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Miele minôség

„Mindig jobban”. 1899 óta hûek vagyunk cégfilozófiánkhoz.
„Mindig jobban”: két szó, mely a Miele-t a világ egyik 
legerôsebb német márkájává tette a nagyháztartási gépek
területén. 

Számos innováció származik a Miele fejlesztési részlegétôl.
Mérnökeink nap mint nap azon dolgoznak, hogy termékeinket
egyre jobbá tegyék és új megoldásokat találjanak, így 
vásárlóink élete még kényelmesebbé váljon. 

A Miele a legmagasabb minôségi igénnyel készíti háztartási
gépeit. Fontos alkatrészeket, mint az elektronikai vezérlések, 
hajtómotorok, stb. magunk fejlesztjük ki és gyártjuk le. 

A „Mindig jobban” nemcsak egy vezérgondolat, hanem sokkal
inkább minôségi ígéret termékeinkkel kapcsolatban vásárlóink
felé. Szeretnénk biztosítani Önt arról, hogy Miele
készülékekkel évtizedekre szóló jó döntést hoz. 

Dr. Markus Miele és Dr. Reinhard Zinkann
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A modern lakások, konyhák 
stílusát az üveg és a nemesacél
jellemzi. Ezek az anyagok határo-
zott vonalakat, áttetszôséget 
és fényt varázsolnak oda, ahol 
a fôzés mûvészetét gyakoroljuk.

Lényegre törô megoldások, 
érzékeinket felpezsdítô formák, 
a felület által kiváltott kellemes
érzés, azonnal érthetô funkció 
- ezek az új beépíthetô Miele
készülékek formatervezésének 
a jellemzôi. 
A sütô, a mikrohullámú sütôvel
kombinált kompakt sütô, 
a gôzpároló, az automata
kávéfôzô és az edénymelegítô
olyan összhangot teremtenek
a technika és a design között,
amire csak a Miele képes. 

Válasszunk bármilyen
kombinációt, rendezzük el
a készülékeket egymás fölött,
vagy egymás mellett - 
az egységes formatervezés, 
a forma és a funkció összhangja
kiválóan érvényesül.
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Elismerések

Design és minôség
A Miele készülékek minôségét és forma-
tervezését független intézetek is elismerik. 
Íme néhány a számtalan díj közül:

� Stiftung Warentest, tesztgyôztes 
készülékek (Tangó porszívó, DG 1050
gôzpároló, T 7744 C szárító, S5 Ecoline
porszívó, DA 429-4 páraelszívó)

� iF product design Award (DG 5080 
gôzpároló, DA 5000 D páraelszívó, 
DGC 5080 kombi gôzpároló, CS 1000
Combi Set sorozat, KWT 1601 Vi, 
KFN 14927 SDed hûtô- fagyasztó, 
K 14820 SDed, S 4 porszívó, G 1000
sorozat, W 1000 sorozat, T 7000 sorozat )

� red dot award: product design (G 1000
sorozat, S 4 porszívó, W 4000 sorozat, 
T 9000 sorozat, MasterCool F 1471 Vi
fagyasztó, MasterCool K 1801 Vi hûtô-
szekrény, KWT 1601 Vi bortemperáló,
KFN 14927 SDed hûtô- fagyasztó, S7
porszívó, H 5981 BP sütô, DA 6000 W
páraelszívó)

� Stahl-Innovationspreis (méhsejtcellás,
textilkímélô dob)

Hosszú élettartam
A Miele készülékek élettartama a Wfk 
kutatási intézet tisztítás technológiai 
részlege teszteredményei alapján 
átlagosan 20 év.
Ez a teszt 6 különbözô gyártó mosógépeit
tanulmányozta. Az eredmény: a vizsgálatot
csak a Miele készülékek állták ki meghibá-
sodás nélkül.
Természetesen a Miele maga is tartóssági
tesztek alá veti készülékeit. Egy-egy ilyen
vizsgálat idôtartama 10.000 üzemóra, mely
átlagos használatot feltételezve 20 év élet-
tartamot jelent. Egyetlen más gyártó sem
ellenôrzi ilyen szigorúan készülékeit.

A megtisztelô „Legjobb márka” kategóriá-
ban az immár 110 éves Miele olyan
cégeket szorított maga mögé, mint a
Canon, Nivea, Microsoft és az Adidas.

Best brands 2009
A "best brands" eléréshez nem egy zsûri
szubjektív ítéletét kellett elnyerni, 
hanem két, igen fontos tényezônek kellett 
megfelelni a GfK által végzett legutóbbi
2009-es kutatásban. 
Egyrészt a jelenlegi, tényleges piaci 
sikernek, az ún. „Share of Market”-nek 
volt fontos szerepe, másrészt a márka
attraktivitása a vevôk számára, az ún.
„Share of Soul” volt a rangsorolás alapja. 
Ez utóbbi esetében az emberek racionális
és emocionális értékítéletét is vizsgálták.
Így a „best brands” az elsô olyan, 
a márkák pozícióját megmutató lista, mely
a valós piaci szerepet és a pszichológiai
attraktivitást is értékeli, mely kettôs végül
is meghatározza a jövôbeli sikereket. 
A Miele nemcsak a „Legjobb termékmár-
ka” díjat nyerte el, hanem a„Legjobb cég-
márka” kategóriában is az elsô három
között végzett.

2010-ben a Sell in Sell out illetve a Retail
and Technology magazinok által létreho-
zott „Red Editions Award- Az év márkája”
kitüntetését a háztartási elektronika piacon
a Miele kapta. A lap indoklása szerint 
„a magyar piacon a Miele volt az a márka,
amely a leginkább képes volt megôrizni azt
a nimbuszt, amit hosszú évek erôfeszítési
során teremtett magának.”

Egy olyan cég, mint a Miele, méltán lehet büszke magára. Története 1899-ben kezdôdött, egy apró észak-német-
országi városban, Gütersloh-ban, ahol két barát, Carl Miele és Reinhard Zinkann szerelômûhelyt alapított. 
A készülékek javítása során hamar szembesültek azzal, hogy a gépek általában a rossz konstrukció, illetve a silány
alapanyagok miatt romlanak el. Ezt megelégelve kezdtek el saját berendezéseket gyártani. 1901-ben az elsô, 
saját gyártású háztartási készülékük forradalmi újítás volt: megalkották a világ elsô mosógépét. Ma már szinte
elképzelhetetlen, de addig a mosást kézzel kellett elvégezni, mely egész napos munkát adott a háziasszonynak.
Az azóta eltelt évek során csupán egyetlen dolog változott: ma már az alapítók dédunokái vezetik a céget, 
a Miele a kompromisszumok nélküli minôségbôl soha nem engedett.

TESZTGYÔZTES

NAGYON JÓ
Teszt: 10 Páraelszívó (90 cm széles, kivezetéses)

Minôségi ítélet: 1 nagyon jó, 7 jó,
1 megfelelô, 1 kielégítô

CLASSIC2010_ 4-57.qxd  7/19/10  10:55 AM  Page 4



5

Kiterjesztett garancia  a gyártótól

Miele Szerviz Tanúsítvány

Önnek a kétéves gyártói jótállási idôn belül lehetôsége van készülékéhez Miele 
Szerviz Tanúsítványt vásárolni a Miele Vevôszolgálatnál és a Miele szakkereskedôknél.

10 év teljes körû készülékvédelem 

Exkluzív készülékvédelem
és maximális biztonság a Mieletôl

Tanúsítvány

Miele
Szerviz

Miele Kft.
1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2. 

Miele Szerviz Tanúsítvány
Telefon: (+36 1) 880-6482 / (+36 1) 880-6483
Fax: (+36 1) 880-6403
H-P.: 8.00 – 17.00
e-mail: szerviz@miele.hu

Miele készülékének megvásárlásával Ön a kompromisszum nélküli minôség, a kiemelkedô
használati kényelem és a hosszú élettartam mellett dönt. A Miele Szerviz Tanúsítvány egy
egyszeri díj megfizetésért cserébe további védelmet és tervezhetô költségeket nyújt Önnek 
a jótállási idôvel együtt 10 éves futamidôre készülékének üzemeltetéséhez.    

Exkluzív készülékvédelem 
és maximális biztonság a Mieletôl

10 év készülékvédelem a Mieletôl. 

Megbízható és gyors
A Miele Szerviz Tanúsítvány futamideje alatt mentesül 
a rendeltetés szerû használat során keletkezett
meghibásodások javítási költségei alól.

Magas fokú rugalmasság
A Miele Szerviz Tanúsítvány 8 éves futamideje 
alatt Ön mentesül a rendeltetésszerû használat 
során esetleg fellépô meghibásodás elhárításának 
költségei alól. 

További kérdésekben 
a Miele Vevôszolgálat készségesen áll rendelkezésére.

A Miele Kft. által vállalt kiterjesztett garancia (azaz Miele Szerviz Tanúsítvány) kizárólag jogszerûen
Miele védjegy alatt forgalmazott készülék vásárlása esetén igényelhetô. 
Amennyiben nem a vásárlás idôpontjában kerül sor Tanúsítvány igénylésére, akkor erre legkésôbb 
a gyártó által biztosított kétéves jótállási idôn belül, a Miele Kft. Vevôszolgálatán keresztül vagy 
a vásárlás helyén kerülhet sor.

A Miele Kft. a készülék megvásárlásától kezdve kétéves jótállást vállal. A Tanúsítvánnyal a Miele Kft. 
vállalja, hogy a kétéves jótállás leteltét követôen további  nyolc évig a megvásárolt Miele készülékkel 
kapcsolatos valamennyi javítási költséget megtéríti.

Jelen tájékoztatás nem minôsül ajánlattételnek, a részletes feltételekrôl a Miele Vevôszolgálat és a 
Miele Szerviz Tanúsítványt értékesítô szerzôdéses Miele szakkereskedôk szolgálnak felvilágosítással.  
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ÜZEMMÓDOK
Pontos elektronikus hôfokszabályozás 30°C 
és 300°C között / 12 üzemmód: hôlégkeverés; hôlég-
keverés plusz az egyenletes sütési eredményért, egy-
szerre akár 3 szinten; alsó-, felsô hô; alsó sütés; kis-,
nagy felületû grillezés hôlégkeveréssel; intenzív sütés;
felolvasztás; gyors felfûtés; párával kombinált sütés;
automatikus programok; Sütôautomatika a húsok
megfelelô elkészítéséhez / Klímavezérlés: párával
kombinált sütés a szaftos és optimálisan megbarní-
tott ételek érdekében / Több mint 50 automatikus
program és alacsony hômérsékletû sütés / Elektroni-
kusan vezérelt páratartalom redukció a száraz sütôtér
érdekében / Húsmaghômérô tû a pontos sütéshez

KEZELÉSI KÉNYELEM
Besüllyeszthetô, világító gyûrûs kezelôgombok fémbôl
/ Plus kijelzô / Egyszerû kezelés / Többnyelvû kijelzô /
Javasolt hômérséklet minden üzemmódhoz / Aktuális
hômérséklet kijelzés / A használat számtalan sajátos-
sága beállítható / Pontos idô kijelzés, áramszünet ese-
tén memória funkcióval / Stopper / Start-stop progra-
mozás kikapcsoló automatikával / Hátralévô idô
kijelzés a húsmaghômérô használatakor

AJTÓ
Tompított ajtózárás / CleanGlass sütôajtó / Ajtó
kontakt kapcsoló 

BELSÔ TÉR
Nagy belsô terû készülék 66 literes hasznos térfogattal
és 5 sütési szinttel / PerfectClean oldalrács gyorszárral
/ Kétszeres halogén világítás

TISZTÍTÁS
Sima üveg kijelzô süllyeszthetô kezelôelemekkel / Per-
fectClean belsô tér / Katalitikus bevonatú, öntisztító
hátfal / AirClean katalizátor

BIZTONSÁG
Készülékhûtô rendszer / Hideg frontfelület / Retesze-
lés / Biztonsági kikapcsolás

GAZDASÁGOSSÁG
A energiaosztály / Gyors felfûtéssel akár 50%-kal rö-
videbb felfûtési idô / Maradék hô felhasználás / Ener-
giatakarékos üzemmód

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS
230 V / 50 Hz / 3,7 kW / 16 A

TARTOZÉKOK
Tepsi, univerzális tepsi és kombinált rács PerfectClean
bevonattal / 1 pár FlexiClip sín / Csatlakozó kábel vil-
lásdugóval

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
FlexiClip sín / Sütôedény és fedél / Sütôkô / Pizza for-
ma PerfectClean bevonattal

SZÍN
Briliáns fehér plusz

H 5461 B brws Beépíthetô sütô

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee

ÜZEMMÓDOK
Összesen 17 automatikus program a felolvasztáshoz,
melegítéshez, fôzéshez / Max. három lépéses prog-
ram lementhetô / Melegentartó automatika (beállítható)

KEZELÉSI KÉNYELEM
Elektronikus vezérlés / A mikrohullám és grill funkció
kombináltan és önállóan is használható / Kényelmesen
kezelhetô idôtartam- és teljesítmény választó / Kiegé-
szítô funkciók / LED kijelzô / Pontos idô kijelzés (kikap-
csolható) / A teljesítményfokozat mûködés közben is
módosítható / Gyors indítás (30/60/120 másodperc),
az idôtartam programozható / Stopper / Kikapcsoló
automatika akusztikus szignállal / Max. mikrohullámú
teljesítmény 800 W / Max. grill teljesítmény 800 W / 6
teljesítményfokozat 80/150/300 /450/600/800 W

AJTÓ
Ajtónyitás balos (nem változtatható)

BELSÔ TÉR
Nemesacél belsô tér / Max. 28 cm átmérôjû tányér
használható benne / Belsô tér világítás / A belsô tér
tetejére integrált kvarc grill

TISZTÍTÁS
CleanSteel-nemesacél

BIZTONSÁG
Biztonsági termosztát a magnetron túlmelegedése
ellen / Reteszelés

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS
230 V / 50 Hz / 2,1 kW / 10 A

TARTOZÉKOK
Fröccsenésgátló fedél / Forralópálca / Grillrács / Üveg
zsírfogó tálca / Gourmet sütôforma

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
Kiegészítô dekorlap AB 36 (36-os magassághoz)
Kiegészítô dekorlap AB 38-1 (38-as magassághoz)
Kiegészítô dekorlap AB 42 (42-es magassághoz)
Kiegészítô dekorlap AB 45-9 (45-ös magassághoz)

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ
M 8161-2 : új szellôzési koncepció, könnyebb 
beépíthetôség
Optikai okokból DG 35XX vagy CVA 36XX típusú
készülék mellé nem javasolt beépíteni

SZÍN
Briliáns fehér plusz

M 8161-2 brws Mikrohullámú sütô

7

ÜZEMMÓDOK
Optimális íz és tökéletes asztali kultúra az elômelegített
edényeknek köszönhetôen (tányérok, tálaló edények,
kávés csészék) / Elkészült ételek melegen tartása

KEZELÉSI KÉNYELEM
3 üzemmód változtatható hômérséklettel: Csészék
melegítése (40-60°C) / Tányérok melegítése (60-80°C)
/ Elkészült ételek melegen tartása (65-85°C) / Teljesen
kihúzható fiók (kényelmes be- és kipakolás) / Idôzítés
funkció / Fiókbehúzás fékezéssel

BEFOGADÓKÉPESSÉG
6 terítékes étkészlet:
- 6 leveses tányér (∅23 cm)
- 6 nagytányér (∅26 cm)
- 6 desszertes tányér (∅19 cm)
- 1 ovális tál (32 cm)
- 1 tálaló tál (∅16 cm)
- 1 tálaló tál (∅13 cm)
(az edények formájától, kivitelétôl függ)
Hasznos belsô magasság: 10 cm

TISZTÍTÁS
Sima felületû, érintôgombos kezelés kiálló kezelôele-
mek nélkül

BIZTONSÁG
Hideg frontfelület / Biztonsági kikapcsolás

SZÍN
Briliáns fehér plusz

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI ÉRTÉKEK
230 V / 50 Hz / 10 A

TARTOZÉKOK
Csúszásgátló betét az étkészlet biztonságos
melegítéséhez / Csatlakozó kábel villásdugóval

ESW 5080-14 brws Edény- és ételmelegítô
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Briliáns fehér sorozat

ÜZEMMÓDOK
4 adagméret: eszpresszó, kávé, dupla eszpresszó,
dupla kávé / Automatikus programok a cappuccino és
a latte macchiato elkészítéséhez / Komfortos forró tej,
tejhab és forró víz elkészítés / Szemes kávé mellett
ôrölt kávéból is készít kávét

KEZELÉSI KÉNYELEM
Touch Control, többnyelvû kijelzô / Egyszerûen kezel-
hetô / Pontos idô kijelzés, áramszünet esetén memó-
ria funkcióval / LED-ek világítják meg a kezelôterületet
/ Beállítható be/ki kapcsolási idôpont / Programozható
a víz, a tej és a tejhab csészénkénti mennyiség / Italfé-
leségekként beállítható hômérséklet / A csészénként
felhasznált kávé mennyisége programozható 6-14
gramm között / 10 különbözô felhasználói profil is be-
állítható / Két darab erôs szivattyú (15 bar) / Két darab
nemesacél átfolyó vízmelegítô (kávékészítés és gôzö-
lés egyszerre végezhetô) / Állítható magasságú
kifolyócsô / 2,3 literes víztartály / Kivehetô, 500 gram-
mos szemeskávé tartály  / 15 adagos kávézacc tartály
/ Hullámtörôvel ellátott cseppfogó tál

AJTÓ
Ajtónyitás balos (nem változtatható) / Elrejtett ajtónyitó

TISZTÍTÁS
Sima üveg kijelzô kiálló kezelôelemek nélkül / Után-
töltés kijelzô a szemeskávé, a tej és a friss víz részére /
Figyelmeztetés a zacctartály és a cseppfogó tál kiürí-
tésére / Automatikus öblítô és tisztító programok /
Könnyen kivehetô és tisztítható kifolyó, fôzômû és tej-
tartály

BIZTONSÁG
Reteszelés

TARTOZÉKOK
Nemesacél tartó, melyben a tej 12 órán át nem
melegszik fel / Ôrölt kávé adagoló kanál / Tartó az
öblítô és tisztító programokhoz / Vízkômentesítô és
tisztító szerek / Vízkeménységet meghatározó teszt-
csík / Kenôanyag / Tartalék o-gyûrû / Légszelep /
Csatlakozó kábel (3 méter)

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK
Vízkômentesítô és tisztító szerek / Kenôanyag

MIELE@HOME
Miele@home rendszerre elôkészítve

SZÍN
Briliáns fehér 

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI ÉRTÉKEK
230 V / 50 Hz; 2,3 kW / 16 A

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ
Háztartási használatra tervezve

CVA 5060 brws Miele kávéautomataDG 5061 brws Gôzpároló

ÜZEMMÓDOK
Ideális zöldségek, halfélék, köretek és desszertek
egészséges elkészítéséhez / Számtalan módon hasz-
nálható (párolás, felmelegítés, felolvasztás, befôzés,
sterilizálás) / Miele VitaSteam technológia / Gôzelôál-
lítás a párolótértôl független gôzelôállító egységben /
Pontos elektronikus hômérsékletszabályozás 40°C és
100°C között / Különlegesen íz-, szín- és vitamingaz-
dag ételkészítési mód / Semmi sem ég le vagy fô túl /
Egyszerre akár három szinten is lehet párolni különbö-
zô ételeket az ízek, illatok keveredése nélkül / Automa-
tikus programok több mint 75 különbözô étel elkészí-
téséhez 

KEZELÉSI KÉNYELEM
Besüllyeszthetô funkcióválasztó gombok világító gyû-
rûvel / Plus-Display, egyszerû kezelés / Többnyelvû ki-
jelzô / Javasolt hômérséklet minden üzemmódhoz /
Számtalan üzemmód / Hômérséklet kijelzô / Számos
egyedi beállítási lehetôség / Az idôtartamok a fôzôla-
pon történô elkészítéssel egyeznek, így egyszerûen
elkészítheti a megszokott recepteket is / Kikapcsoló
automatika / Pontos idô kijelzés, áramszünet esetén
memória funkcióval / Stopper / Start-stop programo-
zás / A vízmennyiség kb. 90 perc párolási idôre ele-
gendô / Vízszint kijelzés

BELSÔ TÉR
30 literes nemesacél belsô tér / 4 párolási szint

AJTÓ
Ajtónyitás lefelé (nem változtatható)
Az ajtó tároló felületként 8 kg súllyal terhelhetô 

TISZTÍTÁS
Sima üveg kijelzô süllyeszthetô kezelôelemekkel / Alsó
fûtôszál a kondenzáció csökkentése érdekében /
Automatikus vízkômentesítés / Mosogatógépben
tisztítható tartozékok

BIZTONSÁG
Készülékhûtô rendszer / Hideg készülékfront / Kon-
taktkapcsoló az ajtóhoz / Biztonsági kikapcsolás /
Reteszelés

GAZDASÁGOSSÁG
Automatikus magasságkiegyenlítés

TARTOZÉKOK
2 nemesacél párolóedény (1/3-4 perforált)
1 nemesacél párolóedény (1/2-4 perforált)
1 tartórács (2/3) / 1 felfogó tál (2/3-4)
Csatlakozó kábel villásdugóval/ 2 db vízkômentesítô
tabletta

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI ÉRTÉKEK
230 V / 50 Hz; 2,5 kW / 16 A

SZÍN
Briliáns fehér plusz

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK
Különféle perforált és zárt aljú nemesacél
párolóedények
Vízkômentesítô szer
Kenôanyag

ÜZEMMÓDOK
Ideális zöldségek, halfélék, köretek és desszertek
egészséges elkészítéséhez / Számtalan módon hasz-
nálható (párolás, felmelegítés, felolvasztás, befôzés,
sterilizálás) / Miele VitaSteam technológia / Gôzelôál-
lítás a párolótértôl független gôzelôállító egységben /
Pontos elektronikus hômérsékletszabályozás 40°C és
100°C között / Különlegesen íz-, szín- és vitamingaz-
dag ételkészítési mód / Semmi sem ég le vagy fô túl /
Egyszerre akár három szinten is lehet párolni különbö-
zô ételeket az ízek, illatok keveredése nélkül

KEZELÉSI KÉNYELEM
Funkcióválasztó gombok / Hômérséklet és idôtartam
kijelzô  / Az idôtartamok a fôzôlapon történô elkészí-
téssel egyeznek, így egyszerûen elkészítheti a meg-
szokott recepteket is / Kikapcsoló automatika / A víz-
mennyiség kb. 90 perc párolási idôre elegendô

BELSÔ TÉR
20 literes nemesacél belsô tér / 4 párolási szint

AJTÓ
Ajtónyitás balos (nem változtatható)

TISZTÍTÁS
Alsó fûtôszál a kondenzáció csökkentése érdekében /
Automatikus vízkômentesítés / Mosogatógépben
tisztítható tartozékok

BIZTONSÁG
Készülékhûtô rendszer / Hideg készülékfront / Kon-
taktkapcsoló az ajtóhoz / Biztonsági kikapcsolás

GAZDASÁGOSSÁG
Automatikus hômérséklet-kiegyenlítés

TARTOZÉKOK
2 nemesacél párolóedény (1/3-4 perforált)
1 tartórács (1/2) / 1 felfogó tál (1/2-4)
Csatlakozó kábel villásdugóval/ 2 db vízkômentesítô
tabletta

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI ÉRTÉKEK
230 V / 50 Hz; 2,3 kW / 16 A

SZÍN
Briliáns fehér plusz

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK
Különféle perforált és zárt aljú nemesacél
párolóedények
Vízkômentesítô szer
Kenôanyag

DG 3460 brws Gôzpároló
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DA 5690 W brws Alba páraelszívó

KIALAKÍTÁS
Dekor sziget-elszívó, csak kivezetett üzemmódra

Méretek
120 cm széles, brilliáns fehér színû elszívótest és a
kürtô, elszívótest kerekített nemesacél szegéllyel.
Mennyezeti rögzítésû szigetelszívó

KEZELÉS
Érintôgombos üveg felületen LED-kijelzôvel a fôzôfelü-
let megvilágításához, indirekt világításhoz, be-/kikap-
csoláshoz, az elszívótest nyitásához/zárásához, és a
teljesítmény szabályozáshoz; Üzemóra-számláló a
zsírszûrô telítettségének méréséhez (egyedileg progra-
mozható), utánfutási idô (5/15 perc) programozható
automatikus lekapcsolás intenzív fokozatról 10 perc
után három teljesítményfokozat és intenzív fokozat,
Elôkészítés Con@ctivity rendszerrel való kommu-
nikációhoz

FELSZERELTSÉG
Elektronikus teljesítményszabályozás; 6 kivehetô, mo-
sogatógépben tisztítható nemesacél zsírszûrô; vissza-
csapó szelep; kivezetô csatlakozás Ø150 mm; Kiveze-
tô csô csatlakozás felül; 4 x 20 Watt halogén világítás
tompított fény funkcióval; két oldalon szívó elszívómo-
tor; hangtompítás a belsô térben; rugalmas kürtô-fel-
függesztés

BIZTONSÁG
Biztonsági kikapcsolás

SZÍVÓTELJESÍTMÉNY
Kivezetett üzemmód Ø150 mm  EN 61591szabvány
alapján; Int. 700 m3/h, 67 dB(A) re 1 pW 
(55 dB(A) re 20 µPa hangnyomásszint); 
Max. 480 m3/h, 59 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 
20 µPa hangnyomásszint)

RENDELHETÔ TARTOZÉK
Vezérlô modul DSM 400
Biztonsági kapcsoló 
DAFK 100
Kommunikációs modul XKM 2000 DA 
a Con@ctivity rendszerhez
Hangtompító DASD 150

EGYÉB TUDNIVALÓ
Különleges kivitelben is rendelhetô

DA 5620 D brws Alba páraelszívó

KIALAKÍTÁS
Fali dekor páraelszivó, kivezetetett üzemmódra, 
keringtetéses üzemmódhoz aktív-szén szûrô 
és átépítô szett szükséges (rendelhetô tartozék)

MÉRETEK
90 cm széles, brilliáns fehér színû elszívótest és a
kürtô, elszívótest kerekített nemesacél szegéllyel.
Fali rögzítésû: felsô konyhaszekrények közé beépít-
hetô vagy önállóan is falra szerelhetô

KEZELÉS
Érintôgombos üveg felületen LED-kijelzôvel a fôzôfelület
megvilágításához, be-/kikapcsoláshoz és a teljesítmény
szabályozáshoz; Üzemóra-számláló a zsírszûrô
telítettségének méréséhez (egyedileg programozható);
utánfutási idô (5/15 perc); programozható automatikus
lekapcsolás intenzív fokozatról 10 perc után; három tel-
jesítményfokozat és intenzív fokozat, Elôkészítés
Con@ctivity rendszerrel való kommunikációhoz

FELSZERELTSÉG
Elektronikus teljesítményszabályozás; 3 kivehetô, 
mosogatógépben tisztítható nemesacél zsírszûrô;
visszacsapó szelep; kivezetô csatlakozás 
Ø150/125 mm; ajánlott csatlakoztatás: kivezetô csat-
lakozás Ø150 mm; Kivezetô csô csatlakozás felül 
és a fal felé; 3 x 20 Watt halogén világítás tompított
fény funkcióval; két oldalon szívó elszívómotor; hang-
tompítás a belsô térben; teleszkópos kihúzható fali
tartólemez

BIZTONSÁG
Biztonsági kikapcsolás

SZÍVÓTELJESÍTMÉNY
Kivezetett üzemmód Ø150 mm EN 61591szabvány
alapján; Int. 640 m3/h, 65 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re
20 µPa hangnyomásszint); 
Max. 400 m3/h, 53 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 
20 µPa hangnyomásszint);
Kivezetett üzemmód Ø125 mm EN 61591szabvány
alapján; Int. 580 m3/h, 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re
20 µPa hangnyomásszint); Max. 380 m3/h, 
54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa 
hangnyomásszint); 
Keringetéses üzemmód Ø150 mm EN 61591
szabvány alapján; Int. 490 m3/h, 72 dB(A) re 1 pW
(59 dB(A) re 20 µPa hangnyomásszint); 
Max. 330 m3/h, 65 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 
20 µPa hangnyomásszint)

TARTOZÉK
Szûkítô csonk Ø125 mm

RENDELHETÔ TARTOZÉK
Aktív szén szûrô DKF 12-1
Átépítôszett keringetéses üzemmódra DUW 20;
Vezérlô modul DSM 400
Biztonsági kapcsoló DAFK 100
Kommunikációs modul XKM 2000 DA a Con@ctivity
rendszerhez
Hangtompító DASD 150

EGYÉB TUDNIVALÓ
Különleges kivitelben is rendelhetô
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Fekete sorozat
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ÜZEMMÓDOK
Pontos elektronikus hôfokszabályozás 30°C és 300°C
között / 12 üzemmód: hôlégkeverés; hôlégkeverés
plusz az egyenletes sütési eredményért, egyszerre
akár 3 szinten; alsó-, felsô hô; alsó sütés; kis-, nagy
felületû grill; intenzív sütés; felolvasztás; gyors felfûtés;
párával kombinált sütés; automatikus programok; 
Sütôautomatika a húsok megfelelô elkészítéséhez /
Klímavezérlés: párával kombinált sütés a szaftos és
optimálisan megbarnított ételek érdekében / Több
mint 50 automatikus program és alacsony hômérsék-
letû sütés / Elektronikusan vezérelt páratartalom re-
dukció a száraz sütôtér érdekében / Húsmaghômérô
tû a pontos sütéshez

KEZELÉSI KÉNYELEM
Besüllyeszthetô, világító gyûrûs kezelôgombok fémbôl
/ Plus kijelzô / Egyszerû kezelés / Többnyelvû kijelzô /
Javasolt hômérséklet minden üzemmódhoz / Aktuális
hômérséklet kijelzés / A használat számtalan sajátos-
sága beállítható / Pontos idô kijelzés, áramszünet ese-
tén memória funkcióval / Stopper / Start-stop progra-
mozás kikapcsoló automatikával / Hátralévô idô
kijelzés a húsmaghômérô használatakor

AJTÓ
CleanGlass sütôajtó / Tompított ajtózárás / Ajtó kon-
takt kapcsoló

BELSÔ TÉR
Nagy belsô terû készülék 66 literes hasznos térfogattal
és 5 sütési szinttel / PerfectClean oldalrács gyorszárral
/ Kétszeres halogén világítás

TISZTÍTÁS
Sima üveg kijelzô süllyeszthetô kezelôelemekkel / Per-
fectClean belsô tér / Katalitikus bevonatú, öntisztító
hátfal / AirClean katalizátor

BIZTONSÁG
Készülékhûtô rendszer / Hideg frontfelület / Retesze-
lés / Biztonsági kikapcsolás

GAZDASÁGOSSÁG
A energiaosztály / Gyors felfûtéssel akár 50%-kal
rövidebb felfûtési idô / Maradékhô felhasználás 
/ Energiatakarékos üzemmód

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS
230 V / 50 Hz / 3,7 kW / 16 A

TARTOZÉKOK
1 FlexiClip sín / Tepsi, univerzális tepsi és kombinált
rács PerfectClean bevonattal / Csatlakozó kábel villás-
dugóval

SZÍN
Fekete 

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
FlexiClip sín / Sütôedény és fedél / Sütôkô / Pizza for-
ma PerfectClean bevonattal

H 5461 B Beépíthetô sütô

ÜZEMMÓDOK
Pontos elektronikus hôfokszabályozás 30°C és 300°C
között / 9 üzemmód: hôlégkeverés; hôlégkeverés
plusz; alsó-, felsô hô; alsó sütés; kis-, nagy felületû
grill; grillezés hôlégkeveréssel; intenzív sütés;
felolvasztás; gyors felfûtés / Klímavezérlés: párával
kombinált sütés a szaftos és optimálisan megbar-
nított ételek érdekében / Hôlégkeverés plusz üzem-
mód az egyenletes sütési eredményért, egyszerre akár
2 szinten

KEZELÉSI KÉNYELEM
Besüllyeszthetô fém kezelôgombok / Javasolt hômér-
séklet minden üzemmódhoz / Aktuális hômérséklet 
kijelzés / Pontos idô kijelzés, áramszünet esetén
memória funkcióval /Stopper / Start-stop programo-
zás kikapcsoló automatikával / Hátralévô idôkijelzés
pirolízis használatakor / A használat számtalan sajá-
tossága beállítható

AJTÓ
CleanGlass sütôajtó

BELSÔ TÉR
Nagy belsô terû készülék 43 literes hasznos térfogattal
és 3 sütési szinttel / PerfectClean oldalrács gyorszárral
/ Halogén világítás

TISZTÍTÁS
Sima üveg kijelzô süllyeszthetô kezelôelemekkel / Per-
fectClean belsô tér / Teljesen lehajtható grill fûtôszál

BIZTONSÁG
Készülékhûtô rendszer / Hideg frontfelület pirolízis alatt
is / Reteszelés / Biztonsági kikapcsolás

GAZDASÁGOSSÁG
A energiaosztály / Gyors felfûtéssel akár 50%-kal
rövidebb felfûtési idô

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI ÉRTÉK
230 V / 50 Hz / 3,2 kW / 16 A

TARTOZÉKOK
Tepsi, univerzális tepsi és kombinált rács PerfectClean
bevonattal / Csatlakozó kábel villásdugóval

SZÍN
Fekete 

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
FlexiClip sín / Sütôedény és fedél / Sütôkô / Pizza for-
ma PerfectClean bevonattal

H 5041 B Beépíthetô sütô

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee
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Fekete sorozat
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ÜZEMMÓDOK
4 adagméret: eszpresszó, kávé, dupla eszpresszó,
dupla kávé / Automatikus programok a cappuccino és
a latte macchiato elkészítéséhez / Komfortos forró tej,
tejhab és forró víz elkészítés / Szemes kávé mellett
ôrölt kávéból is készít kávét

KEZELÉSI KÉNYELEM
Touch Control, többnyelvû kijelzô / Egyszerûen kezel-
hetô / Pontos idô kijelzés, áramszünet esetén memó-
ria funkcióval / LED-ek világítják meg a kezelôterületet
/ Beállítható be/ki kapcsolási idôpont / Programozható
a víz, a tej és a tejhab csészénkénti mennyiség / Italfé-
leségekként beállítható hômérséklet / A csészénként
felhasznált kávé mennyisége programozható 6-14
gramm között / 10 különbözô felhasználói profil is be-
állítható / Két darab erôs szivattyú (15 bar) / Két darab
nemesacél átfolyó vízmelegítô (kávékészítés és gôzö-
lés egyszerre végezhetô) / Állítható magasságú
kifolyócsô / 2,3 literes víztartály / Kivehetô, 500 gram-
mos szemeskávé tartály / 15 adagos kávézacc tartály
/ Hullámtörôvel ellátott cseppfogó tál / ESW 5080-14-
gyel összeköthetô, bekapcsolási ideje programozható

AJTÓ
Ajtónyitás balos (nem változtatható) / Elrejtett ajtónyitó

TISZTÍTÁS
Sima üveg kijelzô kiálló kezelôelemek nélkül / Után-
töltés kijelzô a szemeskávé, a tej és a friss víz részére /
Figyelmeztetés a zacctartály és a cseppfogó tál kiürí-
tésére / Automatikus öblítô és tisztító programok /
Könnyen kivehetô és tisztítható kifolyó, fôzômû és tej-
tartály

BIZTONSÁG
Reteszelés

TARTOZÉKOK
Nemesacél tartó, melyben a tej 12 órán át nem
melegszik fel / Ôrölt kávé adagoló kanál / Tartó az
öblítô és tisztító programokhoz / Vízkômentesítô és
tisztító szerek / Vízkeménységet meghatározó teszt-
csík / Kenôanyag / Tartalék o-gyûrû / Légszelep /
Csatlakozó kábel (3 méter)

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK
Vízkômentesítô és tisztító szerek / Kenôanyag

MIELE@HOME
Miele@home rendszerre elôkészítve

SZÍN
Fekete 

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI ÉRTÉKEK
230 V / 50 Hz; 2,3 kW / 16 A

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ
Háztartási használatra tervezve

CVA 5060 Miele kávéautomataDG 5061 Gôzpároló

ÜZEMMÓDOK
Ideális zöldségek, halfélék, köretek és desszertek
egészséges elkészítéséhez / Számtalan módon hasz-
nálható (párolás, felmelegítés, felolvasztás, befôzés,
sterilizálás) / Miele VitaSteam technológia / Gôzelôál-
lítás a párolótértôl független gôzelôállító egységben /
Pontos elektronikus hômérsékletszabályozás 40°C és
100°C között / Különlegesen íz-, szín- és vitamingaz-
dag ételkészítési mód / Semmi sem ég le vagy fô túl /
Egyszerre akár három szinten is lehet párolni különbö-
zô ételeket az ízek, illatok keveredése nélkül / Automa-
tikus programok több mint 75 különbözô étel elkészí-
téséhez 

KEZELÉSI KÉNYELEM
Besüllyeszthetô funkcióválasztó gombok világító gyû-
rûvel / Plus-Display, egyszerû kezelés / Többnyelvû ki-
jelzô / Javasolt hômérséklet minden üzemmódhoz /
Számtalan üzemmód / Hômérséklet kijelzô / Számos
egyedi beállítási lehetôség / Az idôtartamok a fôzôla-
pon történô elkészítéssel egyeznek, így egyszerûen
elkészítheti a megszokott recepteket is / Kikapcsoló
automatika / Pontos idô kijelzés, áramszünet esetén
memória funkcióval / Stopper / Start-stop programo-
zás / A vízmennyiség kb. 90 perc párolási idôre ele-
gendô / Vízszint kijelzés

BELSÔ TÉR
30 literes nemesacél belsô tér / 4 párolási szint

AJTÓ
Ajtónyitás lefelé (nem változtatható)
Az ajtó tároló felületként 8 kg súllyal terhelhetô 

TISZTÍTÁS
Sima üveg kijelzô süllyeszthetô kezelôelemekkel / Alsó
fûtôszál a kondenzáció csökkentése érdekében /
Automatikus vízkômentesítés / Mosogatógépben
tisztítható tartozékok

BIZTONSÁG
Készülékhûtô rendszer / Hideg készülékfront / Kon-
taktkapcsoló az ajtóhoz / Biztonsági kikapcsolás /
Reteszelés

GAZDASÁGOSSÁG
Automatikus magasságkiegyenlítés

TARTOZÉKOK
2 nemesacél párolóedény (1/3-4 perforált)
1 nemesacél párolóedény (1/2-4 perforált)
1 tartórács (2/3) / 1 felfogó tál (2/3-4)
Csatlakozó kábel villásdugóval/ 2 db vízkômentesítô
tabletta

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI ÉRTÉKEK
230 V / 50 Hz; 2,8 kW / 16 A

SZÍN
Fekete 

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK
Különféle perforált és zárt aljú nemesacél
párolóedények
Vízkômentesítô szer
Kenôanyag

ÜZEMMÓDOK
Optimális íz és tökéletes asztali kultúra az elômelegített
edényeknek köszönhetôen (tányérok, tálaló edények,
kávés csészék) / Elkészült ételek melegen tartása

KEZELÉSI KÉNYELEM
3 üzemmód változtatható hômérséklettel: Csészék
melegítése (40-60°C) / Tányérok melegítése (60-80°C)
/ Elkészült ételek melegen tartása (65-85°C) / Teljesen
kihúzható fiók (kényelmes be- és kipakolás) / Idôzítés
funkció / Fiókbehúzás fékezéssel

BEFOGADÓKÉPESSÉG
6 terítékes étkészlet:
- 6 leveses tányér (∅23 cm)
- 6 nagytányér (∅26 cm)
- 6 desszertes tányér (∅19 cm)
- 1 ovális tál (32 cm)
- 1 tálaló tál (∅16 cm)
- 1 tálaló tál (∅13 cm)
(az edények formájától, kivitelétôl függ)
Hasznos belsô magasság: 10 cm

TISZTÍTÁS
Sima felületû, érintôgombos kezelés kiálló kezelôele-
mek nélkül

BIZTONSÁG
Hideg frontfelület / Biztonsági kikapcsolás

SZÍN
Fekete 

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI ÉRTÉKEK
230 V / 50 Hz / 10 A

TARTOZÉKOK
Csúszásgátló betét az étkészlet biztonságos
melegítéséhez / Csatlakozó kábel villásdugóval

ESW 5080-14  Edény- és ételmelegítô
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15A kialakítások modellfüggôk.

Automatikus programok
A Miele sütôk egyes típusaiban több, mint
120 elektronikusan szabályozott automati-
kus program található, melyekkel süte-
ményeket, kenyeret, zsemlét, húsféléket,
vadat, szárnyast, halat, stb. tökéletesre
lehet készíteni. A sütés üzemmódját, idôtar-
tamát és hômérsékletét nem kell beállítani.
Az automatikus programok használata
során kiegészítô információkat is kap 
az étel elkészítéséhez, például a készülék
megadja a sütési szintet, figyelmeztet, ha
az ételt meg kell locsolni vagy fordítani,
valamint kijelzi a felfûtésbôl vagy 
a programból hátralévô idôtartamot is.
Ezeken felül például a húsnál beállíthatja 
az elkészítés fokozatát is (angolos, 
medium, átsült). 
• Kitûnô eredmény
• Fantasztikus ízvilág
• Egyszerû kezelhetôség
• Ízlés szerinti sütés

Éjszakai sütés klímavezérléssel 
az automatikus programoknál
A reggeli friss, illatos péksütemények szerel-
meseinek tervezett program. Tegye be este
a zsemle vagy kenyér tésztáját a sütôbe, ál-
lítsa be, reggel hány órakor szeretné kivenni
a forró, ropogós darabokat, majd menjen
nyugodtan aludni vagy szórakozni. 
A készülék a tésztát megkeleszti, majd 
rövid ideig süti. A készre sütést a sütô csak
késôbb végzi el, úgy, hogy pontosan 
a beállított idôpontra készüljön el. 
• Friss, meleg zsemle/kenyér 

a beprogramozott idôpontra
• Kényelmes

Automatikus programok alacsony
hômérsékletû elkészítéssel
Az alacsony hômérsékletû elkészítésnél 
a hús a szokottnál alacsonyabb hômérsék-
leten, hosszabb idô alatt készül el. 
Ez kíméletesebb ételkészítési forma, ezért a
természetes aromák jobban megmaradnak.
• A húsfélék omlósak és szaftosak lesznek

Elektronikusan szabályozott
nedvességtartalom-csökkentés

A belsô tér nedvességtartalmának célzott
csökkentésével száraz mikroklímát lehet
teremteni. Ez az optimális például a 
ropogós felszín eléréséhez, mindenek elôtt
olyan ételeknél, melyek nagy nedvesség-
tartalmú feltéttel rendelkeznek (pizza,
gyümölcsös sütemény).
• Minden üzemmódnál választható funkció

M I E L E
Csak a

készülékeknél

A tökéletes sütés, fôzés, grillezés és párolás érdekében a Miele megalkotta
az új készüléksorozatokat. A H 5000-es beépíthetô tûzhely és sütôcsaládot 
az egyenes vonalak és a korszerûség jellemzi. A kezelôelemeket és a kijelzôt középen 
rendezték el, a sütô ajtajának fogantyúja ergonómiailag tökéletesen illik a kézbe. 
A sütô menüpontjai olyan logikusan jelennek meg a kezelôpanelen, hogy automatikusan
rátalálunk a keresett üzemmódra, melyek szinte minden ételkészítési igényt kielégítenek.
Néhány kísérletet követôen máris nélkülözhetetlennek érezzük ezt az igen egyszerû
kezelési módot.

Mindig tökéletes sütési eredmény

CLASSIC2010_ 4-57.qxd  7/19/10  10:56 AM  Page 15



16

Beépíthetô sütôk

CLASSIC2010_ 4-57.qxd  7/19/10  10:56 AM  Page 16



17A kialakítások modellfüggôk.

Párával kombinált sütés
A Miele olyan újszerû üzemmódot fejlesz-
tett ki, amely a sütemény, kenyér és hús
sütése során kivételesen jó eredményt ad.
Ez a párával kombinált sütés, amely 
minden 5000-es sorozatú készülékben
megtalálható. A kombinált sütés során 
a készülék párát enged a belsô térbe. 
Így például a kenyér tésztája jobban
megkel, a héja pedig csillogó lesz. Kézi
vezérléssel is használható.

Autoszenzor
Számos automatikus programnál ez 
a szenzor méri a belsô térben lévô oxigén
mennyiségét, mely segítségével pontosan
meghatározható, mely fázisban tart a sütés
(például kelés, barnítás), valamint az is,
hogy mikor készül el az étel. 
A kijelzôn Ön a hátralévô idôt láthatja.
• Tökéletes eredmény
• A sütési idô végét hamar kijelzi a készülék 

Akár 13 üzemmód
Az ételek elkészítéséhez a Miele sütôk
rengeteg üzemmódot kínálnak.
• Minden ételhez megfelelô üzemmód
• Egyéni szokásoknak megfelelô 

üzemmód-választás

Sütôautomatika
A sütôautomatika felel a sült

tökéletes elkészítésért.
• Pórusok gyors zárása
• A hús nem megy össze
• Szaftos, ízletes sültek
• Optimális kéregképzés

Saját programok
Az üzemidô, hômérséklet és idôtartam
megadásával legalább 20 saját programot
állíthat össze akár úgy is, hogy az éppen
befejezett programot tárolja el.
• Megismételhetô egy-egy jól sikerült recept
• A gyakran készített ételeket még 

egyszerûbb megsütni 

Hôlégkeverés plusz
Egyszerre akár három szinten készíthet
különbözô ételeket az ízek 
és illatok keveredésének veszélye nélkül.
• Idô- és energia takarékos
• A sütôtér optimálisan kihasználható
• Nagy mennyiségû étel készíthetô 

egyszerre

M I E L E
Csak a

készülékeknél

Klímavezérlés
A „Hôlégkeverés plusz” program és gôz hozzáadás kombinációjával 

számtalan ételt (például kenyeret, süteményeket, húsféléket, felfújtakat) 
lehet omlósan puhára, mégis ropogósra készíteni, és amikor szükséges
a páratartalmat a készülék növeli illetve csökkenti.

M I E L E
Csak a

készülékeknél

Optimális klíma a sütôtérben
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19A kialakítások modellfüggôk.

Javasolt sütési hômérséklet
Minden üzemmód esetében a készülék 
kijelzôjén megjelenik a javasolt hômérsék-
let, mely természetesen módosítható is.
• Nem kell feltétlenül hômérsékletet 

beállítani
• Egyszerû kezelhetôség 

Pontos idô áramkimaradás esetén is
Áramkimaradás esetén a készülék még 
kb. 200 órán át a pontos idôt mutatja, 
nem kell újra beállítani.

Polifonikus hangjelzések
A 90 cm szélességû sütôknél

minden funkció különbözô, szabadon 
beállítható polifonikus hangjelzéssel kísért.

SpeedLight világítás
A 90 cm szélességû sütôknél 

a kezelôpanel és a fogantyú között
kétszínû világítás található, mely színével
jelzi sütôtér hômérsékletének változását.
• Kétszínû világítás narancstól pirosig

Elektronikus hômérsékletszabályozás
A pontos, elektronikus hômérsékletszabá-
lyozásnak köszönhetôen a Miele sütôkben
még olyan, a hômérséklet-ingadozásra
érzékeny étel is elkészíthetô, mint például 
a friss tejbôl házilag készített joghurt.

Kábel nélküli húsmaghômérô
tû hátralévô idô kijelzéssel

E tû segítségével pontosan az ízlésére sza-
bottan készítheti el a húsokat, halféléket,
szárnyasokat. A húsmaghômérô tû érzékelô
csúcsa a hús belsô hômérsékletét méri. 
Megmutatja, ha a beállított hômérsékletet –
és ezzel a kívánt sütési fokot – elérte, 
az „angolos”-tól az „átsült”-ig.
• Hátralévô idô kijelzés
• Mindig tökéletes eredmény
• A sütés folyamatát nem kell felügyelni
• Menükészítésnél is beprogramozható

M I E L E
Csak a

készülékeknél

M I E L E
Csak a

készülékeknél

M I E L E
Csak a

készülékeknél

Különleges kényelem a sütôk vezérlésénél
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21A kialakítások modellfüggôk.

Hômérséklet kijelzés
A sütô belsô hômérsékletének folyamatos
és pontos kijelzése. 

Navitronic szöveges kijelzô
A szöveges kijelzô folyamatos tájékozta-
tást nyújt az éppen futó sütésrôl, például
az üzemmódról, a tényleges és a beállított
hômérsékletrôl, a sütés idôtartamáról.
• Kényelmes és egyszerû kezelés
• Könnyen olvasható még gyengén 

látóknak is
• Ellenôrizhetô sütési folyamat

Süllyeszthetô gombok
A sütôk és tûzhelyek gombjai 
besüllyeszthetôk.
• Könnyen tisztítható 
• Sima kezelôfelület
• Egyszerû kezelés

Start-stop programozás
A sütôk és tûzhelyek elôre programozhatók.
• Automatikus be- és kikapcsolás
• Felügyelet nélkül is lehet sütni
• Biztonság az automatikus kikapcsolásnak

köszönhetôen

Egyértelmû kezelôfelület – Miele Navitronic

Szenzoros kezelôfelület
A világító, szenzoros gombokhoz elegendô
hozzáérni, máris beállítottuk a kívánt prog-
ramot. Mivel nem csak egyszerû szenzoros
gombok, hanem szenzoros számjegyek is
találhatók a kezelôfelületen, még a sütési
idôtartam beállítása is gyors és egyszerû.
• Könnyen kezelhetô 
• Designorientált
• Könnyen tisztítható
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CleanGlass ajtó
Az ajtó belsô felülete tökéletesen sima, 
így egyszerûen takarítható, sôt, szükség 
szerint akár idôlegesen tároló felületként 
is lehet használni.

Halogén világítás
A belsô teret halogén izzók világítják be,
melyek igen hosszú élettartamúak.

Gyorszárak
A PerfectClean bevonatú
tartórácsot 
gyorszárakkal lehet közvetlenül

a sütôtér falához rögzíteni.
• Könnyen levehetô és felrakható
• Könnyen tisztítható 

(PerfectClean bevonat)

Hasznos térfogat
A Miele sütôk nagy méretû belsô térrel és
számozott sütési szintekkel rendelkeznek.
60 cm magas/ 60 cm széles: 

66 liter – 5 sütési szint
48 cm magas/ 90 cm széles: 

85 liter – 3 sütési szint
45 cm magas/ 60 cm széles: 

43 liter – 3 sütési szint 

Tompított ajtózárás
A sütôk olyan berendezéssel ren-
delkeznek, mely tompítja az ajtó bezárását,
így azt csak lágyan és hang nélkül lehet
bezárni.

Ajtó kontakt kapcsoló
Ha kinyitja az ajtót, a fûtés és a levegô 
keringtetô motor automatikusan leáll.
• Energiatakarékosság
• Környezetvédelem
• Biztonság

23A kialakítások modellfüggôk.

Belsô kialakítás - komfort a sütôtérben
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TwinPower forró levegô keringtetés
A 90 cm-es sütôknél két fûtôszál 
és két forró levegô keringtetô motor
gondoskodik a gyors felfûtésrôl.
• A forró levegôt optimálisan keringteti
• Gyors

FlexiClip teljesen kihúzható sín
A tartórács bármelyik szintjére tehetô, egyesével kihúzható teleszkópsín.
• A forró belsô téren kívül dolgozhat a készülô étellel
• Bármelyik szintre helyezhetô
• Könnyen tisztítható PerfectClean bevonattal rendelkezik 

25A kialakítások modellfüggôk.

M I E L E
Csak a

készülékeknél

Belsô kialakítás - komfort a sütôtérben
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27A kialakítások modellfüggôk.

PerfectClean bevonat
A sütôtér és a tartozékok 
egyedi bevonata eredménye-
ként egyetlen sütemény sem
tapad le, sütés után pedig 
a sütô tisztítása fantasztikusan

egyszerû: csupán nedves ruhával kell át-
törölni a felületet. 

AirClean katalizátor
Lebontja a keletkezô gôzökbôl a zsírt 
és a szagokat.
• Nincs zsírlerakódás a bútorokon, 

tapétán és függönyön
• Nem érzôdik a készülô étel illata 

(be- illetve kikapcsolható)

Katalitikus bevonatú hátfal
A hátfal katalitikus bevonata a sütés 
során folyamatosan lebontja a ráfröccsenô
szennyezôdéseket.
• A hátfalat alig kell tisztítani 

CleanSteel-nemesacél
Minden nemesacél készülék

CleanSteel külsô bevonattal rendelkezik,
mely egy különleges felületnemesítési
eljárás.
• Kevesebb látható ujjlenyomat
• A felületet nagyon könnyû tisztítani még

speciális tisztítószer nélkül is

Szenzor vezérelt pirolízis
A sütô a pirolízis során önmagát
tisztítja ki, az összes szennye-
zôdést hamuvá változtatja. A fo-

lyamat során keletkezô füstöt és szagokat
az AirClean katalizátor bontja le. A pirolízis
hosszát a készülék a kijelzôn megmutatja.
• Kevesebb takarításra van szükség
• A tisztítás hosszát automatikusan állítja

be a készülék
• Energiafelhasználás: csak annyi, ami

amennyi a teljes tisztasághoz kell
• Tiszta konyha
• Tájékoztat a tisztítási folyamat befejezô-

désérôl 

M I E L E
Csak a

készülékeknél
M I E L E

Csak a

készülékeknél

A tisztaság bajnokai
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Energiatakarékos üzem
A sütô belsô terének világítása egy 
másodperc leteltével automatikusan
lekapcsol. Természetesen ez a funkció
akár ki is kapcsolható.
• Energiatakarékosság
• Környezetvédelem 

Gyors felfûtés
A készülék kb. 8 percen belül felfût 
180°C-ra.
• Gyorsan készenlétben áll 

(pl. a pizzasütésnél) 

Megbízhatóság – Made in Germany
A német Miele cég már több, mint 30 éve
gyártja kiemelkedô sütôit, tûzhelyeit. 
Természetesen ezek a készülékek is 
csak akkor viselhetik a Miele nevet, ha 
a teszteken 20 év élettartamot tudnak 
teljesíteni háztartási használat esetén.

Hideg frontfelület
A 2, 3 ill. 4 rétegû üvegnek
köszönhetôen a sütôajtónál
igen alacsony hômérsékletet

lehet csak érzékelni, mely csupán 50°C
normál üzemmód esetén és 70°C pirolízis
üzemmód alatt (EN 60335 szerint mérve).
• Védelem az égési sérülésektôl

Reteszelés
A készülék kezelését reteszelni lehet.
• A sütôt nem tudják például a gyerekek

használni

Biztonsági kikapcsolás
Ha véletlenül úgy megy el otthonról, hogy
sütôjét bekapcsolva hagyja, semmi baj
nem történik. A készülék bizonyos
üzemidô letelte után automatikusan
kikapcsol.

Készülékhûtô rendszer
A készülékhûtô rendszer gondoskodik 
a készülék külsô hûtésérôl körbe és 
a bútorszéleknél is. A csúcskategóriás
modellek szenzoros vezérléssel is 
rendelkeznek, mely az utóhûtés idejét 
az elkészített étel jellegének függvényében
határozza meg.
• Hideg kezelô- és frontfelület
• Nincs gôzkicsapódás a kezelô felületen
• Alacsony hômérsékletû készülékfront 

„A” energiahatékonyság
Alacsony energiafelhasználás
• Alacsony áramköltség
• Környezetvédelem

Maradékhô felhasználás
Beállított sütési idôtartamnál 
és húsmaghômérô tû használatánál a
készülék már a sütés tényleges befejezése
elôtt kikapcsolja a fûtést, és a maradék
hôvel fejezi be az ételkészítést.
• Energiatakarékosság

28

Beépíthetô sütôk

Biztonság, megbízhatóság, takarékosság
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29A kialakítások modellfüggôk.

