trajnostnost aparatov Miele. Očar-
ljivost korale se skriva v obsežnosti koralnih sistemov: od 
 velikih koralnih grebenov, ki merijo več kvadratnih kilometrov, 
pa vse do milimetrskih tipalk. Trajnostnost naj bi delovala 
 podobno: od svetovne odgovornosti do tehničnih podrobno-
sti, ki pripomorejo k varčevanju z viri in zmanjšanju obreme-
nitve okolja.

Več o naših prizadevanjih glede trajnosti si 
lahko preberete na www.miele.si
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Miele kakovost
Vedno boljši

Miele je sinonim za kakovost, inovacije in mednarodno pri-
znan razvoj aparatov. Kot vrhunsko blagovno znamko ga 
poznajo in zelo cenijo po vsem svetu. Temelje za ta uspeh 
sta položila ustanovitelja Carl Miele in Reinhard Zinkann. Z 
glavnim motom »Vedno boljši«, ki velja še danes, sta 
 korporativno filozofijo podjetja strnila  takole: »Dolgoročen 
uspeh je mogoč samo v primeru, da si povsem in v celoti 
prepričan v kakovost svojih izdelkov.« Družinsko podjetje 
Miele je v svoji več kot 110-letni zgodovini vedno držalo to 
obljubo, kar mu je po vsem svetu pomagalo doseči edin-
stven položaj v tej industrijski veji.

Kakovost
Vrhunska tehnologija, najboljša funkcionalnost in odlična vzdržljivost – 
zaradi teh vrednot so aparati Miele resnično prvovrstni. Miele vse od 
ustanovitve dokazuje, da obvlada izdelavo popolnih gospodinjskih 
aparatov in higieno. Aparati Miele so zelo zanesljivi. To dokazujejo testi 
v našem laboratoriju in dolgoletno delovanje v vašem domu.
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Beležke



Miele Center
Svetovanje in informacije 
o produktih
Tel.  00 386 1 563 44 82
PON-PET  od 09:00 do 18:00
SOB od 08:00 do 13:00

Servis
Tel. 00 386 1 563 44 95
Fax 00 386 5 907 07 55
servis@miele.si

Spletna stran
www.miele.si

Spletna trgovina
www.shop.miele.si

 © Miele & Cie., Gütersloh (Nemčija) Ponudba velja do razprodaje zalog. Pridržujemo si pravico do sprememb, napake niso izvzete. M-Nr. 9 808 480 / MMS 13-0390 / (88) /SLO 2014

Miele d.o.o.
Trgovina in servis
Brnčičeva ulica 41g
1231 Ljubljana - Črnuče
Telefon 00 386 1 563 44 82
Telefaks 00 386 1 563 44 90
E-pošta: info@miele.si
www.miele.si          

Navedene so prodajne cene v evrih, ki vključujejo DDV. 
 Pridržujemo si pravico, da jih kadar koli spremenimo,  
zlasti zaradi tiskarskih napak, zmot in sprememb stroškov.
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