Beépíthetô sütôk üzemmódjai

Üzemmód

Gyors felfûtés

Hôlégkeverés plusz

Alsó-felsô hô

Alsó sütés

Felsô sütés

Nagy felületû grill

Kis felületû grill

Grillezés hôlégkeveréssel

Intenzív sütés

Felolvasztás

Sütôautomatika

Klímavezérlés - Párával
kombinált sütés

Hôlégkeverés

Automatikus programok

Automatikus programok
autoszenzorral

Automatikus programok
az étel felmelegítéséhez

Automatikus programok
alacsony hômérsékletû
sütéshez

Pirolízis

Saját programok

Mikrohullám

Automatikus programok
felolvasztáshoz

A sütôtér gyors
elômelegítése

Gyors és kímélô sütés
3 szinten

Hagyományos
receptekhez

Sütés vízfürdôben vagy
utánbarnítás alulról

Gratinírozáshoz, után-
barnításhoz és átsütéshez

Nagyobb mennyiségû
húsételek grillezése
pl. steak

Kisebb mennyiségû 
ételek grillezése

Grillcsirke, kacsa, csülök,
göngyölt húsok készítése

Pizza és szaftos gyümöl-
csös sütemények készítése

Fagyasztott áru kíméletes
felolvasztása hideg 
levegôvel

Automatikus elôsütés
és továbbsütés egy
munkafolyamatban

Sütés hozzáadott vízzel
(párával)

Gyors és kíméletes 
sütés egy szinten

Automatikus sütés
és grillezés

Automatikus sütés 
és grillezés szenzoros
vezérléssel

Az ételek automatikus
felmelegítéséhez

Húsok alacsony
hômérsékletû sütése
(párolása)

Automatikus sütôtér
tisztítás

Felhasználó saját sütési 
programjainak elmentése
és felhasználása

Felmelegítés, 
felolvasztás, párolás

Felhasználás H 4810
B
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H 5241
B

H 5241
BP

H 5461
B

H 5461
BP

H 5681
B

H 5681
BP

H 5041
B

H 5081
BP

H 5040
BM

H 5080
BM

H 5981
BP
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Beépíthetô sütôk

ÜZEMMÓDOK
Pontos elektronikus hôfokszabályozás 30°C és 300°C
között / 10 üzemmód: hôlégkeverés plusz; alsó-, 
felsô hô; alsó sütés; kis-, nagy felületû grill; grillezés
hôlégkeveréssel; intenzív sütés; felolvasztás; gyors
felfûtés / Klímavezérlés: párával kombinált sütés a
szaftos és optimálisan megbarnított ételek érdeké-
ben / Hôlégkeverés plusz üzemmód az egyenletes
sütési eredményért, egyszerre akár 3 szinten

KEZELÉSI KÉNYELEM
Besüllyeszthetô kezelôgombok - nemesacél kivitelnél
fémbôl /  Javasolt hômérséklet minden üzemmódhoz /
Aktuális hômérséklet kijelzés / Pontos idô kijelzés,
áramszünet esetén memória funkcióval / Stopper /
Start-stop programozás kikapcsoló automatikával / A
használat számtalan sajátossága beállítható

AJTÓ
CleanGlass sütôajtó

BELSÔ TÉR
Nagy belsô terû készülék 66 literes hasznos térfogattal
és 5 sütési szinttel / PerfectClean oldalrács gyorszárral
/ Halogén világítás

TISZTÍTÁS
CleanSteel nemesacél / Teljesen lehajtható grill
fûtôszál

BIZTONSÁG
Készülékhûtô rendszer / Hideg frontfelület / Retesze-
lés / Biztonsági kikapcsolás

GAZDASÁGOSSÁG
A energiaosztály / Gyors felfûtéssel akár 50%-kal
rövidebb felfûtési idô

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI ÉRTÉK
230 V / 50 Hz / 3,5 kW / 16 A

TARTOZÉKOK
Tepsi, univerzális tepsi és kombinált rács PerfectClean
bevonattal / Csatlakozó kábel villásdugóval

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
FlexiClip sín / Sütôedény és fedél / Sütôkô / Pizza for-
ma PerfectClean bevonattal

H 5241 B Beépíthetô sütô

ÜZEMMÓDOK
Termosztátos hôfokszabályozás / 9 üzemmód:
hôlégkeverés plusz; alsó-, felsô hô; alsó sütés; 
kis-, nagy felületû grill; levegôkeveréses grillezés;
intenzív sütés; felolvasztás; gyors felfûtés

KEZELÉSI KÉNYELEM
Besüllyeszthetô kezelôgombok / Kezelôpanel 
szimbólumokkal / Pontos idô kijelzés/ Stopper / Start-
stop programozás kikapcsoló automatikával 

AJTÓ
CleanGlass sütôajtó

BELSÔ TÉR
Nagy belsô terû készülék 66 literes hasznos térfogattal
és 5 sütési szinttel / oldalrács gyorszárral / Halogén
világítás

TISZTÍTÁS
CleanSteel nemesacél / PerfectClean belsô tér / Kata-
litikus bevonatú, öntisztító hátfal / Teljesen lehajtható
grill fûtôszál / Grillezés hôlégkeveréssel

BIZTONSÁG
Készülékhûtô rendszer / Hideg frontfelület / Retesze-
lés / Biztonsági kikapcsolás

GAZDASÁGOSSÁG
A energiaosztály / Gyors felfûtéssel akár 50%-kal
rövidebb felfûtési idô

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI ÉRTÉK
230 V / 50 Hz / 3,5 kW / 16 A

TARTOZÉKOK
Tepsi, univerzális tepsi és kombinált rács PerfectClean
bevonattal / Csatlakozó kábel villásdugóval

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
FlexiClip sín / Sütôedény és fedél / Sütôkô / Pizza for-
ma PerfectClean bevonattal

H 4810 B Beépíthetô sütô

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee

ÜZEMMÓDOK
Pontos elektronikus hôfokszabályozás 30°C és 300°C
között / 10 üzemmód: hôlégkeverés; hôlégkeverés
plusz; alsó-, felsô hô; alsó sütés; kis-, nagy felületû
grill; grillezés hôlégkeveréssel;  intenzív sütés;
felolvasztás; gyors felfûtés / Klímavezérlés: párával
kombinált sütés a szaftos és optimálisan megbar-
nított ételek érdekében / Hôlégkeverés plusz üzem-
mód az egyenletes sütési eredményért, egyszerre akár
3 szinten

KEZELÉSI KÉNYELEM
Besüllyeszthetô fém kezelôgombok / Javasolt hômér-
séklet minden üzemmódhoz / Aktuális hômérséklet ki-
jelzés / Pontos idô kijelzés, áramszünet esetén memó-
ria funkcióval /Stopper / Start-stop programozás
kikapcsoló automatikával / Hátralévô idôkijelzés piro-
lízis használatakor / A használat számtalan sajátossá-
ga beállítható

AJTÓ
CleanGlass sütôajtó

BELSÔ TÉR
Nagy belsô terû készülék 66 literes hasznos térfogattal
és 5 sütési szinttel / PerfectClean oldalrács gyorszárral
/ Halogén világítás

TISZTÍTÁS
CleanSteel nemesacél / 3 fokozatú pirolízis a
szagokat lebontó katalizátorral / Teljesen lehajtható
grill fûtôszál

BIZTONSÁG
Készülékhûtô rendszer / Hideg frontfelület / Retesze-
lés / Biztonsági kikapcsolás

GAZDASÁGOSSÁG
A energiaosztály / Gyors felfûtéssel akár 50%-kal
rövidebb felfûtési idô

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI ÉRTÉK
230 V / 50 Hz / 3,5 kW / 16 A

TARTOZÉKOK
Tepsi, univerzális tepsi és kombinált rács PerfectClean
bevonattal / 1 FlexiClip sín / Csatlakozó kábel villásdu-
góval

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
FlexiClip sín / Sütôedény és fedél / Sütôkô / Pizza for-
ma PerfectClean bevonattal

H 5241 BP Beépíthetô sütô

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee
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ÜZEMMÓDOK
Pontos elektronikus hôfokszabályozás 30°C és 300°C
között / 12 üzemmód: hôlégkeverés plusz az egyen-
letes sütési eredményért, egyszerre akár 3 szinten;
alsó-, felsô hô; alsó sütés; kis-, nagy felületû grill;
grillezés hôlégkeveréssel; intenzív sütés; felolvasztás;
gyors felfûtés; párával kombinált sütés; automatikus
programok; Sütôautomatika a húsok megfelelô elké-
szítéséhez / Klímavezérlés: párával kombinált sütés
a szaftos és optimálisan megbarnított ételek
érdekében / Több mint 50 automatikus program és
alacsony hômérsékletû sütés / Elektronikusan vezérelt
páratartalom redukció a száraz sütôtér érdekében /
Húsmaghômérô tû a pontos sütéshez

KEZELÉSI KÉNYELEM
Besüllyeszthetô, világító gyûrûs kezelôgombok fémbôl
/ Plus kijelzô / Egyszerû kezelés / Többnyelvû kijelzô /
Javasolt hômérséklet minden üzemmódhoz / Aktuális
hômérséklet kijelzés / A használat számtalan sajátos-
sága beállítható / Pontos idô kijelzés, áramszünet ese-
tén memória funkcióval / Stopper / Start-stop progra-
mozás kikapcsoló automatikával / Hátralévô idô
kijelzés a húsmaghômérô használatakor

AJTÓ
CleanGlass sütôajtó / Tompított ajtózárás / Ajtó kontakt
kapcsoló

BELSÔ TÉR
Nagy belsô terû készülék 66 literes hasznos térfogattal
és 5 sütési szinttel / PerfectClean oldalrács gyorszárral
/ Kétszeres halogén világítás

TISZTÍTÁS
CleanSteel-nemesacél / PerfectClean belsô tér / Kata-
litikus bevonatú, öntisztító hátfal / AirClean katali-
zátor

BIZTONSÁG
Készülékhûtô rendszer / Hideg frontfelület / Retesze-
lés / Biztonsági kikapcsolás

GAZDASÁGOSSÁG
A energiaosztály / Gyors felfûtéssel akár 50%-kal
rövidebb felfûtési idô / Maradékhô felhasználás 
/ Energiatakarékos üzemmód

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS
230 V / 50 Hz / 3,7 kW / 16 A

TARTOZÉKOK
1 FlexiClip sín / Tepsi, univerzális tepsi és kombinált
rács PerfectClean bevonattal / Csatlakozó kábel villás-
dugóval

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
FlexiClip sín / Sütôedény és fedél / Sütôkô / Pizza for-
ma PerfectClean bevonattal

H 5461 B Beépíthetô sütô

ÜZEMMÓDOK
Pontos elektronikus hôfokszabályozás 30°C és 300°C
között / 12 üzemmód: hôlégkeverés plusz az egyen-
letes sütési eredményért, egyszerre akár 3 szinten;
alsó-, felsô hô; alsó sütés; kis-, nagy felületû grill;
grillezés hôlégkeveréssel; intenzív sütés; felolvasztás;
gyors felfûtés; párával kombinált sütés; automatikus
programok; Sütôautomatika a húsok megfelelô elké-
szítéséhez / Klímavezérlés: párával kombinált sütés
a szaftos és optimálisan megbarnított ételek
érdekében / Több mint 50 automatikus program és
alacsony hômérsékletû sütés / Elektronikusan vezérelt
páratartalom redukció a száraz sütôtér érdekében /
Húsmaghômérô tû a pontos sütéshez

KEZELÉSI KÉNYELEM
Besüllyeszthetô, világító gyûrûs kezelôgombok fémbôl
/ Plus kijelzô / Egyszerû kezelés / Többnyelvû kijelzô /
Javasolt hômérséklet minden üzemmódhoz / Aktuális
hômérséklet kijelzés / A használat számtalan sajátos-
sága beállítható / Pontos idô kijelzés, áramszünet ese-
tén memória funkcióval / Stopper / Start-stop progra-
mozás kikapcsoló automatikával / Hátralévô idô
kijelzés a húsmaghômérô használatakor

AJTÓ
CleanGlass sütôajtó / Tompított ajtózárás / Ajtó kontakt
kapcsoló

BELSÔ TÉR
Nagy belsô terû készülék 66 literes hasznos térfogattal
és 5 sütési szinttel / PerfectClean oldalrács gyorszárral
/ Kétszeres halogén világítás

TISZTÍTÁS
CleanSteel-nemesacél / 3 fokozatú pirolízis / AirClean
katalizátor

BIZTONSÁG
Készülékhûtô rendszer / Hideg frontfelület pirolízis alatt
is / Reteszelés / Biztonsági kikapcsolás

GAZDASÁGOSSÁG
A energiaosztály / Az automatikus gyors felfûtéssel
akár 50%-kal rövidebb felfûtési idô / Maradékhô fel-
használás / Energiatakarékos üzemmód

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS
230 V / 50 Hz / 3,7 kW / 16 A

TARTOZÉKOK
1 FlexiClip sín / Tepsi, univerzális tepsi és kombinált
rács PerfectClean bevonattal / Csatlakozó kábel villás-
dugóval

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
FlexiClip sín / Sütôedény és fedél / Sütôkô / Pizza for-
ma PerfectClean bevonattal

H 5461 BP Beépíthetô sütô

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee
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Beépíthetô sütôk

ÜZEMMÓDOK
Pontos elektronikus hôfokszabályozás 30°C és 300°C
között / 13 üzemmód: hôlégkeverés; hôlégkeverés
plusz az egyenletes sütési eredményért, egyszerre
akár 3 szinten; alsó-, felsô hô; alsó sütés; kis-, nagy
felületû grill; grillezés hôlégkeveréssel;  intenzív sütés;
felolvasztás; gyors felfûtés / Klímavezérlés: párával
kombinált sütés a szaftos és optimálisan megbar-
nított ételek érdekében / Automatikus programok;
Sütôautomatika a húsok automatikus sütéséhez /
Több mint 100 automatikus program és alacsony hô-
mérsékletû sütés / Autoszenzor / Elektronikusan vezé-
relt páratartalom redukció a száraz sütôtér érdekében /
Kábel nélküli húsmaghômérô tû a pontos sütéshez

KEZELÉSI KÉNYELEM
Navitronic TouchControl: egyszerû kezelés / Nagy mé-
retû, többnyelvû kijelzô / Az éppen választható szenzo-
ros gombok megvilágítottak / Értékek megadása szám-
blokkon keresztül / Javasolt hômérséklet minden
üzemmódhoz / Aktuális hômérséklet kijelzés / Legalább
20 saját program lementhetô / A használat számtalan
sajátossága beállítható / Pontos idô kijelzés, áramszü-
net esetén memória funkcióval / Stopper / Start-stop
programozás kikapcsoló automatikával / Hátralévô idô
kijelzés a húsmaghômérô használatakor

AJTÓ
4 rétegû CleanGlass sütôajtó / Tompított ajtózárás /
Ajtó kontakt kapcsoló

BELSÔ TÉR
Nagy belsô terû készülék 66 literes hasznos térfogattal
és 5 sütési szinttel / PerfectClean oldalrács gyorszárral
/ Háromszoros halogén világítás

TISZTÍTÁS
CleanSteel-nemesacél / Pirolízis, szenzor általi idôtar-
tam vezérléssel / AirClean katalizátor / Sima üvegkijel-
zô kiálló kezelôelem nélkül

BIZTONSÁG
Készülékhûtô rendszer szenzor által vezérelt utánfutási
idôvel / Hideg frontfelület pirolízis alatt is / Reteszelés /
Biztonsági kikapcsolás

GAZDASÁGOSSÁG
A energiaosztály / Az automatikus gyors felfûtéssel
akár 50%-kal rövidebb felfûtési idô / Maradék hô 
felhasználás / Energiatakarékos üzemmód

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS
230 V / 50 Hz / 3,7 kW / 16 A

TARTOZÉKOK
Tepsi, univerzális tepsi és kombinált rács PerfectClean
bevonattal / 1 FlexiClip sín PerfectClean bevonattal /
Csatlakozó kábel villásdugóval

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
FlexiClip sín a második és harmadik szintre / Sütôedény
és fedél / Sütôkô / Pizza forma PerfectClean bevonattal

MIELE@HOME
Supervision-nal felszerelt Miele@home rendszerre
elôkészítve

H 5681 BP Beépíthetô sütô

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee

ÜZEMMÓDOK
Pontos elektronikus hôfokszabályozás 30°C és 300°C
között / 13 üzemmód: hôlégkeverés; hôlégkeverés
plusz az egyenletes sütési eredményért, egyszerre
akár 3 szinten; alsó-, felsô hô; alsó sütés; kis-, nagy
felületû grill; grillezés hôlégkeveréssel; intenzív sütés;
felolvasztás; gyors felfûtés / Klímavezérlés: párával
kombinált sütés a szaftos és optimálisan megbarní-
tott ételek érdekében / Automatikus programok;
Sütôautomatika a húsok automatikus sütéséhez /
Több mint 100 automatikus program és alacsony hô-
mérsékletû sütés / Autoszenzor / Elektronikusan vezé-
relt páratartalom redukció a száraz sütôtér érdekében /
Kábel nélküli húsmaghômérô tû a pontos sütéshez

KEZELÉSI KÉNYELEM
Navitronic TouchControl: egyszerû kezelés / Nagy mé-
retû, többnyelvû kijelzô / Az éppen választható szen-
zoros gombok megvilágítottak / Értékek megadása
számblokkon keresztül / Javasolt hômérséklet minden
üzemmódhoz / Aktuális hômérséklet kijelzés / Lega-
lább 20 saját program lementhetô / A használat szám-
talan sajátossága beállítható / Pontos idô kijelzés,
áramszünet esetén memória funkcióval / Stopper /
Start-stop programozás kikapcsoló automatikával /
Hátralévô idô kijelzés a húsmaghômérô használatakor

AJTÓ
CleanGlass sütôajtó / Tompított ajtózárás / Ajtó kontakt
kapcsoló

BELSÔ TÉR
Nagy belsô terû készülék 66 literes hasznos térfogattal
és 5 sütési szinttel / PerfectClean oldalrács gyorszárral
/ Háromszoros halogén világítás

TISZTÍTÁS
CleanSteel-nemesacél / PerfectClean belsô tér / Kata-
litikus bevonatú, öntisztító hátfal / AirClean katalizátor /
Sima üveg kijelzô kiálló kezelôelem nélkül

BIZTONSÁG
Készülékhûtô rendszer szenzor által vezérelt utánfutási
idôvel / Hideg frontfelület / Reteszelés / Biztonsági
kikapcsolás

GAZDASÁGOSSÁG
A energiaosztály / Az automatikus gyors felfûtéssel
akár 50%-kal rövidebb felfûtési idô / Maradék hô 
felhasználás / Energiatakarékos üzemmód

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS
230 V / 50 Hz / 3,7 kW / 16 A

TARTOZÉKOK
Tepsi, univerzális tepsi és kombinált rács PerfectClean
bevonattal / 1 FlexiClip sín PerfectClean bevonattal /
Csatlakozó kábel villásdugóval

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
FlexiClip sín a második és harmadik szintre / Sütôedény
és fedél / Sütôkô / Pizza forma PerfectClean bevonattal

MIELE@HOME
Supervision-nal felszerelt Miele@home rendszerre
elôkészítve

H 5681 B Beépíthetô sütô

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee
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Beépíthetô 45 cm magas kompakt sütôk

ÜZEMMÓDOK
Pontos elektronikus hôfokszabályozás 30°C és 300°C
között / 10 üzemmód: hôlégkeverés; hôlégkeverés
plusz; alsó-, felsô hô; alsó sütés; kis-, nagy felületû
grill; grillezés hôlégkeveréssel; intenzív sütés; felolva-
sztás; gyors felfûtés / Klímavezérlés: párával kombi-
nált sütés a szaftos és optimálisan megbarnított
ételek érdekében / Hôlégkeverés plusz üzemmód az
egyenletes sütési eredményért, egyszerre akár 2 szinten

KEZELÉSI KÉNYELEM
Besüllyeszthetô fém kezelôgombok / Javasolt hômér-
séklet minden üzemmódhoz / Aktuális hômérséklet 
kijelzés / Pontos idô kijelzés, áramszünet esetén
memória funkcióval /Stopper / Start-stop programo-
zás kikapcsoló automatikával / Hátralévô idôkijelzés
pirolízis használatakor / A használat számtalan sajá-
tossága beállítható

AJTÓ
CleanGlass sütôajtó

BELSÔ TÉR
Nagy belsô terû készülék 43 literes hasznos térfogattal
és 3 sütési szinttel / PerfectClean oldalrács gyorszárral
/ Halogén világítás

TISZTÍTÁS
CleanSteel nemesacél / PerfectClean belsô tér / Telje-
sen lehajtható grill fûtôszál

BIZTONSÁG
Készülékhûtô rendszer / Hideg frontfelület pirolízis alatt
is / Reteszelés / Biztonsági kikapcsolás

GAZDASÁGOSSÁG
A energiaosztály / Gyors felfûtéssel akár 50%-kal
rövidebb felfûtési idô

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI ÉRTÉK
230 V / 50 Hz / 3,2 kW / 16 A

TARTOZÉKOK
Tepsi, univerzális tepsi és kombinált rács PerfectClean
bevonattal / Csatlakozó kábel villásdugóval

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
FlexiClip sín / Sütôedény és fedél / Sütôkô / Pizza for-
ma PerfectClean bevonattal

H 5041 B Beépíthetô sütô

ÜZEMMÓDOK
Pontos elektronikus hôfokszabályozás 30°C és 300°C
között / 13 üzemmód: hôlégkeverés; hôlégkeverés
plusz; alsó-, felsô hô; alsó sütés; kis-, nagy felületû grill;
grillezés hôégkeveréssel; intenzív sütés; felolvasztás;
gyors felfûtés; párával kombinált sütés; automatikus
programok; Sütôautomatika; alsó-, felsô hô / Hôlégke-
verés plusz üzemmód az egyenletes sütési eredményért,
egyszerre akár 2 szinten / Klímavezérlés: párával
kombinált sütés a szaftos és optimálisan megbar-
nított ételek érdekében / Sütôautomatika a húsok
automatikus sütéséhez / Több mint 100 automatikus
program és alacsony hômérsékletû sütés / Autoszenzor,
mely számtalan automatikus programnál meghatározza
az optimális sütési idôtartamot / Elektronikusan vezérelt
páratartalom redukció a száraz sütôtér érdekében / Ká-
bel nélküli húsmaghômérô tû a pontos sütéshez

KEZELÉSI KÉNYELEM
Navitronic TouchControl: egyszerû kezelés / Nagy mé-
retû, többnyelvû kijelzô / Az éppen választható szenzo-
ros gombok megvilágítottak / Értékek megadása szám-
blokkon keresztül / Javasolt hômérséklet minden
üzemmódhoz / Aktuális hômérséklet kijelzés / Legalább
20 saját program lementhetô / A használat számtalan
sajátossága beállítható / Pontos idô kijelzés, áramszü-
net esetén memória funkcióval / Stopper / Start-stop
programozás kikapcsoló automatikával / Hátralévô idô
kijelzés pirolízisnél és a húsmaghômérô használatakor

AJTÓ
4 rétegû CleanGlass sütôajtó / Tompított ajtózárás /
Ajtó kontakt kapcsoló

BELSÔ TÉR
43 literes hasznos térfogat, 3 sütési szint / Perfect-
Clean oldalrács gyorszárral / Háromszoros halogén
világítás

TISZTÍTÁS
CleanSteel-nemesacél / Pirolízis szenzor által vezérelt
idôtartam vezérléssel / AirClean katalizátor / Sima
üveg kijelzô kiálló kezelôelem nélkül

BIZTONSÁG
Készülékhûtô rendszer szenzor által vezérelt utánfutási
idôvel / Hideg frontfelület / Reteszelés / Biztonsági
kikapcsolás

GAZDASÁGOSSÁG
A energiaosztály / Az automatikus gyors felfûtéssel
akár 50%-kal rövidebb felfûtési idô / Maradék hô fel-
használás / Energiatakarékos üzemmód

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS
230 V / 50 Hz / 3,4 kW / 16 A

TARTOZÉKOK
Tepsi, univerzális tepsi és kombinált rács PerfectClean
bevonattal / 1 FlexiClip sín PerfectClean bevonattal /
Csatlakozó kábel villásdugóval

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
FlexiClip sín a második és harmadik szintre / Sütô-
edény és fedél / Sütôkô / Pizza forma PerfectClean
bevonattal

MIELE@HOME
Supervision-nal felszerelt Miele@home rendszerre
elôkészítve

H 5081 BP Beépíthetô sütô

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AAAA

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkeeEEnneerrggiiaa  ccíímmkkee
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Önállóan beépíthetô 45 cm magas, 
mikrohullámú üzemmóddal kombinált kompakt sütôk
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ÜZEMMÓDOK
Pontos elektronikus hôfokszabályozás 30°C és 250°C
között / 15 üzemmód: mikrohullámmal kombinált
üzemmódok: mikrohullám hôlégkeveréssel, grillel, leve-
gôkeveréses grillel, sütôautomatikával; mikrohullám /
hôlégkeverés; hôlégkeverés plusz; alsó-, felsô hô; alsó
sütés; kis-, nagy felületû grill; levegôkeveréses grillezés;
intenzív sütés; felolvasztás; gyors felfûtés; automatikus
programok; Sütôautomatika / Elektronikusan vezérelt
mikrohullámú üzemmód 80-tól 1 000 Watt teljesítmé-
nyig / Hôlégkeverés plusz üzemmód az egyenletes
sütési eredményért, egyszerre akár 2 szinten / Felsô-
/alsó sütés / Három fokozatú grill / Sütôautomatika a
húsok automatikus sütéséhez / Jelentôsen rövidebb
elkészítési idôk a mikróval kombinált üzemmódokban /
Több mint 100 automatikus program és alacsony hô-
mérsékletû sütés / Húsmaghômérô tû a pontos sütés-
hez / Grillezés hôlégkeveréssel és idôköz kapcsolóval

KEZELÉSI KÉNYELEM
Navitronic TouchControl: egyszerû kezelés / Nagy mé-
retû, többnyelvû kijelzô / Az éppen választható szen-
zoros gombok megvilágítottak / Értékek megadása
számblokkon keresztül / Javasolt hômérséklet minden
üzemmódhoz / Aktuális hômérséklet kijelzés / 7 féle
teljesítmény a mikrohullámú sütôhöz / Gyorsindító
gomb a mikrohullámú sütôhöz / Legalább 20 saját
program lementhetô / A használat számtalan sajátos-
sága beállítható / Pontos idô kijelzés, áramszünet
esetén 200 órás memória funkcióval / Stopper / Start-
stop programozás kikapcsoló automatikával / Hátra-
lévô idô kijelzés a húsmaghômérô használatakor
AJTÓ
CleanGlass sütôajtó / Ajtó kontakt kapcsoló
BELSÔ TÉR
43 literes hasznos térfogat, 3 sütési szint / Halogén
világítás
TISZTÍTÁS
CleanSteel-nemesacél / Nemesacél belsô tér Perfect-
Clean bevonattal / Sima üveg kijelzô kiálló kezelôelem
nélkül
BIZTONSÁG
Készülékhûtô rendszer  / Hideg frontfelület / Reteszelés
GAZDASÁGOSSÁG
Az automatikus gyors felfûtéssel akár 50%-kal rövi-
debb felfûtési idô / Maradék hô felhasználás / Energia-
takarékos üzemmód
ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS: 
230 V / 50 Hz / 3,6 kW / 16 A
TARTOZÉKOK
2 üveg sütô tepsi / Kombinált rács PerfectClean
bevonattal / Forraló pálca / Csatlakozó kábel villás-
dugóval
VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
Sütôedény és fedél / Sütôkô / Pizza forma Perfect-
Clean bevonattal
MIELE@HOME
Supervision-nal felszerelt Miele@home rendszerre
elôkészítve

H 5080 BM Beépíthetô sütô

ÜZEMMÓDOK
Pontos elektronikus hôfokszabályozás 30°C és 250°C
között / 8 üzemmód: mikrohullámmal kombinált 
üzemmódok: mikrohullám hôlégkeveréssel, grillel,
levegôkeveréses grillel; mikrohullám / hôlégkeverés
plusz; grill hôlégkeveréssel; felolvasztás / Elektroni-
kusan vezérelt mikrohullámú üzemmód 80-tól 
1 000 Watt teljesítményig / Hôlégkeverés plusz üzem-
mód az egyenletes sütési eredményért, egyszerre 
akár 2 szinten / Jelentôsen rövidebb elkészítési idôk 
a mikróval kombinált üzemmódokban

KEZELÉSI KÉNYELEM
Besüllyeszthetô fém gombok /Javasolt hômérséklet
minden üzemmódhoz / Aktuális hômérséklet kijelzés /
Teljesítmény javaslat a mikrohullámú sütôhöz / Pontos
idô kijelzés, áramszünet esetén 24 órás memória funk-
cióval / Stopper / Startstop programozás kikapcsoló
automatikával 

AJTÓ
CleanGlass sütôajtó / Ajtó kontakt kapcsoló

BELSÔ TÉR
43 literes hasznos térfogat, 3 sütési szint / Halogén
világítás

TISZTÍTÁS
CleanSteel-nemesacél / Nemesacél belsô tér Perfect-
Clean bevonattal / Teljesen lehajtható grill fûtôszál

BIZTONSÁG
Készülékhûtô rendszer / Hideg frontfelület / Retesze-
lés / Biztonsági kikapcsolás

GAZDASÁGOSSÁG
A energiaosztály / Gors felfûtéssel akár 50%-kal rövi-
debb felfûtési idô

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS: 
230 V / 50 Hz / 2,6 kW / 16 A

TARTOZÉKOK
1 üveg sütô tepsi / Kombinált rács PerfectClean
bevonattal / Forraló pálca / Csatlakozó kábel villás-
dugóval

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
Sütôedény és fedél / Pizza forma PerfectClean
bevonattal

H 5040 BM Beépíthetô sütô

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee
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Beépíthetô 90 cm széles, XXL sütô
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A Miele olyan újszerû üzemmódot fejlesz-
tett ki, amely a sütemény, kenyér és hús
sütése során kivételesen jó eredményt 
biztosít. Ez a párával kombinált sütés,
amely minden csúcskategóriás készülék-
ben megtalálható. A kombinált sütés során 
a készülék párát enged a belsô térbe. Így
például a kenyér tésztája jobban megkel, 
a héja pedig csillogó lesz. E program
használata igen egyszerû: válassza ki 
a kijelzôn a „Kombinált sütés” programot,
majd az ajtókeretnél lévô felszívó csô végét
tegye egy vízzel telt edénybe. A sütô 
automatikusan felszívja a szükséges víz-
mennyiséget, amelyet késôbb a sütôtérben
gôz formájában használ fel. A gôz adago-
lását a készülék szabályozza, azonban Ön
is meghatározhatja ennek idôpontját és
sûrûségét. Hússütés során a gôzölés ered-
ményeként elôször kisül a zsír, melynek
következtében étvágygerjesztô ropogós
kéreg keletkezik. Sok húsfélénél javasolt 
a vezeték nélküli húsmaghômérô tû hasz-
nálata, mely folyamatosan közli az elektro-
nikával a mindenkori maghômérsékletet.
Az eredmény: a hús úgy lesz pontosan a
kívánt módon megsütve (angolos, medium,
átsült), hogy belseje szaftos, zamatos és
puha marad, a külseje pedig ízlés szerint
kissé vagy erôsen megpirul.

Sokan ismerik már a profik által kedvelt
alacsony hômérsékletû sütést, mint ideális
húselkészítési módszert. E program 
esetén a marhahús akár több órán át is
sülhet 65-80°C-on, mindeközben rendkívül
puha marad. A Miele sütôk erre a célra
kifejlesztett több automatikus programmal
is rendelkeznek, amelyek azt bizonyítják,
hogy a kifogástalan sütéshez nem kell
boszorkányság. Mágia nélkül mûködnek 
az automatikus programok is, melyek
rendkívül nagy segítséget nyújtanak.
Ezeknél Ön csak a hozzá való ételt keresi
ki a programok közül – a felfújttól az 
almatortáig száznál több automatikus 
program áll rendelkezésre – és az üzem-
mód, hômérséklet és idô beállítását a sütô
automatikusan elvégzi. A jól végzett munka
jutalmául az elkészített finomságok
kifogástalanok lesznek. A különösen jól
sikerült recepteket a sütési folyamat végén
saját nevû programként is elmentheti.

Azokat, akik konyhamûvészetük megsérté-
sének tekintik az automatikus programokat,
szeretnénk megnyugtatni: a Miele csúcs-
kategóriájú sütôi másképpen is mûködtet-
hetôk, ekkor tizenhárom manuális üzem-
mód közül lehet választani, ezeken belül
pedig pontosan meg lehet adni az idôtarta-
mot és a hômérsékletet. 
Természetesen egy ilyen készülékekbôl
nem hiányozhat az AirClean katalizátor
sem, mely lebontja a gôzben található
szagokat és szennyezôdéseket, így
megakadályozza, hogy az ételszag 
és a zsíros gôz kijusson a készülékbôl.

A Miele XXL sütôjén a 85 literes belsô tere mellett a háromdimenziós és kiemelten 
felhasználó barát kezelôpanel a legszembetûnôbb. Érintse meg a felületet, és a készülék 
egy polifonikus hangjelzés kíséretében azonnal életre kel. A beállított hômérséklethez 
viszonyított belsô hômérsékletet egy keskeny LED csík, az úgy nevezett viszonyított
SpeedLight jelzi különbözô színekkel (sárgáról fokozatosan pirosra vált, majd elalszik). 
Természetesen az akusztikai és optikai jelzések ki kapcsolhatóak. Az olyan hagyományos
programok mellett, mint például a hôlégkeverés vagy a felsô-/alsó hô, ez a sütô sok egyéb
különleges sütési módszert is kínál. 
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Beépíthetô 90 cm széles, XXL sütô

A H 5981 BP sütô pirolitikus, öntisztító eljárással, a belsô térben lévô szennyezôdéseket
magas hômérsékleten hamuvá égeti. Ennél a típusnál a pirolízist szenzorok vezérlik, 
így a készülék automatikusan felismeri, hogy mikor kell azt befejezni. Az idôvezérelt
pirolízis eljárással szemben a szenzor által vezérelt kivitellel energiát lehet megtakarítani.
Térfogata 85 liter, így a grill forgónyárson egyszerre akár három csirke is könnyedén elfér.
A hatalmas sütôtérben a melegítés a TwinPower kettôs hôlégkeverô ventilátorral történik,
amely a sütôtérben egyenletes hôeloszlást és gyors felfûtést biztosít. 

A vezeték nélküli húsmaghômérô tû a Miele csúcskategóriájú sütôinek egyik különlegessé-
ge. Az húsmaghômérô tû segítségével a sütés tökéletesen sikerül: belül szaftos és ízletes,
kívül kívánság szerint kevésbé vagy jobban pirult.
Ha éppen nincs szüksége a húsmaghômérô tûre, az ajtóban tárolhatja azt.

ÜZEMMÓDOK
Pontos elektronikus hôfokszabályozás 30°C és 300°C kö-
zött / 13 üzemmód: hôlégkeverés; hôlégkeverés plusz az
egyenletes sütési eredményért, egyszerre akár 2 szinten;
intenzív sütés; alsó-, felsô hô; alsó sütés; kis-, nagy felü-
letû grill; felolvasztás; gyors felfûtés / Klímavezérlés: pá-
rával kombinált sütés a szaftos és optimálisan meg-
barnított ételek érdekében / Automatikus programok;
Sütôautomatika a húsok automatikus sütéséhez / Több
mint 100 automati- kus program és alacsony hômérsék-
letû sütés / Autoszenzor / Elektronikusan vezérelt páratar-
talom redukció a száraz sütôtér érdekében / Kábel nélküli
húsmaghômérô tû a pontos sütéshez / Grillezés hôlég-
keveréssel és idôköz kapcsolóval / Grillmotor átlós forgó-
nyárssal

KEZELÉSI KÉNYELEM
Speedlight világítás / Navitronic TouchControl: egyszerû
kezelés / Nagy méretû, többnyelvû kijelzô ergonómikusan
döntött kezelôfelületen / Választható szenzoros gombok
megvilágítottak / Polifonikus hangjelzések / Javasolt hôfok
minden üzemmódhoz / Aktuális hômérséklet kijelzés /
Legalább 20 saját program lementhetô / A használat
számtalan sajátossága beállítható / Pontos idô kijelzés,
áramszünet esetén memória funkcióval / Stopper / Start-
stop programozás kikapcsoló automatikával / Hátralévô
idô kijelzés pirolízisnél és a húmaghômérô használatánál

AJTÓ
4 rétegû CleanGlass sütôajtó / Tompított ajtózárás /
Ajtó kontakt kapcsoló

BELSÔ TÉR
XXL méretû belsô terû készülék 85 literes hasznos tér-
fogattal és 3 sütési szinttel / TwinPower forró levegô
ventilátor (két ventilátor) / PerfectClean oldalrács gyors-
zárral / Négyszeres halogén világítás

TISZTÍTÁS
CleanSteel-nemesacél / Pirolízis, szenzor általi idôtar-
tam vezérléssel / AirClean katalizátor / Sima üveg ki-
jelzô kiálló kezelôelem nélkül

BIZTONSÁG
Készülékhûtô rendszer szenzor által vezérelt utánfutási
idôvel / Hideg frontfelület pirolízis alatt is / Reteszelés /
Biztonsági kikapcsolás

GAZDASÁGOSSÁG
C energiaosztály / Az automatikus gyors felfûtéssel
akár 50%-kal rövidebb felfûtési idô / Maradék hô fel-
használás / Energiatakarékos üzemmód

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS
380 V (3 fázis) / 50 Hz / 6,6 kW / 3 x 16 A

TARTOZÉKOK
2 univerzális tepsi PerfectClean bevonattal / 2 kombinált
rács PerfectClean bevonattal / 2 FlexiClip sín Perfect-
Clean bevonattal / Csatlakozó kábel villásdugóval

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
FlexiClip sín a harmadik szintre / Sütôedény és fedél /
Sütôkô / Pizza forma PerfectClean bevonattal /
HAL5900 kiegyenlítô léc a készülék aláépítéséhez

MIELE@HOME
Supervision-nal felszerelt Miele@home rendszerre elôkészítve

H 5981 BP Beépíthetô sütô

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk BB

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee

Nagyság és erô
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Tartozékok Miele sütôkhöz

• HUB 5000 M Univerzális sütôedény lefedésére. 
Nemesacél, nemesacél fogantyúval. 
Méretek: 39 x 23,5 x 7,4 cm.
Együttes magassága a HUB 5000 M-mel 16,1 cm.

HBD 60-22 Sütôedény fedô**

• HUB 5000 XL Univerzális sütôedény lefedésére. 
Nemesacél, nemesacél fogantyúval. 
Méretek: 39 x 35,5 x 13,4 cm
Együttes magassága a HUB 5000 XL-lel 22,1 cm. 

HBD 60-35 Sütôedény fedô**

• Pizzasütô forma PerfectClean bevonattal, 
∅ 27 cm. Pizza, lángos, torta vagy lepény
készítéséhez ajánljuk.

HKL 60 takaróléc 60 cm széles korpuszra 
CleanSteel-nemesacél

HAL 5900 takarólemez H 5981 B típushoz
pult alá történô beépítéshez

HPT-1 Pizzasütôforma**

• Egymástól függetlenül, szintenként kihúzható,
cserélhetô, teleszkóprendszer, mellyel az ételek
fûszerezése, öntözése, egyenként is lehetséges.
Sütési szintenként vásárolható. (Egy sütôhöz max.
3 db illeszthetô.)
A H 5000 típusú 60 cm-es sütôkhöz.

HFC 61 FlexiClip teleszkópos sínrendszer

• Egymástól függetlenül, szintenként kihúzható,
cserélhetô, teleszkóprendszer, mellyel az ételek
fûszerezése, öntözése, egyenként is lehetséges.
Sütési szintenként vásárolható. (Egy sütôhöz max.
2 db illeszthetô.)
A H 5000 típusú 90 cm-es sütôkhöz.

HFC 91 FlexiClip teleszkópos sínrendszer

• A Miele mázas sütôkô sokoldalúan használható, 
így bátran szabadjára engedheti „ínyenc” 
fantáziáját. A Miele tûzhelyek és sütôk rostélyain
használható (kivétel a H-100-as sorozat). 
Tartozék: fa sütôlapát

• DS 5000 foganytyú 5000-es sorozatú sütôkhöz, 
tûzhelyekhez, gôzpárolókhoz, edénymelegítôkhöz 
és liftajtóhoz.

HBS 60 Samott sütôkô**

• Nagy méretû sültek sütéséhez, felfújtakhoz, 
serpenyôs húsokhoz. A H 5000 széria 60 cm széles
sütôinek és tûzhelyeinek kivehetô rácsain,
a teleszkópkocsiban, illetve üvegkerámia fôzôlapo-
kon alkalmazható. Kézi öntésû kokkillaöntvénybôl
készült sütôedény SilverStone® Professional
tapadásmentes felülettel rendelkezik. Befogadó-
képesség: Maximum kb. 8 kg étel. (16-20 fôre)
Méretek: H x Mé x Ma = 44,8 x 38,6 x 8,65 cm

HUB 5000 XL Univerzális sütôedény** Egyéb, beépítéshez szükséges tartozékok

• Ugyanaz, mint HUB 5000 XL, csak:
Méretek: 44,8 x 26,8 x 8,65 cm.
Befogadóképesség maximum kb. 5 kg étel, 8-10
fôre elegendô ételmennyiség

HUB 5000 M Univerzális sütôedény**
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Beépíthetô üvegkerámia fôzôlapok
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Válasszon olyan fôzôlapot, melynek formatervezése Önnek a legjobban tetszik. 
A lehetôségek tárháza nagy, a mûszaki paraméterek pedig kiválóak. Gondoljon csak arra,
hogy korunk fôzôlapjai esetenként 30-40%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint 
a húsz évvel ezelôttiek. Gyorsaságban pedig felveszik a versenyt a gázfôzôlapokkal..

Lapos nemesacél keret Keskeny magasított keret 

Facettás szélû fôzôlap Síkba építhetô, süllyesztett fôzôlap
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Beépíthetô indukciós fôzôlapok

Indukciós fûtés
Induktív hôátvitel garantálja az igen rövid
fôzési idôt és a teljesítmény rendkívül 
gyors módosításának lehetôségét. A meleg
közvetlenül az edény belsejében keletkezik,
ezért kevésbé forrósodik fel az üvegkerámia
fôzôlap.
• Energiatakarékosság
• Idômegtakarítás
• Kényelem

Miele EasyControl Plus vezérlés
Egyetlen plusz/mínusz-kapcsoló 
segítségével bármely fôzôfelület
teljesítményfokozata egyénileg állítható.
• Könnyen kezelhetô

Miele DirectControl vezérlés 
Bármely fôzôzóna teljesítményének 
és fôzési idejének beállítása egyetlen
központi számsor segítségével.
• Egyszerû kezelhetôség a kívánt 

teljesítményfokozat és a fôzési idô
közvetlen megadásával.

• Azonnali kijelzés

Miele DirectControl Plus vezérlés
Fokozat és idôtartam gyors beállítása
fôzôzónánkénti megvilágított számsor
segítségével.
• A legegyszerûbb mûködtetés a kívánt 

teljesítményfokozat, valamint 
az idôtartam megadásával lehetséges.

• Azonnali kijelzés

Tisztítás egyszerûen 
A Miele indukciós fôzôlapok tisztántartása
rendkívül egyszerû, mert a fôzôzóna az 
energiát célzottan az edény belsejéhez
vezeti. A szennyezôdések is könnyen
eltávolíthatók, hiszen a kifolyt anyag nem
tud odaégni, így fôzés után a készülék
letisztítása kevesebb fáradságal jár.

Edény-, illetve edényméret-felismerés
Az indukciós fôzôzóna nem kapcsolódik
be, ha nem helyez arra alkalmas edényt a
fôzôlapra. Megszakad a felfûtés, ha leveszi
az edényt a fôzôzónáról. Az edényméret-
felismerésnek köszönhetôen a fôzôzóna
csak ott fût, ahol edény takarja a fôzôlapot.
• Rendkívül biztonságos
• Könnyen kezelhetô
• Energiatakarékos megoldás

Gyorsaság és kényelem
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TwinBooster
A TwinBooster funkció használatával 15
perces idôtartam erejéig maximális teljesít-
ménnyel üzemeltethet bizonyos fôzôzóná-
kat. A beállítás 2 fokozatú kapcsoló
segítségével, maximum 3700 Watt erejéig
lehetséges.
• Idômegtakarítás
• Rendkívül rövid fôzési idô
• A teljesítmény rugalmas beállítása

Melegentartás
Az ételt – mennyiségétôl függetlenül – opti-
mális tálalási hômérsékleten lehet melegen
tartani, lehetôvé téve a tökéletes menü
elkészítését.

Idôfunkció / stopper
A legtöbb indukciós fôzôlap stopper 
és programozási funkcióval rendelkezik,
melynek segítségével akár 9,5 órás fôzési
idôtartamot is beállíthat. A megadott fôzési
idô leteltével a fôzôzóna automatikusan
kikapcsol. Az idôzítôt rövidebb idôtartamra
stopperként is lehet használni.
• Nagyfokú üzembiztonság
• Egyszerû programozás

Maradékhô kijelzés
Az összes fôzôzóna 3 fokozatú maradékhô
kijelzéssel rendelkezik. Ez a funkció 
az égési sérülések veszélyét csökkenti.
A kijelzés jelentése:
• három vonal: a fôzôzóna forró, akár

melegítésre is használható
• két vonal: kész ételek melegen tartására
• egy vonal: a fôzôzóna még meleg

Indukciós sütôzóna
Az indukciós sütôzóna lehetôséget nyújt 
a Miele KIB 5000 indukciós univerzális
sütôedényének – és egyéb indukciós
edények optimális kihasználására. Mivel 
a hô a sütôedényben keletkezik, ezért a hô
nem szökik el.
A sütôzóna felismeri, hogy sütôedényt
helyeztek rá, és aktiválja a sütômezô
kiegészítô fûtését.

Túlhevülés elleni védelem
Az automatikus túlhevülés-védelem védi 
az indukciós tekercset és a fôzôlapot a túl-
melegedéstôl. A készülék automatikusan
kikapcsol, ha a fôzôzóna vagy az edény 
túlmelegszik, például ha véletlenül elfôtt 
a fôzôvíz.
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Beépíthetô indukciós fôzôlapok

Felfûtô-automatika
Az élelmiszerek gyors elkészítése érdeké-
ben az indukciós fôzôzónák bekapcsolás
után egy bizonyos ideig maximális teljesít-
ménnyel felfûtik az edényt. A felfûtés után
a készülék automatikusan visszakapcsol 
az elôzôleg beállított teljesítményfokozatra.
Az automatikus felfûtés ideje, tehát az elô-
fôzés idôtartama összefügg a fôzéshez 
beállított fokozattal. Ennek az extra felsze-
reltségnek köszönhetô egyrészt a komfor-
tos és biztonságos használat, másrészt 
az energiatakarékosság.

Miele Con@ctivity
A Con@ctivity segítségével a fôzôfelület
kommunikál a szagelszívóval. A fôzôfelület
a teljesítmény információkat az elszívó
vezérléséhez továbbítja így a páraelszívó
fôzôfelület beállításaira automatikusan
reagál. A Miele Con@ctivity rendszer kiépí-
téséhez külön rendelendô tartozékokra van
szükség, melyek leírása az aktuális tarto-
zékprospektusban található.
• Az automatikus teljesítményszabályozás

kényelmes kezelést tesz lehetôvé, és
friss levegôt garantál a konyhában.

• Az elszívó világítása automatikusan
bekapcsol.

• Az automatikus vezérlésnek köszön-
hetôen csökken az ételszag.

Stop&Go-Funkció
A Stop&Go-Funkció segítségével bármely
fôzôzóna teljesítményét egyetlen gombnyo-
mással lehet 1-es fokozatra csökkenteni.
• A teljesítmény egyszerûen és gyorsan

csökkenthetô, pl. amikor fôzés közben
csöng a telefon.

• Az ételek nem égnek le, és nem fônek túl.

Készülék hûtés
A különösen halkan mûködô visszahûtô
ventilátor csak szükség esetén kapcsol be,
hogy az üzemeltetési zajszint a lehetô
legalacsonyabb legyen.

Rugalmas kialakítású fôzôfelület
Minden fôzôfelület használata szabadon
variálható. Az adott fôzôfelület méretének
megfelelôen a felületen 100-280 mm-es 
átmérôjû fazekak, illetve 200 x 300 mm-es
átmérôjû serpenyôk használhatók.
• Nagy rugalmasságot biztosít az a lehetô-

ség, hogy különbözô méretû edényeket,
illetve serpenyôket használhatunk
ugyanazon a fôzôfelületen.

Hibaellenôrzés
Amennyiben kifut az étel, illetve kettô 
vagy több kezelôgombot nyom le 
egyszerre, 10 másodperc elteltével 
automatikusan kikapcsol a fôzôlap.

Gyermekzár
Amennyiben kikapcsolt készülék esetén
legalább 3 másodpercen keresztül nyomva
tartja a kulcs szimbólumot, bekapcsol 
a gyermekzár. Ezzel a funkcióval megaka-
dályozhatja, hogy gyermekek vagy más ille-
téktelen személyek használják a készüléket.

Teljesítményszabályozás
A Miele indukciós fôzôlapok különlegessé-
ge, hogy mûködés közben még akkor sem
lép fel teljesítményingadozás, ha egyszerre
használja az összes fôzôzónát. Sôt: bekap-
csolt Booster-funkció mellett is mûködtet-
heti a többi fôzôzónát.

Gyors és energiatakarékos
Az indukciós fûtés pl. 5 l víz esetén akár
50%-kal is lerövidíti a fôzési idôt, és akár
30% is lehet az energia-megtakarítás
mértéke. (A nagy teljesítményû Miele Hi-
Light-fôzôlapokhoz képest)
• Idô- és energiatakarékos megoldás

Fôzés szabadon
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Beépíthetô indukciós fôzôlapok

KM 5920 Önálló indukciós-HiLight fôzôlap1)

DESIGN
Lapos, nemesacél keret

FÔZÔZÓNÁK
2 indukciós fôzôzóna és 2 HiLight fôzôzóna felfûtô
automatikával, ebbôl 1 Vario-fôzôzóna, 2 Vario-
fôzôzóna edény-,és edényméret felismeréssel és
melegentartó funkcióval; 2 fôzôzóna Booster-rel, 1
TwinBooster-rel

TELEJESÍTMÉNY
bal elsô Ø160-230 mm, 2300 W, 
TwinBooster 3000/3700 W; 
bal hátsó Ø145 mm, 1200 W; 
jobb hátsó Ø100/180 mm, 600/1800 W; 
jobb elsô Ø100-160 mm, 1400 W, Booster 1800 W

KEZELÉS
Kezelés az elöl lévô szenzormezôn; külön „+/-” vezér-
lés fôzôzónánként; teljesítmény fokozatok 1-9 értékek
között beállíthatók; egyéni beállítási lehetôségek 
a kezeléshez (pl.: Stop and Go); Stopper funkció;
egyidejûleg programozható, 9,5 órás kikapcsoló 
automatika az összes fôzôzónához; felfûtô automati-
ka; Booster funkció minden indukciós fôzôzónánál;
edény-,és edényméret felismerés mindegyik indukciós
fôzôzónánál

KIJELZÉS
Maradékhô kijelzés minden fôzôzónához a kezelô-
mezôben; digitális teljesítménykijelzés 1-9 értékek
között; BE/KI állapot, reteszelés, gyermekzár, és
felfûtô automatika kijelzés; kijelzô a Booster
funkcióhoz; edény nélküli bekapcsolás kijelzése

BIZTONSÁG
Biztonsági kikapcsolás; Reteszelés; Gyermekzár; túl-
hevülés védelem az indukciós fôzôzónáknál; integrált
hûtôventilátor utánfutó automatikával

TISZTÍTÁS
Könnyen tisztítható üvegkerámia fôzôfelület

KIVÁGÁSI MÉRETEK
Kivágási méretek: 600 mm x 500 mm
készülék mérete: 614 mm x 514 mm

TARTOZÉK
Tisztítópenge, elôszerelt csatlakozó kábel

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
Miele edények indukciós-, HiLight-, és gázfôzôlapok-
hoz (lásd: Tartozék katalógus) 

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS
380 V (3 fázis) / 50 Hz; 6,7 kW / 3 x16 A

KM 6315 Önálló indukciós fôzôlap1)

DESIGN
Síkba építhetô kivitel

FÔZÔZÓNÁK
4 indukciós fôzôzóna felfûtô automatikával; 
valamennyi fôzôzóna használható Vario-fôzôzóna-
ként is, edény/edényméret felismeréssel és melegen
tartó funkcióval; valamennyi fôzôzónához Booster; 
1 TwinBoosterrel felszerelt

TELEJESÍTMÉNY
bal elsô: Ø160-230 mm, 2300 W, 
TwinBooster 3000/3700 W; 
bal hátsó: Ø100-160 mm, 1400 W, Booster 2200 W; 
jobb hátsó: Ø140-200 mm, 1850 W, Booster 3000 W; 
jobb elsô: Ø140-200 mm, 1850 W, Booster 3000 W

KEZELÉS
„DirectControl” vezérlés, középre rendezett vezérlés
egy központi számsoros +/- szenzormezôvel; 
valamennyi fôzôzónánál 1-9 közötti teljesítmény
fokozatok; egyedi beállítási lehetôségek a kezeléshez
(pl. hangjelzés a gombok megnyomásakor); külön
„Stop&Go” gomb; Stopper; 4 egyidejûleg programoz-
ható idôzítô max. 9 órás idôtartamra, kikapcsoló auto-
matikával; felfûtô automatika; Booster funkció valameny-
nyi fôzôzónához; Edény/edényméret felismerés
valamennyi fôzôzónánál; Miele@home és Con@ctivity
rendszerekre elôkészítve

KIJELZÉS
Maradékhô-kijelzés valamennyi fôzôzónánál a
kezelôfelületen; 1-9 közötti teljesítményfokozatok
digitális kijelzése; BE-/KI állapot, reteszelés, gyer-
mekzár és felfûtô automatika kijelzése; Booster
funkció és edény nélküli mûködés kijelzése

BIZTONSÁG
Biztonsági kikapcsolás; Reteszelés; Gyermekzár; túl-
hevülés védelem az indukciós fôzôzónáknál; integrált
hûtômotor utánfutó automatikával

TISZTÍTÁS
Könnyen tisztítható üvegkerámia fôzôfelület

KIVÁGÁSI MÉRETEK
Kivágási méretek: 596 mm x 496 mm, 
egyedi, lásd a beépítési rajzoknál!
készülék mérete: 592 mm x 492 mm

TARTOZÉK
Tisztítópenge, elôszerelt csatlakozó kábel

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
XKM 2001 KM fôzôlap kommunikációs modul
con@ctivity rendszerhez, XKM vezérlôkábel
con@ctivity rendszerhez, KIB 5000 univerzális 
indukciós sütôedény, Miele edények indukciós-, Hi-
Light-, és gázfôzôlapokhoz (lásd: Tartozék katalógus) 

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS
380 V (3 fázis) / 50 Hz; 7,4 kW / 3 x16 A

1) Az indukciós fôzôlap csak átmágnesezhetô edényekkel használható. 
Amennyiben az indukciós fôzôlap közvetlenül a sütô fölé kerül beépítésre, 
akkor egy plusz lábazati szellôzôt kell beépíteni.
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KM 6317 Önálló indukciós fôzôlap1)

DESIGN
Lapos, nemesacél keret, bazaltszürke dekor

FÔZÔZÓNÁK
4 indukciós fôzôzóna felfûtô automatikával; Minde-
gyik fôzôzóna használható Vario-fôzôzónaként;
edény-, és edényméret felismeréssel és melegen
tartó funkcióval; 1 fôzôzóna sütôzónaként is használ-
ható

TELEJESÍTMÉNY
bal elsô: Ø160-230 mm, 2300 W; 
TwinBooster 3000/3700 W; 
bal hátsó: Ø100-160 mm, 1400 W; Booster 2200 W;
jobb hátsó: Ø140-200 mm, 1850 W; Booster 3000 W;
Sütôzóna: 300x200 mm, 2300 Watt, 
TwinBooster 2300/3000/3700 W; 
jobb elsô: Ø140-200 mm, 1850 W; Booster 3000 W

KEZELÉS
„DirectControl” vezérlés, középre rendezett vezérlés
egy központi számsoros +/- szenzormezôvel; vala-
mennyi fôzôzónánál 1-9 közötti teljesítmény fokoza-
tok; egyéni beállítási lehetôségek a kezeléshez; külön
„Stop&Go“ gomb; Stopper; 4 egyidejûleg progra-
mozható, 9,5 órás kikapcsoló automatika az összes
fôzôzónához; felfûtô automatika; Booster funkció
minden fôzôzónánál, 2 TwinBoosterrel felszerelt;
Edény-, és edényméret felismerés mindegyik fôzôzó-
nánál; Miele@home és Con@ctivity rendszerekre
elôkészítve

KIJELZÉS
Maradékhô kijelzés minden fôzôzónához a kezelôme-
zôben; Digitális teljesítménykijelzés 1-9 értékek között;
BE / KI állapot, reteszelés, gyermekzár, és felfûtô 
automatika kijelzés; Kijelzô a Booster funkcióhoz;
Edény nélküli bekapcsolás kijelzése

BIZTONSÁG
Biztonsági kikapcsolás; Reteszelés; Gyermekzár; Hi-
bafelügyelet; túlhevülés védelem az indukciós
fôzôzónáknál; integrált hûtôventilátor utánfutó 
automatikával

TISZTÍTÁS
Könnyen tisztítható üvegkerámia fôzôfelület

KIVÁGÁSI MÉRETEK
Kivágási méretek: 600 mm x 500 mm
Külsô méret: 614 mm x 514 mm

TARTOZÉK
Tisztítópenge, elôszerelt csatlakozó 
kábel

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
XKM 2001 KM fôzôlap kommunikációs modul
con@ctivity rendszerhez, XKM vezérlôkábel
con@ctivity rendszerhez, KIB 5000 univerzális 
indukciós sütôedény, Miele edények indukciós-, Hi-
Light-, és gázfôzôlapokhoz (lásd: Tartozék katalógus) 

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS
380 V (3 fázis) / 50 Hz; 7,4 kW / 3 x 16 A

KM 6318 Önálló indukciós fôzôlap1)

DESIGN
Facettás, keret nélküli kivitel

FÔZÔZÓNÁK
4 indukciós fôzôzóna felfûtô automatikával; 
valamennyi fôzôzóna használható Vario-fôzôzóna-
ként is, edény/edényméret felismeréssel és melegen
tartó funkcióval; 1 fôzôzóna sütôzónaként is használ-
ható; valamennyi fôzôzónához Booster; 
2 TwinBoosterrel felszerelt

TELEJESÍTMÉNY
bal elsô: Ø160-230 mm, 2300 W, TwinBooster
3000/3700 W; 
bal hátsó: Ø100-160 mm, 1400 W, Booster 2200 W; 
jobb hátsó: Ø140-200 mm, 1850 W, 
Booster 3000 W; 
Sütôzóna: 300 x 200 mm, 2300 Watt, TwinBooster
2300/3000/3700 W; 
jobb elsô: Ø140-200 mm, 1850 Watt, Booster 3000 W

KEZELÉS
„DirectControl” vezérlés, középre rendezett vezérlés
egy központi számsoros +/- szenzormezôvel; 
valamennyi fôzôzónánál 1-9 közötti teljesítmény
fokozatok; egyedi beállítási lehetôségek a kezeléshez
(pl. hangjelzés a gombok megnyomásakor); külön
„Stop&Go” gomb; Stopper; 4 egyidejûleg programoz-
ható idôzítô max. 9 órás idôtartamra, kikapcsoló 
automatikával; felfûtô automatika; Booster funkció
valamennyi fôzôzónához; Edény/edényméret felis-
merés valamennyi fôzôzónánál; Miele@home és
Con@ctivity rendszerekre elôkészítve

KIJELZÉS
Maradékhô-kijelzés valamennyi fôzôzónánál a keze-
lôfelületen; 1-9 közötti teljesítményfokozatok digitális
kijelzése; BE-/KI állapot, reteszelés, gyermekzár és
felfûtô automatika kijelzése; Booster funkció és
edény nélküli mûködés kijelzése

BIZTONSÁG
Biztonsági kikapcsolás; Reteszelés; Gyermekzár; túl-
hevülés védelem az indukciós fôzôzónáknál; integrált
hûtômotor utánfutó automatikával

TISZTÍTÁS
Könnyen tisztítható üvegkerámia fôzôfelület

KIVÁGÁSI MÉRETEK
Kivágási méretek: 600 mm x 500 mm
készülék mérete: 630 mm x 530 mm

TARTOZÉK
Tisztítópenge, elôszerelt csatlakozó kábel

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
XKM 2001 KM fôzôlap kommunikációs modul
con@ctivity rendszerhez, XKM vezérlôkábel
con@ctivity rendszerhez, KIB 5000 univerzális 
indukciós sütôedény, Miele edények indukciós-, Hi-
Light-, és gázfôzôlapokhoz (lásd: Tartozék katalógus) 

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS
380 V (3 fázis) / 50 Hz; 7,4 kW / 3 x16 A
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Beépíthetô indukciós fôzôlapok

KM 6118 Önálló indukciós fôzôlap1)

DESIGN
Lapos, nemesacél keret; bazaltszürke dekor

FÔZÔZÓNÁK
4 indukciós fôzôzóna felfûtô automatikával; Minde-
gyik fôzôzóna használható Vario-fôzôzónaként;
edény-, és edényméret felismeréssel 

TELEJESÍTMÉNY
bal elsô: Ø160-230 mm, 2300 W, 
TwinBooster 3000/3700 W; 
bal hátsó: Ø100-160 mm, 2300 W, Booster 2200 W;
jobb hátsó: Ø140-200 mm, 1850 W, Booster 3000 W;
jobb elsô: Ø140-200 mm, 1850 W, Booster 3000 W

KEZELÉS
„EasyControl Plus” kezelôfelület egyetlen „+/-” gomb
segítségével valamennyi fôzôzónánál; Teljesítmény
fokozatok 1-9 értékek között beállíthatók; egyéni 
beállítási lehetôségek a kezeléshez (pl.: Stop and Go);
felfûtô automatika; Booster funkció minden fôzôzó-
nánál; Edény-, és edényméret felismerés mindegyik
fôzôzónánál

KIJELZÉS
Maradékhô kijelzés minden fôzôzónához a kezelôme-
zôben; Digitális teljesítménykijelzés 1-9 értékek között;
BE / KI állapot, reteszelés, gyermekzár, és felfûtô 
automatika kijelzés; Kijelzô a Booster funkcióhoz;
Edény nélküli bekapcsolás kijelzése

BIZTONSÁG
Biztonsági kikapcsolás; Reteszelés; Gyermekzár; 
Hibafelügyelet; túlhevülés védelem az indukciós
fôzôzónáknál; integrált hûtôventilátor utánfutó 
automatikával

TISZTÍTÁS
Könnyen tisztítható üvegkerámia fôzôfelület

KIVÁGÁSI MÉRETEK
Kivágási méretek: 750 mm x 490 mm
külsô méret: 764 mm x 504 mm

TARTOZÉK
Tisztítópenge, elôszerelt csatlakozó 
kábel

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
Miele edények indukciós, HighLight és gázfôzôlapok-
hoz (lásd :Tartozék katalógus) 

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
Miele edények indukciós-, HiLight-, és gázfôzôlapok-
hoz (lásd: Tartozék katalógus) 

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS
380 V (3 fázis) / 50 Hz; 7,4 kW / 3 x 16 A

KM 6346 Önálló indukciós fôzôlap1)

DESIGN
Lapos, nemesacél keret

FÔZÔZÓNÁK
4 indukciós fôzôzóna felfûtô automatikával; vala-
mennyi fôzôzóna használható Vario-fôzôzónaként is,
edény/edényméret felismeréssel és melegen tartó
funkcióval; 1 fôzôzóna sütôzónaként is használható;
valamennyi fôzôzónához Booster; 
2 TwinBoosterrel felszerelt

TELEJESÍTMÉNY
bal elsô: Ø160-230 mm, 2300 W, 
TwinBooster 3000/3700 W; 
bal hátsó: Ø100-160 mm, 1400 W, Booster 2200 W; 
jobb hátsó: Ø140-200 mm, 1850 W, Booster 3000 W;
Sütôzóna: 300 x 200 mm, 2300 Watt, 
TwinBooster 2300/3000/3700 W;
jobb elsô: Ø140-200 mm, 1850 W, Booster 3000 W

KEZELÉS
„DirectControl” vezérlés, középre rendezett vezérlés
egy központi számsoros +/- szenzormezôvel; 
valamennyi fôzôzónánál 1-9 közötti teljesítmény
fokozatok; egyedi beállítási lehetôségek a kezeléshez
(pl. hangjelzés a gombok megnyomásakor); külön
„Stop&Go” gomb; Stopper; 4 egyidejûleg programoz-
ható idôzítô max. 9 órás idôtartamra, kikapcsoló 
automatikával; felfûtô automatika; Booster funkció
valamennyi fôzôzónához; Edény/edényméret felisme-
rés valamennyi fôzôzónánál; Miele@home és
Con@ctivity rendszerekre elôkészítve

KIJELZÉS
Maradékhô-kijelzés valamennyi fôzôzónánál a keze-
lôfelületen; 1-9 közötti teljesítményfokozatok digitális
kijelzése; BE-/KI állapot, reteszelés, gyermekzár 
és felfûtô automatika kijelzése; Booster funkció 
és edény nélküli mûködés kijelzése

BIZTONSÁG
Biztonsági kikapcsolás; Reteszelés; Gyermekzár; 
túlhevülés védelem az indukciós fôzôzónáknál; 
integrált hûtômotor utánfutó automatikával

TISZTÍTÁS
Könnyen tisztítható üvegkerámia fôzôfelület

KIVÁGÁSI MÉRETEK
Kivágási méretek: 750 mm x 490 mm
készülék mérete: 764 mm x 504 mm

TARTOZÉK
Tisztítópenge, elôszerelt csatlakozó kábel

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
XKM 2001 KM fôzôlap kommunikációs modul
con@ctivity rendszerhez, XKM vezérlôkábel
con@ctivity rendszerhez, KIB 5000 univerzális 
indukciós sütôedény, Miele edények indukciós-, Hi-
Light-, és gázfôzôlapokhoz (lásd: Tartozék katalógus) 

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS
380 V (3 fázis) / 50 Hz; 7,4 kW / 3 x16 A

1) Az indukciós fôzôlap csak átmágnesezhetô edényekkel használható. 
Amennyiben az indukciós fôzôlap közvetlenül a sütô fölé kerül beépítésre, 
akkor egy plusz lábazati szellôzôt kell beépíteni.
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KM 6351 Önálló indukciós fôzôlap1)

DESIGN
Síkba építhetô kivitel

FÔZÔZÓNÁK
4 indukciós fôzôzóna felfûtô automatikával; 
valamennyi fôzôzóna használható Vario-fôzôzóna-
ként is, edény/edényméret felismeréssel és melegen
tartó funkcióval; 1 fôzôzóna sütôzónaként is 
használható; valamennyi fôzôzónához Booster; 
2 TwinBoosterrel felszerelt

TELEJESÍTMÉNY
bal elsô: Ø160-230 mm, 2300 W, 
TwinBooster 3000/3700 W; 
bal hátsó: Ø100-160 mm, 1400 W, Booster 2200 W; 
jobb hátsó: Ø140-200 mm, 1850 W, Booster 3000 W; 
Sütôzóna: 300 x 200 mm, 2300 W, TwinBooster
2300/3000/3700 W; 
jobb elsô: Ø140-200 mm, 1850 W, Booster 3000 W

KEZELÉS
„DirectControl Plus” vezérlés, beállítás a kezelôfelüle-
ten található, fôzôzónánkénti 0-9 számsor segítségé-
vel 1-9 közötti teljesítményfokozatokhoz; egyedi beállí-
tási lehetôségek a kezeléshez (pl. hangjelzés a
gombok megnyomásakor); külön „Stop&Go” gomb;
Stopper; 4 egyidejûleg programozható idôzítô max. 
9 órás idôtartamra, kikapcsoló automatikával; felfûtô
automatika; Booster funkció valamennyi fôzôzónához;
Edény/edényméret felismerés valamennyi fôzôzónánál;
Miele@home és Con@ctivity rendszerekre
elôkészítve

KIJELZÉS
Maradékhô-kijelzés valamennyi fôzôzónánál a keze-
lôfelületen; 1-9 közötti teljesítményfokozatok digitális
kijelzése; BE-/KI állapot, reteszelés, gyermekzár 
és felfûtô automatika kijelzése; Booster funkció és
edény nélküli mûködés kijelzése

BIZTONSÁG
Biztonsági kikapcsolás; Reteszelés; Gyermekzár; túl-
hevülés védelem az indukciós fôzôzónáknál; integrált
hûtômotor utánfutó automatikával

TISZTÍTÁS
Könnyen tisztítható üvegkerámia fôzôfelület

KIVÁGÁSI MÉRETEK
Kivágási méretek: 756 mm x 496 mm,
egyedi, lásd a beépítési rajzoknál!
készülék mérete: 752 mm x 492 mm

TARTOZÉK
Tisztítópenge, elôszerelt csatlakozó kábel

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
XKM 2001 KM fôzôlap kommunikációs modul
con@ctivity rendszerhez, XKM vezérlôkábel
con@ctivity rendszerhez, KIB 5000 univerzális 
indukciós sütôedény, Miele edények indukciós-, Hi-
Light-, és gázfôzôlapokhoz (lásd: Tartozék katalógus) 

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS
380 V (3 fázis) / 50 Hz; 7,4 kW / 3 x16 A

KM 6382 Önálló indukciós fôzôlap1)

DESIGN
Keskeny, magasított keret

FÔZÔZÓNÁK
5 indukciós fôzôzóna felfûtô automatikával; 
valamennyi fôzôzóna használható Vario-fôzôzóna-
ként is, edény/edényméret felismeréssel és melegen
tartó funkcióval; valamennyi fôzôzónához Booster; 
2 TwinBoosterrel felszerelt

TELEJESÍTMÉNY
bal elsô: Ø160-230 mm, 2300 W, 
TwinBooster 3000/3700 W; 
bal hátsó: Ø100-160 mm, 1400 W, Booster 1800 W; 
középsô: Ø180-280 mm, 2400 Watt, 
TwinBooster 3000/3700 W; 
jobb hátsó: Ø140-200 mm, 1850 W, Booster 2900 W;
jobb elsô: Ø140-200 mm, 1850 W, Booster 2900 W

KEZELÉS
„DirectControl Plus” vezérlés, beállítás a kezelôfelüle-
ten található, fôzôzónánkénti 0-9 számsor segítségé-
vel 1-9 közötti teljesítményfokozatokhoz; egyedi beállí-
tási lehetôségek a kezeléshez (pl. hangjelzés a
gombok megnyomásakor); külön „Stop&Go” gomb;
Stopper; 5 egyidejûleg programozható idôzítô max. 
9 órás idôtartamra, kikapcsoló automatikával; felfûtô
automatika; Booster funkció valamennyi fôzôzónához;
Edény/edényméret felismerés valamennyi fôzôzónánál;
Miele@home és Con@ctivity rendszerekre
elôkészítve

KIJELZÉS
Maradékhô-kijelzés valamennyi fôzôzónánál a keze-
lôfelületen; 1-9 közötti teljesítményfokozatok digitális
kijelzése; BE-/KI állapot, reteszelés, gyermekzár 
és felfûtô automatika kijelzése; Booster funkció 
és edény nélküli mûködés kijelzése

BIZTONSÁG
Biztonsági kikapcsolás; Reteszelés; Gyermekzár; túl-
hevülés védelem az indukciós fôzôzónáknál; integrált
hûtômotor utánfutó automatikával

TISZTÍTÁS
Könnyen tisztítható üvegkerámia fôzôfelület

KIVÁGÁSI MÉRETEK
Kivágási méretek: 916 mm x 500 mm
készülék mérete: 930 mm x 514 mm

TARTOZÉK
Tisztítópenge, elôszerelt csatlakozó kábel

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
XKM 2001 KM fôzôlap kommunikációs modul
con@ctivity rendszerhez, XKM vezérlôkábel
con@ctivity rendszerhez, KIB 5000 univerzális 
indukciós sütôedény, Miele edények indukciós-, Hi-
Light-, és gázfôzôlapokhoz (lásd: Tartozék katalógus) 

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS
380 V (3 fázis) / 50 Hz; 11,1 kW / 3 x16 A

KIB 5000 sütôedény

HighLight és indukciós fôzôlaphoz, grillrácshoz,
sütôhöz. 358 mm x 271mm x 72 mm

KMTS 5705 edénykészlet

Vasmagos, nemesacél edénykészlet (indukciós
és üvegkerámia fôzôlapokon is használható).
• Serpenyô teflon bevonattal: átmérô fent – 28 cm

Fenékátmérô: 22 cm

• 1,5 l-es edény fedôvel: átmérô fent – 16 cm
Fenékátmérô: 14,5 cm

• 2,5 l-es edény fedôvel: átmérô fent – 18 cm
Fenékátmérô: 16 cm

• 4 l-es edény fedôvel: átmérô fent – 20 cm
Fenékátmérô: 18 cm

Edények alja 6,5 mm, a serpenyôé 7,5 mm vastag.
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Beépíthetô HiLight fôzôlapok
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51A kialakítások modellfüggôk.

Ha a méret számít

A Miele üvegkerámia HiLight fôzôlapok egyik nagy elônye a változtatható felületû fôzôzóna,
mely szükség szerint egyaránt használható kisebb és nagyobb méretû fôzôedényekhez is.
Ugyanilyen praktikus és takarékos a sütô- és fôzôzónával ellátott készülék. Ez a fôzô/sütô-
felület 17 cm-es átmérôjû kör alakú zónáról 29 cm hosszú, téglalap alakú zónává növelhetô,
melyen akár egy sütôedény is elhelyezhetô úgy, hogy annak teljes felülete felmelegedjen.
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Beépíthetô HiLight fôzôlapok
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Miele EasyControl Plus vezérlés
Egyetlen plusz/mínusz-kapcsoló 
segítségével bármely fôzôfelület
teljesítményfokozata egyénileg állítható.
• Könnyen kezelhetô

Miele DirectControl vezérlés 
Bármely fôzôzóna teljesítményének 
és fôzési idejének beállítása egyetlen
központi számsor segítségével.
• Egyszerû kezelhetôség a kívánt 

teljesítményfokozat és a fôzési idô
közvetlen megadásával.

• Azonnali kijelzés

Miele DirectControl Plus vezérlés
Fokozat és idôtartam gyors beállítása
fôzôzónánkénti megvilágított számsor
segítségével.
• A legegyszerûbb mûködtetés a kívánt 

teljesítményfokozat, valamint 
az idôtartam megadásával lehetséges.

• Azonnali kijelzés

Idôfunkció
Ennek a funkciónak a segítségével akár 9,5
órás fôzési idôtartamot is beállíthat. A
megadott fôzési idô leteltével a fôzôzóna
automatikusan kikapcsol. Az idôzítôt
rövidebb idôtartamra stopperként is lehet
használni.
• Nagyfokú üzembiztonság
• Egyszerû programozás

Stop&Go-Funkció
A Stop&Go-Funkció segítségével 
bármely fôzôzóna teljesítményét egyetlen
gombnyomással lehet 1-es fokozatra
csökkenteni.
• A teljesítmény egyszerûen és gyorsan

csökkenthetô, pl. amikor fôzés közben
csöng a telefon.

• Az ételek nem égnek le, és nem fônek túl.

Miele Con@ctivity
A Con@ctivity segítségével a fôzôfelület
kommunikál a szagelszívóval. A fôzôfelület
a teljesítmény információkat az elszívó
vezérléséhez továbbítja így a páraelszívó
fôzôfelület beállításaira automatikusan
reagál. A Miele Con@ctivity rendszer kiépí-
téséhez külön rendelendô tartozékokra van
szükség, melyek leírása az aktuális tarto-
zékprospektusban található.
• Az automatikus teljesítményszabályozás

kényelmes kezelést tesz lehetôvé, és
friss levegôt garantál a konyhában.

• Az elszívó világítása automatikusan
bekapcsol.

• Az automatikus vezérlésnek köszön-
hetôen csökken az ételszag.

A kialakítások modellfüggôk.

Vezérlés tetszés szerint
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Maradékhô kijelzés
Az összes fôzôzóna 3 fokozatú maradékhô
kijelzéssel rendelkezik. Ez a funkció az
égési sérülések veszélyét csökkenti.

Biztonsági kikapcsolás
Minden teljesítményhez egy gyárilag 
beprogramozott maximális fôzési idôtar-
tam tartozik. Ha a mûködés eléri ezt 
az idôt, az egész fôzôlap automatikusan
kikapcsol.

Hibaellenôrzés
A teljes fôzôlap automatikusan lekapcsol,
ha pl. egy edényfogó vagy folyadék kerül a
szenzormezôre.

Gyermekzár, reteszelés
A kulcs szimbólum megérintése után a
fôzôlap nem kapcsolható be, illetve a beállí-
tott funkciók nem módosíthatók, így mega-
kadályozható, hogy a gyerekek véletlenül
bekapcsolják a készüléket.

Beépíthetô HiLight fôzôlapok

Biztonság mindenek elôtt
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DESIGN
Lapos, nemesacél keret 

KEZELÉS
Középre rendezett vezérlés, egy központi +/- szen-
zormezôvel, teljesítmény fokozatok 1-9 értékek
között beállíthatók, egyéni beállítási lehetôségek 
a kezeléshez (pl. gombokhoz rendelhetô hangjelzé-
sek), stopper funkció, 4 egyidejûleg programozható,
9,5 órás kikapcsoló automatika, felfûtô automatika
kijelzés

FÔZÔZÓNÁK
4 HiLight fôzôzóna felfûtô automatikával; 
ebbôl 1 Vario-zóna és 1 sütôzóna

TELJESÍTMÉNY
bal hátsó Ø145 mm, 1.200 W, 
jobb hátsó Ø170/265 mm széles, 1.500/2.400 W, 
bal elsô Ø210/120 mm, 2.200/750 W, 
jobb elsô Ø180 mm, 1.800 W

KIJELZÉS
Maradékhô kijelzés minden fôzôzónához a kezelô-
mezôben; digitális teljesítménykijelzés 1-9 értékek
között; felfûtô automatika kijelzés; fôzôzóna átkapc-
solásának kijelzése

BIZTONSÁG
Biztonsági kikapcsolás; Gyermekzár; 
Reteszelés; hibaellenôrzés

TISZTÍTÁS
Könnyen tisztítható üvegkerámia fôzôfelület

MÉRETEK
Kivágási méretek: 750 mm x 490 mm
Készülék méretek: 764 mm x 504 mm

TARTOZÉK
Tisztítópenge, elôszerelt csatlakozó kábel

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
KIB 5000 univerzális sütôedény, Miele edények 
indukciós-, HiLight-, és gázfôzôlapokhoz 
(lásd: Tartozék katalógus) 

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI ÉRTÉKEK
380 V (3 fázis) / 50 Hz; 7,6 kW / 3 x16 A

KM 5617 Önálló HiLight fôzôlap

DESIGN
Keskeny, magasított keret

KEZELÉS
Középre rendezett vezérlés, központi számsoros
szenzormezôve, teljesítmény fokozatok 1-9 értékek
között beállíthatók, Stop&Go funkció - közvetlenül az
1-es teljesítményszintre való visszaugrás az összes
fôzôzónánál, egyéni beállítási lehetôségek a
kezeléshez (pl. gombokhoz rendelhetô hangjelzések),
stopper funkció, 4 egyidejûleg programozható, 9,5
órás kikapcsoló automatika, felfûtô automatika ki-
jelzés

FÔZÔZÓNÁK
4 HiLight fôzôzóna felfûtô automatikával; 
ebbôl 1 Vario-zóna

TELJESÍTMÉNY
bal hátsó Ø145 mm, 1.200 W, 
jobb hátsó Ø210/120 mm széles, 2.200/750 W, 
bal elsô Ø180 mm, 1.800 W, 
jobb elsô Ø145 mm, 1.200 W

KIJELZÉS
Maradékhô kijelzés minden fôzôzónához a kezelô-
mezôben; digitális teljesítménykijelzés 1-9 értékek
között; Be-/kikapcsolás, reteszelés, gyermekzár és
felfûtô automatika kijelzése

BIZTONSÁG
Biztonsági kikapcsolás; Gyermekzár; 
Reteszelés; hibaellenôrzés

TISZTÍTÁS
Könnyen tisztítható üvegkerámia fôzôfelület

MÉRETEK
Kivágási méretek: 560 mm x 490 mm
Készülék méretek: 574 mm x 504 mm

TARTOZÉK
Tisztítópenge, elôszerelt csatlakozó kábel

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
KIB 5000 univerzális sütôedény, Miele edények 
indukciós-, HiLight-, és gázfôzôlapokhoz 
(lásd: Tartozék katalógus) 

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI ÉRTÉKEK
380 V (3 fázis) / 50 Hz; 6,4 kW / 3 x16 A

KM 5804 Önálló HiLight fôzôlap

DESIGN
Lapos, nemesacél keret 

KEZELÉS
Középre rendezett vezérlés, egy központi +/- szen-
zormezôvel, teljesítmény fokozatok 1-9 értékek
között beállíthatók, egyéni beállítási lehetôségek 
a kezeléshez (pl. gombokhoz rendelhetô hangjelzé-
sek), stopper funkció, 4 egyidejûleg programozható,
9,5 órás kikapcsoló automatika, felfûtô automatika
kijelzés

FÔZÔZÓNÁK
4 HiLight fôzôzóna felfûtô automatikával; 
ebbôl 1 Vario-zóna és 1 sütôzóna

TELJESÍTMÉNY
bal hátsó Ø145 mm, 1.200 W, 
jobb hátsó Ø170/265 mm széles, 1.500/2.400 W, 
bal elsô Ø210/120 mm, 2.200/750 W, 
jobb elsô Ø145 mm, 1.200 W

KIJELZÉS
Maradékhô kijelzés minden fôzôzónához a kezelô-
mezôben; digitális teljesítménykijelzés 1-9 értékek
között; felfûtô automatika kijelzés; fôzôzóna átkapc-
solásának kijelzése

BIZTONSÁG
Biztonsági kikapcsolás; Gyermekzár; 
Reteszelés; hibaellenôrzés

TISZTÍTÁS
Könnyen tisztítható üvegkerámia fôzôfelület

MÉRETEK
Kivágási méretek: 600 mm x 500 mm
Készülék méretek: 614 mm x 514 mm

TARTOZÉK
Tisztítópenge, elôszerelt csatlakozó kábel

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI ÉRTÉKEK
380 V (3 fázis) / 50 Hz; 7,0 kW / 3 x16 A

KM 5613 Önálló HiLight fôzôlap
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Beépíthetô HiLight fôzôlapok

KM 5807 Önálló HiLight fôzôlap KM 5814 Önálló HiLight fôzôlap

DESIGN
Keskeny, magasított keret

KEZELÉS
Középre rendezett vezérlés, központi számsoros
szenzormezôvel, teljesítmény fokozatok 1-9 értékek
között beállíthatók, Stop&Go funkció - közvetlenül az
1-es teljesítményszintre való visszaugrás az összes
fôzôzónánál, egyéni beállítási lehetôségek 
a kezeléshez (pl. gombokhoz rendelhetô hangjelzé-
sek), stopper funkció, 4 egyidejûleg programozható,
9,5 órás kikapcsoló automatika, felfûtô automatika
kijelzés

FÔZÔZÓNÁK
4 HiLight fôzôzóna felfûtô automatikával; 
ebbôl 1 Vario-zóna és 1 sütôzóna

TELJESÍTMÉNY
bal hátsó Ø145 mm, 1.200 W, 
jobb hátsó Ø170/265 mm széles, 1.500/2.400 W, 
bal elsô Ø210/120 mm, 2.200/750 W, 
jobb elsô Ø145 mm, 1.200 W

KIJELZÉS
Maradékhô kijelzés minden fôzôzónához a kezelô-
mezôben; digitális teljesítménykijelzés 1-9 értékek
között; Be-/kikapcsolás, reteszelés, gyermekzár és
felfûtô automatika kijelzése

BIZTONSÁG
Biztonsági kikapcsolás; Gyermekzár; 
Reteszelés; hibaellenôrzés

TISZTÍTÁS
Könnyen tisztítható üvegkerámia fôzôfelület

MÉRETEK
Kivágási méretek: 600 mm x 500 mm
Készülék méretek: 614 mm x 514 mm

TARTOZÉK
Tisztítópenge, elôszerelt csatlakozó kábel

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
KIB 5000 univerzális sütôedény, Miele edények 
indukciós-, HiLight-, és gázfôzôlapokhoz 
(lásd: Tartozék katalógus) 

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI ÉRTÉKEK
380 V (3 fázis) / 50 Hz; 7,0 kW / 3 x16 A

DESIGN
Síkba építhetô

KEZELÉS
Középre rendezett vezérlés, központi számsoros
szenzormezôvel, teljesítmény fokozatok 1-9 értékek
között beállíthatók, Stop&Go funkció - közvetlenül az
1-es teljesítményszintre való visszaugrás az összes
fôzôzónánál, egyéni beállítási lehetôségek 
a kezeléshez (pl. gombokhoz rendelhetô hangjelzé-
sek), stopper funkció, 4 egyidejûleg programozható,
9,5 órás kikapcsoló automatika, felfûtô automatika
kijelzés

FÔZÔZÓNÁK
4 HiLight fôzôzóna felfûtô automatikával; 
ebbôl 2 Vario-zóna

TELJESÍTMÉNY
bal hátsó Ø145 mm, 1.200 W, 
jobb hátsó Ø210/120 mm széles, 2.200/750 W, 
bal elsô Ø180/100 mm, 1.800/600 W, 
jobb elsô Ø145 mm, 1.200 W

KIJELZÉS
Maradékhô kijelzés minden fôzôzónához a kezelô-
mezôben; digitális teljesítménykijelzés 1-9 értékek
között; Be-/kikapcsolás, reteszelés, gyermekzár és
felfûtô automatika kijelzése

BIZTONSÁG
Biztonsági kikapcsolás; Gyermekzár; 
Reteszelés; hibaellenôrzés

TISZTÍTÁS
Könnyen tisztítható üvegkerámia fôzôfelület

MÉRETEK
Kivágási méretek: 596 x 496 mm,
egyedi, lásd beépítési rajzoknál
Készülék méretek: 592 mm x 492 mm

TARTOZÉK
Tisztítópenge, elôszerelt csatlakozó kábel

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI ÉRTÉKEK
380 V (3 fázis)  / 50 Hz; 6,4 kW / 3 x16 A

DESIGN
Lapos, nemesacél keret

KEZELÉS
Középre rendezett vezérlés, központi számsoros
szenzormezôvel, teljesítmény fokozatok 1-9 értékek
között beállíthatók, Stop&Go funkció - közvetlenül az
1-es teljesítményszintre való visszaugrás az összes
fôzôzónánál, egyéni beállítási lehetôségek 
a kezeléshez (pl. gombokhoz rendelhetô hangjelzé-
sek), stopper funkció, 4 egyidejûleg programozható,
9,5 órás kikapcsoló automatika, felfûtô automatika
kijelzés

FÔZÔZÓNÁK
4 HiLight fôzôzóna felfûtô automatikával; 
ebbôl 1 Vario-zóna és 1 sütôzóna

TELJESÍTMÉNY
bal hátsó Ø145 mm, 1.200 W, 
jobb hátsó Ø170/290 mm széles, 1.500/2.600 W, 
bal elsô Ø210/120 mm, 2.200/750 W, 
jobb elsô Ø180 mm, 1.800 W

KIJELZÉS
Maradékhô kijelzés minden fôzôzónához a kezelô-
mezôben; digitális teljesítménykijelzés 1-9 értékek
között; Be-/kikapcsolás, reteszelés, gyermekzár és
felfûtô automatika kijelzése

BIZTONSÁG
Biztonsági kikapcsolás; Gyermekzár; 
Reteszelés; hibaellenôrzés

TISZTÍTÁS
Könnyen tisztítható üvegkerámia fôzôfelület

MÉRETEK
Kivágási méretek: 750 mm x 490 mm
Készülék méretek: 764 mm x 504 mm

TARTOZÉK
Tisztítópenge, elôszerelt csatlakozó kábel

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
KIB 5000 univerzális sütôedény, Miele edények
indukciós-, HiLight-, és gázfôzôlapokhoz 
(lásd: Tartozék katalógus) 

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI ÉRTÉKEK
380 V (3 fázis) / 50 Hz; 7,8 kW / 3 x16 A

KM 5821 Önálló HiLight fôzôlap
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KM 5825 Önálló HiLight fôzôlap

DESIGN
Síkba építhetô

KEZELÉS
Középre rendezett vezérlés, központi számsoros
szenzormezôvel, teljesítmény fokozatok 1-9 értékek
között beállíthatók, Stop&Go funkció - közvetlenül az
1-es teljesítményszintre való visszaugrás az összes
fôzôzónánál, egyéni beállítási lehetôségek 
a kezeléshez (pl. gombokhoz rendelhetô hangjelzé-
sek), stopper funkció, 4 egyidejûleg programozható,
9,5 órás kikapcsoló automatika, felfûtô automatika
kijelzés

FÔZÔZÓNÁK
4 HiLight fôzôzóna felfûtô automatikával; 
ebbôl 1 Vario-zóna és 1 sütôzóna

TELJESÍTMÉNY
bal hátsó Ø145 mm, 1.200 W, 
jobb hátsó Ø170/290 mm széles, 1.500/2.600 W, 
bal elsô Ø210/120 mm, 2.200/750 W, 
jobb elsô Ø180 mm, 1.800 W

KIJELZÉS
Maradékhô kijelzés minden fôzôzónához a kezelô-
mezôben; digitális teljesítménykijelzés 1-9 értékek
között; Be-/kikapcsolás, reteszelés, gyermekzár és
felfûtô automatika kijelzése

BIZTONSÁG
Biztonsági kikapcsolás; Gyermekzár; 
Reteszelés; hibaellenôrzés

TISZTÍTÁS
Könnyen tisztítható üvegkerámia fôzôfelület

MÉRETEK
Kivágási méretek: 756 x 492 mm,
egyedi, lásd beépítési rajzoknál
Készülék méretek: 752 mm x 492 mm

TARTOZÉK
Tisztítópenge, elôszerelt csatlakozó kábel

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
KIB 5000 univerzális sütôedény, Miele edények 
indukciós-, HiLight-, és gázfôzôlapokhoz 
(lásd: Tartozék katalógus) 

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI ÉRTÉKEK
380 V (3 fázis) / 50 Hz; 7,8 kW / 3 x16 A

KM 5854 Önálló HiLight fôzôlap

DESIGN
Keskeny, magasított keret

KEZELÉS
Vezérlés zónánként külön számsoros kezelômezô-
kön, teljesítmény fokozatok 1-9 értékek között beál-
líthatók, Stop&Go funkció - közvetlenül az 1-es tel-
jesítményszintre való visszaugrás az összes
fôzôzónánál, egyéni beállítási lehetôségek 
a kezeléshez (pl. gombokhoz rendelhetô hangjelzé-
sek), stopper funkció, 5 egyidejûleg programozható,
9 órás kikapcsoló automatika, felfûtô automatika 
kijelzés, Miele@home és Con@ctivity rendszerekre
elôkészítve

FÔZÔZÓNÁK
5 HiLight fôzôzóna felfûtô automatikával; 
ebbôl 2 Vario-zóna és 2 sütôzóna

TELJESÍTMÉNY
bal hátsó Ø210/120 mm, 2.200/750 W, 
jobb hátsó Ø180 mm, 1.800 W, 
bal elsô Ø210/120 mm, 2.200/750 W, 
jobb elsô Ø180/410 mm széles, 1.800/3.900 W,
középsô Ø230/145 mm, 3.200/1.500 W

KIJELZÉS
Maradékhô kijelzés minden fôzôzónához a kezelô-
mezôben; digitális teljesítménykijelzés 1-9 értékek
között; Be-/kikapcsolás, reteszelés, gyermekzár és
felfûtô automatika kijelzése

BIZTONSÁG
Biztonsági kikapcsolás; Gyermekzár; 
Reteszelés; hibaellenôrzés

TISZTÍTÁS
Könnyen tisztítható üvegkerámia fôzôfelület

MÉRETEK
Kivágási méretek: 780 mm x 500 mm
Készülék méretek: 794 mm x 514 mm

TARTOZÉK
Tisztítópenge, elôszerelt csatlakozó kábel

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
XKM 2001 KM fôzôlap kommunikációs modul
con@ctivity rendszerhez, XKM vezérlôkábel
con@ctivity rendszerhez, KIB 5000 univerzális 
indukciós sütôedény, Miele edények indukciós-, Hi-
Light-, és gázfôzôlapokhoz (lásd: Tartozék katalógus) 

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI ÉRTÉKEK
380 V (3 fázis) / 50 Hz; 13,3 kW / 3 x25 A

KMTS 5705 edénykészlet

Vasmagos, nemesacél edénykészlet (indukciós
és üvegkerámia fôzôlapokon is használható).
• Serpenyô teflon bevonattal: átmérô fent – 28 cm

Fenékátmérô: 22 cm

• 1,5 l-es edény fedôvel: átmérô fent – 16 cm
Fenékátmérô: 14,5 cm

• 2,5 l-es edény fedôvel: átmérô fent – 18 cm
Fenékátmérô: 16 cm

• 4 l-es edény fedôvel: átmérô fent – 20 cm
Fenékátmérô: 18 cm

Edények alja 6,5 mm, a serpenyôé 7,5 mm vastag.

KIB 5000 sütôedény

HighLight és indukciós fôzôlaphoz, grillrácshoz,
sütôhöz. 358 mm x 271mm x 72 mm
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DESIGN
Nemesacél felületû gázfôzôlap / Levehetô edénytartó
fémbôl, feketére zománcozva / Integrált kezelôpult /
Fém gombok

KEZELÉS
Az elöl elhelyezett gombokkal

FÛTÉS
5 gáz zóna földgázhoz

TELEJESÍTMÉNY
Bal elsô duál WOK égô 0,25-4,20 kW; 
Bal hátsó takarékos égô 0,27-1,00 kW; 
Középsô nagy teljesítményû égô 0,45-2,60 kW; 
Jobb hátsó normál égô 0,38-1,75 kW; 
Jobb elsô normál égô 0,38-1,75 kW

JAVASOLT EDÉNYÁTMÉRÔ
Takarékos égônél: 100-220 mm; 
Normál égônél: 120-220 mm; 
Nagy teljesítményû égônél: 140-240 mm;
Dual WOK égônél: 160-260 mm

BIZTONSÁG
Egykezes elektronikus gyújtás
Termoelektronikus égésbiztosítás

TARTOZÉK
Csatlakozó kábel villásdugóva

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS
Teljes csatlakozási érték: < 25 W, AC 230 V, 10 A

KIVÁGÁSI MÉRETEK
Szélesség: 860 mm
Mélység: 480-490 mm

KM 2052 Gázfôzôlap

DESIGN
Nemesacél felületû gázfôzôlap / Levehetô edénytartó
fémbôl, feketére zománcozva / Integrált kezelôpult /
Fém gombok

KEZELÉS
Az elöl, középen elhelyezett gombokkal

FÛTÉS
5 gáz zóna földgázhoz

TELEJESÍTMÉNY
Bal hátsó nagy teljesítményû égô 0,50-3,0 kW;
Középsô WOK égô 0,23-4,5 kW; 
Jobb hátsó nagy teljesítményû égô 0,35-2,5 kW; 
Jobb elsô normál égô 0,25-1,6 kW; 
Bal elsô takarékos égô 0,25-1,0 kW

JAVASOLT EDÉNYÁTMÉRÔ
Takarékos égônél: 100-220 mm; 
Normál égônél: 120-220 mm; 
Nagy teljesítményû égônél: 140-240 mm;
WOK égônél: 140-260 mm

BIZTONSÁG
Gyújtóelektronika / Automatikus újragyújtás
Elektronikus égésbiztosítás

TARTOZÉK
Wok gyûrû / Kombi rátét kisebb és nagyobb
edényekhez / Csatlakozó kábel villásdugóva

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS
Teljes csatlakozási érték: < 25 W, AC 230 V, 10 A

KIVÁGÁSI MÉRETEK
Szélesség: 860 mm
Mélység: 480-490 mm

KM 2256 G Gázfôzôlap

DESIGN
Nemesacél felületû gázfôzôlap / Levehetô edénytartó
fémbôl, feketére zománcozva / Integrált kezelôpult /
Mûanyag gombok

KEZELÉS
Az elöl elhelyezett gombokkal

FÛTÉS
4 gáz zóna földgázhoz

TELEJESÍTMÉNY
Bal elsô nagy teljesítményû égô 0,45-2,60 kW; 
Bal hátsó takarékos égô 0,27-1,00 kW; 
Jobb hátsó normál égô 0,38-1,75 kW; 
Jobb elsô normál égô 0,38-1,75 kW

JAVASOLT EDÉNYÁTMÉRÔ
Takarékos égônél: 100-220 mm; 
Normál égônél: 120-220 mm; 
Nagy teljesítményû égônél: 140-240 mm

BIZTONSÁG
Egykezes elektronikus gyújtás
Termoelektromos égésbiztosítás

TARTOZÉK
Csatlakozó kábel villásdugóval

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS
Teljes csatlakozási érték: < 25 W, AC 230 V, 10 A

KIVÁGÁSI MÉRETEK
Szélesség: 560 mm
Mélység: 480-490 mm

KM 2010 Gázfôzôlap
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CombiSet – egymás mellé építhetô sütô-fôzô elemek
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CS 1112 E Fôzôlap CS 1212 I Indukciós fôzôlap CS 1012 G Gázfôzôlap

DESIGN: Masszív, nemesacél keret / Üvegkerámia
LightPrint felületdekorral 

KEZELÉSI KOMFORT: Kezelés a ferde panelen
elhelyezett fém gombokkal

FÔZÔZÓNÁK: 2 indukciós fôzôzóna felfûtô automa-
tikával / TwinBooster és melegen tartó funkció

TELEJESÍTMÉNY: Elöl Ø10,0-16,0 cm, 1,4/1,8 kW /
Hátul Ø16/23 cm, 2,3/3,0/3,7 kW / 12 fokozat

KIVITEL / KIJELZÉS: Üzemállapot ellenôrzô lámpák
és maradékhô kijelzô / Booster aktiválás kijelzô

TARTOZÉK: Csatlakozó kábel villásdugóval

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK: Dekor takarólemez
CSAD 1300

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS: 3,7 kW; 230 V, 16 A

KIVÁGÁSI MÉRETEK: Szél.: 272 mm / Mélys.: 500 mm

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ: Sütô fölé történô beépítés
esetén a sütônek hûtôventilátorral kell rendelkeznie

DESIGN: Nemesacél gázfôzôlap

KEZELÉSI KOMFORT: Kezelés a ferde panelen elhe-
lyezett fém gombokkal / Gyorsgyújtás a gomb megny-
omása és tartása nélkül / Automatikus újragyújtás, ha
elalszik a láng (lángfelügyelet és felismerés) 

FÔZÔZÓNÁK: 2 gáz fôzôzóna spirális égôvel 
földgázhoz

TELJESÍTMÉNY: Elöl normál égô 0,38-1,6 kW / Há-
tul extra erôs égô 0,55-3,0 kW

KIVITEL / KIJELZÉS: Egykezes, elektromos gyújtás /
Üzemállapot ellenôrzô lámpák és maradékhô kijelzô

BIZTONSÁG: Biztonsági kikapcsolás 4 óra üzemidô
után / Gyors gyújtás / Termoelektromos gyújtásbiz-
tosítás

TARTOZÉK: Csatlakozó kábel villásdugóval

VÁSÁVÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK: Dekor takaróle-
mez CSAD 1300 / Wok gyûrû

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS: 25 W; 230 V, 10 A

KIVÁGÁSI MÉRETEK: Szélesség: 272 mm 
Mélység: 500 mm

DESIGN: Masszív, nemesacél keret / Üvegkerámia
LightPrint felületdekorral 

KEZELÉSI KOMFORT: Kezelés a ferde panelen
elhelyezett fém gombokkal

FÔZÔZÓNÁK: 2 HiLight fôzôzóna, ebbôl 1 vario-fôzôzóna

TELEJESÍTMÉNY: Elöl Ø14,5 cm, 1,2 kW / Hátul
Ø10/18 cm, 0,6/1,8 kW / 12 teljesítményfokozat

KIVITEL / KIJELZÉS: Üzemállapot ellenôrzô lámpák és
maradékhô kijelzô / Vario-zónára történô átkapcsolás
kijelzô

BIZTONSÁG: Biztonsági kikapcsolás

TARTOZÉK: Csatlakozó kábel villásdugóval / Tisztító
penge

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK: Dekor takarólemez
CSAD 1300

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS: 3,0 kW; 230 V, 16 A

KIVÁGÁSI MÉRETEK: Szél.: 272 mm / Mély.: 500 mm
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CombiSet – egymás mellé építhetô sütô-fôzô elemek

DESIGN: Masszív, nemesacél keret 

KEZELÉSI KOMFORT: Kezelés a ferde panelen
elhelyezett fém gombokkal

GRILLZÓNÁK: 2 külön szabályozható grillzóna

FÛTÉS: 2 lehajtható fûtôszál, egyenként 1,5 kW

TELEJESÍTMÉNY: Elöl 1,5 kW / Hátul1,5 kW 

KIVITEL / KIJELZÉS: Nemesacél grill teknô, melyet
vízzel kell feltölteni, valamint lávakövet is lehet használ-
ni benne / Zománcozott grillrács / Leeresztô szelep a
teknô alján / 12 fokozatban szabályozható hôfok

TARTOZÉK: Csatlakozó kábel villásdugóval / Grill villa
/ Tisztító kefe / Lávakô

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK: CSGP 1300 grill lap

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS: 3,0 kW; 230 V, 16 A

KIVÁGÁSI MÉRETEK: Szél.: 272 mm / Mélys.: 500 mm

CS 1312 BG Lávaköves grill

DESIGN: Masszív, nemesacél keret 

KEZELÉSI KOMFORT: Kezelés a ferde panelen elhe-
lyezett fém gombokkal

GRILLZÓNÁK: 2 külön szabályozható grillzóna

FÛTÉS: 2 lehajtható fûtôszál, egyenként 1,7 kW

TELJESÍTMÉNY: Elöl 1,7 kW / Hátul 1,7 kW

KIVITEL / KIJELZÉS: Nemesacél grill teknô, melyet
vízzel kell feltölteni, valamint lávakövet is lehet használ-
ni benne / Zománcozott grillrács / Leeresztô szelep a
teknô alján / 12 fokozatban szabályozható hôfok 

TARTOZÉK: Csatlakozó kábel villásdugóval/ Grill villa
/ Tisztító kefe / Lávakô

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK:: Dekor takarólemez
CSAD 1400 / CSGP 1400 grill lap

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS: 3,4 kW; 230 V, 16 A

KIVÁGÁSI MÉRETEK: Szélesség: 364 mm 
Mélység: 500 mm

CS 1322 BG Lávaköves grill

DESIGN: Nemesacél gáz fôzôlap 

KEZELÉSI KOMFORT: Kezelés a ferde panelen elhe-
lyezett gombbal / Gyorsgyújtás a gomb megnyomása
és tartása nélkül / Automatikus újragyújtás, ha elalszik
a láng (lángfelügyelet és felismerés) 

FÔZÔZÓNÁK: 1 duál-wok földgázhoz és folyékony
gázhoz

TELJESÍTMÉNY: 6,0 kW wok földgáznál

KIVITEL / KIJELZÉS: Egykezes, elektromos gyújtás
/ Üzemállapot ellenôrzô lámpák és maradékhô kijelzô

BIZTONSÁG: Biztonsági kikapcsolás 4 óra üzemidô
után / Gyors gyújtás / Termoelektromos gyújtásbiz-
tosítás

TARTOZÉK: Csatlakozó kábel villásdugóval / Wok
gyûrû 

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK: Dekor takarólemez
CSAD 1300 / Kisebbítô gyûrû

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS: 25 W; 230 V, 10 A

KIVÁGÁSI MÉRETEK: Szélesség: 272 mm
Mélység: 500 mm

CS 1011 G wok Gázfôzôlap

Lávaköves grill 
A szaftos steak és más húsételek elkészítésénél továbbra is a grillezés a legnépszerûbb
elkészítési mód. A Miele CombiSet programja mindjárt két lávaköves grill készüléket is
kínál, amelyek csak a szélességükben különböznek: az egyik 288 mm, a másik pedig 
380 mm széles. Mindkét grill különlegessége a két egymástól függetlenül beállítható
sütôfelület. Így például amíg az elsô részen grillezünk, a hátsó részt melegen tartásra is
használhatjuk. A két készülékhez egyaránt rendelhetô tartozék a grill sütôlap, amit 
a grillrács helyett tehetünk a sütôfelületre. Így az omlós halfilé felülete grillezésnél is sima
marad, a sütôlap hátoldala viszont bordázott, ami a ráccsal szemben a kisülô levet 
és zsiradékot is felfogja. 

Wok gázfôzôlap
Az ázsiai ételek szerelmeseinél nem 
hiányozhat a wok a konyhából. Zöldség,
hús, szárnyas vagy hal – a saját zsiradékon
történô hirtelen pirítás és a szószokkal való
finomítás az öblös wok-serpenyôben 
sikerül a legjobban. Újdonság a program-
ban a klasszikus wok-égôfejjel kialakított 
6 kW teljesítményû gázfôzôlap.
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Tepan Yaki
A TepanYaki japán találmány: 
a nemesacél sütôfelületen hirtelen sült
ételek ellenállhatatlanok. A titok nyitja a
sütésnél alkalmazott intenzív kontakthôben
rejlik. A lávaköves grillhez hasonlóan e
készüléken is két, egymástól független
sütôfelületet alakítottunk ki. A hátsó részen
melegen tarthatjuk a kész zöldséget, amíg
az elsô sütôfelületen finom filét készítünk.
A tömör nemesacél sütôlap felmelegítés
után kiválóan tartja a hôt: ez a titka a jól
sikerült grill estnek.  

Indukciós wok
Sokáig a nagy lánggal égô gázégôket 
tartották az egyedüli lehetséges 
megoldásnak a wokban fôzéshez. 
A Miele az indukciós wok-készülékkel
elegáns, ugyanakkor nagy teljesítményû 
alternatívát kínál. A wok-serpenyô 
(az alapfelszerelés része) számára 
az üvegkerámia felületen képeztek ki 
mélyedést, ami közvetlen hôleadást 
biztosít az ételek felé. Szükség esetén 
a booster funkció bekapcsolásával további
teljesítményt nyerhetünk. 
Ha az étel elkészült, a készüléket 
egyszerûen kikapcsoljuk, az étel nem fô
tovább. Mivel a készülék elektromosüzemû
ezért a nagy teljesítmény nem jár felesle-
ges hôleadással a környezet felé. 

Salamander
A Salamander a gratinírozás/csôben sütés,
a hirtelen átsütés és a melegen tartás
ideális eszköze. 
A készülék hôsugárzással mûködik, 
amit az ételek felülrôl kapnak. A Miele
készülékén kikapcsolt állapotban csupán
az elegáns, nemesacél felsô rész és 
a kezelôfelület látható. Csak használat
közben tárul elénk mindaz, amit egyébként
az alsó szekrény elrejt: a motoros 
meghajtással állítható magasságú fûtôelem
és rakodófelület a sütésre elôkészített
ételek számára. 
A rakodófelület és az elektromos halogén
fütôelem közötti távolságot egy meghatá-
rozott tartományon belül szabadon beállít-
hatjuk. A forró levegô beáramlását tizenkét
teljesítményfokozat segítségével szabá-
lyozhatjuk

DESIGN: Masszív, nemesacél keret felfogó gyûrôvel

KEZELÉSI KOMFORT: Kezelés a ferde panelen
elhelyezett fém gombokkal

FÔZÔZÓNÁK: Egy nemesacél felület két külön 
szabályozható területtel

TELJESÍTMÉNY: Elöl 1,5 kW / Hátul1,5 kW / 12 tel-
jesítményfokozat

KIVITEL / KIJELZÉS: Üzemállapot ellenôrzô lámpák
és maradékhô kijelzô

TARTOZÉK: Csatlakozó kábel villásdugóval /
Sütôlapát (2 db)

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK: Dekor takarólemez
CSAD 1400

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS: 3,0 kW; 230 V, 16 A

KIVÁGÁSI MÉRETEK: Szél.: 364 mm / Mélys.: 500 mm

CS 1326 Y TepanYaki

DESIGN: Masszív, nemesacél keret / Üvegkerámia
LightPrint felületdekorral

KEZELÉSI KOMFORT: Kezelés a ferde panelen elhe-
lyezett fém gombokkal

FÔZÔZÓNÁK: 1 indukciós wok felfûtô automatikával
és Booster funkcióval

TELJESÍTMÉNY: Wok: 3,2 kW / 12 teljesítmény-
fokozat (9 fokozat melegítés, 2 fokozat Booster, mele-
gen tartás)

KIVITEL / KIJELZÉS: Üzemállapot ellenôrzô lámpák
és maradékhô kijelzô / Booster aktiválás kijelzô

BIZTONSÁG: Edény- és edényméret felismerés / Biz-
tonsági kikapcsolás / Túlhevülés védelem / Integrált
hûtôventilátor

TARTOZÉK: Csatlakozó kábel villásdugóval / Tisztító
penge

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK: Dekor takarólemez
CSAD 1400

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS: 3,2 kW; 230 V, 16 A

KIVÁGÁSI MÉRETEK: Szél.: 364 mm / Mélys.: 500 mm

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ: Sütô fölé történô beépítés
esetén a sütônek ventillátorral kell rendelkeznie

CS 1223 I Wok

DESIGN: Munkapultba süllyeszthetô masszív, nemes-
acél felületû sütô

KEZELÉSI KOMFORT: Kezelés a ferde panelen 
elhelyezett gombokkal

FÔZÔZÓNÁK: 1 zóna a gratinírozáshoz, sütéshez,
melegen tartáshoz és átmelegítéshez

TELJESÍTMÉNY: Összesen 1,8 kW / 12 teljesítmény-
fokozat

KIVITEL / KIJELZÉS: Üzemállapot ellenôrzô lámpák
és maradékhô kijelzô / Felemelhetô munkafelület, mely
használat és lehûlés után a munkapultba süllyeszthetô

BIZTONSÁG: Magasságállítás-stop forró állapotban 
illetve akadály érzékelése esetén

TARTOZÉK: Csatlakozó kábel villásdugóval

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK: Dekor takarólemez
CSAD 1400

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS: 1,8 kW; 230 V, 10 A

KIVÁGÁSI MÉRETEK: Szélesség: 364 mm
Mélység: 500 mm

CS 1421 S Szalamander

CLASSIC2010_ 58-95.qxd  7/19/10  11:22 AM  Page 63



64

CombiSet – egymás mellé építhetô sütô-fôzô elemek

DESIGN: Masszív, nemesacél keret 

KEZELÉSI KOMFORT: Kezelés a ferde panelen elhe-
lyezett fém gombokkal

FÛTÉS: Kihajtható 2,4 kW-os fûtôszál

KIVITEL / KIJELZÉS: Üzemállapot ellenôrzô lámpák
és maradékhô kijelzô / Kijelzi ha elérte a beállított hôfo-
kot / Nikkelezett fritôz kosár behajtható és levehetô
fogóval / Hideg olaj zóna / Habzózóna / Hôfokszabá-
lyozás 80-200°C

TARTOZÉK: Csatlakozó kábel villásdugóval / Fritôz
betét

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK: Dekor takarólemez
CSAD 1300 / CSPE 1300 tészta betét

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS: 2,4 kW; 230 V, 16 A

KIVÁGÁSI MÉRETEK: Szélesség: 272 mm
Mélység: 500 mm

CS 1411 F Fritôz

DESIGN: Masszív, nemesacél keret, a mérôfelület biz-
tonsági üvegbôl készül

KEZELÉSI KOMFORT: Kezelés nyomógombokkal

MÉRÉSI TARTOMÁNY: Maximális mérési súly: 10 kg
/ Mérési pontosság: 5 g / Minimális mérési súly: 15 g

KIVITEL / KIJELZÉS: Kivehetô mérôfelület / Nyomó-
gomb a mérleg kezeléséhez / Tározó funkció (az
elôzetesen megmért mérôedény súlyát leszámítja a
mért értékbôl) / A mért súly kijelzése kg-ban, lb/oz-ban

TARTOZÉK: Elemek

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK: Dekor takarólemez
CSAD 1300

KIVÁGÁSI MÉRETEK: Szélesség: 272 mm 
Mélység: 500 mm

CS 1418 WA Konyhai mérleg

DESIGN: Passzív grillfelület / Grillfelület a CS 1312
BG lávaköves grillhez

CSGP 1300 Grillfelület

Passzív grillfelület
Grillfelület CS 1322 BG lávaköves grillhez

CSGP 1400 Grillfelület

Fritôz
Ha a fritôz szó hallatán csak a közkedvelt
hasábburgonyára tudunk gondolni, nem 
is tudjuk, mit hagyunk ki. 
Hiszen a hús, hal, szárnyas, zöldség 
és gyümölcs elkészítéséhez is számos
étvágygerjesztô recept áll rendelkezésre. 
A Miele ezért fejlesztette ki a fritôzt az új
CombiSet programjához.

Mérleg
A hozzávalókat sok konyhában nem 
is olyan egyszerû lemérni, mert a mérleget
gyakran valamelyik szekrény mélyérôl 
kell elôásni. Ennél jóval praktikusabb 
a Miele CombiSet programjában található
mérleg: munkalapba építhetô és 
a biztonsági üvegbôl készült mérôfelületre
akár a konyhai edényeket is ráhelyezhetjük.
A méréshez elegendô egyetlen gombot
megnyomnunk, a készülék máris pontos
adatokat közöl – kilogrammban vagy 
fontban, tetszés szerint. 
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Önállóan beépíthetô fôzôlapok CombiSet sorozathoz

CS 1234 I Önálló indukciós fôzôlap

DESIGN
Masszív, nemesacél keret / Üvegkerámia LightPrint
felületdekorral / Masszív, fém gomb / Dombornyomott
Miele logo

KEZELÉSI KOMFORT
Kezelés a ferde panelen elhelyezett fém tekerôgom-
bokkal

FÔZÔZÓNÁK
4 fôzôzóna felfûtô automatikával, ebbôl 2 vario-fôzô-
zóna

FÛTÉS
HiLight fûtôszál

TELJESÍTMÉNY
Bal elsô Ø10/18 cm, 0,6/1,8 kW 
Jobb elsô Ø14,5 cm, 1,2 kW
Bal hátsó Ø14,5 cm, 1,2 kW
Jobb hátsó Ø10/18 cm, 0,6/1,8 kW
12 teljesítményfokozat

KIVITEL / KIJELZÉS
Üzemállapot ellenôrzô lámpák és maradékhô kijelzô /
Vario-zónára történô átkapcsolás kijelzô

BIZTONSÁG
Biztonsági kikapcsolás

TARTOZÉK
Csatlakozó kábel / Tisztító penge

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS
Teljes csatlakozási érték: 6,0 kW;
380 V (3 fázis) / 50 Hz; 3 x 16 A

KIVÁGÁSI MÉRETEK
Szélesség: 560 mm / Mélység: 500 mm

CS 1134 E Önálló HiLight fôzôlap

DESIGN
Masszív, nemesacél keret / Üvegkerámia LightPrint
felületdekorral / Masszív, fém gomb / Dombornyomott
Miele logo

KEZELÉSI KOMFORT
Kezelés a ferde panelen elhelyezett fém tekerôgom-
bokkal

FÔZÔZÓNÁK
4 fôzôzóna felfûtô automatikával, TwinBooster és
melegen tartó funkció

FÛTÉS
Indukciós fûtés

TELJESÍTMÉNY
Bal elsô Ø10/20 cm, 1,85/2,9 kW
Jobb elsô Ø10/16 cm, 1,4/1,8 kW
Bal hátsó Ø10/20 cm, 1,85/2,9 kW
Jobb hátsó Ø16/23 cm, 2,3/3,0/3,7 kW
12 teljesítményfokozat (9 fokozat melegítés, 
2 fokozat Booster, melegen tartás) 

KIVITEL / KIJELZÉS
Üzemállapot ellenôrzô lámpák és maradékhô kijelzô /
Booster aktiválás kijelzô, mely a Booster fokozatát is
megmutatja

BIZTONSÁG
Edény- és edényméret felismerés / Biztonsági kikap-
csolás / Túlhevülés védelem / Integrált hûtôventilátor

TARTOZÉK
Csatlakozó kábel / Tisztító penge

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS
Teljes csatlakozási érték: 7,4 kW;
380 V (3 fázis) / 50 Hz; 3 x 16 A

KIVÁGÁSI MÉRETEK
Szélesség: 560 mm / Mélység: 500 mm

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ
Sütô fölé történô beépítés esetén a sütônek ventilátor-
ral kell rendelkeznie

Kivágási méretek a különbözô
CombiSet elemek kombinációjához

288 mm széles elem Mélység Szélesség
mm mm

1 elem 500 .272
2 elem 500 .560
3 elem 500 .848
4 elem 500 1.136
5 elem 500 1.424

380 mm széles elem Mélység Szélesség
mm mm

1 elem 500 .364

2 elem 500 .744
3 elem 500 1.124
4 elem 500 1.504

576 mm széles elem Mélység Szélesség
mm mm

1 elem 500 .560

2 elem 500 1.136

288/380/576 mm Mélység Szélesség
széles elem mm mm

1 elem 288 és 1 elem 380 500 .652

2 elem 288 és 1 elem 380 500 .940
3 elem 288 és 1 elem 380 500 1.228

1 elem 288 és 2 elem 380 500 1.032
1 elem 288 és 3 elem 380 500 .1.412

1 elem 288 és 1 elem 576 500 .848
2 elem 288 és 1 elem 576 500 .1.136
3 elem 288 és 1 elem 576 500 1.424

1 elem 380 és 1 elem 576 500 .940
2 elem 380 és 1 elem 576 500 .1.320
3 elem 380 és 1 elem 576 500 1.700

Vasmagos, nemesacél edénykészlet (indukciós és
üvegkerámia fôzôlapokon is használható).
• Serpenyô teflon bevonattal: átmérô fent – 28 cm

Fenékátmérô: 22 cm
• 1,5 l-es edény fedôvel: átmérô fent – 16 cm

Fenékátmérô: 14,5 cm
• 2,5 l-es edény fedôvel: átmérô fent – 18 cm

Fenékátmérô: 16 cm
• 4 l-es edény fedôvel: átmérô fent – 20 cm

Fenékátmérô: 18 cm
Edények alja 6,5 mm, a serpenyôé 7,5 mm vastag.

KMTS 5705 edénykészlet
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TepanMobil – mobil japán grill
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CT 400 MP TepanMobil

FELSÔ RÉSZ
TEPAN sütôlapot tartalmazó nemesacél felületû fa
rész két fogóval, sütôzóna vezérlô gomb valamint
felfûtés és üzemmód kijelzô a fém készülékházon
található

ALSÓ RÉSZ
4 oszlopos állvány görgôkön, nemesacél felületû fa
tároló lap

A KÉSZÜLÉK MÉRETEI
Magasság 90 cm
Szélesség 88 cm
Mélység 73 cm

MÛSZAKI ADATOK
Csatlakozókábel kb. 120 cm védôföldeléses 
csatlakozódugóval
A Tepan-lap átmérôje 57 cm
Csatlakozási teljesítmény: 2300 W
Csatlakozás: 230 V, 50 Hz
16A biztosíték, földelt dugalj szükséges

CT 400 MA tároló felület

KIVITEL
Nemesacél felületû fa tároló felület, mely 
a CT 400 MP Tepan Mobil mindkét oldalára könnyen
felszerelhetô
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Beépíthetô kávéautomaták

Egyedülálló kávéíz
Miért megyünk egy különleges ízû kávéért
a kávézóba? Talán a frissen ôrölt kávé-
szemek illata, a kávéfôzô gép sziszegése, 
a hangzavar vagy a serény pincérek miatt,
akik e fekete finomságot felszolgálják. 
Eddig otthon le kellett mondania az igazi 
íz élményérôl, azonban a szemeskávé 
rendszerû Miele beépített kávéautomata
segítségével mostantól saját otthonában 
is készíthet eszpresszót, capppuccinot vagy
latte macchiatot, bármikor is kívánja meg.

És ha kívánsága
gombnyomásra teljesülne…
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Automatikus program latte macchiato
és cappucccino készítéshez
A cappucciono és a latte macchiato 
egyaránt egyetlen gombnyomással 
elkészíthetô
• Tökéletesen összehangolt forró ital 

teljesen automatikusan
• Gyors elkészítés
• Nincs közbensô, manuális lépés

Egyedi ízek tökéletes aromával
Eszpresszó, dupla eszpresszó, kávé és 
dupla kávé teljesen automatikus készítése
tökéletes, mogyoróbarna krémmel.
• Cappuccino, latte macchiato, 

forró tej és tejhab is kényelmesen, 
egy gombnyomással készíthetô

• Szemes kávén kívül ôrölt kávét is
használhat

• Forró víz funkció

Hôszigetelt, nemesacél tejtartó
A készülékbe rejthetô kettôs falú, hôszigetelt nemesacél termosz a hûtôszekrénybôl kivett
tej 12 órán át minôségromlás nélkül tárolható. Így hosszú ideig garantált a forró tej 
és tejhab tökéletes elkészítése. A tejtartót a beépített kávéautomata ajtajába kell helyezni,
és utántöltéshez, ill. hûtôszekrényben való tároláshoz természetesen könnyedén kivehetô. 
A nagy, kb. 700 ml-es befogadóképességnek köszönhetôen megállás nélkül készíthetô
akár több adag cappuccino, latte macchiato, forró tej és tejhab is.
• Nagy mennyiségû kávét készíthet kényelmesen tejjel és/vagy tejhabbal
• A bajonettes csatlakozásnak és a fogónak köszönhetôen kezelése egyszerû 

és biztonságos
• Kényelmesen kivehetô a készülékbôl és hûtôszekrényben is tárolható
• Automatikus szintfigyelés

CVA 5060 Miele kávéautomata

ÜZEMMÓDOK
4 adagméret: eszpresszó, kávé, dupla eszpresszó,
dupla kávé / Automatikus programok a cappuccino és
a latte macchiato elkészítéséhez / Komfortos forró tej,
tejhab és forró víz elkészítés / Szemes kávé mellett
ôrölt kávéból is készít kávét

KEZELÉSI KÉNYELEM
Plus kijelzô / Többnyelvû kijelzô / Egyszerûen kezelhe-
tô / Pontos idô kijelzés, áramszünet esetén memória
funkcióval / LED-ek világítják meg a kezelôterületet /
Beállítható be/ki kapcsolási idôpont / Programozható
a víz, a tej és a tejhab csészénkénti mennyiség / Italfé-
leségekként beállítható hômérséklet / A csészénként
felhasznált kávé mennyisége programozható 6-14
gramm között / 10 különbözô felhasználói profil is
beállítható / Két darab erôs szivattyú (15 bar) / Két
darab nemesacél átfolyós vízmelegítô (kávékészítés és
gôzölés egyszerre végezhetô) / Állítható magasságú
kifolyócsô / 2,3 literes víztartály / Kivehetô, 500 gram-
mos szemeskávé tartály / 15 adagos kávézacc tartály
/ Hullámtörôvel ellátott cseppfogó tál / Csatlakozó az
edénymelegítô részére (az edénymelegítô és a kávé-
fôzô be/ki kapcsolási idôpontja programozható) 

AJTÓ
Ajtónyitás balos (nem változtatható) / Elrejtett ajtónyitó

TISZTÍTÁS
CleanSteel-nemesacél / Sima üveg kijelzô kiálló
kezelôelemek nélkül / Utántöltés kijelzô a szemeskávé,
a tej és a friss víz részére / Figyelmeztetés a zacctartá-
ly és a cseppfogó tál kiürítésére / Automatikus öblítô
és tisztító programok / Könnyen kivehetô és tisztítható
kifolyó, fôzômû és tejtartály

BIZTONSÁG
Reteszelés

TARTOZÉKOK
Nemesacél tejtartó, melyben a tej 12 órán át nem
melegszik fel / Ôrölt kávé adagoló kanál / Tartó az
öblítô és tisztító programokhoz / Vízkômentesítô és
tisztító szerek / Vízkeménységet meghatározó teszt-
csík / Kenôanyag / Tartalék o-gyûrû / Légszelep /
Csatlakozó kábel (3 méter)

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK
HKL 60 kombinációs léc / CVVK összekötô kábel a
kávéfôzô és az edénymelegítô közé / Vízkômentesítô
és tisztító szerek / Kenôanyag

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS:
230 V / 50 Hz; 2,7 kW; 16 A

MIELE@HOME
Miele@home rendszerre elôkészítve

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ
Háztartási használatra tervezve
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Nespresso rendszerû beépíthetô kávéautomaták

Nespresso rendszer
A Nespresso kifejlesztett egy egyedi eljárást a frissen ôrölt kávé légmentesen zárt 
alumínium kapszulákban történô tárolására. A kapszula ideális belsô nyomása az ôrölt 
kávé aromáját és zamatgazdagságát legalább 6 hónapig megôrzi. 
Minden kapszula csészérôl csészére tökéletes ízt és kiváló minôséget garantál.

Tejhabosító
Forró tejet és krémes állagú tejhabot is
készíthet az egyedülálló tejhabosítóval.
• Forró tej/tejhab és presszókávé/kávé

egyidejû készítése, várakozási idô nélkül
• Kétféle készítési mód: tejhabosítóban

vagy közvetlenül a csészébe
• Mosogatógépben tisztítható

Egyedi ízek tökéletes aromával
Eszpresszó, dupla eszpresszó, kávé és
dupla kávé teljesen automatikus készítése
tökéletes, mogyoróbarna krémmel.
• Cappuccino, forró tej és tejhab is

kényelmesen készíthetô
• Forró víz biztosítás

Érzéki íz
A kávé a mindennapok élvezetéhez tartozik:
az ember kedves barátokat hív meg és
oldott légkörben élvezi az ízét. Reggel
felébreszt, este segít a fáradtság elleni
küzdelemben. Kevés más témáról vitáznak
annyit, mint a kávéról – aromájáról,
elkészítésérôl és illatáról. A Miele Nespresso
rendszerrel ellátott beépíthetô kávéautoma-
ták teljesen kibontakoztatják a kávézás
szertartását. Válassza ki kedvencét 
a 12 féle kávé közül az egyszerre enyhe 
és bársonyos vollutotól a rövid és erôs
ristorettoig 

Sokféleség
Enyhétôl az erôsig, a bársonyosan lágytól 
a minden érzéket lázító, intenzív ízig: 
a Nespresso 15 fajta kávét kínál, amelyek
aromája a légmentesen zárt kapszulákban
tökéletesen megmarad. Egyes fajták 
eszpresszó, mások cappuccino vagy
hosszú kávé elkészítéséhez javasoltak, így
minden kávérajongó megtalálja kedvencét.

Forró víz
Fúvóka forró víz készítéshez
• Ideális a csészék elômelegítéséhez és tea

készítéshez
• Higiénikus, mivel külön készül a forró víz

és a gôz

Érintôgombos kezelôpanel
A felület megérintésével a készülék minden
funkciója beállítható. Kiválaszthatja a kávé-
fajtát, elindíthatja a kávé elkészítését illetve
programozást is végezhet (például be- és
kikapcsolási idô, vízkeménység ill. egyéni
felhasználói profil beállítás).
• Magától értetôdô kezelés
• Programok áttekinthetô, design orientált

elrendezése
• Gyors és könnyû tisztítás
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71A kialakítások modellfüggôk.

Felhasználói profil
A kávéautomata maximum 10 felhasználói profil kialakítására ad lehetôséget. 
Szeretné, ha készüléke tudná, hogy Ön a nagyon sûrû és tûzforró eszpresszót szereti? 
Nem probléma: csupán egyszer kell beállítania a kívánt paramétereket, majd elmenteni. 
A késôbbiekben ha kiválasztja a nevét, a kedvenc kávéját fogja készíteni a kávéautomata.

Kapszulatartály
Elektronikusan vezérelt tartály, melyben 
5 oszlopban összesen 20 kapszulának 
van hely.
• A kapszulák utántöltéséhez könnyen 

kivehetô
• Az egyes oszlopokban található kávé-

kapszula típus a kijelzôn programozható
• Az egyéni ízléshez szabottan mindenkinek

más kávéfajtát is kínálhat

Kapszulanyitó
A kávékészítés során a készülék felül 
átszúrja a kapszulát, és 19 bar nyomású 
forró vizet nyom bele. A víznyomás
következtében a kapszulanyitó gúlái 
a kapszula alsó fóliaborításán lyukakat 
ütnek. A forró kávé a kapszulanyitó által 
vágott parányi lyukakon keresztül 
a csészébe folyik.
• Tökéletes mogyoróbarna krém

Cseppfogó tálca
Nagy befogadó képességû, hullámtörôvel 
ellátott kivehetô tálca.
• Könnyen kivehetô
• A cseppfogó tálca ürítésére a kijelzôn 

figyelmeztet a készülék
• Biztonságosan, a víz kiloccsanásának

veszély nélkül szállítható
• Mosogatógépben tisztítható

Ajtó
Balra nyíló ajtó
• Kényelmesen nyitható
• Rejtett ajtófogantyú

Víztartály
Praktikus, 1,5 liter befogadó képességû 
friss víz tartály 
• Könnyen kivehetô és feltölthetô
• Idôben jelzi a friss víz utántöltési igényt
• Mosogatógépben tisztítható

Zacctartály
Nagy térfogatú, 25 kávékapszula 
befogadására alkalmas zacctartály.
• Könnyen kivehetô
• Az ürítésre a kijelzôn figyelmeztet 

a készülék
• Az elhasznált kapszulákat tisztán,

kényelmesen lehet kidobni
• Optikai ellenôrzô rendszer
• Mosogatógépben tisztítható
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Nespresso rendszerû beépíthetô kávéautomaták

Cseppfogó rács
Mûanyagból és nemesacélból készült, 
kivehetô cseppfogó rács
• Mosogatógépben tisztítható

Megvilágítás
Hangulatos és tökéletes világítás
• Kiváló LED-es megvilágítás
• Karbantartást nem igényel

Vízmelegítô rendszer
Két különálló vízmelegítô rendszer és szi-
vattyú szolgálja a minél nagyobb kényelmet
• Egyidejû kávé és tejhab készítés 

lehetséges
• Nincs várakozási idô

Kényelmes tisztítás
Minden nemesacél készülék speciális
CleanSteel felületkezeléssel készül
• Nemesacél front CleanSteel felülettel
• Kevesebb látható ujjlenyomat
• A felület könnyen, speciális tisztítószer

nélkül tisztítható

Öblítô funkció
Az automatikus öblítô funkció a belsô 
rendszer tisztítását szolgálja.
• Üzembe helyezéskor vagy készenléti

üzemmódot követôen illetve a készülék
kikapcsolása elôtt

• Higiénikus kávékészítés

Mosogatógépben tisztítható
Az alábbi részegységek mosogatógépben is
tisztíthatók:
• Víztartály
• Zacctartály
• Kapszulanyitó
• Tejhabosító, szétszedve
• Szelep felsô rész
• Cseppfogó tálca és hullámtörô
• Nemesacél / mûanyag cseppfogó rács
• Ajtóbelsôben található fedél

Sokoldalú beépíthetôség
A beépíthetô kávéautomatához mindössze
egy 50 ill. 60 cm széles magas szekrényre
van szükség 35 cm, illetve edénymelegítôvel
vagy ételmelegítôvel való kombinálás 
esetén 45 cm nyílásmagassággal. Az utólag
megvásárolható szabadonálló készülékké 
illetve aláépíthetô készülékké átalakító ház
segítségével az 50 cm széles készülék 
önállóan a munkalapra is elhelyezhetô, ill. 
a felsô szekrény alá is építhetô.
• Tervezési biztonság – minden beépítési

lehetôséghez idomul

Formatervezés
A CleanSteel-nemesacél kivitelû készülék a formatervezésnek köszönhetôen 
a konyha igazi látványossága. Az elegáns design tökéletesen illeszkedik a bútorhoz 
és optimálisan kombinálható valamennyi Miele beépíthetô készülékkel. 
A teljesen sík, üveg kezelôfelület és kijelzô a lehetô legegyszerûbben tisztítható. 
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ÜZEMMÓDOK
4 adagméret: eszpresszó, kávé, dupla eszpresszó,
dupla kávé / Cappuccino, latte macchiato, tejhab, for-
ró tej és forró víz könnyen készíthetô / 20 kapszulás
tároló 5 különbözô kávéfajtához

KEZELÉSI KÉNYELEM
Többnyelvû kijelzô / Egyszerûen kezelhetô / LED-ek
világítják meg a kezelôterületet / Beállítható be/ki
kapcsolási idôpont / A csészénkénti vízmennyiség
beállítható / 10 különbözô felhasználói profil is beállít-
ható / Két darab erôs szivattyú (19 bar) / Két darab
nemesacél átfolyó rendszerû vízmelegítô (kávékészítés
és gôzölés egyszerre végezhetô) / Eszpresszó/kávé és
forró tej/tejhab párhuzamosan is elkészíthetô / Kifolyó
9 cm-es csészemagasságig / 1,5 literes víztartály / Ki-
vehetô 20 kapszulás kapszulatartály / Zacctartály 25
használt kapszula részére / Hullámtörôvel ellátott
cseppfogó tál

AJTÓ
Ajtónyitás balos (nem változtatható) / Elrejtett ajtónyitó

TISZTÍTÁS
CleanSteel-nemesacél / Sima üveg kijelzô kiálló
kezelôelemek nélkül / Utántöltés kijelzô a kapszulák és
a friss víz részére / Figyelmeztetés a zacctartály és a
cseppfogó tál kiürítésére / Automatikus öblítô és
tisztító programok

BIZTONSÁG
Reteszelés

TARTOZÉKOK
CVC tejhabosító forró tej és tejhab készítéséhez / 40
Nespresso kapszula / Két eszpresszós csésze alá-
téttel / Két cappuccinos csésze alátéttel / Vízkômen-
tesítô és tisztító szerek / Vízkeménységet meghatáro-
zó tesztcsík / Vízkômentesítô tölcsér / Kapszula-
nyitóhoz eszköz / Adapter a tejhabosítóhoz / Csat-
lakozó kábel (2 méter)

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK
HKL 60 kombinációs léc / CVC tejhabosító / GCEO
mosogatógépbe speciális betét a tejhabosító tisztítá-
sához / EGW 3060-10 beépíthetô edénymelegítô / AB
36/38/42/45-9 kiegyenlítô panel / Vízkômentesítô és
tisztító szerek

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS:
230 V / 50 Hz; 2,3 kW; 16 A

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ
Háztartási használatra tervezve

CVA 3660 Miele kávéautomata

ÜZEMMÓDOK
4 adagméret: eszpresszó, kávé, dupla eszpresszó,
dupla kávé / Cappuccino, latte macchiato, tejhab, for-
ró tej és forró víz könnyen készíthetô / 20 kapszulás
tároló 5 különbözô kávéfajtához

KEZELÉSI KÉNYELEM
Többnyelvû kijelzô / Egyszerûen kezelhetô / LED-ek
világítják meg a kezelôterületet / Beállítható be/ki
kapcsolási idôpont / A csészénkénti vízmennyiség
beállítható / 10 különbözô felhasználói profil is beállít-
ható / Két darab erôs szivattyú (19 bar) / Két darab
nemesacél átfolyó rendszerû vízmelegítô (kávékészítés
és gôzölés egyszerre végezhetô) / Eszpresszó/kávé és
forró tej/tejhab párhuzamosan is elkészíthetô / Kifolyó
9 cm-es csészemagasságig / 1,5 literes víztartály / Ki-
vehetô 20 kapszulás kapszulatartály / Zacctartály 25
használt kapszula részére / Hullámtörôvel ellátott
cseppfogó tál

AJTÓ
Ajtónyitás balos (nem változtatható) / Elrejtett ajtónyitó

TISZTÍTÁS
CleanSteel-nemesacél / Sima üveg kijelzô kiálló
kezelôelemek nélkül / Utántöltés kijelzô a kapszulák és
a friss víz részére / Figyelmeztetés a zacctartály és a
cseppfogó tál kiürítésére / Automatikus öblítô és
tisztító programok

BIZTONSÁG
Reteszelés

TARTOZÉKOK
CVC tejhabosító forró tej és tejhab készítéséhez / 40
Nespresso kapszula / Két eszpresszós csésze alá-
téttel / Két cappuccinos csésze alátéttel / Vízkôment-
esítô és tisztító szerek / Vízkeménységet meghatározó
tesztcsík / Vízkômentesítô tölcsér / Kapszula- nyitóhoz
eszköz / Adapter a tejhabosítóhoz / Csatlakozó kábel
(2 méter)

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK
CVC tejhabosító / GCEO mosogatógépbe speciális
betét a tejhabosító tisztításához / CVUG 3650 aláépítô
átalakító ház / CVSG 3650 szabadon álló átalakító ház
/ Vízkômentesítô és tisztító szerek

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS:
230 V / 50 Hz; 2,3 kW; 16 A

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ
Háztartási használatra tervezve

CVA 3650 Miele kávéautomata
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Beépíthetô gôzpárolók 
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Külsô gôzelôállítás
A Miele gôzpároló a pároláshoz szükséges
gôzt a belsô tértôl függetlenül állítja elô.
• Optimális gôz bevezetés 

és gôzmennyiség
• Tökéletes párolási eredmény
• A belsô térben nincs vízkô lerakódás
• Pontos elektronikus hômérséklet 

szabályozás 40-100°C között

Melegen tartási funkció
Az elkészítési idô eltelte után 

a készülék az ételeket max. 15 percig
melegen tartja.
• Automatikus melegen tartás a folyamat

vége után

… és modern technológia
A Miele gôzpároló mûködési elve az ôsi
tapasztalatokra épít. A pároláshoz lényegé-
ben nem szükséges só és zsiradék, 
a felhasznált fûszerek mennyisége pedig
jelentôsen csökkenthetô. A gôznek
köszönhetôen az eredeti, természetes ízek
nem vesznek el. A Miele gôzpárolóban
készített fogások akár 50%-kal több 
vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak,
mint a fôzött ételek.

Vitaminkúra Miele módra!
A Miele gôzpároló egyedülálló módon
párolótéren kívül állítja elô az ételfajtának
megfelelô hômérsékletû gôzt, így a hevítés
nem károsítja az alapanyagokat. Bármeny-
nyire is különbözôek a nyersanyagok, 
a friss gôz folyamatos bevezetése által 
az ízek és illatok nem keverednek.
Egy teljes menüsor párolása is lehetséges
egyidejûleg: három szinten például burgo-
nya, hal és zöldség egyszerre készíthetô el.
A párolási módokhoz a Miele javasolt
hômérsékleteket állított be.

Sokrétû alkalmazás
Az idôtartamok a fôzôlapon történô
elkészítéssel egyeznek, így egyszerûen
elkészítheti a megszokott recepteket is. 
Az elkészítési idô az étel mennyiségétôl
teljesen független.
• Ideális sütéshez és zöldségek, halfélék,

köretek és desszertek egészséges, 
párolva történô elkészítéséhez egyaránt

• Különlegesen íz-, szín- és vitamin gazdag
ételkészítési mód

• Semmi sem ég le vagy fô túl
• Ételkészítés egyszerre akár három 

szinten

Automatikus programok 
felhasználói irányítással

Több mint 130, pároláshoz, melegítéshez, 
felolvasztásához használható elektroniku-
san szabályozott automatikus program
tökéletes eredményt garantál. Önnek csak
a megfelelô programot kell kiválasztania,
az idôtartamot és hômérsékletet 
a készülék magától állítja be. A legtöbb 
programnál megadható a kívánt párolási
fokozat is (pl. puhábbra vagy keményebbre
legyen párolva a zöldség).
• Tökéletes eredmény, biztos siker
• Egyszerû és biztos kezelés
• Széles alkalmazhatóság

M I E L E
Csak a

készülékeknél

M I E L E
Csak a

készülékeknél

Régi bölcsesség…
A gôzpárolás története az ókori Kínába nyúlik vissza. Sok száz évvel idôszámításunk 
elôtt az ókori szakácsok már kettôs falú edényeket használtak, melyben a vitaminok, 
nyomelemek és ásványi anyagok ott maradnak, ahol lenniük kell: az ételben.

75A kialakítások modellfüggôk.

Ízek élvezete egészségesen
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Automatikus menüpárolás
Ezzel a hasznos tervezôvel úgy készíthet el egyszerre egy teljes menüt, 

hogy a készülék tervezi meg Önnek, mely összetevôt mikor kell betennie.
A gôzpároló a hômérsékletet, az elkészítési idôt és az élelmiszerek sorrendjét 
automatikusan határozza meg. A kijelzôn megjelenô útmutatásokkal a készülék jelez, 
és még a megfelelô ételkészítési szintet is megadja.
• Komplett menük elkészítése kevés munkával és garantált sikerrel
• A lehetô legegyszerûbb kezelés

A kialakítások modellfüggôk.

M I E L E
Csak a

készülékeknél

A menüt közösen állítjuk össze

Kikapcsolás automatika
Az ételkészítési folyamat végét hangjelzés-
sel jelzi a készülék, majd automatikusan
lehûl az ideális kezelési hômérsékletre. 
• Az ételek nem párolódnak túl
• Pontos, idôre történô elkészítés

Start-stop programozás
A gôzpároló elôre beprogramozható.
• Lehetôség van a felügyelet nélküli

ételkészítésre is

Elektronikus óra
Az elektronikus órának köszönhetôen a
gôzpároló elôre beprogramozható.
• Automatikus be- és kikapcsolás
• Lehetôség van a felügyelet nélküli

ételkészítésre is

Hômérséklet kijelzés
A gôzpároló folyamatosan kijelzi belsô
hômérsékletét.

Vízszint kijelzés
Az aktuális vízszintet a kijelzôn bármikor le
lehet olvasni.

Hûtôventilátor
A készülékekben található, hômérséklet
vezérelt hûtôventilátor ventilátor a program
befejezése után automatikusan lehûti a
készüléket.

Hasznos térfogat
30 liter hasznos térfogat
• 4 ételkészítési szint

Hermetikusan zárt belsô tér
A belsô tér megbízható tökéletesen zárt.
• Nem kerül ki a készülékbôl a készülék

étel illata

Nemesacél belsô tér
A belsô tér nemesacélból készült.
• Könnyû tisztítás

Javasolt sütési hômérséklet
A készülék minden üzemmódhoz javasol
egy hômérsékletet, melyet természetesen
meg is lehet változtatni.
• Nem szükséges a hômérsékletet külön

beállítani
• Egyszerû és biztonságos kezelés

Saját programok
Az üzemmód, hômérséklet és

idô megadásával 20 egyéni programot
lehet összeállítani, valamint a memória
funkcióval minden kézi kezelési lépést is
tárolni lehet.
• Gyakran készített ételek gyors

kiválasztása
• Az eredményes párolási folyamatok

megismételhetôk

Saját programok
Az üzemidô, hômérséklet és idôtartam
megadásával legalább 20 saját programot
állíthat össze akár úgy is, hogy az éppen
befejezett programot tárolja el.
• Megismételhetô egy-egy jól sikerült recept
• A gyakran készített ételeket még 

egyszerûbb megsütni.

Egyedi programozás
A típustól függôen max. 8 változtatást lehet
végrehajtani a gyárilag beállított
paramétereken.
• Illeszkedés a személyes szokásokhoz

M I E L E
Csak a

készülékeknél
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Besüllyeszthetô gombok
A gombok kikapcsolt állapotban besüllyeszthetôk a frontfelületbe. 

• Könnyen tisztítható
• Sima frontfelület

Ajtó
Az átlátszó (csak Kombi gôzpároló) ajtó akár rakodási felületként is használható.
• Max. 8 kg-ig terhelhetô

M I E L E
Csak a

készülékeknél

79A kialakítások modellfüggôk.

Kezelési kényelem

7 üzemmód
Az ételek elkészítési módjára széles
választási lehetôség van.
• Garantáltan tökéletes párolási eredmény
• Illeszkedik a személyes szokásokhoz

Elektronikus hômérsékletszabályozás
Pontos hômérsékletszabályozás 
elektronikus hômérséklet figyeléssel.
• Tökéletes eredmény a minimális

hômérséklet eltérés következtében
• Széles alkalmazási terület

Navitronic szöveges kijelzô
A Navitronic kijelzô folyamatosan tájékoz-
tatja Önt a folyamatokról. Informál az
üzemmódokról, a belsô tér hômérsékleté-
rôl, a párolás idôtartamáról, javaslatokat ad
az elkészítéshez, stb… 
• Kényelmes és egyszerû kezelés
• Jól olvasható betûk

Pontos idô kijelzés
Egy maximum 200 órás feszültség-
kimaradás esetén az áram visszatérte után
ismét az aktuális idô látható. 
• Áramszünet után nem kell az órát újra

beállítani  

Kezelés hátulról megvilágított érintôgombokkal és számtömbbel
Az kijelzô megérintésével a gôzpároló összes funkcióját be lehet állítani. 

A hátulról megvilágított számtömbbel kombinálva a Miele egyedülálló és innovatív 
kezelési módot nyújt. 
A felületbe simuló érintôs kijelzô kihangsúlyozza a készülék korszerû formatervezését.
• Egyszerûen kezelhetô
• Design orientált
• Könnyen tisztítható

M I E L E
Csak a

készülékeknél
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Minôség: Made in Germany
A Miele gôzpárolókat 4.000 üzemórán 
át tesztelik. Ez a szokásos háztartási
használat1) mellett kereken 20 évnek 
felel meg.

1)4 személyes háztartás, heti 4 üzemóra.

Biztonsági kikapcsolás
A gôzpároló automatikusan kikapcsol
a maximális üzemidô túllépésekor.
• Biztonság kezelési hibáknál, ha pl. 

elfelejtette kikapcsolni gôzpárolót

Reteszelés
A készülék kezelését le lehet tiltani.
• Nem lehet a gôzpárolót véletlenül 

üzembe helyezni (pl. gyerekek)

Készülékhûtô rendszer
A gôzpároló külsô felülete nem csak elöl,
hanem a beépített részen is hûtött.
• Hûtött kezelôpanel és fogó
• Nincs gôzlecsapódás a kezelôpanelen
• Alacsony hômérsékletû frontfelület

Hideg frontfelület
Bármilyen forró is legyen a belsô tér, 
az ajtó felülete 50°C-nál soha nem lesz
magasabb.
• Biztonságos

Kontaktkapcsoló az ajtóhoz
Ha kinyitja az ajtót, a gôz áramoltatása 
automatikusan leáll.
• Energia megtakarítás
• Környezetvédelem
• Biztonság

CleanSteel nemesacél
Az összes CleanSteel nemesacél készülék különleges felületkezeléssel 
rendelkezik.

• Szinte egyáltalán nem láthatóak az ujjlenyomatok
• Könnyû tisztántartás
• Nincs szükség speciális tisztítószerekre

81A kialakítások modellfüggôk.

Biztonság, megbízhatóság
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Beépíthetô gôzpárolók 

ÜZEMMÓDOK
Ideális zöldségek, halfélék, köretek és desszertek
egészséges elkészítéséhez / Számtalan módon
használható (párolás, felmelegítés, felolvasztás, 
befôzés, sterilizálás) / Miele VitaSteam technológia /
Gôzelôállítás a párolótértôl független gôzelôállító
egységben / Pontos elektronikus hômérsékletszabá-
lyozás 40°C és 100°C között / Különlegesen íz-, szín-
és vitamingazdag ételkészítési mód / Semmi sem ég
le vagy fô túl / Egyszerre akár három szinten is lehet
párolni különbözô ételeket az ízek, illatok keveredése
nélkül

KEZELÉSI KÉNYELEM
Szenzoros gombok / Hômérséklet és idôtartam kijelzô
/ Az idôtartamok a fôzôlapon történô elkészítéssel
egyeznek, így egyszerûen elkészítheti a megszokott
recepteket is / Kikapcsoló automatika / A vízmenny-
iség kb. 90 perc párolási idôre elegendô

BELSÔ TÉR
20 literes nemesacél belsô tér / 4 párolási szint

AJTÓ
Ajtónyitás balos (nem változtatható)

TISZTÍTÁS
CleanSteel-nemesacél / Alsó fûtôszál a kondenzáció
csökkentése érdekében / Automatikus vízkô-
mentesítés / Mosogatógépben tisztítható tartozékok

BIZTONSÁG
Készülékhûtô rendszer / Hideg készülékfront
Kontaktkapcsoló az ajtóhoz / Biztonsági kikapcsolás

GAZDASÁGOSSÁG
Automatikus magasságkiegyenlítés

TARTOZÉKOK
2 nemesacél párolóedény (1/3-4 perforált)
1 tartórács (1/2) / 1 felfogó tál (1/2-4)
Csatlakozó kábel villásdugóval / 2 db vízkômentesítô
tabletta

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK
Különféle perforált és zárt aljú nemesacél
párolóedények
Vízkômentesítô szer
Kenôanyag

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI ÉRTÉKEK 
230 V / 50 Hz; 2,4 kW / 16 A

DG 3460 Gôzpároló
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DG 5040 Gôzpároló DG 5061 Gôzpároló

ÜZEMMÓDOK
Ideális zöldségek, halfélék, köretek és desszertek
egészséges elkészítéséhez / Számtalan módon hasz-
nálható (párolás, felmelegítés, felolvasztás, befôzés,
sterilizálás) / Miele VitaSteam technológia / Gôzelôál-
lítás a párolótértôl független gôzelôállító egységben /
Pontos elektronikus hômérsékletszabályozás 40°C és
100°C között / Különlegesen íz-, szín- és vitamingaz-
dag ételkészítési mód / Semmi sem ég le vagy fô túl /
Egyszerre akár három szinten is lehet párolni különbö-
zô ételeket az ízek, illatok keveredése nélkül

KEZELÉSI KÉNYELEM
Érintôgombok / Hômérséklet és idôtartam kijelzô / Az
idôtartamok a fôzôlapon történô elkészítéssel egyez-
nek, így egyszerûen elkészítheti a megszokott recep-
teket is / Start-stop programozás kikapcsoló automa-
tikával / A vízmennyiség kb. 90 perc párolási idôre
elegendô

BELSÔ TÉR
30 literes nemesacél belsô tér / 4 párolási szint

AJTÓ
Lefelé nyíló ajtó

TISZTÍTÁS
CleanSteel-nemesacél front/ Alsó fûtôszál a konden-
záció csökkentése érdekében / Automatikus vízkô-
mentesítés / Mosogatógépben tisztítható tartozékok

BIZTONSÁG
Készülékhûtô rendszer / Hideg készülékfront / Kon-
taktkapcsoló az ajtóhoz / Biztonsági kikapcsolás

GAZDASÁGOSSÁG
Automatikus hômérséklet-kiegyenlítés

TARTOZÉKOK
2 nemesacél párolóedény (1/3-4 perforált) 
1 nemesacél párolóedény (1/2-4 perforált)
1 tartórács (1/2) / 1 felfogó tál (1/2-4)
Csatlakozó kábel villásdugóval/ 2 db vízkômentesítô
tabletta / Szakácskönyv

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK
Különféle perforált és zárt aljú nemesacél
párolóedények
Vízkômentesítô szer
Kenôanyag

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI ÉRTÉKEK 
230 V / 50 Hz; 2,8 kW / 16 A

ÜZEMMÓDOK
Ideális zöldségek, halfélék, köretek és desszertek
egészséges elkészítéséhez / Számtalan módon hasz-
nálható (párolás, felmelegítés, felolvasztás, befôzés,
sterilizálás) / Miele VitaSteam technológia / Gôzelôál-
lítás a párolótértôl független gôzelôállító egységben /
Pontos elektronikus hômérsékletszabályozás 40°C és
100°C között / Különlegesen íz-, szín- és vitamingaz-
dag ételkészítési mód / Semmi sem ég le vagy fô túl /
Egyszerre akár három szinten is lehet párolni különbö-
zô ételeket az ízek, illatok keveredése nélkül / Automa-
tikus programok több mint 75 különbözô étel elkészí-
téséhez 

KEZELÉSI KÉNYELEM
Besüllyeszthetô funkcióválasztó gombok világító gyû-
rûvel / Plus-Display, egyszerû kezelés / Többnyelvû ki-
jelzô / Javasolt hômérséklet minden üzemmódhoz /
Számtalan üzemmód / Hômérséklet kijelzô / Számos
egyedi beállítási lehetôség / Az idôtartamok a fôzôla-
pon történô elkészítéssel egyeznek, így egyszerûen
elkészítheti a megszokott recepteket is / Kikapcsoló
automatika / Pontos idô kijelzés, áramszünet esetén
memória funkcióval / Stopper / Start-stop programo-
zás / A vízmennyiség kb. 90 perc párolási idôre ele-
gendô / Vízszint kijelzés

BELSÔ TÉR
30 literes nemesacél belsô tér / 4 párolási szint

AJTÓ
Ajtónyitás lefelé (nem változtatható)
Az ajtó tároló felületként 8 kg súllyal terhelhetô 

TISZTÍTÁS
CleanSteel-nemesacél / Alsó fûtôszál a kondenzáció
csökkentése érdekében / Automatikus vízkômente-
sítés / Mosogatógépben tisztítható tartozékok

BIZTONSÁG
Készülékhûtô rendszer / Hideg készülékfront / Kon-
taktkapcsoló az ajtóhoz / Biztonsági kikapcsolás /
Reteszelés

GAZDASÁGOSSÁG
Automatikus hômérséklet-kiegyenlítés

TARTOZÉKOK
2 nemesacél párolóedény (1/3-4 perforált)
1 nemesacél párolóedény (1/2-4 perforált)
1 tartórács (2/3) / 1 felfogó tál (2/3-4)
Csatlakozó kábel villásdugóval/ 2 db vízkômentesítô
tabletta

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK
Különféle perforált és zárt aljú nemesacél
párolóedények
Vízkômentesítô szer
Kenôanyag

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI ÉRTÉKEK 
230 V / 50 Hz; 2,8 kW / 16 A

DG 5080 Gôzpároló

ÜZEMMÓDOK
Ideális zöldségek, halfélék, köretek és desszertek
egészséges elkészítéséhez / Számtalan módon hasz-
nálható (párolás, felmelegítés, felolvasztás, befôzés,
sterilizálás) / Miele VitaSteam technológia / Gôzelôál-
lítás a párolótértôl független gôzelôállító egységben /
Pontos elektronikus hômérsékletszabályozás 40°C és
100°C között / Különlegesen íz-, szín- és vitamingaz-
dag ételkészítési mód / Semmi sem ég le vagy fô túl /
Egyszerre akár három szinten is lehet párolni különbö-
zô ételeket az ízek, illatok keveredése nélkül / Automa-
tikus programok több mint 150 különbözô étel elkészí-
téséhez / Teljes menü egyszerre történô elkészítése
automatikus párolási rendet tervezô funkcióval (menü-
párolás) / Melegentartó funkció

KEZELÉSI KÉNYELEM
Szenzoros gombok / Navitronic TouchControl / Egy-
szerû kezelés / Nagy méretû, többnyelvû kijelzô
Az aktív gombok világítanak / Értékek megadása
szenzoros számjegyekkel / Javasolt hômérséklet min-
den üzemmódhoz / Számtalan üzemmód / Hômérsék-
let kijelzô / Legalább 20 saját program mentésére van
lehetôség / Számtalan beállítható paraméter / Az idô-
tartamok a fôzôlapon történô elkészítéssel egyeznek,
így egyszerûen elkészítheti a megszokott recepteket is
/ Kikapcsoló automatika start-stop funkcióval / Pontos
idô kijelzés, áramszünet esetén memória funkcióval /
Stopper / A vízmennyiség kb. 90 perc párolási idôre
elegendô / Vízszint kijelzés / Gôzredukció

BELSÔ TÉR
30 literes nemesacél belsô tér / 4 párolási szint

AJTÓ
Ajtónyitás lefelé (nem változtatható)
Az ajtó tároló felületként 8 kg súllyal terhelhetô 

TISZTÍTÁS
CleanSteel-nemesacél / Alsó fûtôszál a kondenzáció
csökkentése érdekében / Automatikus vízkômentesí-
tés / Mosogatógépben tisztítható tartozékok / Sima ki-
jelzô kiálló kezelôelemek nélkül

BIZTONSÁG
Készülékhûtô rendszer / Hideg készülékfront / Kon-
taktkapcsoló az ajtóhoz / Biztonsági kikapcsolás /
Reteszelés

GAZDASÁGOSSÁG
Automatikus hômérséklet-kiegyenlítés

TARTOZÉKOK
2 nemesacél párolóedény (1/3-4 perforált)
1 nemesacél párolóedény (1/2-4 perforált)
1 tartórács (1/2) / 1 felfogó tál (1/2-4)
Csatlakozó kábel villásdugóval/ 2 db vízkômentesítô
tabletta

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK
Különféle perforált és zárt aljú nemesacél
párolóedények / Vízkômentesítô szer / Kenôanyag

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI ÉRTÉKEK 
230 V / 50 Hz; 2,8 kW / 16 A

MIELE@HOME
Supervision-nal felszerelt Miele@home rendszerre
elôkészítve
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Kombi gôzpárolás
Gôzpárolóink és sütôink kiváló tulajdonságait már ismeri. Mit szólna egy olyan készülékhez,
mely ezeket az elônyöket egyesíti? A Miele Kombi gôzpárolóival süthet és párolhat is, akár
egyszerre. A forró és nedves levegô egyedüli kombinációjával tökéletes eredményt érhet el.
Ételfajtától függôen a páratartalmat 20-100 % között szabályozhatja. 
Ki tud erre nemet mondani?

85A kialakítások modellfüggôk.

Automatikus programok 
felhasználói irányítással

A sütemények, kenyérfélék, húsok elkészí-
téséhez, melegítéséhez, felolvasztásához
használható elektronikusan szabályozott
automatikus program tökéletes eredményt
garantál. 
Önnek csak a megfelelô programot kell
kiválasztania, az idôtartamot és hômér-
sékletet a készülék magától állítja be. 
A legtöbb programnál megadható a kívánt
sütési fokozat is (pl. jobban 
vagy kevésbé legyen megpirulva).
• Tökéletes eredmény, biztos siker
• Egyszerû és biztos kezelés
• Széles alkalmazhatóság

Húsmaghômérô tû
Hal, hús és szárnyas egyedi és hôfokra 
pontos sütése a maghômérséklet mérésével.
• Nincs szükség a sütési folyamat 

felügyeletére
• Mindig tökéletes sütési eredmény

Automatikus menüpárolás
Ezzel a hasznos tervezôvel úgy

készíthet el egyszerre egy teljes menüt,
hogy a készülék tervezi meg Önnek, mely
összetevôt mikor kell betennie. A kombi
gôzpároló a hômérsékletet, az elkészítési
idôt és az élelmiszerek sorrendjét automati-
kusan határozza meg. A kijelzôn megjelenô
útmutatásokkal a készülék jelez, és még a
megfelelô ételkészítési szintet is megadja.
• Komplett menük elkészítése kevés

munkával és garantált sikerrel
• A lehetô legegyszerûbb kezelés

Elektronikus hômérsékletszabályozás
Pontos hômérsékletszabályozás elektronikus
hômérséklet figyeléssel.
• Tökéletes eredmény a minimális

hômérséklet eltérés következtében
• Széles alkalmazási terület

CleanSteel-nemesacél
Az összes nemesacélból készült készülék
CleanSteel-el, egy különleges felülettel
rendelkezik.
• Szinte egyáltalán nem látható 

ujjlenyomatok
• A felületet nagyon könnyû tisztítani
• Nincs szükség speciális tisztítószerekre

Sokrétû alkalmazás
Az idôtartamok a fôzôlapon történô elkészí-
téssel egyeznek, így egyszerûen elkészítheti
a megszokott recepteket is. Az elkészítési
idô az étel mennyiségétôl teljesen független.
• Ideális sütéshez és zöldségek, halfélék,

köretek és desszertek egészséges, 
párolva történô elkészítéséhez egyaránt

• Különlegesen íz-, szín- és vitamin 
gazdag ételkészítési mód

• Semmi sem ég le vagy fô túl
• Ételkészítés egyszerre akár három szinten

Melegen tartó funkció
Az elkészítési idô eltelte után a készülék az
ételeket max. 15 percig melegen tartja.
• Automatikus melegen tartás a folyamat

vége után

M I E L E
Csak a

készülékeknél
M I E L E

Csak a

készülékeknél
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Beépíthetô kombi gôzpárolók

Halogén világítás
A belsô teret halogén izzó világítja meg.
• Jól megvilágított belsô tér

PerfectClean kivitel
A belsô tér és a gyorszárral
rendelkezô oldalrácsok külön-
legesen tapadásmentes Per-

fectClean bevonattal rendelkeznek.
• Nem tapadnak rá az ételek
• Nagyon könnyen tisztítható

CleanGlass ajtó
A Miele kombi gôzpárolója teljesen sima
belsô ajtófelülettel rendelkezik.
• A lehetô legegyszerûbb módon tisztítható
• Az ajtó rakodó felületként is használható

Start-stop programozás
A gôzpároló elôre beprogramozható.
• Lehetôség van a felügyelet nélküli

ételkészítésre is

Tisztítási programok
Kényelmes tisztítás kiegészítô 
programokkal.
• Belsô tér szárító program
• Elôtisztítás gôzzel

Elektronikus klímaszabályozás
Pontos elektronikus klímaszabályozás a
párolótérbe helyezett szenzor segítségével.
• Optimális eredmények az ételekhez 

szabott sütési klíma révén
• Széles felhasználási lehetôségek
• Automatikus kondenzvíz csökkentés

gôzpárolás után

Kombi párolás
A sütési hômérséklet és a belsô tér 
nedvességtartalma (20-100%) bármilyen
kombinációban beállítható, így 
a legrafináltabb receptek is elkészíthetôk.
• Tökéletes eredmény a száraz és nedves

hô kombinálásával

Hôlégkeverés plusz
A hôlégkeverés plusz programon egyszerre
akár két szinten is süthet, az eredmény
egyenletes lesz.
• Idô- és energia megtakarítás
• Az ízek és illatok nem keverednek
• A belsô tér jobban kihasználható

A kialakítások modellfüggôk.
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DGC 5061 Kombi gôzpároló

ÜZEMMÓDOK
Ideális sütéshez és párolva történô elkészítéshez 
egyaránt / Párolás, felmelegítés, felolvasztás, befôzés,
sterilizálás / Gôzelôállítás a párolótértôl függetlenül /
Pontos elektronikus hôfokszabályozás 40°C és 
100°C között / Különlegesen íz-, szín- és vitamin gaz-
dag ételkészítési mód / Semmi sem ég le vagy fô túl /
40-225°C közötti hôfoktartomány hôlégkeverés és
kombinált üzemmód esetén / Hôlégkeverés plusz
program, így egyszerre akár két szinten is süthet /
Kombi gôzpárolás (egyedülálló sütési mód gôzpáro-
lással egyszerre) / Klímaszenzor / Húsmaghômérô tû /
Egyszerre akár három szinten is lehet párolni / Auto-
matikus programok, több mint 90 különbözô étel elké-
szítéséhez / Teljes menü egyszerre történô elkészítése
automatikus elkészítési rendet tervezô funkcióval /
Melegentartó funkció

KEZELÉSI KÉNYELEM
Szenzoros gombok / Navitronic TouchControl / Nagy
méretû, többnyelvû kijelzô / Az aktív gombok világíta-
nak / Értékek megadása szenzoros számjegyekkel /
Javasolt hôfok minden üzemmódhoz / Számtalan
üzemmód és beállítható paraméter/ Hôfok kijelzô /
Legalább 20 saját program lementésére van lehetôség
/ Kikapcsoló automatika / Pontos idô kijelzés, áram-
szünet esetén memória funkcióval / Stopper / Start-
stop programozás kikapcsoló automatikával / Hátra-
lévô idô kijelzés húsmaghômérô tû használata esetén /
A vízmennyiség kb. 90 perc párolási idôre elegendô /
Vízszint kijelzés / Gôzredukció

BELSÔ TÉR
32 literes nemesacél belsô tér halogén világítással / 6
ételkészítési szint

AJTÓ
Ajtónyitás lefelé (nem változtatható) / Az átlátható ajtó
tároló felületként 8 kg súllyal terhelhetô

TISZTÍTÁS
CleanSteel-nemesacél / Alsó fûtôszál / Automatikus
vízkômentesítés / Mosogatógépben tisztítható tartozé-
kok / Sima kijelzô kiálló kezelôelemek nélkül / Clean-
Glass ajtó / PerfectClean bevonatú oldalrács gyorszár-
ral és nemesacél belsô tér / Belsô tér szárító program
/ Elôtisztítás gôzzel

BIZTONSÁG
Készülékhûtô rendszer / Hideg készülékfront / Kon-
taktkapcsoló / Biztonsági kikapcsolás / Reteszelés

GAZDASÁGOSSÁG
Automatikus magasságkiegyenlítés / A energiahaté-
konysági osztály / Energiatakarékos üzemre kapcsoló
világítás

TARTOZÉKOK
1 nemesacél párolóedény (1/3-4 perforált) / 1 nemes-
acél sütôtepsi (2/3-2) / 1 tartórács (1/2) / 1 felfogó tál
(1/2-4) / Csatlakozó kábel villásdugóval / 2 db vízkô-
mentesítô tabletta

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK
Különféle perforált és zárt aljú nemesacél
párolóedények / Vízkômentesítô szer / Kenôanyag

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI ÉRTÉKEK 
230 V / 50 Hz; 3,5 kW / 16 A

MIELE@HOME
Supervision-nal felszerelt Miele@home rendszerre
elôkészítve

Külsô gôzelôállítás
A kombi gôzpároló a többi Miele
gôzpárolóval megegyezô módon 
a gôzt egy különálló víztartályban, 
a belsô tértôl függetlenül állítja elô.
• Optimális gôzbevezetés és gôzmennyiség
• Tökéletes párolási eredmény
• A belsô térben nincs vízkôlerakódás
• Pontos elektronikus hômérséklet-

szabályozás

Kábeles húsmaghômérô tû
A húsmaghômérô csatlakoztatásával a sül-
tek pont annyira sülnek át, amennyire Ön
szereti. Az elektronika folyamatosan figyeli a
hús hômérsékletét, és ennek megfelelôen
állítja be a szükséges hôfokot és sütési idôt. 
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Beépíthetô XL kombi gôzpároló

Exkluzív étterem - Otthon

A Miele új fejlesztésû, DGC 5080 XL kombi gôzpároló készüléke 
a legigényesebb háziasszonyoknak és hobby szakácsoknak 
is megoldást kínál az egyszerûbb és az összetettebb ételek
elkészítésében is. A csupán 45 cm magas beépíthetô készülék 
egy magas minôségû sütô és egy gôzpároló készülék teljes értékû
ötvözete. Víztartálya a gombnyomásra felemelkedô kezelôpanel
mögé került, így belsô mérete jelentôs mértékben megnövekedett.
39 literes térfogata nagyobb, mint a hagyományos párolóké, 
és teljes méretû sütôlemezt is használhatunk benne. És hogy 

a készülô fogások a lehetô legfinomabbak legyenek, a készüléket
egy intelligens gôz- és hômérsékletszabályozó rendszerrel 
is felszerelték, ezért a pároló képes minden ételfajtának megfelelô
sütési és párolási körülmény megteremtésére. 
A húsok optimális elkészítését az egyedülálló, kábel nélküli 
húsmag hômérôtû vezérli. A készülék tisztítása pofonegyszerû,
hiszen ezt a készüléket is ellátták a PerfectClean sütôtér technoló-
giával. A Miele új készülékével egy exkluzív étterem prémium
minôségû ételeit készítheti el saját otthonában.
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DGC 5080 XL Kombi Gôzpároló

ÜZEMMÓDOK
Ideális sütéshez és párolva történô elkészítéshez 
egyaránt / Párolás, felmelegítés, felolvasztás, befôzés,
sterilizálás / Új sütési módok: Hôlégkeverés plusz, 
felsô sütés, alsó sütés, nagy grill, kis grilll, hôlégkeve-
rés grillel, intenzív sütés / Gôzelôállítás a párolótértôl
függetlenül / Pontos elektronikus hôfokszabályozás
40°C és 100°C között / Különlegesen íz-, szín- és vita-
mingazdag ételkészítési mód / Semmi sem ég le vagy
fô túl / 40-225°C közötti hôfoktartomány hôlégkeverés
és kombinált üzemmód esetén / Hôlégkeverés plusz
program, így egyszerre akár két szinten is süthet /
Kombi gôzpárolás (egyedülálló sütési mód gôzpáro-
lással egyszerre) / Klímaszenzor / Húsmaghômérô tû /
Egyszerre akár három szinten is lehet párolni / Auto-
matikus programok, több mint 150 különbözô étel el-
készítéséhez / Teljes menü egyszerre történô elkészí-
tése automatikus elkészítési sorrendet tervezô
funkcióval – menü készítése akár 8-10 fô részére is /
melegen tartó funkció

KEZELÉSI KÉNYELEM
Szenzoros gombok /Motorosan nyíló panel/ Navitro-
nic TouchControl / Nagy méretû, többnyelvû kijelzô / Az
aktív gombok világítanak / Értékek megadása szenzo-
ros számjegyekkel / Javasolt hôfok minden üzemmód-
hoz / Számtalan üzemmód és beállítható paraméter/
Hôfok kijelzô /  Kondenzvíz tartály/ Saját program funk-
ció / Kikapcsoló automatika / Pontos idô kijelzés, áram-
szünet esetén memória funkcióval / Stopper / Start-
stop programozás kikapcsoló automatikával / Hátralévô
idô kijelzés húsmaghômérô tû használata esetén / A
vízmennyiség kb. 90 perc párolási idôre elegendô / Víz-
szint kijelzés / Gôzredukció

BELSÔ TÉR
39 literes nemesacél belsô tér kétszeres halogén vilá-
gítással / 3 ételkészítési szint / Víztartály a motorosan
nyíló panel mögött helyezkedik el / Párolás közben a
víztartály ajtónyitás nélkül újratölthetô / Víztartály 1,25
l-es kapacitással / Könnyû, mosogatógépben tisztítha-
tó tartály / Kondenzációs tartály

AJTÓ
Ajtónyitás lefelé (nem változtatható) / Az átlátható ajtó
tároló felületként 8 kg súllyal terhelhetô

TISZTÍTÁS
CleanSteel-nemesacél / Alsó fûtôszál / Automatikus
vízkômentesítés / Mosogatógépben tisztítható tarto-
zékok / Sima kijelzô kiálló kezelôelemek nélkül / Clean-
Glass ajtó / PerfectClean bevonatú oldalrács gyorszár-
ral és nemesacél belsô tér / Belsô tér szárító program
/ Elôtisztítás gôzzel

BIZTONSÁG
Készülékhûtô rendszer / Hideg készülékfront / Kon-
taktkapcsoló az ajtóhoz / Biztonsági kikapcsolás /
Reteszelés

GAZDASÁGOSSÁG
Automatikus magasságkiegyenlítés / A energiahaté-
konysági osztály / Energiatakarékos üzemre kapcsoló
világítás

TARTOZÉKOK
Univerzális tepsi / Kombinált rács / Miele XL perforált
edény /2 x GN 1/3 perforált edény + 1 tartó rács az
edények elhelyezésére / Kábel nélküli húsmaghômérô
tû 

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK
Különféle perforált és zárt aljú nemesacél
párolóedények
Vízkômentesítô szer
Kenôanyag

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI ÉRTÉKEK
230 V / 50 Hz; 3,7 kW / 16 A

MIELE@HOME
Supervision-nal felszerelt Miele@home rendszerre
elôkészítve / Optikai csatoló 

Felemelkedô kezelôpanel
A gombnyomásra felemekedô kezelôpanel
által nyújtott elônyök: 
• A víztartály, kondenzvíz tartály és a kábel

nélküli húsmaghômérô-tû multi-
funkcionális elhelyezése 

• A gép mûködésének beállítása, és egyéb
beállítási lehetôségek a megszokott rutin
szerint

Víztartály és kondenzvíz tartály
• A kezelôpanel nyitására a víztartály és a

kondenzvíz-tartály könnyen kivehetôvé
válik 

• Nagy, 39 literes sütôtér, 3 sütési szint 
• A víztartály problémamamentes feltöltése

a sütôtér ajtajának kinyitása nélkül 

Kábel nélküli húsmaghômérô tû
Hal, hús és szárnyas egyedi és hôfokra 
pontos sütése a maghômérséklet mérésével.
• Nincs szükség a sütési folyamat 

felügyeletére
• Mindig tökéletes sütési eredmény

Automatikus menüpárolás
Ezzel a hasznos tervezôvel úgy készíthet el
egyszerre egy teljes menüt, hogy a készü-
lék tervezi meg Önnek, mely összetevôt
mikor kell betennie. A kombi gôzpároló a
hômérsékletet, az elkészítési idôt és az
élelmiszerek sorrendjét automatikusan
határozza meg. A kijelzôn megjelenô útmu-
tatásokkal a készülék jelez, és még a
megfelelô ételkészítési szintet is megadja.
• Komplett menük elkészítése kevés

munkával és garantált sikerrel
• A lehetô legegyszerûbb kezelés
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Beépíthetô edény-, és ételmelegítôk
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91A kialakítások modellfüggôk.

Nagy befogadó térfogat
A készülékek nagy befogadó térfogattal
rendelkeznek, hiszen 12 illetve 6 személyes
teríték is elhelyezhetô benne. 
• Elegendô kapacitás kisebb-nagyobb 

rendezvényekhez

Étel- és edénymelegítés
A melegítô fiókokkal a poharakat és
tányérokat idejében elô lehet melegíteni 
a tálaláshoz, az elkészült ételek pedig
melegen tarthatók.
• Tökéletes terítési kultúra
• Nagyobb élvezet

Független
A sütôtôl függetlenül, külön készülékként
használhatja a melegítô fiókot a poharak 
és tányérok elômelegítésére.
• Elômelegítés a sütô használatától

függetlenül

Nincs többé kihûlt kávé…
Számos olyan étel és ital van, amelyet forrón kell tálalni, s ha egy kicsit is kihûl, azonnal elveszíti jellegzetes, 
egyedi ízét, zamatát. A hideg porcelánedény gyorsan csökkenti a benne tálalt fogások hômérsékletét. 
Ennek következménye az, hogy az aromák eltûnnek, és az egyedülálló zamat teljesen elvész. Melegen ajánljuk 
a Miele edénymelegítôt mindenkinek, aki sokáig akarja a finomságok valódi ízét élvezni. Pillanatok alatt képes
egyszerre tányért, csészét és tálat egyenletesen a megfelelô hôfokra felmelegíteni. Az edénymelegítô 
önálló készülék, így a tálak, tányérok, csészék melegítése az étel elkészítésével egyidôben, de egymástól teljesen
függetlenül történik. Ennek az elmés készüléknek a segítségével bárki tökéletes házigazda lehet.
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Beépíthetô edény-, és ételmelegítôk
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Minôség: Made in Germany
A Miele gôzpárolókat 4.000 üzemórán 
át tesztelik. Ez a szokásos háztartási
használat1) mellett kereken 20 évnek 
felel meg.

1)4 személyes háztartás, heti 4 üzemóra.

Teljesen kihúzható fiók
A beépíthetô ételmelegítô záródási
mechanikája csillapított. A csúszásmentes
belsô tér biztosítja az edény épségét. 
• Egyszerû és kényelmes be- és kipakolás
• Biztonságos

Készülék csatlakoztatás
Az edénymelegítôhöz villásdugóval 
szerelt csatakozó kábel tartozik. 
• Egyszerûen csatlakoztatható fali 

dugaszoló aljzatba.

Tetszôleges hômérsékletválasztás
A hômérséklet 30-85°C között 
szabályozható.
• A kívánt melegítési hômérsékletet 

Ön határozhatja meg

Forró levegô keringetô rendszer
A készülékben egy forró levegô ventilátor
gondoskodik az egyenletes hôeloszlásról. 
• Gyors és egyenletes hôeloszlás még 

teljesen teli készüléknél is

Beépítési lehetôségek
A Miele 10, 14 és 29 cm magasságú
melegítô fiókokat kínál. A beépíthetô
melegítô fiókokat más beépíthetô
készülékekkel kombinálva is elhelyezheti
egy 60 cm széles szekrénybe.
• Ideális kiegészítôje a sütônek,

kávéfôzônek, gôzpárolónak és kombinált
sütônek.

93A kialakítások modellfüggôk.
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Beépíthetô edény-, és ételmelegítôk
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ÜZEMMÓDOK
Optimális íz és tökéletes asztali kultúra az elômelegített
edényeknek köszönhetôen (tányérok, tálaló edények,
kávés csészék) / Elkészült ételek melegen tartása

KEZELÉSI KÉNYELEM
3 üzemmód változtatható hômérséklettel: Csészék
melegítése (40-60°C) / Tányérok melegítése (60-80°C)
/ Elkészült ételek melegen tartása (65-85°C) / Teljesen
kihúzható fiók (kényelmes be- és kipakolás) / Idôzítés
funkció / Fiókbehúzás fékezéssel

BEFOGADÓKÉPESSÉG
6 terítékes étkészlet:
- 6 leveses tányér (∅23 cm)
- 6 nagytányér (∅26 cm)
- 6 desszertes tányér (∅19 cm)
- 1 ovális tál (32 cm)
- 1 tálaló tál (∅16 cm)
- 1 tálaló tál (∅13 cm)
(az edények formájától, kivitelétôl függ)
Hasznos belsô magasság: 10 cm

TISZTÍTÁS
CleanSteel -nemesacél / Sima felületû, érintôgombos
kezelés kiálló kezelôelemek nélkül

BIZTONSÁG
Hideg frontfelület / Biztonsági kikapcsolás

TARTOZÉKOK
Csúszásgátló betét az étkészlet biztonságos
melegítéséhez / Csatlakozó kábel villásdugóval

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK
CVVK

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI ÉRTÉKEK
230 V / 50 Hz; 1,1 kW / 10 A

ESW 5080-14 Edény-, és ételmelegítô

ÜZEMMÓDOK
Optimális íz és tökéletes asztali kultúra az elômelegített
edényeknek köszönhetôen (tányérok, tálaló edények,
kávés csészék) / Elkészült ételek melegen tartása

KEZELÉSI KÉNYELEM
3 üzemmód változtatható hômérséklettel: 
Csészék melegítése (40-60°C) / Tányérok melegítése
(60-80°C) / Elkészült ételek melegen tartása (65-85°C)
/ Teljesen kihúzható fiók (kényelmes be- és kipakolás)
/ Idôzítés funkció / Fiókbehúzás fékezéssel

BEFOGADÓKÉPESSÉG
12 terítékes étkészlet:
- 12 leveses tányér (∅23 cm)
- 12 nagytányér (∅26 cm)
- 12 desszertes tányér (∅19 cm)
- 1 ovális tál (32 cm)
- 1 tálaló tál (∅19 cm)
- 1 tálaló tál (∅16 cm)
- 1 tálaló tál (∅13 cm)
(az edények formájától, kivitelétôl függ)
Hasznos belsô magasság: 25 cm

TISZTÍTÁS
CleanSteel -nemesacél / Sima felületû, érintôgombos
kezelés kiálló kezelôelemek nélkül

BIZTONSÁG
Hideg frontfelület / Biztonsági kikapcsolás

TARTOZÉKOK
Csúszásgátló betét az étkészlet biztonságos melegí-
téséhez / Tartórács a melegítô felület megnövelése
érdekében az ételek melegítésénél / Csatlakozó kábel
villásdugóval

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI ÉRTÉKEK
230 V / 50 Hz; 1,1 kW / 10 A

ESW 5080-29 Edény-, és ételmelegítô

ÜZEMMÓDOK
Optimális íz és tökéletes asztali kultúra az elômelegített
edényeknek köszönhetôen (tányérok, tálaló edények,
kávés csészék)

KEZELÉSI KÉNYELEM
Fokozatmentes hômérsékletszabályozás 40-50°C
között / Teljesen kihúzható fiók (kényelmes be- és
kipakolás

BEFOGADÓKÉPESSÉG
Akár 56 eszpresszós vagy 25 cappuccinós csésze (a
csészék formájától, kivitelétôl függ) / Hasznos 
belsô magasság: 6,9 cm

TISZTÍTÁS
CleanSteel -nemesacél

BIZTONSÁG
Hideg frontfelület

TARTOZÉKOK
Csúszásgátló betét az étkészlet biztonságos
melegítéséhez / Csatlakozó kábel villásdugóval

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI ÉRTÉKEK
230 V / 50 Hz; 0,15 kW / 10 A

EGW 3060-10 Edénymelegítô
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Beépíthetô mikrohullámú sütôk
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97A kialakítások modellfüggôk.

Nagyméretû belsô tér
Mindegy, hogy a készülék 17, 
vagy 26 literes, a nemesacél párolótér
nagyvonalúan méretezett, így a nagyobb
tányérok, magas tálak vagy az ovális 
edények is könnyedén behelyezhetôek.

Kényelmes kezelés
Egy forgatással mindent beállíthat,
kiválaszthatja az automatikus programok
közül az éppen megfelelôt, vagy akár 
egy maximum három lépésbôl álló saját
programot is készíthet.

Integrált kvarc grill
A nagyteljesítményû grill leginkább 
az átsütésnél, barnításnál és a felfújtak 
elkészítésénél használható. 

DualReflex rendszer
Az új Miele mikrohullámú sütôk a Miele 
DualReflex rendszerével vannak felszerel-
ve. A mikrohullámok oldalról lépnek 
be a belsô térbe, majd a párolótér felsô
részérôl, az oldalfalakról és a fenékrészrôl
a forgótányér közepére verôdnek 
vissza, így az ételek egyenletesen 
melegszenek fel. 
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Beépíthetô mikrohullámú sütôk

M 8151-2  Mikrohullámú sütô

ÜZEMMÓDOK
Összesen 11 automatikus program a felolvasztáshoz,
melegítéshez, fôzéshez / Max. három lépéses prog-
ram lementhetô / Melegentartó automatika (beállítható)

KEZELÉSI KÉNYELEM 
Elektronikus vezérlés / Kényelmesen kezelhetô idôtar-
tam- és teljesítmény választó / Kiegészítô funkciók /
LED kijelzô / Pontos idô kijelzés (kikapcsolható) / 
A teljesítményfokozat mûködés közben is módosítható
/ Gyors indítás (30/60/120 másodperc), az idôtartam
programozható / Stopper / Kikapcsoló automatika
akusztikus szignállal / Max. mikrohullámú teljesítmény
800 W / 6 teljesítményfokozat 80/150/300
/450/600/800 W

AJTÓ
Ajtónyitás balos (nem változtatható)

BELSÔ TÉR 
Nemesacél belsô tér / Max. 28 cm átmérôjû tányér
használható benne / Belsô tér világítás

TISZTÍTÁS
CleanSteel-nemesacél

BIZTONSÁG
Biztonsági termosztát a magnetron túlmelegedése
ellen / Reteszelés

TARTOZÉKOK
Fröccsenésgátló fedél / Forralópálca

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK
Kiegészítô dekorlap AB 38-1 (38-as magassághoz)
Kiegészítô dekorlap AB 42 (42-es magassághoz)
Kiegészítô dekorlap AB 45-9 (45-ös magassághoz)

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ
M 8160-2 : új szellôzési koncepció, könnyebb
beépíthetôség
Optikai okokból DG 35XX vagy CVA 36XX típusú
készülék mellé nem javasolt beépíteni

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI ÉRTÉKEK
230 V / 50 Hz; 1,25 kW / 10 A

M 8160-2 Mikrohullámú sütô M 8161-2  Mikrohullámú sütô

ÜZEMMÓDOK
Összesen 17 automatikus program a felolvasztáshoz,
melegítéshez, fôzéshez / Max. három lépéses prog-
ram lementhetô / Melegentartó automatika (beállítható)

KEZELÉSI KÉNYELEM 
Elektronikus vezérlés / A mikrohullám és grill funkció
kombináltan és önállóan is használható / Kényelmesen
kezelhetô idôtartam- és teljesítmény választó /
Kiegészítô funkciók / LED kijelzô / Pontos idô kijelzés
(kikapcsolható) / A teljesítményfokozat mûködés
közben is módosítható / Gyors indítás (30/60/120 má-
sodperc), az idôtartam programozható / Stopper /
Kikapcsoló automatika akusztikus szignállal / 
Max. mikrohullámú teljesítmény 800 W / Max. grill tel-
jesítmény 800 W / 6 teljesítményfokozat 80/150/300
/450/600/800 W

AJTÓ
Ajtónyitás balos (nem változtatható)

BELSÔ TÉR 
Nemesacél belsô tér / Max. 28 cm átmérôjû tányér
használható benne / Belsô tér világítás / A belsô tér
tetejére integrált kvarc grill

TISZTÍTÁS
CleanSteel-nemesacél

BIZTONSÁG
Biztonsági termosztát a magnetron túlmelegedése
ellen / Reteszelés

TARTOZÉKOK
Fröccsenésgátló fedél / Forralópálca / Grillrács / Üveg
zsírfogó tálca / Gourmet sütôforma

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK
Kiegészítô dekorlap AB 38-1 (38-as magassághoz)
Kiegészítô dekorlap AB 42 (42-es magassághoz)
Kiegészítô dekorlap AB 45-9 (45-ös magassághoz)

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ
M 8161-2 : új szellôzési koncepció, könnyebb
beépíthetôség
Optikai okokból DG 35XX vagy CVA 36XX típusú
készülék mellé nem javasolt beépíteni

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI ÉRTÉKEK
230 V / 50 Hz; 2,1 kW / 10 A

ÜZEMMÓDOK
Összesen 17 automatikus program a felolvasztáshoz,
melegítéshez, fôzéshez / Max. három lépéses prog-
ram lementhetô / Melegentartó automatika (beállítható)

KEZELÉSI KÉNYELEM
Elektronikus vezérlés / A mikrohullám és grill funkció
kombináltan és önállóan is használható / Kényelmesen
kezelhetô idôtartam- és teljesítmény választó /
Kiegészítô funkciók / LED kijelzô / Pontos idô kijelzés
(kikapcsolható) / A teljesítményfokozat mûködés
közben is módosítható / Gyors indítás (30/60/120 má-
sodperc), az idôtartam programozható / Stopper /
Kikapcsoló automatika akusztikus szignállal / Max.
mikrohullámú teljesítmény 800 W / Max. grill teljesít-
mény 800 W / 6 teljesítményfokozat 80/150/300
/450/600/800 W

AJTÓ
Ajtónyitás balos (nem változtatható)

BELSÔ TÉR 
Nemesacél belsô tér / Max. 28 cm átmérôjû tányér
használható benne / Belsô tér világítás / A belsô tér
tetejére integrált kvarc grill

TISZTÍTÁS
CleanSteel-nemesacél

BIZTONSÁG
Biztonsági termosztát a magnetron túlmelegedése
ellen / Reteszelés

TARTOZÉKOK
Fröccsenésgátló fedél / Forralópálca / Grillrács / Üveg
zsírfogó tálca / Gourmet sütôforma

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ
M 8151-2 : új szellôzési koncepció, könnyebb
beépíthetôség
Optikai okokból DG 35XX vagy CVA 36XX típusú
készülék mellé nem javasolt beépíteni

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI ÉRTÉKEK
230 V / 50 Hz; 2,1 kW / 10 A
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M 8261-2  Mikrohullámú sütô

ÜZEMMÓDOK
Összesen 11 automatikus program a felolvasztáshoz,
melegítéshez, fôzéshez / Max. három lépéses prog-
ram lementhetô / Melegentartó automatika (beállítható)

KEZELÉSI KÉNYELEM 
Elektronikus vezérlés / Kényelmesen kezelhetô idôtar-
tam- és teljesítmény választó / Kiegészítô funkciók /
LED kijelzô / Pontos idô kijelzés (kikapcsolható) / A tel-
jesítményfokozat mûködés közben is módosítható /
Gyors indítás (30/60/120 másodperc), az idôtartam
programozható / Stopper / Kikapcsoló automatika
akusztikus szignállal / Max. mikrohullámú teljesítmény
900 W / 7 teljesítményfokozat 80/150/300
/450/600/750/900 W

AJTÓ
Ajtónyitás balos (nem változtatható)

BELSÔ TÉR
Nemesacél belsô tér / Max. 32 cm átmérôjû tányér
használható benne / Belsô tér világítás

TISZTÍTÁS
CleanSteel-nemesacél

BIZTONSÁG
Biztonsági termosztát a magnetron túlmelegedése
ellen / Reteszelés

TARTOZÉKOK
Fröccsenésgátló fedél / Forralópálca

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ
M 8260-2 : új szellôzési koncepció, könnyebb
beépíthetôség
Optikai okokból DG 50XX vagy CVA 50XX típusú
készülék mellé nem javasolt beépíteni

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI ÉRTÉKEK
230 V / 50 Hz; 1,4 kW / 10 A

M 8260-2 Mikrohullámú sütô

ÜZEMMÓDOK
Összesen 17 automatikus program a felolvasztáshoz,
melegítéshez, fôzéshez / Max. három lépéses prog-
ram lementhetô / Melegentartó automatika (beállítható)

KEZELÉSI KÉNYELEM 
Elektronikus vezérlés / A mikrohullám és grill funkció
kombináltan és önállóan is használható / Kényelmesen
kezelhetô idôtartam- és teljesítmény választó /
Kiegészítô funkciók / LED kijelzô / Pontos idô kijelzés
(kikapcsolható) / A teljesítményfokozat mûködés
közben is módosítható / Gyors indítás (30/60/120 má-
sodperc), az idôtartam programozható / Stopper /
Kikapcsoló automatika akusztikus szignállal / 
Max. mikrohullámú teljesítmény 900 W / Max. grill tel-
jesítmény 800 W / 7 teljesítményfokozat 80/150/300
/450/600/750/900 W

AJTÓ
Ajtónyitás balos (nem változtatható)

BELSÔ TÉR
Nemesacél belsô tér / Max. 32 cm átmérôjû tányér
használható benne / Belsô tér világítás / A belsô tér
tetejére integrált kvarc grill

TISZTÍTÁS
CleanSteel-nemesacél

BIZTONSÁG
Biztonsági termosztát a magnetron túlmelegedése
ellen / Reteszelés

TARTOZÉKOK
Fröccsenésgátló fedél / Forralópálca / Grillrács / Üveg
zsírfogó tálca / Gourmet sütôforma

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ
M 8261-2 : új szellôzési koncepció, könnyebb
beépíthetôség
Optikai okokból DG 50XX vagy CVA 50XX típusú
készülék mellé nem javasolt beépíteni

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI ÉRTÉKEK
230 V / 50 Hz; 2,2 kW / 10 A

M 8201-1 Szabadon álló mikrohullámú sütô

ÜZEMMÓDOK
Összesen 17 automatikus program a felolvasztáshoz,
melegítéshez, fôzéshez / Max. három lépéses program
lementhetô / Melegentartó automatika (beállítható)

KEZELÉSI KÉNYELEM
Elektronikus vezérlés / A mikrohullám és grill funkció
kombináltan és önállóan is használható / Kényelmesen
kezelhetô idôtartam- és teljesítmény választó / Kiegé-
szítô funkciók / LED kijelzô / Pontos idô kijelzés (kikap-
csolható) / A teljesítményfokozat mûködés közben is
módosítható / Gyors indítás (30/60/90 másodperc), az
idôtartam programozható / Stopper / Kikapcsoló auto-
matika akusztikus szignállal / Max. mikrohullámú telje-
sítmény 900 W / Max. grill teljesítmény 800 W / 7 telje-
sítményfokozat 80/150/300 /450/600/750/900 W

AJTÓ
Ajtónyitás balos (nem változtatható)

BELSÔ TÉR
Nemesacél belsô tér / Max. 32 cm átmérôjû tányér
használható benne / Belsô tér világítás / A belsô tér
tetejére integrált kvarc grill

TISZTÍTÁS
CleanSteel-nemesacél

BIZTONSÁG
Biztonsági termosztát a magnetron túlmelegedése
ellen / Reteszelés

TARTOZÉKOK
Fröccsenésgátló fedél / Forralópálca / Grillrács / Üveg
zsírfogó tálca / Gourmet sütôforma / Csatlakozó 
kábel villásdugóval

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI ÉRTÉKEK
230 V / 50 Hz; 2,2 kW / 10 A
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Páraelszívók
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A Miele mérnökei minden páraelszívót úgy
terveznek, hogy kivételesen jól teljesítsenek:
kimagasló elszívási teljesítmény, saját
fejlesztésû elektronika és minden részletre
kiterjedô hangszigetelés a zajszint 
alacsonyan tartása érdekében. 

A Miele páraelszívók
variációinak gazdagsága
A kiváló minôségû Miele páraelszívók 
kialakítása, mûködése és design-ja a fôzést
élménnyé varázsolja. Lehet akár sziget vagy
fali rögzítésû, kihúzható szívóernyôs vagy
kürtôbe építhetô, biztos lehet benne, hogy 
a Miele páraelszívó lakásának ékszere lesz. 

A Con@ctivity rendszer segítségével 
a fôzôfelület kommunikál a szagelszívóval. 
A fôzôfelület a teljesítmény információkat 
az elszívó vezérléséhez továbbítja, így 
a páraelszívó a fôzôfelület beállításaira 
automatikusan reagál. 

Egyes páraelszívók külsô motoros változat-
ban is elérhetôk. Ezzel a kivitellel a zajszint
még tovább csökkenthetô. 

A legtöbb fali és szigetelszívónál lehetôség
van készülék magasságának – és néhány
modellnél szélességének is – egyedi kialakí-
tására. A különleges kialakítású páraelszívó-
kat személyre szabottan készítjük úgy, 
hogy a páraelszívó levegôkivezetése 
és elvezetô rendszere az adott konyha 
feltételeihez igazodik. 

A modern, többrétegû nyílászárók kiváló szigetelése és a központi fûtés a levegô cserélôdését gátolja. A konyhában a sütés alatt keletkezô pára,
zsírgôz és ételszag nem tud eltávozni a lakás légterébôl, hacsak nem szívjuk el, vagy keringtetjük újra aktív szénfilteren keresztül. 
Az esztétikum fontossága mellett szükséges a forma és a funkció összhangja is, mely egyben kényelmessé és gyönyörûvé varázsolja a konyhát. 
A Miele a páraelszívók egyik legnagyobb választékát kínálja a piacon, így minden konyhai stílushoz illô design megtalálható termékeink között. 
A fôzôhelyre irányított célzott világítás biztonságossá teszi a konyhai munkát, a kis fényerejû hangulat világítás pedig hozzájárul a kellemes 
konyhai légkör megteremtéséhez. 

Teljesítmény, funkció, design
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DA 6000 W Cabrio beépíthetô páraelszívó
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Konyha, étkezô, nappali – 3 különbözô funkció, 3 különbözô helység. 
Ezt szoktuk meg évtizedeken keresztül. Mára azonban a divatos nyitott terekre épülô építészeti
megoldások miatt sokszor a konyha és a nappali tere összeolvad. Egy ilyen környezetben egy
páraelszívónak megnyerônek, adott esetben alig észrevehetônek kell lennie, amely szorosan
beépül környezetébe. Ilyen a Miele új, DA 6000 W páraelszívója, mely újszerû kiépítésének
köszönhetôen használat után, a megfelelô pillanatban visszahúzódik a fal mögé.

A Miele új, DA 6000 W típusú páraelszívója visszafogottan húzódik meg a bútorban illetve 
a falban, ha a készüléket éppen nem használjuk. Ehhez 40 cm-es beépítési mélységre 
van szükség. Bekapcsolt állapotban a szívóernyô a falból kinyílik, kikapcsoláskor pedig ismét 
függôleges pozícióba áll vissza. 

A készülék vezérlése az üvegfelületbe integrált érintôpaneles kezelômezôn történik. 
Az innovatív és energiatakarékos LED-es fénytechnika szórt fénnyel világítja meg 
a fôzôfelületet és egyben gondoskodik az egyedi hangulatról is. 

A DA 6000 W a Miele-tôl elvárt csúcsminôségû és kiemelkedôen hatékony elszívó 
berendezés. A készülék a legmodernebb vezérlô egységgel, három fokozattal 
és ezenfelül intenzív elszívással rendelkezik és egy zsírszûrô telítettségjelzôvel is 
felszerelték. Kitartó használat mellett is bizonyít.

DA 6000 W Páraelszívó

DESIGN
90 cm széles, süllyesztett fali dekor elszívó
Csak kivezetett üzemmód
Üveg-nemesacél kombináció 1 biztonsági üveg panellel,
matt nemesacél kürtô
A beépítéshez minden esetben DER 6000 típusú
beépítôkeretre van szükség

KEZELÉS
Érintôgombok LED-del a be/ki kapcsoláshoz,
világításhoz és teljesítmény szabályozáshoz
Zsírszûrô telítettség kijelzô programozható üzemóra
számlálóval, 5/15 perc utánfutási idô
Programozható, automatikus intenzív fokozat 
visszakapcsolás 10 perc után, 3 fokozat és intenzív
fokozat, Elôkészítés Con@ctivity rendszerrel való
kommunikációhoz

FELSZERELTSÉG
Elektronikus teljesítményszabályozás
Két oldalon szívó motor
2 fém zsírszûrô, visszacsapó szelep
Hangszigetelés a belsô térben
Kivezetô csô csatlakozás felül, oldalt és a falhoz
Ø150/125 mm (javasolt: Ø150 mm)
Tompítható halogén világítás (4 x 20 W)
Elôkészítés Con@ctivity rendszerrel való 
kommunikációhoz

SZÍVÓTELJESÍTMÉNY
Kivezetett üzemmód 
Ø125 mm: intenzív: 650 m3/h, max.: 570 m3/h
Ø150 mm: intenzív: 850 m3/h, max.: 650 m3/h

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
Kommunikációs modul XKM 2000 DA a Con@ctivity
rendszerhez
Vezérlô modul (DSM 400)
Biztonsági kapcsoló (DAFK 100)
Hangtompító
(DASD 150)
Falba épített szekrény (DAMK 100-150)
Tetôkivezetés (DDF 125/150)
Kivezetô csô (DAS 100-150), levegôelvezetô rendszer

Figyelem! A DA 6000 W nem építhetô
gázfôzôlapok fölé!
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Kihúzható szívóernyôs páraelszívók

Teljesítményszabályozás
A többfokozatú elektronikus 
teljesítményszabályozás egyszerû 
kezelést, hosszú élettartamot és széles 
teljesítménytartományt biztosít.

Megvilágítás
A kiváló minôségû halogén lámpák 
garantálják a teljes fôzôfelület jó
megvilágítását. A halogén lámpák 
fényerejének változtatásával kellemes
hangulatvilágítás alakítható ki.

Kétoldalról szívó ventilátor
Nagy teljesítményû elszívó motor 
csendes üzemeséssel. 

Visszacsapó szelep 
A visszacsapó szelep megakadályozza
hideg külsô levegô bejutását.

Zsírszûrô-telítettség kijelzô
A zsírszûrô és aktív-szén filter telítettség 
kijelzô LED figyelmeztet a csere illetve
tisztás esedékességére. A beprogramozott
üzemidô a fôzési szokásoknak megfelelôen
egyedileg megváltoztatható.

Biztonsági kikapcsolás
A páraelszívó készülék a gyárilag elôre 
beprogramozott üzemidô lejárta (10 óra)
után automatikusan kikapcsol.

Rugalmasság és sokoldalúság
A kihúzható szívóernyôs páraelszívók
csaknem észrevétlenül építhetôk be a felsô
szekrénybe. Meggyôzôdhet a rugalmas 
alkalmazhatóságáról és az optimális 
formatervezésrôl. Mindegyik kihúzható
szívóernyôs páraelszívó – a különbözô
ernyômérettôl függetlenül – beépíthetô egy
legalább 60 cm széles felsôszekrénybe. Az
ernyôt az üzembe helyezéshez ki kell húzni.  
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DA 3190 Páraelszívó

DESIGN
Kihúzható szívóernyôs típus, 90 cm széles elszívó
ernyôvel
Kivezetett üzemmód
Keringtetéses üzem vásárolható tartozékokkal 
lehetséges (aktívszén filter + átépítô szett)

MÉRETEK
Minimum 60 cm széles és 43 cm magas felsô 
elembe építhetô
Az elôlap dekorálható DFB 91 alumínium vagy fehér
színû blendével (rendelhetô tartozék) vagy eredeti 
bútorszegéllyel (DML 300 szerelôcsomaggal)

KEZELÉS
Érintôgombok LED-del, BE/KI kapcsoláshoz 
és a teljesítményszabályozáshoz
3 teljesítményfokozat + intenzív fokozat
Memória funkció, automatikus BE/KI kapcsolás 
a szívóernyô kihúzásával/betolásával, 
programozható intezív fokozat lekapcsolás hármas
fokozatra (10 perc)

FELSZERELTSÉG
Elektronikus teljesítményszabályozás
Két oldalról szívó elszívó motor
2 kivehetô és mosogatógépben mosható nemesacél
zsírszûrô
Visszacsapó szelep
Kivezetô csô csatlakozás felül, javasolt elszívó csonk
csatlakozás: ∅150 mm

Halogén megvilágítás, 2x 50 W

SZÍVÓTELJESÍTMÉNY
Kivezettet üzemmód, 
150 mm (EN 61591 alapján) = 150-550 m3/h
Kivezettet üzemmód, 
125 mm (EN 61591 alapján) = 140-520 m3/h
Szabad kifújás = 600m3/h
Keringetett üzemmód = 80-350 m3/h

TARTOZÉK
Szûkítô-gyûrûk 125 mm átmérôkhöz

RENDELHETÔ TARTOZÉK
DKF 13-1 aktív-szén szûrô
DUU 151 átalakító szett keringtetéses üzemmódhoz
DKS 125 / 150 kondenzvíz gyüjtô
DFB 91 alumínium vagy fehér frontblende
DML 300 szerelési csomag

DFB 61 / DFB 91 elôlap

DFB 61 elôlap DA 3160 páraelszívóhoz
Fehér/alumínium (DML 300 szerelôcsomaggal együtt)

DFB 91 elôlap DA 3190 páraelszívóhoz
Fehér/alumínium (DML 300 szerelôcsomaggal együtt)

DML 300 szerelôcsomag, DA 3160, DA 3190 
páraelszívókhoz (eredeti bútorfényléchez)

DA 3160 Páraelszívó

DESIGN
Kihúzható szívóernyôs típus, 60 cm széles elszívó
ernyôvel
Kivezetett üzemmód
Keringtetéses üzem vásárolható tartozékokkal 
lehetséges (aktívszén filter + átépítô szett)

MÉRETEK
Minimum 60 cm széles és 43 cm magas felsô 
elembe építhetô
Az elôlap dekorálható DFB 61 alumínium vagy fehér
színû blendével (rendelhetô tartozék) vagy eredeti 
bútorszegéllyel (DML 300 szerelôcsomaggal)

KEZELÉS
Érintôgombok LED-del a világításhoz, BE/KI 
kapcsoláshoz és a teljesítményszabályozáshoz
3 teljesítményfokozat + intenzív fokozat
Memória funkció, automatikus BE/KI kapcsolás 
a szívóernyô kihúzásával/betolásával, 
programozható intezív fokozat lekapcsolás hármas
fokozatra (10 perc)

FELSZERELTSÉG
Elektronikus teljesítményszabályozás
Két oldalról szívó elszívó motor
1 kivehetô és mosogatógépben mosható nemesacél
zsírszûrô
Visszacsapó szelep
Kivezetô csô csatlakozás felül, javasolt elszívó csonk
csatlakozás: ∅150 mm
Halogén megvilágítás, 2x 50 W

SZÍVÓTELJESÍTMÉNY
Kivezettet üzemmód, 
150 mm (EN 61591 alapján) = 150-550 m3/h
Kivezettet üzemmód, 
125 mm (EN 61591 alapján) = 140-520 m3/h
Szabad kifújás = 600m3/h
Keringetett üzemmód = 80-350 m3/h

TARTOZÉK
Szûkítô-gyûrûk 125 mm átmérôkhöz

RENDELHETÔ TARTOZÉK
DKF 13-1 aktív-szén szûrô
DUU 151 átalakító szett keringtetéses üzemmódhoz
DKS 125 / 150 kondenzvíz gyüjtô
DFB 61 alumínium vagy fehér frontblende
DML 300 szerelési csomag

DA 3160 Extern változatként is szállítható 
(ventilátormotor nélkül). 
Szállítási határidô 6-8 hét.
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Kürtôbe építhetô páraelszívók

Biztonsági kikapcsolás
A páraelszívó készülék a gyárilag elôre 
beprogramozott üzemidô lejárta (10 óra)
után automatikusan kikapcsol.

Kezelôpálca
A kürtôbe építhetô elszívó

kezelése szemmagasságban lévô
kezelôpálcával történik. A kezelés 
így egyszerû, kényelmes és kíméli 
a hátgerincet.

Kétoldalról szívó ventilátor
Nagy teljesítményû elszívó motor csendes
üzemeséssel. 

Teljesítményszabályozás
A többfokozatú elektronikus teljesítmény-
szabályozás egyszerû kezelést, hosszú
élettartamot és széles teljesítménytarto-
mányt biztosít.

Megvilágítás
A kiváló minôségû halogén lámpák garan-
tálják a teljes fôzôfelület jó megvilágítását.

Visszacsapó szelep 
A visszacsapó szelep megakadályozza
hideg külsô levegô bejutását.

Zsírszûrô-telítettség kijelzô
A zsírszûrô és aktív-szén filter telítettség 
kijelzô LED figyelmeztet a csere illetve
tisztás esedékességére. A beprogramozott
üzemidô a fôzési szokásoknak megfelelôen
egyedileg megváltoztatható.

M I E L E
Csak a

készülékeknél
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DA 2270 Páraelszívó

DESIGN
Kürtôbe építhetô elszívó
Kivezetett üzemmód
Keringtetéses üzem vásárolható tartozékokkal
(átépítô szett, aktív szén szûrô) lehetséges

MÉRETEK
53 cm széles készülék, konyhasziget fölé, kürtôbe,
vagy étkezôben történô beépítésre

KEZELÉS
Kezelôpálca a BE/KI kapcsolóhoz és fôzôlap
megvilágításhoz és a teljesítményszabályozáshoz
3 teljesítményfokozat és az intenzív fokozat
Utánfutási idô (5/15 min.)
Üzemóra-számláló a filterek állapotához (egyedileg
programozható)
Automatikus intenzív fokozat leszabályozás 10 perc
múlva)

FELSZERELTSÉG
Elektronikus szabályozás
Két oldalon szívó ventilátor
Kivehetô és mosogatógépben mosható nemesacél
zsírszûrô
Visszacsapó szelep
Kivezetô csô csatlakozás felül
Elszívó csonk: 150/125 mm, javasolt a 150 mm
Halogén világítás, 2x50 W
Tompított fény funkció

SZÍVÓTELJESÍTMÉNY
Kivezettet üzemmód, 
150 mm (EN 61591 alapján) = 200-640 m3/h
Kivezettet üzemmód, 
125 mm (EN 61591 alapján) = 180-580 m3/h
Szabad kifújás = 690m3/h

BIZTONSÁG
Biztonsági kikapcsolás

TARTOZÉK
Szûkítô csonk 125 mm-re

RENDELHETÔ TARTOZÉK
DUU 151 átalakító szett keringtetéses üzemmódhoz
DSM 400 vezérlô modul
DASD 150 hangtompító (DASDV150 összekötôelem-
mel együtt rendelhetô)
DKF 15-1 aktív-szén szûrô
Átépítôszett keringetett üzemmódra

DA 2250 Páraelszívó

DESIGN
Kürtôbe építhetô elszívó
Kivezetett üzemmód
Keringtetéses üzem vásárolható tartozékokkal
(átépítô szett, aktív szén szûrô) lehetséges

MÉRETEK
70 cm széles készülék, konyhasziget fölé, kürtôbe,
vagy étkezôben történô beépítésre

KEZELÉS
Kezelôpálca a BE/KI kapcsolóhoz és fôzôlap
megvilágításhoz és a teljesítményszabályozáshoz
3 teljesítményfokozat és az intenzív fokozat
Utánfutási idô (5/15 min.)
Üzemóra-számláló a filterek állapotához (egyedileg
programozható)
Automatikus intenzív fokozat leszabályozás 10 perc
múlva)

FELSZERELTSÉG
Elektronikus szabályozás
Két oldalon szívó ventilátor
2 kivehetô és mosogatógépben mosható nemesacél
zsírszûrô
Visszacsapó szelep
Kivezetô csô csatlakozás felül
Elszívó csonk: 150/125 mm, javasolt a 150 mm
Halogén világítás, 2x50 W
Tompított fény funkció

SZÍVÓTELJESÍTMÉNY
Kivezettet üzemmód, 
150 mm (EN 61591 alapján) = 200-640 m3/h
Kivezettet üzemmód, 
125 mm (EN 61591 alapján) = 180-580 m3/h
Szabad kifújás = 690m3/h

BIZTONSÁG
Biztonsági kikapcsolás

TARTOZÉK
Szûkítô csonk 125 mm-re

RENDELHETÔ TARTOZÉK
DUU 151 átalakító szett keringtetéses üzemmódhoz
DSM 400 vezérlô modul
DASD 150 hangtompító (DASDV150 összekötôelem-
mel együtt rendelhetô)
DKF 15-1 aktív-szén szûrô
Átépítôszett keringetett üzemmódra
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Fali dekor páraelszívók

Design elsô kézbôl
A nemesacél, vagy nemesacél és üveg
kombinációja, a tiszta vonalak és a szép
formák tökéletes összhatást biztosítanak.
Ezek a páraelszívók legyenek egyenes
vagy ívelt üvegernyôs kialakításúak, igazi
design-élményt nyújtanak

Kétoldalról szívó ventilátor
Nagy teljesítményû elszívó motor csendes
üzemeséssel. 

Teljesítményszabályozás
A többfokozatú elektronikus teljesítmény-
szabályozás egyszerû kezelést, hosszú
élettartamot és széles teljesítménytarto-
mányt biztosít.

Megvilágítás
A kiváló minôségû halogén lámpák garan-
tálják a teljes fôzôfelület jó megvilágítását.

Visszacsapó szelep 
A visszacsapó szelep megakadályozza
hideg külsô levegô bejutását.

Zsírszûrô-telítettség kijelzô
A zsírszûrô és aktív-szén filter telítettség
kijelzô LED figyelmeztet a csere illetve
tisztás esedékességére. A beprogramozott
üzemidô a fôzési szokásoknak 
megfelelôen egyedileg megváltoztatható.

Biztonsági kikapcsolás
A páraelszívó készülék a gyárilag elôre 
beprogramozott üzemidô lejárta 
(10 óra) után automatikusan kikapcsol.

Miele Con@ctivity
A Con@ctivity segítségével a fôzôfelület
kommunikál a szagelszívóval. A fôzôfelület
a teljesítmény információkat az elszívó
vezérléséhez továbbítja így a páraelszívó
fôzôfelület beállításaira automatikusan
reagál. A Miele Con@ctivity rendszer 
kiépítéséhez külön rendelendô tartozékok-
ra van szükség, melyek leírása az aktuális
tartozékprospektusban található.
• Az automatikus teljesítményszabályozás

kényelmes kezelést tesz lehetôvé, 
és friss levegôt garantál a konyhában.

• Az elszívó világítása automatikusan
bekapcsol.

• Az automatikus vezérlésnek köszönhe-
tôen csökken az ételszag.

CLASSIC2010_96-158 .qxd  7/19/10  11:36 AM  Page 108



109

DESIGN
Fali dekor elszívó kivezetett üzemmódra, üveg-nemes-
acél kombináció 1 biztonsági üveg panellel, keringteté-
ses üzemhez aktív-szén filter és átépítô szett szüksé-
ges, matt nemesacél kürtô

MÉRETEK
60 cm széles készülék
Fali rögzítésû szigetelszívó

FELSZERELTSÉG
Nyomógombok LED-del a be/ki kapcsoláshoz, világí-
táshoz és teljesítmény szabályozáshoz, automatikus
intenzív fokozat visszakapcsolás 10 perc után, 
3 fokozat és intenzív fokozat, visszacsapó szelep, kive-
hetô, mosogatógépben tisztítható nemesacél zsírszûrô,
kivezetô csatlakozás felül és falhoz ∅150/ 125 mm,
javasolt csatlakozási átmérô ∅150 mm, 
halogén világítás 1x50 W, két oldalról szívó motor

SZÍVÓTELJESÍTMÉNY
kivezettet üzemmód ∅150 mm = 150-530 m3/h,
kivezettet üzemmód ∅125 mm = 130-500 m3/h, 
szabad kifúvás = 550 m3/h, 
keringtetéses üzemmód = 100-350 m3/h

BIZTONSÁG
Biztonsági kikapcsolás

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
DKF 11-1 aktív szén filter
DUW 20 átépítô szett keringtetéses üzemmódra
DSM 400 vezérlô modul
DASD 150 hangtompító

KÜLÖNLEGES KIVITELBEN IS RENDELHETÔ

DA 5990 W Páraelszívó

DESIGN
Fali elszívó kivezetett üzemmódra, keringtetéses
üzemhez aktív-szén filter és átépítô szett szükséges

MÉRETEK
90 cm széles készülék
Fali rögzítésû szigetelszívó

KEZELÉS
Érintôgombok LED-del
Három teljesítményfokozat és intenzív fokozat

FELSZERELTSÉG
Érintôgombok LED-del a be/ki kapcsoláshoz,
világításhoz és teljesítmény szabályozáshoz, 
programozható, automatikus intenzív fokozat 
visszakapcsolás 10 perc után, 3 fokozat és intenzív
fokozat, elektromos teljesítményszabályozás, 2 fém
zsírszûrô, visszacsapó szelep, kivezetô csô 
csatlakozás felül és a falhoz, Ø150/125 mm, javasolt
Ø150 mm, halogén világítás, 2x20 Watt, két oldalról
szívó motor

SZÍVÓTELJESÍTMÉNY
kivezetett ∅150 mm =150-500 m3/h, 
∅125 mm =135-450 m3/h, 
szabad kifúvás = 550 m3/h, 
keringtetéses üzemmód = 100-350 m3/h

BIZTONSÁG
Biztonsági kikapcsolás

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
DKF 12-1 aktív szén filter
DUW 20 átépítô szett keringtetéses üzemmódra
DSM 400 vezérlô modul
DASD 150 hangtompító

KÜLÖNLEGES KIVITELBEN IS RENDELHETÔ

DA 5495 W Páraelszívó DA 416-4 Dekor fali páraelszívó

DESIGN
Fali dekor páraelszívó kivezetett üzemmódra
Keringtetéses üzemmód vásárolható tartozékkal (aktív
szén filter és átépítô szett keringtetéses üzemmódra)
lehetséges

MÉRETEK
60 cm széles készülék
Fali rögzítésû szigetelszívó

KEZELÉS
Érintôgombok LED-del
Három teljesítményfokozat és intenzív fokozat

FELSZERELTSÉG
Elektronikus szabályozás
Visszacsapó szelep
2 mosogatógépben mosható fém zsírszûrô
Kivezetô csatlakozás Ø150/125 mm
Halogén világítás, 2 x 20 Watt 
Két oldalon szívó elszívómotor
Beépítéskor teleszkóposan állítható magasság

SZÍVÓTELJESÍTMÉNY
Kivezettet üzemmód, 
150 mm (EN 61591 alapján) = 150-500 m3/h
Kivezettet üzemmód, 
125 mm (EN 61591 alapján) = 130-450 m3/h
Szabad kifújás = 550 m3/h
Levegô keringtetés = 100-350 m3/h

BIZTONSÁG
Biztonsági kikapcsolás

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
DKF 12-1 aktív szén filter
DUW 20 átépítô szett keringtetéses üzemmódra
DSM 400 vezérlô modul
DASD 150 hangtompító

KÜLÖNLEGES KIVITELBEN IS RENDELHETÔ
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Fali dekor páraelszívók

DA 429-4 Dekor fali páraelszívó

DESIGN
Fali dekor páraelszívó kivezetett üzemmódra
Keringtetéses üzemmód vásárolható tartozékkal 
(aktív szén filter és átépítô szett) lehetséges,
nemesacél ház és kürtô

MÉRETEK
90 cm széles

KEZELÉS
Érintôgombok LED-del a BE/KI kapcsoláshoz,
világításhoz, teljesítményszabályozáshoz, zsírszûrô-
filter üzemóra számlálóval (szabadon programozható,)
utánfutási idô (5/15 perc), három teljesítményfokozat
és intenzív fokozat, programozható intenzív fokozat
lekapcsolás hármas fokozatra (10 perc), Elôkészítés
Con@ctivity rendszerrel való kommunikációhoz

FELSZERELTSÉG
Elektronikus szabályozás, visszacsapó szelep, 
3 mosogatógépben mosható fém zsírszûrô, kivezetô
csatlakozás ∅150/125 mm, javasolt csatlakozási 
átmérô ∅150 mm, halogén világítás 3x20W
tompított fény funkcióval, két oldalon szívó elszívó 
motor, hangszigetelés a belsô térben, beépítéskor
teleszkóposan állítható magasság

SZÍVÓTELJESÍTMÉNY
Kivezettet üzemmód ∅125 mm = 180-580 m3/h,
Kivezetett üzemmód ∅150 mm = 200-640 m3/h, 
Szabad kifúvás = 690 m3/h
Keringtetéses üzemmód = 150-490 m3/h

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
Kommunikációs modul XKM 2000 DA a Con@ctivity
rendszerhez
DKF 12-1 aktív szén filter
DUW 20 átépítô szett keringtetéses üzemmódra
DSM 400 vezérlô modul
DASD 150 hangtompító

SZÍNVÁLASZTÉK
Nemesacél

FELSZERELTSÉG
Ugyanaz, mint a DA 429-4, csak ventilátormotor 
és hangszigetelés nélkül, vezérlôvezeték kapcsoló-
csatlakozóval az elszívó és a külsô motor összekö-
téséhez, kivezetô csatlakozás ∅125/150 mm

VÁSÁROLHATÓ VENTILÁTOR
AWG 102, MG 100 és ABLG 202 

SZÍNVÁLASZTÉK
Nemesacél

KÜLÖNLEGES KIVITELBEN IS RENDELHETÔ

TESZTGYÔZTES

NAGYON JÓ
Teszt: 10 Páraelszívó (90 cm széles, kivezetéses)

Minôségi ítélet: 1 nagyon jó, 7 jó,
1 megfelelô, 1 kielégítô

DA 429-4 Extern Dekor fali páraelszívó

DA 5390 W Dekor fali páraelszívó

DESIGN
Fali dekor páraelszívó kizárólag kivezetett üzemmódra

MÉRETEK
90 cm széles készülék
Fali rögzítésû elszívó

KEZELÉS
Érintôgombok LED-del
Három teljesítményfokozat és intenzív fokozat
Üzemóra számláló a zsírszûrô telítettség-mérôjéhez
(szabadon programozható)
Utánfutási idô (az utánfutási idô bekapcsolását köve-
tôen a készülék 5 vagy 15 perc múlva kikapcsol)
Programozható, automatikus intenzív fokozat 
lekapcsolás 10 perc múlva, Elôkészítés Con@ctivity
rendszerrel való kommunikációhoz

FELSZERELTSÉG
Elektronikus szabályozás
Visszacsapó szelep
3 mosogatógépben mosható fém zsírszûrô 
Kivezetô csatlakozás Ø200/150 mm, 
javasolt a Ø200 mm
Halogén világítás 5x20 Watt tompított fény funkcióval
Két darab, két oldalon szívó ventilátor 
Hangszigetelés a belsô térben 

SZÍVÓTELJESÍTMÉNY
Kivezettet üzemmód, 
200 mm (EN 61591 alapján) = 350-1300 m3/h
Kivezettet üzemmód, 
150 mm (EN 61591 alapján) = 300-1000 m3/h
Szabad kifújás = 1450 m3/h

BIZTONSÁG
Biztonsági kikapcsolás

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
Szûkítô csonk 150 mm-re
DSM 400 vezérlô modul
Kommunikációs modul XKM 2000 DA a Con@ctivity
rendszerhez
DDW 5390 W dekorelem

KÜLÖNLEGES KIVITELBEN IS RENDELHETÔ

DA 5320 W Dekor fali páraelszívó

DESIGN
Fali dekor páraelszívó kizárólag kivezetett üzemmódra

MÉRETEK
120 cm széles készülék
Fali rögzítésû elszívó

KEZELÉS
Érintôgombok LED-del
Három teljesítményfokozat és intenzív fokozat
Üzemóra számláló a zsírszûrô telítettség-mérôjéhez
(szabadon programozható)
Utánfutási idô (az utánfutási idô bekapcsolását köve-
tôen a készülék 5 vagy 15 perc múlva kikapcsol)
Programozható, automatikus intenzív fokozat 
lekapcsolás 10 perc múlva, Elôkészítés Con@ctivity
rendszerrel való kommunikációhoz

FELSZERELTSÉG
Elektronikus szabályozás
Visszacsapó szelep
4 mosogatógépben mosható fém zsírszûrô 
Kivezetô csatlakozás Ø200/150 mm, 
javasolt a Ø200 mm
Halogén világítás 5x20 Watt tompított fény funkcióval
Két darab, két oldalon szívó ventilátor 
Hangszigetelés a belsô térben 

SZÍVÓTELJESÍTMÉNY
Kivezettet üzemmód, 
200 mm (EN 61591 alapján) = 350-1300 m3/h
Kivezettet üzemmód, 
150 mm (EN 61591 alapján) = 300-1000 m3/h
Szabad kifújás = 1450 m3/h

BIZTONSÁG
Biztonsági kikapcsolás

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
Szûkítô csonk 150 mm-re
DSM 400 vezérlô modul
Kommunikációs modul XKM 2000 DA a Con@ctivity
rendszerhez
DDW 5390 W dekorelem

KÜLÖNLEGES KIVITELBEN IS RENDELHETÔ
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DA 289-4 Dekor fali páraelszívóDA 249-4 Dekor fali páraelszívó

DESIGN
Fali dekor páraelszívó kivezetett üzemmódra. 
Keringtetéses üzem rendelhetô tartozékkal 
(aktív-szén szûrô és átépítô szett) lehetséges

MÉRETEK
90 cm széles, üveg-nemesacél kombináció 
1 rétegû biztonsági üveggel. 
Matt, szálhúzott nemesacél kürtô
Fali rögzítésû páraelszívó

KEZELÉS
Érintôgombok LED-del a BE/KI kapcsoláshoz,
megvilágításhoz, teljesítményszabályozáshoz, a
zsírszûrô telítettség üzemóra számlálójához (egyedileg
programozható) és az utánfutási idôhöz (5/15 perc), 
három teljesítményfokozat és intenzív fokozat, 
fôkapcsoló a Stand-by fogyasztás csökkentéséhez, 
fényerô-szabályozás funkció, Elôkészítés Con@ctivi-
ty rendszerrel való kommunikációhoz

FELSZERELTSÉG
Elektronikus szabályozás, visszacsapó szelep, 
1 mosogatógépben mosható nemesacél zsírszûrô,
kivezetô csô csatlakozás felül és a falhoz, 
∅150/125 mm, javasolt csatlakozás ∅150 mm
Halogén világítás, 2x20 W; két oldalon szívó 
ventilátor, hangszigetelés a motortérben

BIZTONSÁG
Biztonsági kikapcsolás

SZÍVÓTELJESÍTMÉNY
Kivezetett üzemmód ∅150 mm = 200-640 m3/h 
(EN 61591 alapján)
Kivezetett üzemmód ∅125 mm = 180-580 m3/h 
(EN 61591 alapján)
Szabad kifúvás = 690 m3/h
Keringtetett üzemmód = 150-490 m3/h

RENDELHETÔ TARTOZÉK
Rakodó felület, DKF 9-1 aktív-szén szûrô, DUW 10
átépítô szett keringtetéses üzemmódra,Kommuniká-
ciós modul XKM 2000 DA a Con@ctivity rendszer-
hez, DSM 400 vezérlô modul, DASD 150 hangtompító

SZÍNVÁLASZTÉK
Nemesacél, alumínium*

FELSZERELTSÉG
Ugyanaz, mint a DA 249-4, csak ventilátormotor 
és hangszigetelés nélkül, vezérlôvezeték kapcsoló-
csatlakozóval az elszívó és a külsô motor összekö-
téséhez, kivezetô csatlakozás ∅125/150 mm

VÁSÁROLHATÓ VENTILÁTOR
AWG 102, MG 100 és ABLG 202 

SZÍNVÁLASZTÉK
Nemesacél

DESIGN
Fali dekor páraelszívó csak kivezetett üzemmódra

MÉRETEK
90 cm széles, üveg-nemesacél kombináció 
1 rétegû biztonsági üveggel
Matt, szálhúzott nemesacél kürtô és ház
Fali rögzítésû páraelszívó

KEZELÉS
Nemesacél érintôgombok LED-del a BE/KI kapcso-
láshoz, megvilágításhoz, teljesítményszabályozáshoz,
a zsírszûrô telítettség üzemóra számlálójához
(egyedileg programozható) és az utánfutási idôhöz
(5/15 perc), programozható intenzív fokozat, 
lekapcsolás hármas fokozatra (10 perc), három
teljesítményfokozat és intenzív fokozat, Elôkészítés
Con@ctivity rendszerrel való kommunikációhoz

FELSZERELTSÉG
Elektronikus szabályozás, visszacsapó szelep, 
1 mosogatógépben mosható nemesacél zsírszûrô, 
nemesacél szívófelület kiegészítô elszívással 
a széleken, elszívó csonk Ø150/125 mm, javasolt
csatlakozás Ø150 mm, halogén világítás 4x10W,
fényerô-szabályozás funkcióval, két oldalon szívó 
elszívó motor

SZÍVÓTELJESÍTMÉNY
Kivezetett üzemmód Ø150 mm = 200-640 m3/h 
(EN 61591 alapján)
Kivezetett üzemmód Ø125 mm = 180-580 m3/h 
(EN 61591 alapján)
Szabad kifúvás = 690 m3/h

SZÍNVÁLASZTÉK
Nemesacél/üveg kombináció

RENDELHETÔ TARTOZÉK
Kommunikációs modul XKM 2000 DA a Con@ctivity
rendszerhez
Plusz vezérlôkábel DA 289-4 / DA 489-4 Con@ctivity
csatlakoztatásához
DSM 400 vezérlô modul
DASD 150 hangtompító

FELSZERELTSÉG
Ugyanaz, mint a DA 289-4, csak ventilátormotor
nélkül, vezérlôvezeték kapcsolócsatlakozóval 
az elszívó és a külsô motor összekötéséhez, kivezetô
csatlakozás Ø125/150 mm

VÁSÁROLHATÓ VENTILÁTOR
AWG 102, MG 100 és ABLG 202 

KIVITEL
Nemesacél

DA 489-4 Dekor fali páraelszívó

DESIGN
Fali dekor páraelszívó kivezetett üzemmódra
Keringtetéses üzem rendelhetô tartozékkal 
(aktív-szén szûrô és átépítô szett) lehetséges

MÉRETEK
90 cm széles készülék
Üveg-nemesacél kombináció 1 rétegû biztonsági
üveggel

KEZELÉS
Érintôgombok LED-del a BE/KI kapcsoláshoz,
megvilágításhoz, teljesítményszabályozáshoz, 
a zsírszûrô telítettség üzemóra számlálójához
(egyedileg programozható) és az utánfutási idôhöz
(5/15 perc), 3 teljesítményfokozat és intenzív fokozat,
Elôkészítés Con@ctivity rendszerrel való kommu-
nikációhoz

FELSZERELTSÉG
Elektronikus szabályozás
Visszacsapó szelep
1 mosogatógépben mosható nemesacél zsírszûrô 
Kivezetô csatlakozás Ø150/125 mm, 
javasolt a Ø150 mm
Halogén világítás 4x20 Watt, fényerô-szabályozás
funkcióval
Két oldalon szívó ventilátor 

SZÍVÓTELJESÍTMÉNY
Kivezettet üzemmód, 
150 mm (EN 61591 alapján) = 220-640 m3/h
Kivezettet üzemmód, 
125 mm (EN 61591 alapján) = 180-580 m3/h
Szabad kifújás = 690 m3/h

BIZTONSÁG
Biztonsági kikapcsolás

RENDELHETÔ TARTOZÉK
DUU 151 átalakító szett keringtetéses üzemmódhoz
DUW 20 átépítô szett keringtetéses üzemmódra
DKS 125 / 150 kondenzvíz gyüjtô
DKF 12-1 szénfilter
Kommunikációs modul XKM 2000 DA a Con@ctivity
rendszerhez
Plusz vezérlôkábel DA 289-4 / DA 489-4 Con@ctivity
csatlakoztatásához
DSM 400 vezérlô modul
DASD 150 hangtompító
DAFK 100 ablak kontaktkapcsoló

FELSZERELTSÉG
Ugyanaz, mint a DA 489-4, csak ventilátormotor
nélkül, vezérlôvezeték kapcsolócsatlakozóval 
az elszívó és a külsô motor összekötéséhez, kivezetô
csatlakozás Ø125/150 mm

VÁSÁROLHATÓ VENTILÁTOR
AWG 102, MG 100 és ABLG 202 

KIVITEL
Nemesacél

DA 249-4 Extern Dekor fali páraelszívó

DA 289-4 Extern Dekor fali páraelszívó

DA 489-4 Extern Dekor fali páraelszívó
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Fali dekor páraelszívók 

DA 422-4 Dekor fali páraelszívó

DESIGN
Fali dekor páraelszívó csak kivezetett üzemmódra

MÉRETEK
120 cm széles
Matt, szálhúzott nemesacél kürtô és ház
Fali rögzítésû páraelszívó

KEZELÉS
Nemesacél érintôgombok LED-del a BE/KI 
kapcsoláshoz, megvilágításhoz, 
teljesítményszabályozáshoz, 
zsírszûrô-filter üzemóra számlálóval 
(szabadon programozható), utánfutási idô (5/15 perc),
három teljesítményfokozat és intenzív fokozat,
Elôkészítés Con@ctivity rendszerrel való kommu-
nikációhoz

FELSZERELTSÉG
Elektronikus szabályozás, visszacsapó szelep, 
4 mosogatógépben mosható nemesacél zsírszûrô, 
kivezetô csatlakozás ∅150/125 mm, javasolt 
csatlakozás ∅150 mm, 3x20W halogén világítás, 
fényerô szabályozás funkcióval, teleszkópos, 
kihúzható fali tartólemez

SZÍVÓTELJESÍTMÉNY
Kivezetett üzemmód Ø150 mm = 200-640 m3/h 
(EN 61591 alapján)
Kivezetett üzemmód Ø125 mm = 180-580 m3/h 
(EN 61591 alapján)
Szabad kifúvás = 690 m3/h

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
Kommunikációs modul XKM 2000 DA a Con@ctivity
rendszerhez
DSM 400 vezérlô modul
DASD 150 hangtompító

SZÍNVÁLASZTÉK
Nemesacél/üveg kombináció

FELSZERELTSÉG
Ugyanaz, mint a DA 422-4, csak ventilátormotor 
és hangszigetelés nélkül, vezérlôvezeték kapcsoló-
csatlakozóval az elszívó és a külsô motor összekö-
téséhez, kivezetô csatlakozás ∅125/150 mm

VÁSÁROLHATÓ VENTILÁTOR
AWG 102, MG 100 és ABLG 202 

SZÍNVÁLASZTÉK
Nemesacél

KÜLÖNLEGES KIVITELBEN IS RENDELHETÔ

DA 422-4 Extern Dekor fali páraelszívó

DA 5590 W Dekor fali páraelszívó

DESIGN
Fali dekor páraelszívó kizárólag kivezetett üzemmódra

MÉRETEK
90 cm széles, üveg-nemesacél kombinációjú
készülék
Fali rögzítésû elszívó

KEZELÉS
Érintôgombos üveg felületen LED-es kijelzôvel a fôzô
felület megvilágításához, a be/ki állapothoz és a tel-
jesítményszabályozáshoz
Üzemóra számláló a zsírszûrô telítettségmérôjéhez
(szabadon programozható), utánfutási idô (5/15
perc), programozható automatikus intenzív fokozatról
való lekapcsolás 10 perc után, három teljesítmény-
fokozat és intenzív fokozat, Elôkészítés Con@ctivi-
ty rendszerrel való kommunikációhoz

FELSZERELTSÉG
Elektronikus teljesítményszabályozás
3 mosogatógépben mosható nemesacél zsírszûrô
Visszacsapó szelep
Kivezetô csô csatlakozás felül és a falhoz, Ø200 mm
Halogén világítás, 4 x 20 Watt tompított fény funkcióval
Két darab, két oldalon szívó elszívómotor
Hangtompítás a belsô térben
Beépítéskor teleszkóposan állítható magasság

SZÍVÓTELJESÍTMÉNY
Kivezettet üzemmód, 
200 mm (EN 61591 alapján) = 350-1300 m3/h
Kivezettet üzemmód, 
150 mm (EN 61591 alapján) = 300-1000 m3/h
Szabad kifújás = 1450 m3/h

BIZTONSÁG
Biztonsági kikapcsolás

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
Szûkítô csonk 150 mm-re
DSM 400 vezérlô modul
Kommunikációs modul XKM 2000 DA a Con@ctivity
rendszerhez
DDW 5390 W dekorelem

KÜLÖNLEGES KIVITELBEN IS RENDELHETÔ
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DA 6290 W Páraelszívó

DESIGN
Fali dekor páraelszívó kivezetett üzemmódra, 
keringtetéses üzemmódhoz aktív-szén szûrô és
átépítô szett szükséges (rendelhetô tartozék)

MÉRETEK
90 cm széles
Matt nemesacél elszívótest és kürtô
Fali rögzítésû páraelszívó: felsô konyhaszekrények
közé beépíthetô vagy önállóan is falra szerelhetô

KEZELÉS
Nyomógombok LED-kijelzôvel a fôzôfelület megvilágítá-
sához
Üvegfelület LED-es szegélyvilágításához, a LED-ek 
színváltásához, be- és kikapcsoláshoz és a teljesítmény
szabályozáshoz
Üzemóra-számláló a zsír- és az aktív szénszûrô
telítettségének méréséhez (egyedileg programozható)
Utánfutási idô (5/15 perc) programozható automatikus
lekapcsolás intenzív fokozatról 10 perc után
Három teljesítményfokozat és intenzív fokozat,
Elôkészítés Con@ctivity rendszerrel való 
kommunikációhoz

FELSZERELTSÉG
Elektronikus szabályozás
Visszacsapó szelep, 
3 kivehetô, mosogatógépben tisztítható nemesacél
zsírszûrô
3 x 20 Watt halogén világítás tompított fény funkcióval
Két oldalon szívó elszívómotor

SZÍVÓTELJESÍTMÉNY
Kivezetett üzemmód ∅150 mm = 640 m3/h, 
kivezetett ∅125 mm = 580 m3/h
keringetett = 490 m3/h

RENDELHETÔ TARTOZÉK
Aktív szén szûrô DKF 12-1
DUW 20 átépítô szett keringtetéses üzemmódra
DSM 400 vezérlô modul
DAFK 100 ablak kontaktkapcsoló
Kommunikációs modul XKM 2000 DA a Con@ctivity
rendszerhez
DASD 150 hangtompító

KÜLÖNLEGES KIVITELBEN IS RENDELHETÔ

DA 6190 W Páraelszívó

DESIGN
Fali dekor páraelszívó kivezetett üzemmódra, 
keringtetéses üzemmódhoz aktív-szén szûrô és
átépítô szett szükséges (rendelhetô tartozék)

MÉRETEK
90 cm széles
Matt, szálhúzott nemesacél kürtô és ház
Fali rögzítésû páraelszívó

KEZELÉS
Érintôgombok LED-del a be/kikapcsoláshoz, világí-
táshoz és teljesítmény szabályozáshoz
Automatikus intenzív fokozat visszakapcsolás 10 perc
után, 3 fokozat és intenzív fokozat

FELSZERELTSÉG
Elektronikus szabályozás
Visszacsapó szelep, 
3 kivehetô, mosogatható fém zsírszûrô
Kivezetô csô csatlakozás felül és a falhoz, 
Ø150/125 mm, javasolt Ø150, 
3x20W halogén világítás, 
Két oldalról szívó motor
Biztonsági kikapcsolás

SZÍVÓTELJESÍTMÉNY
Kivezetett üzemmód Ø150 mm = 150-500 m3/h,
Ø125 mm = 130-450 m3/h, 
szabad kifúvás = 550 m3/h
keringtetéses üzemmód = 100-350 m3/h

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
DKF 12-1 aktív szén filter
DUW 20 átépítô szett keringtetéses üzemmódra

KÜLÖNLEGES KIVITELBEN IS RENDELHETÔ

DA 6190 W páraelszívó polírozott nemesacél 
dekorbetétje szép kontrasztot képez az ernyô matt,
szálhúzott felületével A DA 6290 W páraelszívó LED dekor világításának

árnyalatát hangulatának megfelelôen a fokozatmentes
színskáláról választhatja ki.
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DA 5000 D sziget páraelszívó 

CLASSIC2010_96-158 .qxd  7/19/10  11:48 AM  Page 114



115

Extravagáns és praktikus

Teljesen egyedülálló, emellett elegáns és praktikus is a Miele DA 5000 D típusú páraelszívója.
A páraelszívó ernyôje bekapcsolásakor automatikusan kinyílik, és ha kikapcsolja, ismét 
becsukódik. Az elszívási szélesség így 120 mm-rôl 310 mm-re nô.

Ez az elszívó valódi újdonság. A készülék
szenzoros kezelômezôje a páraelszívó 
üvegfelületén található. A számok és 
szimbólumok csak akkor világítanak, ha 
a páraelszívó bekapcsolt állapotban van,
kikapcsolt készüléknél decensen eltûnnek. 
A fôzôlap megvilágítás fényereje tompítható,
illetve az ettôl független hangulatvilágítás is
ki/be kapcsolható.

A DA 5000 D egy impozáns, 110 cm széles
szigetelszívó, mely levegôkivezetéses 
üzemmódban mûködtethetô.

A készülék két darab, két oldalon szívómo-
torral rendelkezik, így intenzív fokozatban az
elszívási teljesítmény óránként 1.300 m3/óra.
Ez az elszívó tehát még a nagyon nagy
konyhákban is tökéletesen teljesíti a kívánal-
makat.

DA 5000 D Páraelszívó

DESIGN
Dekor-szigetelszívó csak kivezetett üzemmódra

MÉRETEK
110 cm széles, üveg-nemesacél kombinációjú
készülék
Mennyezeti rögzítésû szigetelszívó

KEZELÉS
Érintôgombos üveg felületen LED-es kijelzôvel a fôzô
felület megvilágításához, az indirekt világításhoz, a
be/ki állapothoz, a nyitáshoz/záráshoz és a teljesít-
ményszabályozáshoz
Üzemóra számláló a zsírszûrô telítettségmérôjéhez 
(szabadon programozható), utánfutási idô (5/15 perc),
programozható automatikus intenzív fokozatról való
lekapcsolás 10 perc után, három teljesítményfokozat
és intenzív fokozat, Elôkészítés Con@ctivity rend-
szerrel való kommunikációhoz

FELSZERELTSÉG
Elektronikus teljesítményszabályozás
4 mosogatógépben mosható nemesacél zsírszûrô
Visszacsapó szelep
Kivezetô csô csatlakozás felül, a mennyezeten
keresztül, Ø200 mm
Halogén világítás, 2 x 50 Watt tompított fény funkcióval
Indirekt világítás 2 x 14 Watt
Két darab, két oldalon szívó elszívómotor
Hangtompítás a belsô térben

BIZTONSÁG
Biztonsági kikapcsolás

SZÍVÓTELJESÍTMÉNY
Kivezetett üzemmód ∅200 mm = 350-1300 m3/h 
(EN 61591 alapján)
Szabad kifúvás = 1450 m3/h

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
Szûkítô csonk Ø150 mm
Kommunikációs modul XKM 2000 DA a Con@ctivity
rendszerhez
DSM 400 vezérlô modul
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Sziget páraelszívók

Anyag és forma
A szigetelszívók a fôzési területet
egyértelmûen a konyha középpontjába
helyezik. Különleges formájukkal 
és anyagkombinációjukkal tömörré alakítják,
kellemessé varázsolják a munkaterületet. 

Kétoldalról szívó ventilátor
Nagy teljesítményû elszívó motor
csendes üzemeséssel. 

Teljesítményszabályozás
A többfokozatú elektronikus
teljesítményszabályozás egyszerû
kezelést, hosszú élettartamot és széles
teljesítménytartományt biztosít.

Megvilágítás
A kiváló minôségû halogén lámpák vagy
kompakt fénycsövek garantálják a teljes
fôzôfelület jó megvilágítását.

Visszacsapó szelep 
A visszacsapó szelep megakadályozza
hideg külsô levegô bejutását.

Zsírszûrô-telítettség kijelzô
A zsírszûrô és aktív-szén filter telítettség
kijelzô LED figyelmeztet a csere illetve
tisztás esedékességére. A beprogramo-
zott üzemidô a fôzési szokásoknak
megfelelôen egyedileg megváltoztatható.

Biztonsági kikapcsolás
A páraelszívó készülék a gyárilag elôre
beprogramozott üzemidô lejárta 
(10 óra) után automatikusan kikapcsol.
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DA 420-4 Dekor szigetelszívó

DESIGN
Dekor-szigetelszívó csak kivezetett üzemmódra

MÉRETEK
90 cm széles, nemesacél ház és kürtô, mennyezeti
rögzítésû szigetelszívó, rögzített 90 cm magasság

KEZELÉS
Érintôgombok LED-del a BE/KI kapcsoláshoz,
megvilágításhoz, teljesítményszabályozáshoz, 
a zsírszûrô telítettség egyedileg programozható
üzemóra-számlálójához és az utánfutási idôhöz 
(5/15 perc), három teljesítményfokozat és intenzív
fokozat, az intenzívfokozat automatikus visszaváltása
harmadik fokozatra programozható (10 perc)
Elôkészítés Con@ctivity rendszerrel való 
kommunikációhoz

FELSZERELTSÉG
Elektronikus szabályozás, visszacsapó szelepv
3 mosogatógépben mosható fém zsírszûrôv
kivezetôcsô csatlakozás felül, a mennyezeten
keresztül, javasolt csatlakozási méret ∅150 mm, 
4x20W halogén világítás fényerô szabályozással, 
kétoldalon szívó elszívó motor

BIZTONSÁG
Biztonsági kikapcsolás

SZÍVÓTELJESÍTMÉNY
Kivezettet üzemmód ∅150 mm = 200-700 m3/h 
(EN 61591 alapján)
Szabad kifúvás = 730 m3/h

SZÍNVÁLASZTÉK
Nemesacél

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
Kommunikációs modul XKM 2000 DA a Con@ctivity
rendszerhez
DSM 400 vezérlô modul
DASD 150 hangtompító

FELSZERELTSÉG
Ugyanaz, mint a DA 420-4, csak ventilátormotor 
és hangszigetelés nélkül, vezérlôvezeték kapcsoló-
csatlakozóval az elszívó és a külsô motor összekö-
téséhez, kivezetô csatlakozás ∅125/150 mm

VÁSÁROLHATÓ VENTILÁTOR
AWG 102, MG 100 és ABLG 202 

SZÍNVÁLASZTÉK
Nemesacél

DA 424-4 Dekor szigetelszívó

DESIGN
Dekor-szigetelszívó csak kivezetett üzemmódra

MÉRETEK
120 cm széles, nemesacél ház és kürtô,
mennyezeti rögzítésû szigetelszívó, 70 cm mély,
fix 90 cm magas

KEZELÉS
Érintôgombok LED-del a BE/KI kapcsoláshoz, 
világításhoz, teljesítményszabályozáshoz, zsírszûrô-
filter üzemóra számlálóval (szabadon programozható),
utánfutási idô (5/15 perc), három teljesítményfokozat
és intenzív fokozat, az intenzívfokozat automatikus 
visszaváltása harmadik fokozatra programozható 
(10 perc), Elôkészítés Con@ctivity rendszerrel való 
kommunikációhoz

FELSZERELTSÉG
Elektronikus szabályozás, visszacsapó szelep,
6 mosogatógépben mosható fém zsírszûrô, 
kivezetô csatlakozás ∅150 mm, halogén világítás
4x20W tompított fény funkcióval, két oldalon szívó
elszívó motor, hangszigetelés a belsô térben 

BIZTONSÁG
Biztonsági kikapcsolás

SZÍVÓTELJESÍTMÉNY
Kivezettet üzemmód ∅150 mm = 200-700 m3/h, 
Szabad kifújás = 730 m3/h

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
Kommunikációs modul XKM 2000 DA a Con@ctivity
rendszerhez
DSM 400 vezérlô modul
DASD 150 hangtompító

FELSZERELTSÉG
Ugyanaz, mint a DA 424-4, csak ventilátormotor 
és hangszigetelés nélkül, vezérlôvezeték kapcsoló-
csatlakozóval az elszívó és a külsô motor összekö-
téséhez, kivezetô csatlakozás ∅125/150 mm

VÁSÁROLHATÓ VENTILÁTOR
AWG 102, MG 100 és ABLG 202 

SZÍNVÁLASZTÉK
Nemesacél

DA 424 V Dekor szigetelszívó

DESIGN
Dekor-szigetelszívó csak kivezetett üzemmódra

MÉRETEK
120 cm széles, a magassága motorosan, 
gombnyomással bármikor állítható, nemesacél ház
és kürtô, mennyezeti rögzítésû szigetelszívó

KEZELÉS
Érintôgombok LED-del a BE/KI kapcsoláshoz, 
világításhoz, teljesítményszabályozáshoz, zsírszûrô-
filter üzemóra számlálóval (szabadon programozható),
utánfutási idô (5/15 perc), három teljesítményfokozat
és intenzív fokozat, Elôkészítés Con@ctivity rend-
szerrel való kommunikációhoz

FELSZERELTSÉG
Elektronikus szabályozás, visszacsapó szelep,
6 mosogatógépben mosható fém zsírszûrô, 
kivezetô csatlakozás ∅150 mm, halogén világítás
4x20W tompított fény funkcióval, két oldalon szívó
elszívó motor, hangszigetelés a belsô térben 

BIZTONSÁG
Biztonsági kikapcsolás

SZÍVÓTELJESÍTMÉNY
Kivezettet üzemmód ∅150 mm = 230-720 m3/h, 
Szabad kifújás = 750 m3/h

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
Kommunikációs modul XKM 2000 DA a Con@ctivity
rendszerhez
DSM 400 vezérlô modul
DASD 150 hangtompító

FELSZERELTSÉG
Ugyanaz, mint a DA 424 V, csak ventilátormotor 
és hangszigetelés nélkül, vezérlôvezeték kapcsoló-
csatlakozóval az elszívó és a külsô motor összekö-
téséhez, kivezetô csatlakozás ∅125/150 mm

VÁSÁROLHATÓ VENTILÁTOR
AWG 102, MG 100 és ABLG 202 

SZÍNVÁLASZTÉK
Nemesacél

A szívóernyô  30 cm-es motoros magasságállítási
lehetôséggel rendelkezik

DA 420-4 Extern Dekor szigetelszívó

DA 424-4 Extern Dekor szigetelszívó

DA 424 V Extern Dekor szigetelszívó
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Sziget páraelszívók

DA 5590 D Dekor szigetelszívó

DESIGN
Dekor-szigetelszívó csak kivezetett üzemmódra 

MÉRETEK
90 cm széles, nemesacél készülék
Mennyezeti rögzítésû szigetelszívó

KEZELÉS
Érintôgombok LED-es kijelzôvel a fôzôlap megvilágítá-
sához, a be/ki állapothoz, és teljesítményszabályozás-
hoz
Üzemóra számláló a zsírszûrô telítettségmérôjéhez 
(szabadon programozható), utánfutási idô (5/15 perc),
programozható automatikus intenzív fokozatról való
lekapcsolás 10 perc után, három teljesítményfokozat 
és intenzív fokozat, Elôkészítés Con@ctivity rendsz-
errel való kommunikációhoz

FELSZERELTSÉG
Elektromos teljesítményszabályozás
3 mosogatógépben mosható nemesacél zsírszûrô
Visszacsapó szelep
Kivezetô csô csatlakozás felül, Ø200 mm
Tompítható halogén világítás, 5x20 Watt
Két darab, két oldalról szívó elszívómotor
Hangszigetelés a belsô térben

BIZTONSÁG
Biztonsági kikapcsolás

SZÍVÓTELJESÍTMÉNY
Kivezettet üzemmód ∅200 mm = 350-1300 m3/h, 
Szabad kifúvás = 1450 m3/h 

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK:
Szûkítô csonk Ø150 mm
Kommunikációs modul XKM 2000 DA a Con@ctivity
rendszerhez
DSM 400 vezérlô modul
DASD 150 hangtompító

DA 5320 D Dekor szigetelszívó

DESIGN
Dekor-szigetelszívó csak kivezetett üzemmódra

MÉRETEK
120 cm széles, nemesacél készülék
Mennyezeti rögzítésû szigetelszívó

KEZELÉS
Érintôgombok LED-es kijelzôvel a be/ki állapothoz, a
fôzô felület megvilágításához és a teljesítményszabály-
ozáshoz
Üzemóra számláló a zsírszûrô telítettségmérôjéhez 
(szabadon programozható), utánfutási idô (5/15 perc),
programozható automatikus intenzív fokozatról való
lekapcsolás 10 perc után, három teljesítményfokozat 
és intenzív fokozat, Elôkészítés Con@ctivity rendsz-
errel való kommunikációhoz

FELSZERELTSÉG
Elektronikus teljesítményszabályozás
4 mosogatógépben mosható nemesacél zsírszûrô
Visszacsapó szelep
Kivezetô csô csatlakozás felül, a mennyezeten
keresztül, Ø200 mm
Halogén világítás, 5 x 20 Watt tompított fény funkcióval
Két darab, két oldalon szívó elszívómotor
Hangtompítás a belsô térben

BIZTONSÁG
Biztonsági kikapcsolás

SZÍVÓTELJESÍTMÉNY
Kivezetett üzemmód ∅200 mm =  350-1300 m3/h 
(EN 61591 alapján)
Szabad kifúvás = 1450 m3/h

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK:
Szûkítô csonk Ø150 mm
Kommunikációs modul XKM 2000 DA a Con@ctivity
rendszerhez
DSM 400 vezérlô modul
DASD 150 hangtompító
DDI 5320 dekorelem

DA 5100 D Dekor szigetelszívó

DESIGN
Dekor-szigetelszívó kivezetett üzemmódra

MÉRETEK
100 cm széles, 70 cm mély, mennyezeti rögzítésû
szigetelszívó

KEZELÉS
Érintôgombok LED-del a BE/KI kapcsoláshoz,
megvilágításhoz, teljesítményszabályozáshoz, 
a zsírszûrô telítettség üzemóra számlálójához (egyedileg
programozható) és az utánfutási idôhöz (5/15 perc), 
három teljesítményfokozat és intenzív fokozat, 
az intezívfokozat automatikus visszaváltása harmadik
fokozatra programozható (10 perc), Elôkészítés
Con@ctivity rendszerrel való kommunikációhoz

FELSZERELTSÉG
Elektronikus szabályozás, visszacsapó szelep,
1 mosogatógépben mosható fém zsírszûrô,
kivezetôcsô csatlakozás felül, a mennyezeten keresztül,
javasolt csatlakozási ∅150 mm, 4x20W halogén
világítás fényerô szabályozással, kétoldalon szívó elszívó
motor, hangszigetelés a belsô térben

BIZTONSÁG
Biztonsági kikapcsolás

SZÍVÓTELJESÍTMÉNY
Kivezetett üzemmód ∅150 mm = 160-620 m3/h 
(EN 61591 alapján)
Szabad kifúvás = 660 m3/h
Keringtetett üzemmód = 130-470 m3/h

SZÍNVÁLASZTÉK
Nemesacél

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK
Kommunikációs modul XKM 2000 DA a Con@ctivity
rendszerhez
DSM 400 vezérlô modul
DASD 150 hangtompító

FELSZERELTSÉG
Ugyanaz, mint a DA 5100 D, csak ventilátormotor 
és hangszigetelés nélkül, vezérlôvezeték kapcsoló-
csatlakozóval az elszívó és a külsô motor összekö-
téséhez, kivezetô csatlakozás ∅125/150 mm

VÁSÁROLHATÓ VENTILÁTOR
AWG 102, MG 100 és ABLG 202 

SZÍNVÁLASZTÉK
Nemesacél

DA 5100 D Extern Dekor szigetelszívó
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Beépíthetô mosógép és szárítógép

T 4839 Ci Beépíthetô szárítógép

INTELLIGENS MOSÁS
EEggyyeeddüülláállllóó  tteexxttiillkkíímmééllôô  mmoossóóggééppddoobb, teljesen 
elektronikus Softtronic szabályozás programfrissítési
lehetôséggel, mennyiségi automatika Fuzzy-Logic
funkcióval, szabadalmaztatott szenzortechnikás
mosási eljárás, habképzôdés szabályozása, 
gyûrôdésvédelem, 1-5 kg töltet súly

PROGRAMVÁLASZTÁS
Nyomógombos programválasztó, programlefutás-
kijelzés

CENTRIFUGÁLÁS
Fordulatszám: 400-1600 ford./perc, öblítés állj, 
„Záró centrifugálás nélkül” funkció, kiegyensúlyozat-
lanság figyelése

ZAJSZINT
Különleges kialakításának köszönhetôen felülmúl-
hatatlanul halk

DESIGN
Nagy kijelzô, nagy kezelési komfort a 30 cm-es betöltô
nyílásnak köszönhetôen, attraktív design nemesacél
kezelôpanellel

KIEGÉSZÍTÔ PROGRAMOK
Automatikus program / farmer / felsô ruházat / szabad-
idô ruha / extra öblítés / keményítés / expressz / pamut
/ kímélô / szintetikus / gyapjú kézi mosás program /
speciális selyem program / sötét színû ruhák / sport
ruházat / párna / impregnálás / függöny / higiénia 

KIEGÉSZÍTÔ GOMBOK
Áztatás / elômosás / rövid / pótvíz öblítéshez / hang-
jelzés a program befejezésekor

KIEGÉSZÍTÔ FUNKCIÓK
Töltetmennyiség felismerés adagolási javaslattal,
késleltetett indítás max. 24 óráig, hátralevô idô kijel-
zés, pontos idô kijelzés, megvilágított dob

BIZTONSÁGI RENDSZER
Waterproof-Metal rendszer, kontrollkijelzôk, vevô-
szolgálati tesztprogram

KIÉPÍTÉS
Aláépíthetô, az aláépítô elem tartozék, ajtónyitás iránya
jobbos vagy balos, melyet 
a rendelésnél kell megadni, utólag nem módosítható

LÁBAZATI MÉRETEK
Magasság 80 mm, mélység 48 mm, a lábazat 
magassága 240 mm-ig változtatható

BEÉPÍTÉSI MÉRETEK
82 x 59,5 x 57,5 cm

FOGYASZTÁS
42 liter víz, 0,85 kWh áram

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI TELJESÍTMÉNY
2,3 kW (230 V, 50 Hz, 10 A) Földelt dugalj szükséges.

W 2839 i WPM Beépíthetô mosógép

VEZÉRLÉS
EEggyyeeddüülláállllóó  tteexxttiillkkíímmééllôô  sszzáárrííttóóggééppddoobb, teljesen 
elektronikus vezérlés, kondenzációs rendszerû szárí-
tógép, szenzitív szárítási rendszer a ruhák nedvesség-
tartalma alapján, programfrissítési lehetôség

PROGRAMVÁLASZTÁS
Nyomógombos programválasztó, 9 szárítási fokozat,
idôválasztás, gyapjú vége program, programlefutás ki-
jelzés

DESIGN
Nagy kijelzô, nagy kezelési komfort 
a 30 cm-es betöltô nyílásnak köszönhetôen, attraktív
design nemesacél kezelôpanellel,

KIEGÉSZÍTÔ FUNKCIÓK
24 órával elôre programozható, hátralévô idô és pon-
tos idô kijelzés, kímélô program, hangjelzés a program
befejezésekor, aktív vasaláskönnyítés feltekeredés
védelemmel, dobmegvilágítás

PROGRAMOK
Automatikus program / farmer / felsô ruházat /szabad-
idô ruha / pamut / kímélô / szintetikus / gyapjú vége /
selyem program / sport ruházat / párna / impregnálás
/ átszellôztetés / simítás / higiénia programok: átszel-
lôztetés, pamut, kímélô

BIZTONSÁGI RENDSZER
Ellenôrzô kijelzések, vevôszolgálati tesztprogram, 
kondenzációs rendszer, a kondenzvíz el is vezethetô

KIÉPÍTÉS
Aláépíthetô, az aláépítô elem tartozék, ajtónyitás iránya
jobbos vagy balos, melyet a rendelésnél kell megadni,
utólag nem módosítható

BEFOGADÓKÉPESSÉG
1-6 kg

LÁBAZATI MÉRETEK
Magasság 80 mm, mélység 48 mm, a lábazat 
magassága 240 mm-ig változtatható

BEÉPÍTÉSI MÉRETEK
85 x 59,5 x 57,5 cm

FOGYASZTÁS
2,90 kWh (1.400 ford./percen centrifugált ruhák esetén)

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI TELJESÍTMÉNY
3,45 kW (230 V, 50 Hz, 16 A) Földelt dugalj szükséges.

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA++ MMoossáássii

hhaattáássffookk AA CCeennttrriiffuuggaa
hhaattáássffookk AA

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk CC

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee
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A megkülönböztetô újdonságok

Akár 7l
Extrém takarékos
Költségmegtakarítás és környe-
zetvédelem: mindössze 0,83 kWh
elektromos energiát használnak
fel a Miele csúcskategóriás moso-
gatógépei az EnergiaTakarékos

mosogatóprogramnak köszönhetôen. Emel-
lett mindössze 7 liter vizet fogyasztanak az
Automatikus mosogatóprogram segítségé-
vel – ez egy mosogató medence térfogatá-
nál is kevesebb vízmennyiséget jelent!

Automatikus ajtónyitás
Az edények tökéletes
szárítása érdekében
A mosogatóprogram végén 
a mosogatógép ajtaja automa-
tikusan kinyílik, így a legkénye-

sebb, pl. a mûanyagból készült edények
vagy evôeszközök is tökéletesen megszá-
radnak. Az AutoOpen szárítás lerövidíti a
mosogatásokat és jelentôsen csökkenti az
energiafogyasztást. 

Design és kényelem
ComfortClose – napjaink leg-
kifinomultabb készülékajtó kon-
cepciója. Élvezze a különösen
könnyen mûködô, erôlködés
nélkül nyitható és zárható Miele

készülékajtót. Igazi kényelem: a készülék-
ajtó nyitáskor, ill. záráskor mindig a kívánt
pozícióban marad.

3D evôeszközfiók
Új dimenzió az evôeszközök kí-
méletes mosogatásában és ápo-
lásában. Az evôeszköz mosoga-
tófiók egy Miele találmány, amely
jelentôs elônyökkel jár: az összes

evôeszköz egymástól elkülönítve helyezhetô
be az evôeszköz mosogatófiókba, így azok
nem érintkeznek egymással és nem karco-
lódnak. További forradalmi újítást rejteget a
3D evôeszköz mosogatófiók: nem csak
szélességben és mélységben állítható, ha-
nem magasságban is szabályozható, így a
mosogatótér a behelyezett edényeknek és
evôeszközöknek megfelelôen igény szerint
átalakítható – nehezen behelyezhetô eszkö-
zök, pl. merôkanalak és habverôk is kényel-
mesen elhelyezhetôk az evôeszközfiókban.

Briliáns világítás
A munkaterület tökéletes meg-
világítást kap, ami jelentôsen
megkönnyíti az edények és
evôeszközök készülékbe törté-
nô behelyezését, ill. kivételét.

Revolúció görgôkön
Új kosármarkolatok, funkciona-

litásban teljesen átalakított alsó és felsô
mosogatókosár: a Miele fejlesztésének
köszönhetôen új korszak kezdôdik a
mosogatógépek kosárkialakításában.

M I E L E
Csak a

készülékeknél
M I E L E

Csak a

készülékeknél
M I E L E

Csak a

készülékeknél

M I E L E
Csak a

készülékeknél
M I E L E

Csak a

készülékeknél
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Elônyös mûködtetés, 
hosszabb élettartam
A Miele mosogatókosarak speciális
bevonattal rendelkeznek, amely garantálja 
a hosszú élettartamot és a kíméletes 
módon történô mosogatást. A Miele moso-
gatókosarak üres, valamint teli állapotban
is egyaránt könnyen és kényelmesen moz-
gathatók, kivehetôk.

Új dimenzió az evôeszközök
kíméletes mosogatásában
és ápolásában.

Az evôeszköz mosogatófiók egy Miele
találmány, amely jelentôs elônyökkel jár: 
az összes evôeszköz egymástól eltávolod-
va helyezhetô be az evôeszköz mosogató-
fiókba, így nem érintkeznek és nem karco-
lódnak. A mosogatófiók emellett
kényelmesen és higiénikusan kivehetô.
További forradalmi újítást rejteget a 3D
evôeszköz mosogatófiók: nem csak 
szélességben és mélységben állítható,
hanem magasságban is szabályozható, így
a mosogatótér a behelyezett edényeknek
és evôeszközöknek megfelelôen igény 
szerint átalakítható – nehezen behelyezhetô
eszközök, pl. merôkanalak és habverôk is
kényelmesen elhelyezhetôk a készülékben.

MultiComfort kialakítás
az alsó mosogatókosárban
Az alsó mosogatókosarak MultiComfort
része egy egyedülálló újdonság: 
akár 35 cm átmérôjû tányérok három 
sorban helyezhetôk el benne. 
A kosárban vágódeszkák, tálcák és üreges
edények, pl. fazekak vagy söröskorsók
pozicionálása sem okoz többé gondot: 
a különösen nagyméretû edények behelye-
zésének megkönnyítése érdekében 
egyszerûen nagy, sík felületté alakítható 
át az alsó mosogatókosár.

Ergonomikus kosármarkolatok
Az ergonomikus szempontok figyelembe-
vételével kialakított kosármarkolatok
megkönnyítik az edények és evôeszközök
készülékbe történô behelyezését, ill.
kivételét. 
Kizárólag elsô osztályú alapanyagok
felhasználása támasztja alá a magas
minôségi elvárásokat.

M I E L E
Csak a

készülékeknél

Alaposság, amely látható, 
de nem hallható
A Miele készülékek Extra halk
mosogatóprogramjának

üzemelési zajszintje mindössze 38 dB(A) –
ez egy olyan halk érték, amely szinte nem
is észlelhetô. A Miele készülékek ideálisak
nyitott kialakítású konyhákban, illetve
éjszakai mosogatások esetén.
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Magasságban állítható pohártartó 
a felsô mosogatókosárban
Sok vendég, sok pohár? Ez nem jelent
problémát egy Miele mosogatógép számá-
ra. A magasságban állítható pohártartó
segítségével a felsô mosogatókosár bal
oldalán igény esetén még több hely 
alakítható ki talpas poharak befogadására.

Legjobb hely poharai számára
A poharak optimális behelyezése 
a magasságban állítható pohártartónak és
a speciális pohártámasznak köszönhetôen
optimális a tartás az alsó mosogatókosár-
ban – mindez a ragyogást biztosító és
kíméletes mosogatás érdekében.

Lehajtható palacktartó
A palacktartónak köszönhetôen palackok,
vázák, valamint egyéb keskeny és magas
eszközök helyezhetôk el stabilan, a felbo-
rulás veszélye nélkül az alsó mosogatóko-
sárban. A palacktartó úgy helyezkedik el a
készülékben, hogy a mosogató vízsugarak
a palacktartóra helyezett tárgy belsejét ala-
posan megtisztítsák. Amennyiben nincs
szükség a palacktartóra, az egyszerûen
lehajtható.

Nagyméretû csésze tartópolc a felsô
mosogatókosárban (XXL kivitelnél)
Tejeskávékhoz és teához használt
nagyméretû csészék, müzlis edények
részére. A szélességben állítható,
nagyméretû csészetartó polc tökéletes 
elhelyezést biztosít a legkülönbözôbb
edények számára szabályozható 
és helytakarékos módon. A nagyméretû
„jumbo” csésze tartópolc az XXL
kialakítású mosogatógépek tartozéka.

Magasságban szabályozható felsô
mosogatókosár
Minden mosogatógép felsô mosogatóko-
sarának magassága roppant egyszerû 
módon több pozícióban szabályozható –
igény esetén akár döntött elhelyezkedés is
beállítható. A felsô mosogatókosár 
összesen 9 pozícióba állítható be. 
Ennek köszönhetôen mindig optimálisan
kihasználhatóvá válik a mosogatótér.

Lehajtható tüskesor 
a felsô mosogatókosárban
A felsô mosogatókosár bal oldalán hagyo-
mányos módon helyezhetôk el csészék 
és poharak, vagy – felhajtott tüskesor 
esetén – sík rakodófelület alakítható ki,
amelyen nagyméretû edények, fazekak 
és sütôformák helyezhetôk el. 
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ExtraComfort mosogatókosár kialakítás
Magasságban állítható felsô 
mosogatókosár
Evôeszköz mosogatófiók
Kosármarkolatok
Fix tüskesor a felsô mosogatókosárban
MultiComfort rész 
az alsó mosogatókosárban
2 tüskesor az alsó mosogatókosárban
(jobb oldalon lehajtható, bal oldalon fix)
2 magasságban állítható palacktartó 
az alsó mosogatókosárban (hátul oldalt)

HighComfort mosogatókosár kialakítás
Magasságban állítható felsô 
mosogatókosár
3D evôeszköz mosogatófiók
Kosármarkolatok
Lehajtható tüskesor a felsô 
mosogatókosárban
Nagyméretû csésze tartópolc a felsô mo-
sogatókosárban (szélességben állítható)*
Magasságban állítható pohártámasz 
a felsô mosogatókosárban
MultiComfort rész 
az alsó mosogatókosárban
2 tüskesor az alsó mosogatókosárban
(jobb és bal oldalon is lehajtható)
2 magasságban állítható pohártartó az alsó
mosogatókosárban (hátul oldalt)

*G 5585 SCVi XXL modellnél

PremiumComfort mosogatókosár
kialakítás
Magasságban állítható felsô
mosogatókosár
3D evôeszköz mosogatófiók
Nemesacélból készült kosármarkolatok
Lehajtható tüskesor a felsô 
mosogatókosárban
Nagyméretû csésze tartópolc a felsô mo-
sogatókosárban (szélességben állítható)*
Magasságban állítható pohártámasz 
a felsô mosogatókosárban
MultiComfort rész 
az alsó mosogatókosárban (kivehetô)
2 tüskesor az alsó mosogatókosárban
(jobb és bal oldalon is lehajtható)
4 magasságban állítható pohártartó 
az alsó mosogatókosárban
Lehajtható pohártámasz az alsó 
mosogatókosárban
Lehajtható pohártartó az alsó kosárban

*Csak az XXL kivitelnél áll rendelkezésre!

CLASSIC2010_96-158 .qxd  7/19/10  1:21 PM  Page 124



125A kialakítások modellfüggôk.

Design és kényelem

Kezelôpanel design
A beépíthetô Miele készülékek kezelôpa-
neljának designja egységes és harmonizál
minden konyhabútorral. A kezelôpanelen 
az összes ellenôrzô és kezelô elem jól
látható, logikus elrendezésû.

Tiszta edények gyorsan
Gyorsan szüksége van tiszta
edényekre vagy poharakra?
Akkor a Miele Turbo funkció

segítségével akár 50 perccel is lerövidítheti
a kiválasztott programot, emellett a moso-
gatás eredménye és a szárítás mértéke
változatlanul tökéletes marad.

Következetesen komfortos: 
a készülék vezérlése
A Miele készülékek csúcskategóriát
képeznek a különleges kezelési koncepció-
nak köszönhetôen: kényelmesen kezelhetô
érintôgombok, szöveges kijelzô a tévedhe-
tetlen készülékvezérlés érdekében, ergo-
nomikusan döntött kezelôpanel, amely
megkönnyíti a készülék kezelését és javítja
a kijelzések leolvashatóságát. Minden
Miele készülék egyszerûen és magától
értetôdô. 

Sótartály a készülékajtóban
Regenerálósó feltöltés
kényelmesen. A szabadalmaz-
tatott sótartály a mosogatógép
ajtajában helyezkedik el, így
különösen kényelmes és egy-

szerû a regenerálósó feltöltése félig nyitott
készülékajtó mellett.

M I E L E
Csak a

készülékeknél

Intenzív alsó kosár funkció
Extra erô a szennyezôdések ellen
Szükség esetén igénybe vehetô az Intenzív
alsó kosár funkció, amely számos moso-
gatóprogramhoz hozzáválasztható.
Ilyenkor az alsó mosogatókosár elmosoga-
tása különösen erôteljes, míg a felsô
kosárba helyezett edények, ill. poharak
mosogatása változatlanul kíméletes – en-
nek köszönhetôen kombinálhatóvá teszi 
a Miele az erôteljes, valamint a kíméletes
mosogatást.
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Miele – egy külön kategória
Az energiacímke segítségével információkat
kaphat készüléke gazdaságosságáról 
és teljesítményérôl. A Miele készülékek 
a legjobb mosogatási és szárítási értékeket
érik el (mindig „A”), mindezt extrém alacsony 
áram- és vízfogyasztás mellett. 
Miele készülékek 20%-kal takarékosabbak
az „A” energiaosztálynál.
Energia hatásfok: A*
Mosogatási hatásfok: A
Szárítási hatásfok: A
*az „A” energiaosztálynál 20%-kal takarékosabb

Kevésebb edény – alacsonyabb
fogyasztás
A Miele készülékek felmérik a behelyezett
edénymennyiséget és ennek megfelelôen
állítják be az elektromos energia- és
vízfogyasztást. Az automatikus funkció
segítségével nem kell megvárnia, amíg a
mosogatógép megtelik edényekkel.

Minden idôk legtakarékosabb 
mosogatógépei
Jó hír környezetünknek és 
az Ön pénztárcájának: a Miele

mosogatógépek új rekordokat érnek el 
az elektromos áram megtakarításban.
Miele készülékek az EnergiaTakarékos 
program segítségével 14 szabványos terí-
téket mindössze 0,83 kWh felhasználásá-
val mosogatnak el (ez 0,06 kWh-t jelent
terítékenként).

Az értékes víz megtakarítása
Ennyire kímélve a környezetet
eddig még nem tudott moso-
gatni: az Automatikus program

segítségével a Miele készülékek vízfogya-
sztása akár 7 liter – ez egy mosogató térfo-
gatánál is sokkal kisebb vízmennyiséget 
jelent. A Miele az elmúlt 30 évben a moso-
gatógépeknél 85%-kal csökkentette a víz-
fogyasztást.

Takarítson meg akár 40%
elektromos energiát a Miele
ThermoSpar funkcióval
Miele mosogatógépek
csatlakoztathatók legfeljebb
60°C-os melegvízre, így az

elektromos áram fogyasztás akár 40%-kal,
a mosogatási idôtartam akár 9%-kal
csökkenthetô. A Kímélô program elektro-
mos áram fogyasztása terítékenként akár
0,04 kWh is lehet.

M I E L E
Csak a

készülékeknél
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Technológia és minôség

Technológia és minôség: Jó befektetés
A Miele készülékek összes alkatrésze
7.500 mosogatásra tervezett és tesztelt. 
Az átlagos használatnak* megfelelôen ez
20 éves várható élettartamot jelent. A Miele
készülékek hosszú élettartama nemcsak
költséghatékony, hanem környezetkímélô
is egyben.

(*7 mosogatás hetente)

Miele – úttörô a mosogatásban
Európa elsô mosogatógépe 1929-ben
került piacra – amely természetesen 
egy Miele készülék volt. Kezdetektôl 
a tökéletes mosogatás elérése a célunk, 
a készülékbe helyezett edények maximális
ápolása és a készülékek egyszerû hasz-
nálata mellett. A Miele által alkalmazott
technológiák új mércéket állítanak fel – erre
törekszünk immár 80 éve a gépi mosoga-
tás területén. Ezt igazolja számtalan
független felmérés is.

Gyermekzár, jelzôrendszer:
A Miele készülékek az ajtónyitóba épített
reteszelésnek köszönhetôen lezárhatóak
pl. gyermekek elöl. Jól látható kijelzôk
tájékoztatják Önt, amennyiben regeneráló-
só, öblítôszer feltöltése szükséges, 
a készülék mosogatókarjának szabad
forgását akadályozza valami, vagy a szûrô
tisztítása ajánlott.

Waterproof rendszer
Vízkár ellen védô rendszer 
(Waterproof): Az esetleges
vízkárok elkerülése érdekében

minden Miele mosogatógép az ún. Miele
Waterproof rendszerrel felszerelt. 

CleanSteel
Kevesebb ujjlenyomat –
nagyobb kényelem
A Miele készülékek kezelôpanel-

ja CleanSteel nemesacélból készül, amely
egy olyan különleges felület, amelyen nem
láthatók ujjlenyomatok, de emellett a
tisztítása is egyszerû. A CleanSteel neme-
sacél felületek tisztításához még tisztítósz-
erek alkalmazására sincs szükség.
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Készülékfelépítések

Teljesen integrálható készülékek
A teljesen integrálható készülékek frontfe-
lülete teljes mértékben a konyhabútoroknak
megfelelô borítással látható el. 
Ezek a készülékek tökéletesen integrálha-
tók tetszôleges stílusú konyhabútorba.

XXL mosogatógépek
Egyes Miele mosogatógépek a hagyomá-
nyos 80,5 cm-es magasságú kivitel mellett
XXL-es, azaz 84,5 cm magassággal is ren-
delhetôk. Az XXL-es Miele mosogatógépek
4 cm plusz magasságot biztosítanak a
mosogatótérben. Ez fôként a felsô moso-
gatókosárba történô behelyezési lehetôsé-
geknek kedvez, így pl. hosszú talpas poha-
raknak, nagy kávéscsészéknek, vagy
legfeljebb 23 cm átmérôjû tányéroknak.

Szabadonálló készülékek
A szabadon álló készülékek elhelyezése
nem igényel fix beépítést. A készülékek
teteje robusztus, munkafelületnek alkal-
mazható. E készülékek esetleges költözés
esetén könnyen szállíthatók, majd az új
konyhakörnyezetben egyszerûen
beüzemelhetôk.

Aláépíthetô készülékek
Az aláépíthetô készülékek ideálisak meglé-
vô konyhabútorokba történô beépítésre. E
készülékek munkafelületek alá szerelhetôk
be. A frontfelület és a lábazat fehér,
valamint fekete kivitelben kapható.

Beépíthetô készülékek:
A beépíthetô készülékek frontfelülete a
konyhabútoroknak megfelelôen ajtófronttal
látható el mely összhangot teremt 
a készülék és a konyhabútor között. 
Alternatívaként kaphatók a készülékekhez
CleanSteel nemesacél frontfelületek is.
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Edények és poharak kíméletes tisztítása

Szabadalmaztatott szenzoros
szárítás -  SensorDry

Az adott szobahômérséklet, valamint a ké-
szülékbe helyezett edénymennyiség ki-
hatással lehet a szárítási eredményre. 
Az Automatikus program és a készülék
szenzorjainak segítségével befolyásolható
a szárítási folyamat, így biztosított 
a mosogatás utáni kíváló eredmény.

Care Collection
Mosogatóport, tablettát, regenerálósót vagy
öblítôszert keres? 
Tartozékkínálatunkat megtalálja internetes
üzletünkben a www.miele.hu honlapon 
a tartozékrendelés fül alatt.

Üvegkímélô rendszer
(Perfect GlassCare)
A poharak legkíméletesebb
tisztítási és ápolási módja. 
A mosogatáshoz szükséges
lágyvíz ugyan elôsegíti az alapos

tisztítást, de agresszivitása miatt árt 
a poharaknak.
Emiatt minden Miele mosogatógépet Perfect
Glass-Care technológiával szereltünk fel,
amely biztosítja az adott programfázishoz
optimális keménységû vízzel történô moso-
gatást. Így óvjuk közösen értékes poharait.

Kimagasló tisztítószer hatékonyság
A ReinigerAgent funkció a mosogatóprog-
ramot az aktuálisan használt vegyszer
komponenshez (mosogatószer, öblítôszer,
regenerálósó) igazítja, ezáltal a készülék az
adott mosogatási körülményekhez
optimalizálja mûködését. A lehetô legjobb
mosogatási eredmény elérése érdekében 
a Miele a mosogatószer, az öblítôszer és 
a regenerálósó külön adagolását javasolja.

Miele EcoSensor Plus és AutoSensor
Az AutoSensor és az EcoSensor Plus az
automatikus programban méri a mosogató-
víz átlátszóságát. Az AutoSensor ezen felül
még a vízben lebegô szennyezôdés részecs-
kék pontos számát és méretét is mérni tudja.
Ezáltal a készülék mindig pontosan annyi
idôt, vizet és energiát  használ fel, mint
amennyi az edények és poharak tökéletes
tisztaságához szükséges. 
Elônyök:
• a mosogatás folyamata automatikusan 

a szennyezettséghez igazodik
• az adott mosogatási körülményhez 

igazodó felhasználási értékek

M I E L E
Csak a

készülékeknél

M I E L E
Csak a

készülékeknél
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Mosogatóprogramok

Beépíthetô mosogatógépek

EnergiaTakarékos
Minimális áram- és vízfogyasztás
Ez a Miele program egy igazi takarékossági
világbajnok. Hosszabb mosogatási prog-
rammal, emellett csökkentett hômérséklet-
tel minimumra csökkenthetô a készülék
áram- és a vízfogyasztása. Ezzel óvja 
a környezetet és megkíméli pénztárcáját –
tökéletes mosogatási eredmények mellett.

Higiénikus: a tökéletes 
tisztaság érdekében
A Higiénikus program 70°C-os

hosszabbított tisztítási idôtartamot alkal-
maz, amely segítségével a baktériumok
eltávolíthatók a cumisüvegekrôl, vágódesz-
kákról vagy egyéb edényekrôl. A német
WfK mosáskutató intézet ajánlja a Miele
Higiénikus programot és vizsgálatokkal
igazolja a baktériumok eltávolításának
100%-os hatékonyságát.

Gyors 40°C
Mindössze 33 perc alatt tiszta edények
A rövid program ételmaradványoktól
kevésbé szennyezett edények mosogatá-
sára alkalmas. A Gyors program csak 
33 percet vesz igénybe, utána ismét
rendelkezésre állnak az edények – ideális
pl. parti esetén.

Automatikus-általános
Az Automatikus program segítségével
könnyûszerrel elérhetô az optimális mosoga-
tási eredmény. A készülék felméri a behelye-
zett edénymennyiséget és a szennyezettség 
mértékét, majd ennek megfelelôen fut le 
a mosogatóprogram. Víz és elektromos 
energia ilyenkor a lehetô legtakarékosabban
kerül felhasználásra, mely Miele tulajdonság
évtizedek óta.

Kímélô
Kényes mosogatnivalóhoz
Ez a program optimális nem hôálló üvegbôl
készült tárgyak mosogatásához, valamint
enyhén szennyezett mosogatnivaló esetén.

Intenzív 75°C
Specialista erôs szennyezôdésekhez
Erôsen szennyezett, rászáradt vagy ráégett
ételmaradványok esetén, pl. edények vagy
serpenyôk mosogatásakor a specialistára,
az Intenzív 75°C programra van szükség. 
E program ugyanakkor ismét ragyogóvá
varázsolja a keményítô- és fehérjemarad-
ványokat tartalmazó edényeket is.
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Könnyen tisztítható 50°C
A hétköznapok mûvésze
Ez a program remekül alkalmas a hétköz-
napi használat során keletkezô mosogatni-
való megtisztítására. 

Speciális programok

Elômosás Alapos/Fokozott 65°C

Mûanyag Tészta /Paella /Raclette

Felsô kosár nélkül Melegítés nélkül

Söröspohár hideg/meleg

Alaposság, amely látható, 
de nem hallható
A Miele készülékek Extra halk
mosogatóprogramjának

üzemelési zajszintje mindössze 38 dB(A) –
ez egy olyan halk érték, amely szinte nem
is észlelhetô. A Miele készülékek ideálisak
nyitott kialakítású konyhákban, illetve
éjszakai mosogatások esetén.

CLASSIC2010_96-158 .qxd  7/19/10  11:56 AM  Page 131



132

Munkapult alá építhetô mosogatógép

DESIGN
60 cm széles aláépíthetô mosogatógé, CleanSteel-
nemesacél kezelôpanel és készülékfront

KEZELÉS
Teljesen elektronikus vezérlés, egygombos program-
választás, szimbólumos kezelôpanel, 
programlefutás-kijelzés

PROGRAMOK
Automatikus 55-65°C; Könnyen elmosogatható 50°C;
Gyors program 40°C; Intenzív 75°C; EnergiaTakarékos;
Elômosogatás; EnergiaTakarékos program: 13 l víz és
1,05 kWh áram; szükség szerinti sóadagolás; 
Elektronikusan szabályozott vízmennyiség; Teljes körû
vízlágyító 70°dH értékig; Elektronikusan szabályozott
vízkeménység; AAllaaccssoonnyy  üüzzeemmii  zzaajjsszziinntt,,  aallááééppíítteetttt  
áállllaappoottbbaann  ccssaakk  4488  ddBB; 12 terítékes mosogatási 
kapacitás

FELSZERELTSÉG
Egyedülálló evôeszköz mosogató fiók; Állítható
magasságú felsô kosár 1 lehajtható csészetartóval,
flexibilis kosárkialakítás komfort betéttel, kivehetô 
és lehajtható tüskesorral; Só- és öblítôszer utántöltés
kijelzô lámpa; EcoSzenzor Plusz

BIZTONSÁG
Ajtózár gyermekzárral; Kontrolljelzô a víz be- és ki-
folyásához; Waterproof vízkár ellen védô rendszer

ELEKTROMOS TELJESÍTMÉNY
230 V / 50 Hz, 2200 W / 10A

G 1022 SCU aláépíthetô mosogatógép

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA TTiisszzttííttáássii

hhaattáássffookk AA SSzzáárrííttáássii
hhaattáássffookk AA

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee

A Miele munkapult alá építhetô mosogatógép a már meglévô konyhabútorba 
is könnyedén beilleszthetô. Nemesacél kezelôpanele és ajtófrontja elegáns 
megjelenést biztosít e készüléknek. Az ajtó magassága nem, a lábazati magasság 
viszont állítható, így könnyen hozzáilleszthetô a meglévô kialakításhoz. 
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Beépíthetô mosogatógépek, látszó kezelôpanellel

G 5300 SCi Mosogatógép

KIALAKÍTÁS
Beépíthetô 60 cm széles modell felhasználóbarát
CleanSteel-nemesacél kezelôpanellel
Méretek: szélesség x magasság x mélység:
60 cm x 81 cm x 57 cm 

DESIGN ÉS KÉNYELMI FUNKCIÓK
44 dB (A) re1pW; ComfortClose; Ergonómikus
kezelôfelület; Programválasztó gombok praktikus 
elrendezése; 3 állású, hét szegmensre osztott kijelzô;
LED-es programkijelzô; Késleltetett indítás 24 órás 
idôtartamra; Turbó funkció, hátralévô idô kijelzéssel

HATÉKONYSÁG ÉS TARTÓSSÁG
EnergiaTakarékos program: 10 l víz és 0,95 kWh áram;
10%-kal jobb az „A” energiaosztálynál; ThermoSpar

KÍMÉLETES TISZTÍTÁS
Perfect GlassCare: a poharak kíméletes, mégis
tökéletes tisztaságáért; ReinigerAgent funkció 
az automatikus mosószer felismeréshez

PROGRAMOK
Automatikus; Gyors 40° C; Kíméletes; 
Energiatakarékos; Könnyen tisztítható 50° C; 
Intenzív 75° C;

SZÁRÍTÁS
Turbothermic légkeveréses szárító rendszer

KOSÁR KIALAKÍTÁSA
Evôeszköz mosogató fiók; 
ExtraComfort alsó és felsô kosár; 
megerôsített kosárfogó; 14 teríték

TECHNIKA ÉS MINÔSÉG
AutoSzenzor; Váltott mosogatókaros mosogatás;
Fûtôszivattyú átfolyó rendszerû vízmelegítéssel;
20 éves élettartamra tesztelve* 
(*7.500 lefuttatott mosogatóprogramnak felel meg)

BIZTONSÁGI RENDSZER
Waterproof vízkár ellen védô rendszer; LED-es 
kontrollkijelzôk: só és öblítôszer utántöltése, 
víz be- és kifolyása; Gyermekzár

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS
230 V / 50 Hz; 2,3 kW / 10A

RENDELHETÔ TARTOZÉK
Kosárbetétek, ápolószerek és CareCollection 
termékek

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA EEnneerrggiiaa

hhaattáássffookk AATTiisszzttííttáássii
hhaattáássffookk AA TTiisszzttííttáássii

hhaattáássffookk AASSzzáárrííttáássii
hhaattáássffookk AA SSzzáárrííttáássii

hhaattáássffookk AA

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee

G 5100 SCi Mosogatógép

KIALAKÍTÁS
Beépíthetô 60 cm széles modell felhasználóbarát
CleanSteel-nemesacél kezelôpanellel
Méretek: szélesség x magasság x mélység:
60 cm x 81 cm x 57 cm 

DESIGN ÉS KÉNYELMI FUNKCIÓK
46 dB (A) re1pW; ComfortClose; Ergonómikus
kezelôfelület; Programválasztó gombok praktikus 
elrendezése; 3 állású, hét szegmensre osztott kijelzô;
LED-es programkijelzô; Késleltetett indítás 24 órás 
idôtartamra; Turbó funkció

HATÉKONYSÁG ÉS TARTÓSSÁG
EnergiaTakarékos program: 13 l víz és 1,02 kWh áram;
Energiahatékonysági besorolás: A; ThermoSpar

KÍMÉLETES TISZTÍTÁS
Perfect GlassCare: a poharak kíméletes, mégis
tökéletes tisztaságáért; ReinigerAgent funkció 
az automatikus mosószer felismeréshez

PROGRAMOK
Automatikus; Gyors 40° C; Kíméletes; 
Energiatakarékos; Könnyen tisztítható 50° C; 
Intenzív 75° C;

SZÁRÍTÁS
Turbothermic légkeveréses szárító rendszer

KOSÁR KIALAKÍTÁSA
Evôeszköz mosogató fiók; 
ExtraComfort alsó és felsô kosár; 
megerôsített kosárfogó; 14 teríték

TECHNIKA ÉS MINÔSÉG
AutoSzenzor;
Fûtôszivattyú átfolyó rendszerû vízmelegítéssel;
20 éves élettartamra tesztelve* 
(*7.500 lefuttatott mosogatóprogramnak felel meg)

BIZTONSÁGI RENDSZER
Waterproof vízkár ellen védô rendszer; LED-es 
kontrollkijelzôk: só és öblítôszer utántöltése, 
víz be- és kifolyása; Gyermekzár

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS
230 V / 50 Hz; 2,3 kW / 10A

RENDELHETÔ TARTOZÉK
Kosárbetétek, ápolószerek és CareCollection 
termékek

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA TTiisszzttííttáássii

hhaattáássffookk AA SSzzáárrííttáássii
hhaattáássffookk AA

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee

G 5530 SCi Mosogatógép

KIALAKÍTÁS
Beépíthetô 60 cm széles modell felhasználóbarát
CleanSteel-nemesacél döntött kezelôpanellel
Méretek: szélesség x magasság x mélység:
60 cm x 81 cm x 57 cm 

DESIGN ÉS KÉNYELMI FUNKCIÓK
44 dB (A) re1pW; ComfortClose; Sótartály az
ajtóban; Ergonómikus kezelôfelület; Programválasztó
gombok praktikus elrendezése; jól áttekinthetô, egyso-
ros kijelzô; programlefutás-kijelzô; Késleltetett indítás 24
órás idôtartamra, maradék idô kijelzéssel; Turbó
funkció; Intenzív program csak az alsó kosárhoz

HATÉKONYSÁG ÉS TARTÓSSÁG
EnergiaTakarékos program: 10 l víz és 0,95 kWh áram;
10%-kal jobb az „A” energiaosztálynál; ThermoSpar

KÍMÉLETES TISZTÍTÁS
Perfect GlassCare: a poharak kíméletes, mégis
tökéletes tisztaságáért; ReinigerAgent funkció 
az automatikus mosószer felismeréshez

PROGRAMOK
Automatikus; Gyors 40° C; Kíméletes; Energiatakaré-
kos; Könnyen tisztítható 50° C; Intenzív 75° C;

SZÁRÍTÁS
Turbothermic légkeveréses szárító rendszer; 
SensorDry szenzoros szárítás

KOSÁR KIALAKÍTÁSA
3D evôeszköz mosogató fiók; 
HighComfort alsó és felsô kosár; 
megerôsített kosárfogó; 14 teríték

TECHNIKA ÉS MINÔSÉG
AutoSzenzor; Váltott mosogatókaros mosogatás;
Fûtôszivattyú átfolyó rendszerû vízmelegítéssel;
20 éves élettartamra tesztelve* 
(*7.500 lefuttatott mosogatóprogramnak felel meg)

BIZTONSÁGI RENDSZER
Waterproof vízkár ellen védô rendszer; kontroll 
a kijelzôn: só és öblítôszer utántöltése, víz be- és 
kifolyása; Gyermekzár; Szûrôk ellenôrzése

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS
230 V / 50 Hz; 2,3 kW / 10A

RENDELHETÔ TARTOZÉK
Kosárbetétek, ápolószerek és CareCollection 
termékek

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee
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G 1173 SCVi Mosogatógép

KIALAKÍTÁS
Teljesen integrálható modell rejtett kezelôpanellel
Méretek: szélesség x magasság x mélység:
60 cm x 81 cm x 57 cm 

DESIGN ÉS KÉNYELMI FUNKCIÓK
46 dB (A) re1pW; Programválasztó; gombok praktikus
elrendezése

HATÉKONYSÁG ÉS TARTÓSSÁG
EnergiaTakarékos program: 13 l víz és 1,05 kWh
áram; ThermoSpar

KÍMÉLETES TISZTÍTÁS
Perfect GlassCare: a poharak kíméletes, mégis tökéle-
tes tisztaságáért

PROGRAMOK
Automatikus 55-65° C; Gyors 40° C; Energiatakaré-
kos; Könnyen tisztítható 50° C; Intenzív 75° C; 
Elômosogatás

SZÁRÍTÁS
Turbothermic légkeveréses szárító rendszer

KOSÁR KIALAKÍTÁSA
Evôeszközmosogató fiók, GUK 60.20 alsó kosár flexi-
bilis kosárkialakítással, komfort betéttel, kivehetô és
lehajtható tüskesorral; GOK 60.10 állítható magasságú
felsô kosár 1 lehajtható csészetartóval; 12 terítékes
mosogatási kapacitás 

TECHNIKA ÉS MINÔSÉG
EcoSzenzor Plus; Fûtôszivattyú átfolyó rendszerû
vízmelegítéssel;
20 éves élettartamra tesztelve* 
(*7.500 lefuttatott mosogatóprogramnak felel meg)

BIZTONSÁGI RENDSZER
Waterproof vízkár ellen védô rendszer; LED-es 
kontrollkijelzôk: só és öblítôszer utántöltése, víz be- 
és kifolyása; Akusztikus funkció kontroll; Gyermekzár

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS
230 V / 50 Hz; 2,3 kW / 10A

RENDELHETÔ TARTOZÉK
Kosárbetétek, ápolószerek és CareCollection 
termékek

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA TTiisszzttííttáássii

hhaattáássffookk AA SSzzáárrííttáássii
hhaattáássffookk AA

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee

G 5370 SCVi Mosogatógép

KIALAKÍTÁS
Teljesen integrálható modell rejtett kezelôpanellel
Méretek: szélesség x magasság x mélység:
60 cm x 81 cm x 57 cm 

DESIGN ÉS KÉNYELMI FUNKCIÓK
44 dB (A) re1pW; ComfortClose; Programválasztó
gombok praktikus elrendezése; 3 állású, hét szegmens-
re osztott kijelzô; Késleltetett indítás 24 órás idôtartam-
ra, maradék idô kijelzéssel; Turbó funkció

HATÉKONYSÁG ÉS TARTÓSSÁG
EnergiaTakarékos program: 10 l víz és 0,95 kWh
áram; 10%-kal jobb az „A” energiaosztálynál; 
ThermoSpar

KÍMÉLETES TISZTÍTÁS
Perfect GlassCare: a poharak kíméletes, mégis
tökéletes tisztaságáért; ReinigerAgent funkció az
automatikus mosószer felismeréshez

PROGRAMOK
Automatikus; Gyors 40° C; Kíméletes; Energiatakaré-
kos; Könnyen tisztítható 50° C; Intenzív 75° C

SZÁRÍTÁS
Turbothermic légkeveréses szárító rendszer

KOSÁR KIALAKÍTÁSA
Evôeszköz mosogató fiók; ExtraComfort alsó és fel-
sô kosár; megerôsített kosárfogó; 14 teríték

TECHNIKA ÉS MINÔSÉG
AutoSzenzor; Váltott mosogatókaros mosogatás;
Fûtôszivattyú átfolyó rendszerû vízmelegítéssel;
20 éves élettartamra tesztelve* 
(*7.500 lefuttatott mosogatóprogramnak felel meg)

BIZTONSÁGI RENDSZER
Waterproof vízkár ellen védô rendszer; LED-es 
kontrollkijelzôk: só és öblítôszer utántöltése, víz be- 
és kifolyása; Akusztikus funkció kontroll; Gyermekzár

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS
230 V / 50 Hz; 2,3 kW / 10A

RENDELHETÔ TARTOZÉK
Kosárbetétek, ápolószerek és CareCollection 
termékek

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA TTiisszzttííttáássii

hhaattáássffookk AA SSzzáárrííttáássii
hhaattáássffookk AA

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA TTiisszzttííttáássii

hhaattáássffookk AA SSzzáárrííttáássii
hhaattáássffookk AA

G 5930 SCi Mosogatógép

KIALAKÍTÁS
Integrálható modell döntött nemesacél kezelôpanellel,
CleanSteel felülettel; Méretek: szélesség x magasság x
mélység: 60 cm x 81 cm  x 57 cm 

DESIGN ÉS KÉNYELMI FUNKCIÓK
BrilliantLight; 41 dB (A) re1pW, 38 dB (A) re1pW 
az ExtraHalk programmal; AutoClose – automatikus
ajtózárás; ajtóba épített sótartó tartály; ergonómikus ke-
zelôfelület; felhasználóbarát programválasztó, tájékozta-
tó és törlô érintôgombok; jól áttekinthetô Navitronic érin-
tôgombos kijelzô; programlefutáskijelzô; Késleltetett
indítás 24 órás idôtartamra, maradékidô-kijelzéssel; 
Turbó funkció; Intenzív program csak az alsó kosárhoz

HATÉKONYSÁG ÉS TARTÓSSÁG
EnergiaTakarékos program: 10 l víz, 0,83 kWh áram; 
Automatikus program: min. 7 l víz; 20%-kal jobb az „A”
energiaosztálynál; Hôtakarékos; Félig töltve is indítható

KÍMÉLETES TISZTÍTÁS
Perfect GlassCare: a poharak kíméletes, mégis tökéle-
tes tisztaságáért; ReinigerAgent funkció az automatikus
mosószer felismeréshez

PROGRAMOK
Automatikus; Gyors 40°C; Kíméletes; ExtraHalk (38 dB
(A) re1pW); EnergiaTakarékos; Könnyen tisztítható 50°C;
Intenzív 75°C; Higiéna egyedi programok: Elômosás,
Melegítés nélkül, Erôs 65°C, Tészta/Paella/Raclette, Mû-
anyag, Felsô kosár nélkül 65°, Söröspohár hideg/meleg

SZÁRÍTÁS
Turbothermic légkeveréses szárító rendszer; 
SensorDry szenzoros szárítás; AutoOpen szárítás

KOSÁR KIALAKÍTÁSA
3D evôeszköz mosogató fiók; PremiumComfort alsó
és felsô kosár; nemesacél kosárfogó; 14 teríték

TECHNIKA ÉS MINÔSÉG
AutoSzenzor; Miele@home rendszerre elôkészítve;
Fûtôszivattyú átfolyó rendszerû vízmelegítéssel; Váltott
mosogatókaros mosogatás; 20 éves élettartamra tesz-
telve* (*7.500 lefuttatott mosogatóprogramnak felel meg)

BIZTONSÁGI RENDSZER
Waterproof vízkár ellen védô rendszer; kontroll a kijel-
zôn: só és öblítôszer utántöltése, víz be- és kifolyása,
szûrô, középsô és alsó mosogatókar; Gyermekzár;
Optikai és akusztikus funkció kontroll szabályozható
hangerôvel; Reteszelés üzembe helyezéskor és moso-
gatás alatt

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee
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G 5580 SCVi Mosogatógép

KIALAKÍTÁS
Teljesen integrálható modell rejtett kezelôpanellel
Méretek: szélesség x magasság x mélység:
60 cm x 81 cm x 57 cm 

DESIGN ÉS KÉNYELMI FUNKCIÓK
44 dB (A) re1pW; ComfortClose; sótartály az ajtóban;
ergonómikus kezelôfelület; Programválasztó gombok
praktikus elrendezése; jól áttekinthetô, egysoros kijelzô;
Késleltetett indítás 24 órás idôtartamra, maradékidô-ki-
jelzéssel; Turbó funkció; Intenzív program csak az
alsó kosárhoz

HATÉKONYSÁG ÉS TARTÓSSÁG
EnergiaTakarékos program: 10 l víz és 0,95 kWh áram;
10%-kal jobb az „A” energiaosztálynál; 
ThermoSpar

KÍMÉLETES TISZTÍTÁS
Perfect GlassCare: a poharak kíméletes, mégis tökéle-
tes tisztaságáért; ReinigerAgent funkció az automatikus
mosószer felismeréshez

PROGRAMOK
Automatikus; Gyors 40° C; Kíméletes; Energiatakaré-
kos; Könnyen tisztítható 50° C; Intenzív 75° C;

SZÁRÍTÁS
Turbothermic légkeveréses szárító rendszer; 
SensorDry szenzoros szárítás

KOSÁR KIALAKÍTÁSA
3D Evôeszköz mosogató fiók; HighComfort alsó és
felsô kosár; megerôsített kosárfogó; 14 teríték

TECHNIKA ÉS MINÔSÉG
AutoSzenzor; Fûtôszivattyú átfolyó rendszerû
vízmelegítéssel; Váltott mosogatókaros mosogatás; 
20 éves élettartamra tesztelve* 
(*7.500 lefuttatott mosogatóprogramnak felel meg)

BIZTONSÁGI RENDSZER
Waterproof vízkár ellen védô rendszer; kontroll a kijel-
zôn: só és öblítôszer utántöltése, víz be- és kifolyása,
szûrô; Optikai és akusztikus funkció kontroll 

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS
230 V / 50 Hz; 2,3 kW / 10A

RENDELHETÔ TARTOZÉK
Kosárbetétek, ápolószerek és CareCollection 
termékek

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA TTiisszzttííttáássii

hhaattáássffookk AA SSzzáárrííttáássii
hhaattáássffookk AA

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA TTiisszzttííttáássii

hhaattáássffookk AA SSzzáárrííttáássii
hhaattáássffookk AA

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee

G 5980 SCVi Mosogatógép

KIALAKÍTÁS
Teljesen integrálható modell nemesacél kezelôpanellel;
Méretek: szélesség x magasság x mélység: 
60 cm x  81 cm  x 57 cm 

DESIGN ÉS KÉNYELMI FUNKCIÓK
BrilliantLight; 41 dB (A) re1pW, 38 dB (A) re1pW az
ExtraHalk programmal; AutoClose – automatikus
ajtózárás; ajtóba épített sótartó tartály; ergonómikus
kezelôfelület; felhasználóbarát programválasztó, tájé-
koztató és törlô érintôgombok; jól áttekinthetô kétsoros
kijelzô; a programok sorrendje tetszôlegesen alakítható;
programlefutáskijelzô; Késleltetett indítás 24 órás idôtar-
tamra, maradékidô-kijelzéssel; Turbó funkció; Intenzív
program csak az alsó kosárhoz

HATÉKONYSÁG ÉS TARTÓSSÁG
EnergiaTakarékos program: 10 l víz, 0,83 kWh áram; Au-
tomatikus program: min. 7 l víz; 20%-kal jobb az „A”
energiaosztálynál; Hôtakarékos; Félig töltve is indítható

KÍMÉLETES TISZTÍTÁS
Perfect GlassCare: a poharak kíméletes, mégis tökéle-
tes tisztaságáért; ReinigerAgent funkció az automatikus
mosószer felismeréshez

PROGRAMOK
Automatikus; Gyors 40°C; Kíméletes; ExtraHalk (38 dB
(A) re1pW); EnergiaTakarékos; Könnyen tisztítható 50°C;
Intenzív 75°C; Higiéna egyedi programok: Elômosás,
Melegítés nélkül, Erôs 65°C, Tészta/Paella/Raclette, Mû-
anyag, Felsô kosár nélkül 65°, Söröspohár hideg/meleg

SZÁRÍTÁS
Turbothermic légkeveréses szárító rendszer; 
SensorDry szenzoros szárítás; AutoOpen szárítás

KOSÁR KIALAKÍTÁSA
3D Evôeszköz mosogató fiók; PremiumComfort alsó
és felsô kosár; nemesacél kosárfogó; 14 teríték

TECHNIKA ÉS MINÔSÉG
AutoSzenzor; Miele@home rendszerre elôkészítve;
Fûtôszivattyú átfolyó rendszerû vízmelegítéssel;
20 éves élettartamra tesztelve* (*7.500 lefuttatott
mosogatóprogramnak felel meg)

BIZTONSÁGI RENDSZER
Waterproof vízkár ellen védô rendszer; kontroll a kijelzôn:
só és öblítôszer utántöltése, víz be- és kifolyása, szûrô,
középsô és alsó mosogatókar; Gyermekzár; Optikai és
akusztikus funkció kontroll szabályozható hangerôvel;
Reteszelés üzembe helyezéskor és mosogatás alatt

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA TTiisszzttííttáássii

hhaattáássffookk AA SSzzáárrííttáássii
hhaattáássffookk AA

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee

G 5585 SCVi XXL Mosogatógép

KIALAKÍTÁS
Teljesen integrálható modell rejtett kezelôpanellel
Méretek: szélesség x magasság x mélység:
60 cm x 85 cm x 57 cm 

DESIGN ÉS KÉNYELMI FUNKCIÓK
44 dB (A) re1pW; ComfortClose; sótartály az ajtóban;
ergonómikus kezelôfelület; Programválasztó gombok
praktikus elrendezése; jól áttekinthetô, egysoros kijelzô;
Késleltetett indítás 24 órás idôtartamra, maradékidô-ki-
jelzéssel; Turbó funkció; Intenzív program csak az alsó
kosárhoz

HATÉKONYSÁG ÉS TARTÓSSÁG
EnergiaTakarékos program: 10 l víz és 0,95 kWh áram;
10%-kal jobb az „A” energiaosztálynál; ThermoSpar

KÍMÉLETES TISZTÍTÁS
Perfect GlassCare: a poharak kíméletes, mégis tökéle-
tes tisztaságáért; ReinigerAgent funkció az automatikus
mosószer felismeréshez

PROGRAMOK
Automatikus; Gyors 40° C; Kíméletes; Energiatakaré-
kos; Könnyen tisztítható 50° C; Intenzív 75° C;

SZÁRÍTÁS
Turbothermic légkeveréses szárító rendszer; 
SensorDry szenzoros szárítás 

KOSÁR KIALAKÍTÁSA
3D Evôeszköz mosogató fiók; HighComfort alsó és fel-
sô kosár; nagy méretû „jumbo” csésze tartópolc a
felsô kosárban; megerôsített kosárfogó; 14 teríték

TECHNIKA ÉS MINÔSÉG
AutoSzenzor;
Fûtôszivattyú átfolyó rendszerû vízmelegítéssel; 
Váltott mosogatókaros mosogatás;
20 éves élettartamra tesztelve* 
(*7.500 lefuttatott mosogatóprogramnak felel meg)

BIZTONSÁGI RENDSZER
Waterproof vízkár ellen védô rendszer; kontroll a kijel-
zôn: só és öblítôszer utántöltése, víz be- és kifolyása,
szûrô; Optikai és akusztikus funkció kontroll szabályoz-
ható hangerôvel

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS
230 V / 50 Hz; 2,3 kW / 10A

RENDELHETÔ TARTOZÉK
Kosárbetétek, ápolószerek és CareCollection 
termékek
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Beépíthetô, 45 cm széles mosogatógépek

G 4600 SCi Mosogatógép

KIALAKÍTÁS
Beépíthetô 45 cm széles modell felhasználóbarát
CleanSteel-nemesacél kezelôpanellel; Méretek: szé-
lesség x magasság x mélység:45 cm x 81 cm x 57 cm 

DESIGN ÉS KÉNYELMI FUNKCIÓK
46 dB (A) re1pW; Ergonómikus kezelôfelület; LED-es
programkijelzô

HATÉKONYSÁG ÉS TARTÓSSÁG
EnergiaTakarékos program: 11 l víz és 0,80 kWh áram;
Energiahatékonysági besorolás: A; 
ThermoSpar

KÍMÉLETES TISZTÍTÁS
Perfect GlassCare: a poharak kíméletes, mégis tökéle-
tes tisztaságáért

PROGRAMOK
Automatikus; Gyors 40° C; Kíméletes; Energiatakaré-
kos; Könnyen tisztítható 50° C; Intenzív 75° C;

SZÁRÍTÁS
Turbothermic légkeveréses szárító rendszer

KOSÁR KIALAKÍTÁSA
Evôeszköz mosogató fiók; GOK 45.10: állítható
magasságú felsô kosár 1 db lehajtható csészetartóval; 
GUK 45.20: 1 db lehajtható tüskés betét, 1 db kive-
hetô tüskés betét; 9 teríték

TECHNIKA ÉS MINÔSÉG
EcoSensor Plus; Fûtôszivattyú átfolyó rendszerû
vízmelegítéssel; 20 éves élettartamra tesztelve* 
(*7.500 lefuttatott mosogatóprogramnak felel meg)

BIZTONSÁGI RENDSZER
Waterproof vízkár ellen védô rendszer; Kontrollkijelzôk:
só és öblítôszer utántöltése, víz be- és kifolyása; 
Gyermekzár

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS
230 V / 50 Hz; 2,3 kW / 10A

RENDELHETÔ TARTOZÉK
Kosárbetétek, ápolószerek és CareCollection 
termékek

G 4500 SCi Mosogatógép

KIALAKÍTÁS
Beépíthetô 45 cm széles modell felhasználóbarát
CleanSteel-nemesacél kezelôpanellel
Méretek: szélesség x magasság x mélység:
45 cm x 81 cm x 57 cm 

DESIGN ÉS KÉNYELMI FUNKCIÓK
45 dB (A) re1pW; ComfortClose ajtózár; Ergonómikus
kezelôfelület; Programválasztó gombok praktikus 
elrendezése; 3 állású, hét szegmensre osztott kijelzô;
LED-es programkijelzô; Késleltetett indítás 24 órás idô-
tartamra, hátralévô idô kijelzéssel; Turbó funkció

HATÉKONYSÁG ÉS TARTÓSSÁG
EnergiaTakarékos program: 9 l víz és 0,80 kWh
áram; Energiahatékonysági besorolás: A; ThermoSpar

KÍMÉLETES TISZTÍTÁS
Perfect GlassCare: a poharak kíméletes, mégis tökéle-
tes tisztaságáért; ReinigerAgent funkció az au-
tomatikus mosószer felismeréshez

PROGRAMOK
Automatikus; Gyors 40° C; Kíméletes; Energiatakaré-
kos; Könnyen tisztítható 50° C; Intenzív 75° C;

SZÁRÍTÁS
Turbothermic légkeveréses szárító rendszer

KOSÁR KIALAKÍTÁSA
Evôeszköz mosogató fiók; GOK 45.10: állítható
magasságú felsô kosár 1 db lehajtható csészetartóval; 
GUK 45.40: 1 db lehajtható tüskés betét, 1 db kive-
hetô Comfort-betét, csészetartó, kivehetô pohártartó;
9 teríték

TECHNIKA ÉS MINÔSÉG
EcoSzenzor Plus; Váltott mosogatókaros
mosogatás; Fûtôszivattyú átfolyó rendszerû
vízmelegítéssel; 20 éves élettartamra tesztelve* 
(*7.500 lefuttatott mosogatóprogramnak felel meg)

BIZTONSÁGI RENDSZER
Waterproof vízkár ellen védô rendszer; Kontrollkijelzôk:
só és öblítôszer utántöltése, víz be- és kifolyása; 
Gyermekzár

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS
230 V / 50 Hz; 2,3 kW / 10A

RENDELHETÔ TARTOZÉK
Kosárbetétek, ápolószerek és CareCollection 
termékek

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA EEnneerrggiiaa

hhaattáássffookk AATTiisszzttííttáássii
hhaattáássffookk AA TTiisszzttííttáássii

hhaattáássffookk AASSzzáárrííttáássii
hhaattáássffookk AA SSzzáárrííttáássii

hhaattáássffookk AA

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee

KIALAKÍTÁS
Teljesen integrálható 45 cm széles modell, rejtett keze-
lôpanellel; Méretek: szélesség x magasság x mélység:
45 cm x 81 cm x 57 cm 

DESIGN ÉS KÉNYELMI FUNKCIÓK
45 dB (A) re1pW; ComfortClose ajtózár; Ergonómikus
kezelôfelület; Programválasztó gombok praktikus elren-
dezése; 3 állású, hét szegmensre osztott kijelzô; Késlel-
tetett indítás 24 órás idôtartamra, hátralévô idô kijelzés-
sel; Turbó funkció; Intenzív program csak az alsó
kosárhoz

HATÉKONYSÁG ÉS TARTÓSSÁG
EnergiaTakarékos program: 9 l víz és 0,80 kWh áram;
Energiahatékonysági besorolás: A; ThermoSpar

KÍMÉLETES TISZTÍTÁS
Perfect GlassCare: a poharak kíméletes, mégis tökéle-
tes tisztaságáért; ReinigerAgent funkció az automatikus
mosószer felismeréshez

PROGRAMOK
Automatikus; Gyors 40° C; Kíméletes; Energiatakaré-
kos; Könnyen tisztítható 50° C; Intenzív 75° C;

SZÁRÍTÁS
Turbothermic légkeveréses szárító rendszer

KOSÁR KIALAKÍTÁSA
Evôeszköz mosogató fiók; GOK 45.10: állítható
magasságú felsô kosár 1 db lehajtható csészetartóval; 
GUK 45.40: 1 db lehajtható tüskés betét, 1 db kive-
hetô Comfort-betét, csészetartó, kivehetô pohártartó;
9 teríték

TECHNIKA ÉS MINÔSÉG
EcoSzenzor Plus; Váltott mosogatókaros mosogatás; 
Fûtôszivattyú átfolyó rendszerû vízmelegítéssel;
20 éves élettartamra tesztelve* 
(*7.500 lefuttatott mosogatóprogramnak felel meg)

BIZTONSÁGI RENDSZER
Waterproof vízkár ellen védô rendszer; Kontrollkijelzôk:
só és öblítôszer utántöltése, víz be- és kifolyása; 
Optikai és akusztikus funkció kontroll szabályozható
hangerôvel

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS
230 V / 50 Hz; 2,3 kW / 10A

RENDELHETÔ TARTOZÉK
Kosárbetétek, ápolószerek és CareCollection 
termékek

G 4670 SCVi Mosogatógép

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA TTiisszzttííttáássii

hhaattáássffookk AA SSzzáárrííttáássii
hhaattáássffookk AA

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee
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MasterCool teljesen integrálható hûtô-, fagyasztó készülékek
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MasterCool teljesen integrálható hûtô-, fagyasztó készülékek
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BrilliantLight
A halogénlámpák a hûtôszek-
rény teljes területét megvilágít-
ják, és meleg tónusban jelenítik

meg az élelmiszereket. Az alumínium 
szegélyek fénylô külsôt kölcsönöznek 
a hûtôtérnek. 
• Egyedülálló megvilágítás
• Effekt világítás az oldalfalakon
• Minden szint egyenletes megvilágítása

MasterFresh fiókok 
A páratartalmat szabályozó,
több tároló rekeszre osztott fió-
kok optimális és egyéni tárolási

klímáról gondoskodnak. A közel 0°C-os
hûtôhômérséklet, valamint az élelmiszer 
típusa szerint optimalizálható páratartalom
mellett az élelmiszer hosszabb idôn
keresztül is frissen tartható.
• Elektronikusan vezérelhetô
• Önmagyarázó
• A hûtött áru háromszor hosszabb ideig

frissen tárolható a hagyományos
fiókokhoz képest

• Optimális tárolási klíma

Jégkocka-,vízadagoló* 
A hûtött víz, a friss jégkocka
vagy jégkása adagolása 
a hûtôszekrény ajtaján található

érintôgombos kijelzôvel választható ki.
• Érintôgombos kezelés
• Jégkocka, jégkása vagy hûtött víz

választható
• Megvilágítás

*a kialakítás modellfüggô

TouchControl kezelés
A TouchControl elektronikus
kezelôpanel egy érintôgombok-
kal ellátott sima kezelôfelület. 

A kívánt funkció az érintôgombok megnyo-
másával választható ki. 
• Érintôgombos felület
• LED-es megvilágítású kezelôfelület

Innovatív funkciók 
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MasterCool teljesen integrálható hûtô-, fagyasztó készülékek
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141A kialakítások modellfüggôk.

Kialakítás
Formatervezôink a Miele filozófiát alapul
véve alkották meg a tökéletes funkciona-
litást tartalmazó külsôt, így minden apró
részletet az Ön igényeihez igazítottunk. 

Belsô tér kialakítása
A belsô tér formatervezését az üvegpolco-
kat és az ajtón elhelyezkedô tároló polco-
kat szegélyezô kitûnô minôségû alumínium
profilok uralják. 
• Egységes belsô tér
• Fém belsô tárolók
• Alumínium keretes üvegpolcok
• Vízszintes vonalvezetés

FullAccess fiókrendszer
A teljes hosszukban kihúzható és kezel-
hetô fiókok rendkívül kényelmes tárolási
felületet biztosítanak, így feleslegessé válik
a fagyasztott termékek hosszadalmas 
keresgélése. 
• Teljesen kihúzható rekeszrendszer 

minden MasterCool készülékben 
(FullAccess )

• Egyszerû kezelés
• Könnyû áttekinthetôség

Belsô ajtópolcok
Az ajtó belsô falán található 
fémes belsô tárolók a könnyen
kezelhetô polcrendszernek 

köszönhetôen megkönnyítik a tárolótér 
kialakítását, valamint a hûtôszekrény 
tisztítását. 
• Kivehetô tárolók, fém szegéllyel
• Polcvezetô rendszer
• Drop & Lock tároló rendszer
• Kiemelés nélküli átállítás

TouchControl kezelés
MasterCool készülékeinkben a
visszafogott, mégis igényes ki-
alakítású TouchControl kezelô-

panel ergonómiai szempontból kényelmes
magasságon helyezkedik el. 
• Magától értetôdô kezelés
• Formatervezett kialakítás

Hangfigyelmeztetés
A nyitott ajtóra, a megnövekedett hômér-
sékletre vagy az áramkimaradásra 
a készülék hangjellel figyelmeztet. 
• A hûtött és fagyasztott áru biztonságos

tárolását teszi lehetôvé

Design és kényelem
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MasterCool teljesen integrálható hûtô-, fagyasztó készülékek
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Anyagválasztás
Kitûnô minôségû anyagok, fémbôl készült
fehér belsô tárolók, masszív alumínium 
keretek, kifolyásvédelemmel ellátott 
biztonsági üveg polcok, valamint a fémrá-
csos kosarak és polcok exkluzivitást 
sugároznak.
• Kitûnô minôségû üveg polcok
• Válogatott, karcolásálló mûanyagokból

készült belsô ajtópolcok és fiókok
• Alumínium keretek
• Fém belsô tárolók

Belsô megjelenés
A MasterCool készülékek kialakítását 
a fényben úszó belsô tér, valamint a kiváló
minôségû anyagok alkalmazása jellemzi. 
• Felhasznált anyagok megegyezô színüek
• Rejtett csavarhelyek
• Nincsenek hézagok
• Nincsenek éles sarkok

NoFrost rendszer
A Miele NoFrost rendszerével
gyerekjáték az energiatakaré-
kosság. A fagyasztótér és 

a fagyasztott termékek jegesedése 
a cirkuláló hûtött levegônek köszönhetôen
elôzhetô meg. 
• Nincs többé szükség leolvasztásra
• Idômegtakarítás

MaxLoad ajtó
Az ajtózsanérokat úgy alakítottuk ki, hogy
elbírják a nagy és nehéz ajtók, valamint az
azokon elhelyezett nagy mennyiségû hûtött
áru általi terhelést. Az ajtók kezelése a
nagy ajtónyitási szögnek köszönhetôen
rendkívül kényelmes. 
• 115°-os ajtónyitási szög
• Akár 120 kg-os teherbírás

DynaCool
A DynaCool rendszernek
köszönhetôen hûtôszekrényé-
ben ott tárolhatja az élelmiszert,

ahol csak szeretné. A hûtôtér hátsó falán
elhelyezkedô ventilátor gondoskodik 
a hideg levegô intenzív és egyenletes 
keringtetésérôl. 
• Az élelmiszer elhelyezése tetszôleges

helyen
• Egyenletesebb hômérséklet- és páratar-

talom-eloszlás
• Az élelmiszerek gyorsabb lehûtése

EasyInstall  rendszer
Az egyszerû összeszerelési
rendszernek köszönhetôen 
a készülékek gyors és egyszerû

felállításával idô és költség takarítható
meg. 
• A készülék rögzítése a fülkében

padlóprofilok segítségével
• A bútor elôlapjának könnyed felhelyezése

a szerelôkeretnek köszönhetôen
• A szükséges tartozékokat a szerelôké-

szlet tartalmazza
• Egyszerû kezelés
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MasterCool teljesen integrálható bortemperáló
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Hatékonyság és tartósság

Bortemperáló hûtôszekrény
A bor számára fontos tényezô 
a nyugalom és folyamatosság.
Csak ilyen körülmények között

képes beérni, és elérni a jellegét. A Miele
bortemperáló hûtôk biztosítják azt 
a megfelelô környezetet, amelyben a borok
jól érzik magukat. 
• 3 külön szabályozható temperáló 

tartomány

Üvegajtó
Színezett biztonsági üvegajtó 
• Az UV-szûrô garantálja a bor biztonságát
• Háromszoros üvegezésû ajtó

Klímaosztályok
Mivel a hûtôszekrények a hûtött árutól 
elvont hômérsékletet leadják a környeze-
tüknek, a helyiség hômérsékletének meg
kell felelnie a készüléken megadott klíma-
osztálynak. 
A következô klímaosztályok léteznek:
SN = 10 és 32°C között
N = 16 és 32°C között
ST = 16 és 38°C között 
T = 16 és 43°C között

Kérjük, hogy a hûtôszekrény helyének
kiválasztása során ügyeljen a megadott
környezeti hômérsékletekre, mert a készü-
lék kifogástalan és takarékos funkciója
csak így biztosított. 

Tároló polcok
Nemes borok tárolása nemes fapolcokon
Teleszkóposan kihúzható polcok kitûnô
minôségû fából
• 102 darab palack tárolására alkalmas
• A borosüvegek stabil és biztonságos

tárolása
• Egyedi és optimális térkihasználás

Energiahatékonysági osztály*
Az energia-megtakarítás egyér-
telmû a Mielével. 

*modelltípustól függôen
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MasterCool teljesen integrálható hûtô-, fagyasztó készülékek 

KF 1901 Vi Side by Side készülék

• KIALAKÍTÁS
Teljesen integrálható kétajtós hûtô-fagyasztó 
kombináció, rögzített ajtós technika, ajtónyitás job-
bos; változtatható, ajtónyitási szög: 115°, beépítési 
magasság: 2134 mm, belsô tér anyaga: fehérre 
festett alumínium, állítható magasságú polcok 
és tartók „Drop&Lock” rendszerrel, 2 kompresszor,
2 hûtôkör, a hûtôtér a fagyasztótértôl függetlenül
kikapcsolható, EasyInstall összeszerelési rendszer,
side-by-side összeállításba is építhetô

• „A+” energiahatékonysági osztály, energiafogyasztás
365 nap alatt: 365 kWh, energiafogyasztás 100 l
hasznos térfogatra: 0,21 kWh 24 óra alatt, káros-
anyag mentes, 24 óra alatt fagyasztható mennyiség:
20 kg

• HASZNOS TÉRFOGAT
Hûtôtér: 311 l, MasterFresh zóna: 72 l, 4 csillagos
fagyasztótér: 96 l, összesen: 479 l

• TouchControl elektronikus kezelôpanel, fokra pontos
elektronikus hômérséklet-szabályozás

• HÛTÔTÉR
DynaCool (dinamikus hûtés), NoFrost rendszer, 
Szuperhûtés automatika, leolvasztó automatika, 
BrilliantLight világítási rendszer, biztonsági üvegbôl
készült, átlátszó tároló polcok alumínium szegéllyel, 
3 állítható polc, állítható polcmagasság a Drop&Lock
rendszer segítségével, 1 rögzített tároló polc, 
cseppálló, 1 beakasztható fiók, 1 „MasterFresh” fiók,
2 egymástól függetlenül állítható tároló résszel,
teleszkópos sínen

• 4-CSILLAGOS FAGYASZTÓTÉR
NoFrost rendszer, Szuperfagyasztás automatika,
belsô világítás, 1 nagy, teljesen kihúzható, fém kosár
teleszkópos síneken, 1 kisebb, teljesen kihúzható
fém kosár belül, alumínium szegéllyel, teleszkópos
síneken, 1 jégkockatartó rögzített vízcsatlakozóval, 
1 nap alatt készíthetô jégkocka-mennyiség: 1,1 kg

• AJTÓ BELSÔ KIALAKÍTÁSA
Állítható tárolók „Drop&Lock” rendszerrel, vaj- és
sajttartó, 2 tároló polc alumínium szegéllyel

• ALAPTARTOZÉKOK
vízszûrô, nemesacél vízvezeték (3 m)

• ZAJSZINT
40 dB (A) re1pw

• BIZTONSÁG
Tárolási idô áramkimaradás esetén: 17 óra, optikai
és hangjelzés melegedésnél

• BEÉPÍTÉSI MÉRETEK
M x sz x mély.: 2127 x 902 x 610 mm

• RENDELHETÔ TARTOZÉKOK
Side by Side összeállításhoz: Side by Side Kit,
nemesacél front: nemesacél ajtó, nemesacél jellegû
lábazati szellôzôrács, vízszûrô

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA++

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee

KWT 1611 Vi Side by Side készülék

• KIALAKÍTÁS
Teljesen integrálható bortemperáló készülék,
rögzített ajtós technika, ajtónyitás balos, ajtónyitási
szög: 115°, 3 rétegû, UV-szûrôs üveg hûtôajtó,
beépítési magasság: 2134 mm, belsô tér anyaga: 
fehérre festett alumínium, 1 kompresszor, 3 páro-
logtató, BrilliantLight világítási rendszer, EasyInstall
összeszerelési rendszer, side-by-side összeállításba
is építhetô 

• „A+” energiahatékonysági osztály, energiafogyasztás
365 nap alatt: 332kWh, károsanyag mentes

• HASZNOS TÉRFOGAT
Hûtôtér: 364 liter, tárolási kapacitás: 102 palack

• TouchControl elektronikus kezelôpanel, fokra pontos
elektronikus hômérséklet-szabályozás

• 3 TEMPERÁLÓ ZÓNA
3 egymástól függetlenül temperálható zóna, 
temperálási tartomány: 3-18°C, 14 teljesen 
kihúzható akácfa polc teleszkópos síneken, 
vibrációszegény tárolás, hangulatvilágítás, friss 
levegô bevezetés aktív szénszûrôkön keresztül

• ZAJSZINT: 43 dB (A) re1pw
• BIZTONSÁG

optikai és hangjelzés melegedésnél
• BEÉPÍTÉSI MÉRETEK

M x sz x mély.: 2127 x 597 x 610 mm
• RENDELHETÔ TARTOZÉKOK

Side by Side összeállításhoz: Side by Side Kit, neme-
sacél front: nemesacél ajtó, nemesacél jellegû lábazati
szellôzôrács

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA++

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee
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K 1801 Vi Side by Side készülék

• KIALAKÍTÁS
Teljesen integrálható hûtôszekrény Master Fresh
zónával, rögzített ajtós technika, ajtónyitás jobbos,
változtatható, ajtónyitási szög: 115°, beépítési maga-
sság: 2134 mm, belsô tér anyaga: fehérre festett
alumínium, állítható polcmagasság a Drop&Lock
rendszer segítségével, 1 kompresszor, 1 párologta-
tó, EasyInstall összeszerelési rendszer, side-by-side
összeállításba is építhetô 

• „A+” energiahatékonysági osztály, energiafogyasztás
365 nap alatt: 178 kWh, energiafogyasztás 100 l 
hasznos térfogatra: 0,15 kWh 24 óra alatt, káros-
anyag mentes

• HASZNOS TÉRFOGAT
Hûtôtér: 454 l, MasterFresh zóna: 127 l, 
összesen: 581 l

• TouchControl elektronikus kezelôpanel, fokra pontos
elektronikus hômérséklet-szabályozás

• HÛTÔTÉR
DynaCool (dinamikus hûtés), NoFrost rendszer, 
Szuperhûtés automatika, leolvasztó automatika, 
BrilliantLight világítási rendszer, biztonsági üvegbôl
készült, átlátszó tároló polcok alumínium szegéllyel, 
3 állítható polc, állítható polcmagasság a Drop&Lock
rendszer segítségével, 1 rögzített tároló polc, 
cseppálló, 1 zöldségtároló teleszkópos sínen, 
2 „MasterFresh” fiók teleszkópos sínen

• AJTÓ BELSÔ KIALAKÍTÁSA
Állítható tárolók „Drop&Lock” rendszerrel, vaj- és
sajttartó, 2 tároló polc alumínium szegéllyel

• BIZTONSÁG
Optikai és hangjelzés melegedésnél

• BEÉPÍTÉSI MÉRETEK
M x sz x mély.: 2127 x 750 x 610 mm

• RENDELHETÔ TARTOZÉKOK: Side by Side
összeállításhoz: Side by Side Kit, nemesacél front:
nemesacél ajtó, nemesacél jellegû szellôzôrács 

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA++

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee

F 1471 Vi Side by Side készülék

• KIALAKÍTÁS
Teljesen integrálható fagyasztó jégkocka adagolóval,
ajtónyitás balos, nem változtatható, ajtónyitási
szög:115°, beépítési magasság: 2134 mm, belsô tér
anyaga: fehérre festett alumínium, 1 kompresszor, 
3 párologtató, állítható polcmagasság a Drop&Lock
rendszer segítségével, EasyInstall összeszerelési
rendszer, side-by-side összeállításba is építhetô

• Víz és jegkockaadagolás az ajtón keresztül 
• „B” energiahatékonysági osztály, energiafogyasztás

365 nap alatt: 385kWh, károsanyag mentes
• 4 csillagos fagyasztótér: 190 liter
• TouchControl elektronikus kezelôpanel, fokra pontos

elektronikus hômérséklet-szabályozás
• 4-CSILLAGOS FAGYASZTÓTÉR

NoFrost rendszer, Szuperfagyasztás automatika, 
24 óra alatt fagyasztható mennyiség: 14 kg, Brilliant-
Light világítási rendszer, biztonsági üvegbôl készült,
átlátszó tároló polcok alumínium szegéllyel, 3 állítha-
tó polc, állítható polcmagasság a Drop&Lock rend-
szer segítségével, 2 egymástól függetlenül állítható
tároló résszel, teleszkópos sínen, 1 jégkockatartó
rögzített vízcsatlakozóval,1 nap alatt készíthetô
jégkocka-mennyiség: 1,5 kg 

• ALAPTARTOZÉKOK
vízszûrô, nemesacél vízvezeték (3 m) 

• BIZTONSÁG: tárolási idô áramkimaradás esetén: 
14 óra, optikai és hangjelzés melegedésnél

• BEÉP. MÉRETEK: Mxszxmély.:2127 x 445 x 610 mm
• RENDELHETÔ TARTOZÉKOK: 

Side by Side összeállításhoz: Side by Side Kit, nemes-
acél front: nemesacél ajtó, nemesacél jellegû lábazati
szellôzôrács, vízszûrô

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk BB

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee
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Beépíthetô hûtôk, fagyasztók
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VarioRoom
A VarioRoom rendszerrel ren-
delkezô fagyasztókban egybe-
függô tér is kialakítható, így

nagyméretû élelmiszereket, például parfé-
tortát vagy egy egész pulykát is egyben
fagyaszthat le.

DynaCool
A DynaCool rendszernek
köszönhetôen hûtôszekrényé-
ben ott tárolhatja az élelmiszert,

ahol csak szeretné. A hûtôtér hátsó falán
elhelyezkedô ventilátor gondoskodik 
a hideg levegô intenzív és egyenletes 
keringtetésérôl. 
• Az élelmiszer elhelyezése tetszôleges

helyen
• Egyenletesebb hômérséklet- és páratar-

talom-eloszlás
• Az élelmiszerek gyorsabb lehûtése

Hangjelzés
Hirtelen hômérséklet emelkedésnél, nyitva
maradt ajtónál illetve áramkimaradás
esetén hangjelzéssel hívja fel a készülék 
a figyelmet magára.

NoFrost rendszer
Ha elege van a fagyasztóban
növekvô jégcsapokból, 
válasszon NoFrost-os készü-

léket, melyet soha nem kell leolvasztani,
sôt, minden fiókja elôfagyasztó rekeszként
is használható

Szuperhûtés, szuperfagyasztás
A hûtött/fagyasztott élelmiszerek minôsége
a felmelegedés/kiolvasztás után fôleg attól
függ, milyen gyorsan történt a hûtés. 
A szuperhûtés és a szuperfagyasztás 
funkció bekapcsolásával a hûtôszekrény 
az élelmiszereket hirtelen hûti le a nagy-
bevásárlás után, így ôrizve meg az alapa-
nyagok eredeti minôségét.

PerfectFresh
Ebben a speciális zónában a
sajtok, zöldségek, gyümölcsök
és nyers húsok háromszor 

tovább maradnak frissek, mint egy normál
hûtôszekrényben. Hômérséklete a hûtôzó-
nánál hûvösebb, 0,5 és 3°C közötti, nedves-
ségtartalma pedig állítható (a felsô fiók
száraz, kb. 45% levegô nedvességtartalmú,
alsó rekesz választhatóan száraz vagy ned-
ves levegôjû, max. 90%-os), így teremtve
ideális körülményeket a tároláshoz. 
Ha Önnek hetente csak egyszer jut ideje a
bevásárlásra, a frissentartáshoz használjon
PerfectFresh fiókot.
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Beépíthetô hûtôk, beépíthetô fagyasztók

K 9557 iD-1 Beépíthetô hûtôszekrény

• KIALAKÍTÁS
Teljesen integrálható modell, rögzített ajtós technika,
ajtónyitás jobbos, változtatható, SoftClose (tompított
ajtózárás)

• KÖRNYEZETKÍMÉLÔ HÛTÉS
„A++” energiahatékonyságiosztály, elektronikus hô-
fokszabályozás nyomógombokkal, energiafogyasz-
tás 100 l hasznos térfogatra: 0,13 kWh 24 óra alatt,
113 kWh / 365 nap, káros anyag mentes

• HASZNOS TÉRFOGAT
hûtôtér 176 liter, PerfectFresh (0°C) zóna 60 liter,
összesen 236 liter

• KEZELÔPANEL
Hôfokszabályozó és digitális hôfokkijelzô, szuper-
hûtés automatika, hangjelzés nyitott ajtó esetén,
reteszelés funkció

• HÛTÔTÉR
DynaCool (dinamikus hûtés), LED-es belsô világítás,
leolvasztó automatika, 5 nemesacélperemû tároló
polc törhetetlen üvegbôl, ebbôl 4 állítható magassá-
gú, palacktároló

• PERFECTFRESH (0°C) ZÓNA: 2 teleszkópsíneken 
kihúzható, átlátszó fiók, a felsô fiók száraz, 
az alsó fiók választhatóan száraz vagy nedves fiók

• AJTÓBELSÔ
VarioBord tárolórendszer (állítható, nemesacél kere-
tes, kivehetô szervírozó tálak), önzáródó vaj- és sajt-
tároló rekesz, 1 univerzális boksz (fél méretû szerví-
rozó tálként használható), 1 teljes méretû és 2 fél
hosszúságú tároló polc, palacktartó 

• TARTOZÉK: 2 tojástartó, 1 vajtartó
• BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG: 1400 mm

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA++++

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee

K 122 Ui-1 Beépíthetô hûtôszekrény

• KIALAKÍTÁS
Teljesen integrálható aláépíthetô modell, rögzített
ajtós technika, szellôzés a készülék lábazatán
keresztül, a lábazat magassága és mélysége ál-
lítható, ajtónyitás jobbos, változtatható

• KÖRNYEZETKÍMÉLÔ HÛTÉS
„A+” energiahatékonysági osztály, energiafogyasztás
100 l hasznos térfogatra: 0,34 kWh 24 óra alatt, 
173 kWh / 365 nap, károsanyag-mentes

• HASZNOS TÉRFOGAT
4-csillagos fagyasztótér 15 l, hûtôtér 110 l, 
összesen 125 l

• HÛTÔTÉR
belsô világítás, leolvasztó automatika, 3 állítható 
magasságú tároló felület biztonsági üvegbôl,
részben állítható magassággal, nagy zöldségtároló
doboz kihúzható, biztonsági üvegbôl készült tetôvel

• AJTÓBELSÔ
3 tároló polc, részben állítható magasságú, palack-
tároló krómozott fém vázzal

• TARTOZÉK
tojástartó, jégkocka készítô

• BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG: 820-870 mm

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA++

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee

• KIALAKÍTÁS
Teljesen integrálható modell, csúszózsanéros techni-
ka, ajtónyitás jobbos, változtatható

• KÖRNYEZETKÍMÉLÔ HÛTÉS
„A+”’ energiahatékonysági osztály, elektronikus hô-
fokszabályozás, energiafogyasztás 24 óra alatt, 100 l
hasznos térfogatra: 0,28 kWh, 215 kWh / 365 nap,
káros anyag mentes, fagyasztható mennyiség 24 óra
alatt: 2 kg, tárolási idô áramkimaradás esetén: 
15 óra

• HASZNOS TÉRFOGAT
négy csillagos fagyasztózóna: 16 liter, hûtôtér 194
liter, összesen 210 liter

• KEZELÔPANEL
Hôfokszabályozó és hôfokkijelzô a hûtôtérhez, 
szuperhûtés automatika

• HÛTÔTÉR
belsô világítás, leolvasztó automatika, 5 nemesacél
peremû tároló polc törhetetlen üvegbôl, ebbôl 4 ál-
lítható magasságú, egy osztható, 2 zöldség- és
gyümölcstároló fiók

• AJTÓBELSÔ
önzáródó vaj- és sajttároló rekesz, 2 teljes méretû és
1 fél hosszúságú tároló polc, palacktartó

• TARTOZÉK: 2 tojástartó, jégkocka tál
• BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG: 1225 mm

K 9414 iF Beépíthetô hûtôszekrény

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA++

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee
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• KIALAKÍTÁS
Teljesen integrálható modell, rögzített ajtós technika,
ajtónyitás jobbos, változtatható, 
SoftClose (tompított ajtózárás)

• KÖRNYEZETKÍMÉLÔ HÛTÉS
„A+” energiahatékonysági osztály, energiafogyasztás
100 liter hasznos térfogatra: 0,39 kWh 24 óra alatt,
303 kWh / 365 nap, káros anyag mentes, 24 óra
alatt fagyasztható mennyiség: 18 kg, tárolási idô
áramkimaradás esetén: 34 óra

• HASZNOS TÉRFOGAT
4-csillagos fagyasztótér 211 liter

• KEZELÔPANEL
Elektronikus hômérsékletszabályozás nyomógom-
bokkal, digitális hôfokkijelzô

• 4-CSILLAGOS FAGYASZTÓTÉR
NoFrost rendszer, Szuperfagyasztás automatika, 8
fagyasztófiók átlátszó fronttal, ebbôl 6 teleszkópos,
beakasztható fagyasztótálca, minden rekesz
elôfagyasztó fiókként is használható, fagyasztási
naptár, VarioRoom

• TARTOZÉK
1 jégkocka tál, 2 jégakku

• BIZTONSÁG
Reteszelés, optikai és akusztikus hôriasztás, hang-
jelzés nyitott ajtó esetén

• BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG: 1785 mm

FN 9752 i  Beépíthetô fagyasztó

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA++

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee

• KIALAKÍTÁS
Teljesen integrálható modell, rögzített ajtós technika,
ajtónyitás jobbos, változtatható, SoftClose (tompított
ajtózárás)

• KÖRNYEZETKÍMÉLÔ HÛTÉS
„A+” energiahatékonysági osztály, energiafogyasztás
100 liter hasznos térfogatra: 0,15 kWh 24 óra alatt,
166 kWh / 365 nap, káros anyag mentes

• HASZNOS TÉRFOGAT: hûtôtér 216 liter, Perfect-
Fresh (0°C) zóna 91 liter, összesen 307 liter

• KEZELÔPANEL: Elektronikus hômérsékletszabályo-
zás nyomógombokkal, digitális hôfokkijelzô

• HÛTÔTÉR
DynaCool (dinamikus hûtés), Szuperhûtés automati-
ka, leolvasztó automatika, LED-es belsô tér megvilá-
gítás, tároló felületek teljesen átlátszó biztonsági
üvegbôl nemesacél élvédelemmel, 6 állítható magas-
ságú és 1 fix tároló polc, palacktároló krómozott
fémbôl

• PERFECTFRESH (0°C) ZÓNA: 3 teleszkópsíneken
kihúzható, átlátszó fiók, a felsô fiók száraz, az alsó
kettô választhatóan száraz vagy nedves fiók

• AJTÓBELSÔ
VarioBord tárolórendszer (állítható, nemesacél kere-
tes, kivehetô szervírozó tálak), önzáródó vaj- és sajt-
tároló rekesz, 1 univerzális boksz (fél méretû szerví-
rozó tálként is használható), 1 teljes méretû és 1 fél
hosszúságú tároló és szervírozó tál, 2 palacktartó

• TARTOZÉK: 2 tojástartó, 1 vajtartó
• BIZTONSÁG

Akusztikus jelzés nyitva felejtett ajtó esetén,
reteszelés

• BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG: 1785 mm

K 9757 iD-1 Beépíthetô hûtôszekrény

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA++

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee

F 9552 i-1 Beépíthetô fagyasztószekrény

• KIALAKÍTÁS
Teljesen integrálható modell, rögzített ajtós technika,
ajtónyitás jobbos, változtatható, SoftClose (tompított
ajtózárás)

• KÖRNYEZETKÍMÉLÔ HÛTÉS
„A++” energiahatékonysági osztály, energiafogyasz-
tás 100 l hasznos térfogatra: 0,28 kWh 24 óra alatt,
187 kWh / 365 nap, 24 óra alatt fagyasztható 
mennyiség: 16 kg, tárolási idô áramkimaradás 
esetén: 32 óra, káros anyag mentes

• HASZNOS TÉRFOGAT
4-csillagos fagyasztótér 186 liter

• KEZELÔPANEL
Elektronikus hômérsékletszabályozás nyomógom-
bokkal, digitális hôfokkijelzô

• 4-CSILLAGOS FAGYASZTÓTÉR
Szuperfagyasztás automatika, 6 fagyasztófiók átlát-
szó fronttal, beakasztható fagyasztótálca, minden
rekesz elôfagyasztó fiókként is használható,
fagyasztási naptár, VarioRoom

• TARTOZÉK
1 jégkocka tál, 2 jégakku

• BIZTONSÁG
Reteszelés, optikai és akusztikus hôriasztás, hang-
jelzés nyitott ajtó esetén, jelzés áramkimaradás 
esetén

• BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG: 1400 mm

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA++++

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee
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Beépíthetô hûtô- fagyasztó kombinációk

• KIALAKÍTÁS
Teljesen integrálható, kétajtós modell, csúszó zsané-
ros technika, ajtónyitás jobbos, változtatható, a
hûtôtér a fagyasztótértôl függetlenül kikapcsolható,
optikai és akusztikus jelzés hiba (melegedés) esetén

• KÖRNYEZETKÍMÉLÔ HÛTÉS
„A+” energiahatékonysági osztály, elektronikus hô-
fokszabályozás, energiafogyasztás 100 l hasznos
térfogatra: 0,28 kWh 24 óra alatt, 292 kWh / 365
nap, káros anyag mentes, 24 óra alatt fagyasztható
mennyiség: 10 kg, tárolási idô áramkimaradás ese-
tén: 20 óra

• HASZNOS TÉRFOGAT
hûtôtér 231 liter, négy csillagos fagyasztózóna: 57
liter, összesen 288 liter

• KEZELÔPANEL
Hôfokszabályozó és hôfokkijelzô külön a hûtô- és
fagyasztó részhez

• HÛTÔTÉR
DynaCool (dinamikus hûtés), belsô világítás, 5
nemesacél peremû, állítható tároló polc törhetetlen
üvegbôl, ebbôl 1 osztható, 1 fix tároló polc, 2 zöld-
ség- és gyümölcstároló fiók

• 4-CSILLAGOS FAGYASZTÓTÉR
szuperfagyasztás automatika, 2 fagyasztófiók átlát-
szó fronttal, beakasztható fagyasztótálca, minden
rekesz elôfagyasztó fiókként is használható

• AJTÓBELSÔ
önzáródó vaj- és sajttároló rekesz, 1 teljes méretû 
és 1 fél hosszúságú tároló polc, 2 palacktartó

• TARTOZÉK: 2 tojástartó, 1 jégkocka tál, 2 jégakku
• BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG: 1785 mm

KF 9712 iD Beépíthetô hûtô-fagyasztó

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA++

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee

• KIALAKÍTÁS: 
Teljesen integrálható, kétajtós modell, csúszó zsané-
ros technika, ajtónyitás jobbos, változtatható, a
hûtôtér a fagyasztótértôl függetlenül kikapcsolható,
optikai és akusztikus jelzés hiba (melegedés) esetén

• KÖRNYEZETKÍMÉLÔ HÛTÉS: 
„A+” energiahatékonysági osztály, elektronikus 
hôfokszabályozás, energiafogyasztás 100 l hasznos
térfogatra: 0,30 kWh 24 óra alatt, 303 kWh / 365 nap,
káros anyag mentes, 24 óra alatt fagyasztható 
mennyiség: 12 kg, tárolási idô áramkimaradás ese-
tén: 30 óra

• HASZNOS TÉRFOGAT
hûtôtér 200 liter, négy csillagos fagyasztózóna: 
81 liter, összesen 281 liter

• KEZELÔPANEL
Hôfokszabályozó és hôfokkijelzô külön a hûtô- és
fagyasztó részhez

• HÛTÔTÉR
DynaCool (dinamikus hûtés),belsô világítás, 5
nemesacél peremû tároló polc törhetetlen üvegbôl,
ebbôl 4 állítható magasságú, 2 zöldség- és
gyümölcstároló fiók

• 4-CSILLAGOS FAGYASZTÓTÉR
szuperfagyasztás automatika, 3 fagyasztófiók átlát-
szó fronttal, beakasztható fagyasztótálca, minden
rekesz elôfagyasztó fiókként is használható

• AJTÓBELSÔ
önzáródó vaj- és sajttároló rekesz, 2 teljes méretû 
és 1 fél hosszúságú tároló polc, palacktartó

• TARTOZÉK: 2 tojástartó, 1 jégkocka tál, 2 jégakku
• BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG: 1785 mm

KF 9713 iD Beépíthetô hûtô-fagyasztó

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA++

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee

• KIALAKÍTÁS: 
Teljesen integrálható, kétajtós modell, rögzített ajtós
technika, ajtónyitás jobbos, változtatható, 1 aggre-
gátor mágnesszelepes technikával – a hûtôtér a
fagyasztótértôl függetlenül kikapcsolható, optikai és
akusztikus jelzés hiba (melegedés) esetén

• KÖRNYEZETKÍMÉLÔ HÛTÉS: 
„A++” energiahatékonysági osztály, elektronikus hôfok-
szabályozás, energiafogyasztás 100 l hasznos térfogat-
ra: 0,21 kWh 24 óra alatt, 216 kWh / 365 nap, káros
anyag mentes, 24 óra alatt fagyasztható mennyiség: 
14 kg, tárolási idô áramkimaradás esetén: 30 óra

• HASZNOS TÉRFOGAT
hûtôtér 200 liter, négy csillagos fagyasztózóna: 
81 liter, összesen 281 liter

• KEZELÔPANEL
Érintôgombos, fokpontosságú digitális  hômérséklet-
szabályozás a hûtô és a fagyasztórész számára 

• HÛTÔTÉR
DynaCool (dinamikus hûtés), leolvasztó automatika,
belsô világítás, nemesacél kerettel ellátott, teljes
mértékben átlátszó biztonsági üvegbôl készült tároló
polcok, 4 állítható tároló polc, amelybôl 1 osztható, 
1 fix tároló polc, 2 zöldség- és gyümölcstároló fiók

• 4-CSILLAGOS FAGYASZTÓTÉR
szuperfagyasztás automatika, 3 fagyasztófiók átlát-
szó fronttal, rögzíthetô fagyasztótálca, minden
rekesz elôfagyasztó fiókként is használható

• AJTÓBELSÔ: önzáródó vaj- és sajttároló rekesz, 
2 teljes méretû és 1 fél hosszúságú tároló polc, 
1 palacktartó

• TARTOZÉK: 2 tojástartó, 1 jégkocka tál, 2 jégakku
• BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG: 1772 mm

KF 9723 iD-1 Beépíthetô hûtô-fagyasztó

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA++++

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee
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• KIALAKÍTÁS: Teljesen integrálható, kétajtós modell,
rögzített ajtós technika, ajtónyitás jobbos, változtat-
ható, SoftClose, 1 aggregátor, a hûtôtér a fagyasztó-
tértôl függetlenül kikapcsolható, optikai és akusztikus
jelzés melegedés esetén, reteszelés funkció, áramki-
maradás jelzése, hangjelzés nyitott ajtó esetén

• KÖRNYEZETKÍMÉLÔ HÛTÉS
„A+” energiahatékonysági osztály, elektronikus hô-
fokszabályozás nyomógombokkal, energiafogyasztás
100 l hasznos térfogatra: 0,29 kWh 24 óra alatt, 
277 kWh / 365 nap, káros anyag mentes, fagyasztha-
tó mennyiség 24 óra alatt: 10 kg, tárolási idô: 30 óra

• HASZNOS TÉRFOGAT
hûtôtér 200 l, négy csillagos fagyasztózóna: 62 l,
összesen 262 l

• HÛTÔTÉR
DynaCool, szuperhûtés automatika, leolvasztó 
automatika, LED-es belsô világítás, 3 nemesacél
peremû, állítható tároló polc törhetetlen üvegbôl,
ebbôl 1 osztható, 1 fix tároló polc

• 4-CSILLAGOS FAGYASZTÓTÉR: NoFrost rendsz-
er, szuperfagyasztás automatika, 3 fagyasztófiók
átlátszó fronttal, beakasztható fagyasztótálca, 
minden rekesz elôfagyasztó fiók is, fagyasztási naptár, 
2 zöldség- és gyümölcstároló fiók, palacktároló

• AJTÓBELSÔ: VarioBord tárolórendszer (állítható, 
nemesacél keretes, kivehetô szervírozó tálak),
önzáródó vaj- és sajttároló rekesz, 1 univerzális 
boksz (fél méretû szervírozó tál), 1 teljes méretû 
és 2 fél hosszúságú tároló polc, palacktartó

• TARTOZÉK
2 tojástartó, 1 vajtartó, 1 jégkocka tál, 2 jégakku

• BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG: 1785 mm

KFN 9753 iD Beépíthetô hûtô-fagyasztó

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA++

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee

• KIALAKÍTÁS
Teljesen integrálható, kétajtós modell, rögzített ajtós
technika, ajtónyitás jobbos, változtatható, SoftClose,
1 aggregátor, a hûtôtér a fagyasztótértôl függetlenül
kikapcsolható, optikai és akusztikus jelzés melege-
dés esetén, reteszelés funkció, áramkimaradás
jelzése, hôfokszabályozó és digitális hôfokkijelzô

• KÖRNYEZETKÍMÉLÔ HÛTÉS
„A+” energiahatékonysági osztály, elektronikus hôfok-
szabályozás nyomógombokkal, energiafogyasztás 
100 l hasznos térfogatra: 0,31 kWh 24 óra alatt, 
297 kWh / 365 nap, káros anyag mentes, fagyaszt-
ható mennyiség 24 óra alatt: 10 kg, tárolási idô: 20 óra

• HASZNOS TÉRFOGAT
hûtôtér 140 l, PerfectFresh zóna 67 l, négy csillagos
fagyasztózóna: 57 l, össz: 264 l

• HÛTÔTÉR: DynaCool, szuperhûtés automatika, leol-
vasztó automatika, LED-es belsô világítás, 4 nemes-
acél peremû, állítható tároló polc törhetetlen üvegbôl,
ebbôl 1 osztható, 1 fix tároló polc

• PERFECTFRESH ZÓNA: 2 teleszkópsíneken kihúz-
ható, átlátszó fiók, a felsô fiók száraz, az alsó fiók 
választhatóan száraz vagy nedves fiók

• 4-CSILLAGOS FAGYASZTÓTÉR: szuperfagyasz-
tás automatika, 2 fagyasztófiók átlátszó fronttal, bea-
kasztható fagyasztótálca, minden rekesz elôfagyasz-
tó fiókként is használható, fagyasztási naptár

• AJTÓBELSÔ: VarioBord tárolórendszer (állítható,
nemesacél keretes, kivehetô szervírozó tálak), 
önzáródó vaj- és sajttároló rekesz, 1 univerzális
doboz, fél hosszúságú tároló polc, palacktartó

• TARTOZÉK: 2 tojástartó, 1 jégkocka tál, 2 jégakku
• BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG: 1785 mm

KF 9757 iD Beépíthetô hûtô-fagyasztó

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA++

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee
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A bor minôségét alapvetôen meghatározza a tárolás. 
A borban található szerves vegyületek, mikroorganizmusok folyamatos
kölcsönhatásban állnak egymással. Szakszerû tárolás esetén a bor
nemcsak megôrzi a minôségét, hanem fejlôdik is. 

A borok tárolásánál általános szabály, hogy a vörösborokat „melegen”,
a fehérborokat hûtve szervírozzuk. A túlhûtött boroknál a zamat nem 
érzékelhetô megfelelôen, a kívánatosnál melegebb boroknál pedig az
alkohol elnyomja az ital ízét.

Nyugodtan fejlôdhet a bor
A hirtelen hômérsékletváltozás stresszt
okoz a bornak, fejlôdését megtöri. 
Hosszabb tárolási idô mellett ezért 
különösen nagy jelentôsége van az állandó
hômérsékletnek, melyrôl a Miele bortároló
hûtôben az 5-22°C között beállítható 
elektronika gondoskodik. Így a bor hôinga-
dozásoktól védve fejlôdhet egyre tökélete-
sebbé.

Mindent egy pillantás alatt
A tárolt borok jó áttekinthetôsége érdeké-
ben a nemes bükkfalécen címketartó is
található. Így Ön egy pillantás alatt láthatja,
melyik bort melyik polcra helyezte, nem
kell keresgéléssel tölteni az idôt.

Friss levegô a friss íz érdekében
Az egyenletes páratartalom a parafa dugó
folyamatos nedvesen tartása miatt kiemelt
fontosságú. Ha ugyanis a dugó külsô része
kiszárad, akkor átengedi a levegôt, 
és a bor ecetté oxidálódik. A Miele erre is
megoldást kínál: a beépített dinamikus
hûtôrendszer gondoskodik a minden szin-
ten azonos és megfelelô mértékû páratar-
talomról. Kifinomult technika a tökéletes íz
érdekében.
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Bortemperáló hûtôszekrények
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• KIALAKÍTÁS
Ajtónyitás jobbos, változtatható, nemesacél készü-
lékház, üveg ajtó

• KÖRNYEZETKÍMÉLÔ HÛTÉS
Energiafogyasztás 100 l hasznos térfogatra: 
0,22 KWh 24 óra alatt, 332 kWh / 365 nap 

• HASZNOS TÉRFOGAT
422 l, max. 143 db palack egyidejû tárolására, ebbôl
36 a felsô, 45 a középsô és 62 az alsó hôfokzónába
tehetô

• KEZELÔPANEL
Nyomógombos hômérsékletszabályozó, digitális 
hôfok kijelzés, hangjelzés BE/KI gomb

• BORTÁROLÓTÉR
Leolvasztó automatika, mindhárom zónában +5°C
és +20°C között szabadon beállítható hômérséklet,
mindhárom zóna saját belsô világítással, DynaCool
hûtéssel (dinamikus hûtés), fûtéssel és aktív szén
szûrôs friss levegô beeresztéssel rendelkezik,
Teleszkóposan kihúzható fa rácsok (2 a felsô, 3 a
középsô, 5 az alsó zónában), vibrációszegény
tárolás, ajtózár

• MÉRETEK
185,5 x 66 x 67,43 (Mag. x szél. x mélys.)

KWT 4974 SG ED Bortemperáló szekrény

• KIALAKÍTÁS
Üvegajtós aláépíthetô modell, ajtónyitás jobbos, vál-
toztatható, szellôzés a készülék lábazatán keresztül

• KÖRNYEZETKÍMÉLÔ HÛTÉS
Energiafogyasztás 100 l térfogatra: 0,48 kWh/ 24
óra alatt, 220 kWh / 365 nap

• HASZNOS TÉRFOGAT
összesen 126 l

• BORTÁROLÓTÉR
Két, egymástól függetlenül szabályozható hômér-
sékletû borhûtô rész, maximum 38 palack részére,
kikapcsolható belsô megvilágítás, DynaCool 
(dinamikus) hûtés, frisslevegô bevezetés aktív szén
szûrôn keresztül, 3 kihúzható polc akácfából,
vibrációszegény tárolás, +5°C és +20°C között beál-
lítható hômérséklet

• BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG
820 – 870 mm

KWT 4154 UG-1 Bortemperáló hûtôszekrény
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Szabadon álló, design hûtôszekrények és fagyasztók
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157A kialakítások modellfüggôk.

VarioRoom
A VarioRoom rendszerrel ren-
delkezô fagyasztókban egybe-
függô tér is kialakítható, így

nagyméretû élelmiszereket, például parfé-
tortát vagy egy egész pulykát is egyben
fagyaszthat le.

EasyOpen ajtónyitás
Bizonyára Ön is tapasztalta már, idônként
milyen nehezen nyílik ki a mélyhûtô ajtaja.
Ez a fagyasztótérben fellépô alacsony 
nyomás miatt van, ami az ajtó bezárása
után szinte azonnal kialakul. Az ajtó
könnyû nyitása érdekében kifejlesztettük
az EasyOpen ajtónyitási rendszert, 
mely még idôsek részére is kényelmes 
megoldást nyújt.

IceMaker
Az IceMaker vezetékes vízbôl, 
automatikusan készíti a friss
jégkocákat, akár 1,1 kg/nap

mennyiségben is, illetve 3 kilogrammnyit
tárol (ez kb. 100 db jégkockát jelent).

Hangjelzés
Hirtelen hômérséklet emelkedésnél, nyitva
maradt ajtónál illetve áramkimaradás
esetén hangjelzéssel hívja fel a készülék 
a figyelmet magára.

NoFrost rendszer
Ha elege van a fagyasztóban
növekvô jégcsapokból, 
válasszon NoFrost-os készü-

léket, melyet soha nem kell leolvasztani,
sôt, minden fiókja elôfagyasztó rekeszként
is használható

DynaCool
A DynaCool rendszernek
köszönhetôen hûtôszekrényé-
ben ott tárolhatja az élelmiszert,

ahol csak szeretné. A hûtôtér hátsó falán
elhelyezkedô ventilátor gondoskodik 
a hideg levegô intenzív és egyenletes 
keringtetésérôl. 
• Az élelmiszer elhelyezése tetszôleges

helyen
• Egyenletesebb hômérséklet- és páratar-

talom-eloszlás
• Az élelmiszerek gyorsabb lehûtése

Szuperhûtés, szuperfagyasztás
A hûtött/fagyasztott élelmiszerek minôsége
a felmelegedés/kiolvasztás után fôleg attól
függ, milyen gyorsan történt a hûtés. 
A szuperhûtés és a szuperfagyasztás 
funkció bekapcsolásával a hûtôszekrény 
az élelmiszereket hirtelen hûti le a nagy-
bevásárlás után, így ôrizve meg az alapa-
nyagok eredeti minôségét.

PerfectFresh
Ebben a speciális zónában a
sajtok, zöldségek, gyümölcsök
és nyers húsok háromszor 

tovább maradnak frissek, mint egy normál
hûtôszekrényben. Hômérséklete a hûtôzó-
nánál hûvösebb, 0,5 és 3°C közötti, nedves-
ségtartalma pedig állítható (a felsô fiók
száraz, kb. 45% levegô nedvességtartalmú,
alsó rekesz választhatóan száraz vagy ned-
ves levegôjû, max. 90%-os), így teremtve
ideális körülményeket a tároláshoz. 
Ha Önnek hetente csak egyszer jut ideje a
bevásárlásra, a frissentartáshoz használjon
PerfectFresh fiókot.
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Szabadon álló, design hûtôszekrények és fagyasztók

KWTN 14826 SDE ED Side by Side készülék

• Kétajtós Side by Side készülék nemesacél készülék-
házzal, egy kompresszoros mágnesszelepes techni-
ka, Easy-Open ajtónyitás, SoftClose ajtózáródás, 
balos, változtatható ajtónyitás, állítható magasságú
kerekek, Side by Side összeállításban csak bal 
oldalra építhetô

• „A” energiahatékonysági osztály, energiafogyasztás
100 l hasznos térfogatra: 0,38 kWh 24 óra alatt, 
340 kWh / 365 nap, károsanyag mentes, 24 óra alatt
fagyasztható mennyiség: 14 kg, tárolási idô áramki-
maradás esetén: 31 óra

• Hasznos térfogat: bortároló tér 128 liter, 4-csillagos
fagyasztótér 119 liter, összesen 247 l

• Szenzorgombos érintôfelületes vezérlés, C° fok pon-
tosságú elektronikus hûtôtér hôfokszabályozás és
digitális hô fokkijelzés a bortemperáló és fagyasztó
zónához, 2 bortemperáló zóna, optikus és akuszti-
kus hômérsékletriasztás, akusztikus ajtórisztás

• BORTÁROLÓ TÉR: leolvasztó automatika, minden
zóna egyéni hôfok szabályozása +5°C-tól +20°C-ig,
DynaCool, vibrációszegény tárolás, belsô tér fûtés
alacsonyabb külsô környezeti hôfok esetére, LED
belsô világítás, 1 kihúzható akácfa rács teleszkópsí-
nen, 1 kihúzható akácfa rács, friss levegô bevezetés
aktív szén szûrôn keresztül, címketartó fémbôl

• 4-CSILLAGOS FAGYASZTÓTÉR: NoFrost rendsz-
er, Superfrost-Automata rendszer, ICE-Maker, 3
rekesz átlátszó frontfelülettel, mindegyik elôfagyasztó
rekeszként is használható, 1 fél fagyasztófiók, bea-
kasztható fagyasztótálca, fagyasztási naptár

• TARTOZÉKOK: 2 hûtôakku, 1,5 m-es vízbevezetôcsô
• MÉRETEK: M x sz x mély.: 1852 x 600 x 630 mm

K 14820 SD ED Side by Side készülék

• Egyajtós készülék nemesacél készülékházzal, 
Easy-Open ajtónyitás fém ajtófogóval, ajtónyitás job-
bos, változtatható, állítható magasságú kerekek, Side
by Side összeállításban csak jobb oldalra építhetô

• „A+” energiahatékonysági osztály, elektronikus
hômérsékletszabályozás, energiafogyasztás 
100 l hasznos térfogatra: 0,11 kWh 24 óra alatt, 
148 kWh / 365 nap

• Hûtôtér 391 liter
• Szenzorgombos érintôfelületes vezérlés, C° fok 

pontosságú elektronikus hûtôtér hôfokszabályozás
C° fok pontosságú digitális hôfokkijelzés

• HÛTÔTÉR: Belsô világítás LED-del, leolvasztó 
automatika, DynaCool, ActiveAirClean-Filter, 
Szuperhûtés, Tároló polc teljesen átlátszó biztonsági
üveggel nemesacél szegéllyel, 6 rugalmasan 
variálható tárolópolc, melyek közül 1 osztható, 
Krómozott fém palacktároló, 2 teleszkópsínen 
teljesen kihúzható gyümölcs-, és zöldségtároló

• VarioBord polcrendszer, egyenként kivehetô, tetszés
szerint variálható elemekkel, 1 vaj és sajttartó, 
1 univerzális edény, 1 fél univerzális tárolódoboz, 
1 teljes ajtószélességû tárolódoboz, 2 palacktároló

• TARTOZÉKOK: 2 tojástartó
• MÉRETEK: M x sz x mély.: 1850 x 600 x 630 mm

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA++

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee

K 14827 SD ED Side by Side készülék

• Egyajtós Side by Side, nemesacél készülékház, 
Easy-Open ajtónyitás, SoftClose ajtózáródás, jobbos,
változtatható ajtónyitás, Side by Side összeállításban
csak jobb oldalra építhetô

• „A+” energiahatékonysági osztály, energiafogyasztás
100 l hasznos térfogatra: 0,13 kWh 24 óra alatt, 
169 kWh / 365 nap, károsanyag mentes

• Hûtôtér: 241 liter, PerfectFresh zóna 117 liter, 
összesen 358 liter

• Szenzorgombos érintôfelületes vezérlés, C° fok 
pontosságú elektronikus hûtôtér hôfokszabályozás
és digitális hôfokkijelzés a PerfectFresh- és hûtôzó-
nához, optikus és akusztikus hômérsékletriasztás,
akusztikus ajtórisztás

• HÛTÔTÉR: Belsô világítás, leolvasztó automatika, 
DynaCool, ActiveAirClean-Filter, Szuperhûtés, tároló
polc teljesen átlátszó biztonsági üveggel nemesacél
szegéllyel, 5 variálható tárolópolc, melyek közül 
1 osztható, Krómozott fém palacktároló, 1 rögzített
tároló

• PERFECTFRESH ZÓNA: 3 teleszkópsínen teljesen
kihúzható átlátszó PerfectFresh fiók, Alacsony
páratartalmú felsô fiók, szabályozható páratartalmú
alsó fiókok

• AJTÓBELSÔ: VarioBord tárolórendszer variálható
nemesacél tartókeretekkel és kivehetô, átlátszó
mûanyagból készült tárolópolccal, 1 vaj- és sajttartó,
1 univerzális tárolódoboz, fél méretben tárolópolc-
ként is használható, 1 fél tárolópolc, 2 palacktároló

• TARTOZÉKOK: 2 tojástartó
• MÉRETEK: M x sz x mély.:1850 x 600 x 630 mm

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA++

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee
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159A kialakítások modellfüggôk.

K 12820 SD EDt Szabadon álló hûtô

• KIALAKÍTÁS: Side by Side, szabadon álló készülék
nemesacél nemesacél készülékfronttal, festett ezüst-
szürke oldalfalakkal, EasyOpen ajtónyitás, jobbos, 
változtatható ajtónyitás. Side by Side felállitás eseten
jobb oldalt

• KÖRNYEZETKÍMÉLÔ HÛTÉS
„A+” energiahatékonysági osztály, energiafogyasztás
100 l hasznos térfogatra: 0,10 kWh 24 óra alatt, 
148 kWh / 365 nap, károsanyagmentes

• HASZNOS TÉRFOGAT: Hûtôtér 390 liter
• KEZELÔPANEL: Elektronikus hôfokszabályozás, 

nyomógombos hôfokszabályozó a hûtôtérhez, 
a hûtôtér hôfokának kijelzése

• HÛTÔTÉR: DynaCool, automata szuperhûtés, 
leolvasztó automatika, belsô világítás, tároló polc 
teljesen átlátszó biztonsági üveggel nemesacél sze-
géllyel, 6 rugalmasan variálható tároló polc, melyek
közül 1 osztható, krómozott fém palacktároló, 2 te-
leszkópsínen teljesen kihúzható gyümölcs-, és zöld-
ségtároló, 1 vaj-és sajttartó, 2 tárolópolc, 2 palack-
tároló

• TARTOZÉKOK: 2 tojástartó
• MÉRETEK: M x sz x mély.: 1850 x 600 x 630 mm

FN 12827 S EDt Fagyasztószekrény

• KIALAKÍTÁS: Side by Side, szabadon álló fagyasz-
tószekrény nemesacél készülékfronttal, festett ezüst-
szürke oldalfalakkal, EasyOpen ajtónyitás, oldalfal-
fûtés jobb oldalt, Side by Side felállítás esetén bal
oldalt, ajtónyitás balos, változtatható

• KÖRNYEZETKÍMÉLÔ HÛTÉS
„A+” energiahatékonysági osztály, elektronikus
hômérsékletszabályozás, energiafogyasztás 365 nap
alatt: 314 kWh, energiafogyasztás 100 liter hasznos
térfogatra: 0,33 kWh 24 óra alatt, 
314 kWh / 365 nap, károsanyagmentes

• HASZNOS TÉRFOGAT: 4-csillagos fagyasztótér
261 liter

• KEZELÔPANEL: Elektronikus hôfokszabályozás, 
nyomógombos hôfokszabályozó a hûtôtérhez, 
a hûtôtér hôfokának kijelzése

• 4 CSILLAGOS FAGYASZTÓTÉR
NoFrost rendszer, 24 óra alatt fagyasztható mennyi-
ség: 20 kg, Szuperfagyasztás gomb, 7+1 fagyasztó-
fiók átlátszó fronttal (1 keskeny), VarioRoom: kivehetô
elválasztó fal nagyobb élelmiszerek fagyasztásához,
tárolási idô áramkimaradás esetén: 43 óra, optikus
és akusztikus hômérséklet – és ajtóriasztás

• TARTOZÉKOK: 2 jégakku, 1 jégkocka tál
• MÉRETEK: M x sz x mély.: 1850 x 600 x 630 mm

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA++

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA++

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee
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• Kétajtós készülék nemesacél készülékházzal, 
Easy-Open ajtónyitás, SoftClose ajtózáródás, 
ajtónyitás jobbos, változtatható, két kompresszoros
mágnesszelepes technika

• „A+” energiahatékonysági osztály, energiafogyasztás
100 liter hasznos térfogatra: 0,22 kWh 24 óra alatt,
336 kWh / 365 nap, károsanyag-mentes, 24 óra
alatt fagyasztható mennyiség: 7 kg, tárolási idô
áramkimaradás esetén: 21 óra

• 4-csillagos fagyasztótér 84 liter, hûtôtér 327 liter,
összesen 411 liter

• Érintômezôs kezelôpanel, C° fok pontosságú 
hôfokszabályozás és digitális hôfokkijelzés a hûtô 
és a fagyasztózónákhoz, optikus és akusztikus
hômérséklet- és ajtóriasztás

• HÛTÔTÉR: Belsô világítás, automatikus leolvasztás, 
DynaCool, Active AirClean filter, 5 tároló felület biz-
tonsági üvegbôl, részben állítható magasságú, ebbôl
egy osztható, krómozott palacktartó rész, 2 görgô-
kön vezethetô gyümölcs és zöldségtároló fiók

• 4-CSILLAGOS FAGYASZTÓTÉR: NoFrost rendsz-
er, Szuperfagyasztás automatika, 2 átlátszó
fagyasztó fiók, minden rekesz elôfagyasztó reke-
szként is használható, élelmiszer jelölô rendszer
fagyasztási naptárral

• AJTÓBELSÔ: VarioBord polcrendszer, 1 önzáró vaj-
és sajttartó, 1 univerzális tárolódoboz, fél méretû
tárolópolcként használható,1 fél méretû tárolópolc, 
2 teljes méretû tároló polc, 1 palacktároló

• TARTOZÉKOK: 2 tojástartó / 1 jégkockatartó / 2
hûtôakku

• MÉRETEK: M x sz x mély.: 1860 x 750 x 630 mm

KFN 14842 SD ED Szabadon álló hûtô-fagyasztó

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA++

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee

• KIALAKÍTÁS: Kétajtós készülék nemesacél
készülékházzal, Easy-Open ajtónyitás, SoftClose
ajtózáródás, ajtónyitás jobbos, változtatható, egy
kompresszoros mágnesszelepes technika

• KÖRNYEZETKÍMÉLÔ HÛTÉS: „A+” energiahaté-
konysági osztály, energiafogyasztás 100 liter hasznos
térfogatra: 0,24 kWh 24 óra alatt, 317 kWh / 365 nap,
károsanyagmentes, 24 óra alatt fagyasztható mennyi-
ség: 14 kg, tárolási idô áramkimaradás esetén: 30 óra

• HASZNOS TÉRFOGAT: 4-csillagos fagyasztótér 89
liter, hûtôtér 275 liter, összesen 364 liter

• KEZELÔPANEL: Szenzorgombos érintôfelületes
vezérlés, C° fok pontosságú hôfokszabályozás és
digitális hôfokkijelzés a hûtô és a fagyasztó-
zónákhoz, optikus és akusztikus hômérséklet- és
ajtóriasztás

• HÛTÔTÉR: Belsô világítás, automatikus leolvasztás, 
DynaCool, Active AirClean filter, Superhûtés, 5 tároló
felület biztonsági üvegbôl, részben állítható magas-
ságú, ebbôl egy osztható, palacktartó rész, 2 görgô-
kön vezethetô gyümölcs és zöldségtároló fiók

• 4-CSILLAGOS FAGYASZTÓTÉR: NoFrost rendsz-
er, 3 átlátszó fagyasztó fiók, minden rekesz
elôfagyasztó rekeszként is használható, 1 fél
fagyasztófiók, beakasztható fagyasztótálca, élelmisz-
er jelölô rendszer fagyasztási naptárral

• AJTÓBELSÔ: VarioBord polcrendszer, 1 vaj- és 
sajttartó, 1 univerzális edény, 1 fél univerzális 
tárolódoboz, 1 teljes ajtószélességû tárolódoboz, 
2 palacktároló

• TARTOZÉKOK: 2 tojástartó / 2 hûtôakku
• MÉRETEK: M x sz x mély.: 2011 x 600 x 630 mm

KFN 14923 SD ED Szabadon álló hûtô-fagyasztó

EEnneerrggiiaa
hhaattáássffookk AA++

EEnneerrggiiaa  ccíímmkkee
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Beépíthetô sütôk
Mûszaki adatok

Típus / Modell megnevezése

Energiahatékonysági osztály1)

A-tól (alacsony) G-ig (legmagasabb) fogyasztás

Energiafelhasználás1) 2)

Konvencionális sütésnél kWh

Hôlégkeverés/forró levegô kWh

Pirolitikus öntisztítás kWh

Hasznos térfogat1) l

Típus

Kicsi

Közepes

Nagy

Sütés idôtartama1)

Konvencinális sütésnél min.

Hôlégkeverésnél / forró levegônél min.

Legnagyobb sütôtepsi mérete cm2

Kivitel

Méretek

Készülék méretek magasság cm

szélesség cm

mélység cm

Beépítési méretek magasság cm

szélesség cm

mélység cm

Belsô méretek magasság cm

szélesség cm

mélység cm

Készülékmélység nyitott ajtónál cm

Nettó súly3) kg

Elektromos csatlakozás

Feszültség V

Csatlakozási érték W

Biztosíték A

Frekvencia Hz

Gyártó neve és címe

Magyarázat

H 4810 B

A

0,98

0,99

–

66

–

–

n

48

49

1.360

Beépíthetô sütô

58

54,7

54,8

59,3 - 59,5

56,0 - 56,8

55,5

38,6

41,6

41,3

102

40,4

230

3.500

16

50

H 5241 B

A

1,02

0,95

–

66

–

–

n

54

50

1.360

Beépíthetô sütô

58

54,7

54,8

59,3 - 59,5

56,0 - 56,8

55,5

38,6

41,6

41,3

102

40,4

230

3.500

16

50

H 5241 BP

A

1,09

0,99

3,9

66

–

–

n

56

50

1.360

Beépíthetô sütô

58

54,7

54,8

59,3 - 59,5

56,0 - 56,8

55,5

38,6

41,6

41,3

102

42,6

230

3.600

16

50

H 5461 B

A

1,02

0,95

–

66

–

–

n

56

50

1.360

Beépíthetô sütô

58

54,7

54,8

59,0 - 59,5

56,0 - 56,8

55,5

38,6

41,6

41,3

102

41,5

230

3.700

16

50

Miele & Cie. GmbH. & Co., Németország, Postfach, 33325 Gütersloh

n Igen, létezik
1) Értékek az EN 50304 szabvány alapján. A sütés idôtartamánál a konvencionális (alsó-felsô hô) sütésnél 180°C-ra, a hôlégkeverésnél/forró levegônél 160°C-ra történô 

felmelegítés idôtartama eyg standardizált sütési töltettel.
2) Értékek az EN 60704 szabvány alapján. 
3) Ügyeljen rá, hogy a bútor, melybe a készüléket be szeretné építeni, megfelelô teherbírású legyen.

A módosítás joga fenntartva.
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Típus / Modell megnevezése

Energiahatékonysági osztály1)

A-tól (alacsony) G-ig (legmagasabb) fogyasztás

Energiafelhasználás1) 2)

Konvencionális sütésnél kWh

Hôlégkeverés/forró levegô kWh

Pirolitikus öntisztítás kWh

Hasznos térfogat1) l

Típus

Kicsi

Közepes

Nagy

Sütés idôtartama1)

Konvencinális sütésnél min.

Hôlégkeverésnél / forró levegônél min.

Legnagyobb sütôtepsi mérete cm2

Kivitel

Méretek

Készülék méretek magasság cm

szélesség cm

mélység cm

Beépítési méretek magasság cm

szélesség cm

mélység cm

Belsô méretek magasság cm

szélesség cm

mélység cm

Készülékmélység nyitott ajtónál cm

Nettó súly3) kg

Elektromos csatlakozás

Feszültség V

Csatlakozási érték W

Biztosíték A

Frekvencia Hz

Gyártó neve és címe

Magyarázat

n Igen, létezik
1) Értékek az EN 50304 szabvány alapján. A sütés idôtartamánál a konvencionális (alsó-felsô hô) sütésnél 180°C-ra, a hôlégkeverésnél/forró levegônél 160°C-ra történô 

felmelegítés idôtartama eyg standardizált sütési töltettel.
2) Értékek az EN 60704 szabvány alapján. 
3) Ügyeljen rá, hogy a bútor, melybe a készüléket be szeretné építeni, megfelelô teherbírású legyen.

A módosítás joga fenntartva.

H 5461 BP

A

1,09

0,99

3,9

66

–

–

n

56

50

1.360

Beépíthetô sütô

58

54,7

54,8

59,3

56,0 - 56,8

55,5

38,6

41,6

41,3

102

47,7

230

3.700

16

50

H 5681 B

A

1,02

0,95

–

66

–

–

n

54

50

1.360

Beépíthetô sütô

58

54,7

54,8

59,3 - 59,5

56,0 - 56,8

55,5

38,6

41,6

41,3

102

43,9

230

3.700

16

50

H 5681 BP

A

1,09

0,99

3,9

66

–

–

n

56

50

1.360

Beépíthetô sütô

58

54,7

54,8

59,3 - 59,5

56,0 - 56,8

55,5

38,6

41,6

41,3

102

50,0

230

3.700

16

50

H 5981 BP

B

1,45

1,19

5,6

85

–

–

n

51

48

1.870

Beépíthetô sütô

49

89,5

57

51,7

86

55,5

30,2

68,8

40,9

93

73

230

6.600

3 x 16

50

Miele & Cie. GmbH. & Co., Németország, Postfach, 33325 Gütersloh
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Beépíthetô 45 cm magas sütôk
Mûszaki adatok

Típus / Modell megnevezése

Energiahatékonysági osztály1)

A-tól (alacsony) G-ig (legmagasabb) fogyasztás

Energiafelhasználás1) 2) KWh

Konvencionális sütésnél kWh

Hôlégkeverés/forró levegô kWh

Pirolitikus öntisztítás kWh

Hasznos térfogat1) l

Típus

Kicsi

Közepes

Nagy

Sütés idôtartama1)

Konvencinális sütésnél min.

Hôlégkeverésnél / forró levegônél min.

Legnagyobb sütôtepsi mérete cm2

Kivitel

Méretek

Készülék méretek magasság cm

szélesség cm

mélység cm

Beépítési méretek magasság cm

szélesség cm

mélység cm

Belsô méretek magasság cm

szélesség cm

mélység cm

Készülékmélység nyitott ajtónál cm

Nettó súly3) kg

Elektromos csatlakozás

Feszültség V

Csatlakozási érték W

Biztosíték A

Frekvencia Hz

Gyártó neve és címe

Magyarázat

H 5081 BP

A

0,9

0,79

2,8

43

–

n

–

57

47

1.360

Beépíthetô sütô

44

54,7

54,8

44,8-45,2

56,0-56,8

55

25

41,6

41,3

88

40,8

230

3.400

16

50

H 5041 B

A

0,85

0,76

43

–

n

–

56

47

1.360

Beépíthetô sütô

44

54,7

54,8

44,8-45,2

56,0-56,8

55

25

41,6

41,3

88

34,2

230

3.200

16

50

Miele & Cie. GmbH. & Co., Németország, Postfach, 33325 Gütersloh

n Igen, létezik
1) Értékek az EN 50304 szabvány alapján. A sütés idôtartamánál a konvencionális

(alsó-felsô hô) sütésnél 180°C-ra, a hôlégkeverésnél/forró levegônél 160°C-ra 
történô felmelegítés idôtartama eyg standardizált sütési töltettel.

2) Értékek az EN 60704 szabvány alapján. 
3) Ügyeljen rá, hogy a bútor, melybe a készüléket be szeretné építeni, megfelelô 

teherbírású legyen.

A módosítás joga fenntartva.

Típus / Modell megnevezése

Méretek

Készülék méretek magasság cm

szélesség cm

mélység cm

Beépítési méretek magasság cm

szélesség cm

mélység cm

Belsô méretek magasság cm

szélesség cm

mélység cm

Sütô térfogata l

Készülék mélység nyitott ajtónál cm

Nettó súly1) kg

Kivitel

Tulajdonságok

Teljesítményszabályozás mikrohullámú  

sütôhöz legkisebb / legnagyobb W

Beállítható max. hômérséklet °C

Elektromos csatlakozás

Feszültség V

Csatlakozási érték W

Biztosíték A

Frekvencia Hz

Gyártó neve és címe

Magyarázat

H 5080 BM

44,6

56

54,1

44,8 - 45,2

56,0 - 56,8

55,5

20,5

46

39,5

43

91

46

Beépíthetô sütô

80 / 1.000

250

230

3.600

16

50

H 5040 BM

44,6

56

54,1

44,8 - 45,2

56,0 - 56,8

55,5

20,5

46

39,5

43

91

45,4

Beépíthetô sütô

80 / 1.000

250

230

2.600

16

50

Miele & Cie. GmbH. & Co., Németország, Postfach, 33325 Gütersloh

n Igen, létezik
1) Ügyeljen rá, hogy a bútor, melybe a készüléket be szeretné építeni, megfelelô 

teherbírású legyen.

A módosítás joga fenntartva.
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Beépíthetô gôzpárolók
Mûszaki adatok

Típus / Modell megnevezése

Beépíthetôség

Szabadonálló készülék

Aláépíthetô készülék

Beépíthetô készülék

Ajtónyitás oldalt / alul

Liftajtó

Méretek

Készülék méretek magasság cm

szélesség cm

mélység cm

Beépítési méretek magasság cm

szélesség cm

mélység cm

Párolótér mérete magasság cm

szélesség cm

mélység cm

Hasznos térfogat l

Készülékmélység nyitott ajtónál cm

Nettó súly kg

Elektromos csatlakozás

Feszültség V

Csatlakozási érték W

Biztosíték A

Rádiózavar mentes

Hálózati zavar mentes

Vízcsatlakozás

Csatlakozás fix vízre

Nyomás bar

Vízelvezetôcsô átmérôje cm

Levezetett víz hômérséklete °C

Hideg víz / Meleg víz l

Gyártó neve és címe

Magyarázat

DG 3460

–

–

n

n / – 

37,2

59,5

33

36

56,0 - 56,8

31

24

33,4

27,2

16

91

18,7

230 - 240

2.200 - 2.400

10

n

n

–

–

–

–

– / –

DG 5040

–

–

n

– / n

45,5

59,5

42,5

45

56,0 - 56,8

50

23,9

33,5

36,7

25

78,2

25,7

230 - 240

2.600 - 2.800

10

n

n

–

–

–

–

– / –

DG 5061

–

–

n

– / n

45,5

59,5

42,5

45

56,0 - 56,8

50

23,9

33,5

36,7

25

78,2

25,6

230 - 240

2.600 - 2.800

16

n

n

–

–

–

–

– / –

DG 5080

–

–

n

– / n

45,5

59,5

42,5

45

56,0 - 56,8

50

23,9

33,5

36,7

25

78,2

25,6

230 - 240

2.600 - 2.800

16

n

n

–

–

–

–

– / –

Miele & Cie. GmbH. & Co., Németország, Postfach, 33325 Gütersloh

n Igen, létezik
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Beépíthetô kombinált gôzpárolók
Mûszaki adatok

Típus / Modell megnevezése

Beépíthetôség

Szabadonálló készülék

Aláépíthetô készülék

Beépíthetô készülék

Ajtónyitás oldalt / alul

Liftajtó

Méretek

Készülék méretek magasság cm

szélesség cm

mélység cm

Beépítési méretek magasság cm

szélesség cm

mélység cm

Párolótér mérete magasság cm

szélesség cm

mélység cm

Hasznos térfogat l

Készülékmélység nyitott ajtónál cm

Nettó súly kg

Elektromos csatlakozás

Feszültség V

Csatlakozási érték W

Biztosíték A

Rádiózavar mentes

Hálózati zavar mentes

Vízcsatlakozás

Csatlakozás fix vízre

Nyomás bar

Vízelvezetôcsô átmérôje cm

Levezetett víz hômérséklete °C

Hideg víz / Meleg víz l

Gyártó neve és címe

Magyarázat

DGC 5061

–

–

n

– / n

45,5

59,5

54,5

45

56,0 - 56,8

55,5

23,9

33,5

38,8

29

86,4

36,2

230 - 240

3.200 - 3.500

16

n

n

–

–

–

–

– / –

DGC 5080 XL

–

–

n

– / n

45,5

59,5

55

45

56,0 - 56,8

55,5

23,2

40,6

41,2

39

88,3

47,1

230 - 240

3.400 - 3.700

16

n

n

–

–

–

–

– / –

Miele & Cie. GmbH. & Co., Németország, Postfach, 33325 Gütersloh

n Igen, létezik
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Beépíthetô kávéautomata és
beépíthetô kávéfôzôk Nespresso rendszerrel

Mûszaki adatok

Típus / Modell megnevezése

Beépíthetôség

Szabadon álló készülék

Aláépíthetô készülék

Beépíthetô készülék

Ajtónyitás iránya bal / jobb

Méretek

Készülék magasság cm

szélesség cm

mélység cm

Beépítési magasság cm

szélesség cm

mélység cm

Mélység nyitott ajtónál cm

Kivitel

Fix vízcsatlakozás / Frissvíztartály

Frissvíztartály l

Nespresso rendszer / ôrölt kávé

Kapszulatartó db

Kávébab tartály gr

Súly kg

Elektromos csatlakozás

Hálózati feszültség V

Csatlakozási érték W

Biztosíték A

Rádiózavar mentes

Hálózati zavar mentes

Gyártó neve és címe

Magyarázat

CVA 5060

–

–

n

n / –

45,2

59,5

48

44,8 - 45,2

56,0 - 56,8

50

– / n

2,3

– / n

–

500

28,2

220 - 240

2.700

16

n

n

CVA 3650

–

–

n

n / –

37,2

49,5

32,4

36,0 - 36,2

46,0 - 46,8

31

– / n

1,5

n / –

20

–

16,8

220 - 240

2.300

10

n

n

CVA 3660

–

–

n

n / –

37,2

59,5

31,3

36,0 -36,2

56,0 - 56,8

31

– / n

1,5

n / –

20

–

18,8

220 - 240

2.300

10

n

n

Miele & Cie. GmbH. & Co., Németország, Postfach, 33325 Gütersloh

n Igen, létezik

A módosítás joga fenntartva.
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Beépíthetô edény-, és étel melegentartó
Mûszaki adatok

Típus / Modell megnevezése

Beépíthetôség

Beépíthetô készülék

Beépíthetô edénymelegítô / Beépíthetô étel melegentartó

Méretek

Készülék méretek magasság cm

szélesség cm

mélység cm

Beépítési méretek magasság cm

szélesség cm

mélység cm

Hasznos belmagasság cm

Készülék mélysége teljes kihúzás esetén cm

Nettó súly kg

Elektromos csatlakozás

Feszültség V

Csatlakozási érték W

Biztosíték A

Rádiózavar mentes

Hálózati zavar mentes

Gyártó neve és címe

Magyarázat

EGW 3060-10

n

n / –

10

59,5

54,3

45

56

55

7

103,5

13,2

230 - 240

150

10

n

n

ESW 5080-14

n

n / n

14,1

59,5

57

59,3 - 59,5

56,0 - 56,8

55,5

8,5

106,6

19

230 - 240

1.000 - 1.100

10

n

n

ESW 5080-29

n

n / n

28,9

59,5

57

87,6 - 88,0

56,0 - 56,8

55,5

23

106,6

23,4

230 - 240

1.000 - 1.100

10

n

n

Miele & Cie. GmbH. & Co., Németország, Postfach, 33325 Gütersloh

n Igen, létezik

A módosítás joga fenntartva.
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Gázfôzôlapok
Mûszaki adatok

Típus / Modell megnevezése

Kivitel

Fôzôlap típus  / Kombináció

Önálló

Fôzôlap anyaga Nemesacél

Üvegkerámia

Fûtési mód HiLight

Indukció

Gáz

Kezelés Szenzor

Kapcsológomb

Méretek

Készülék méretek Szélesség mm

Mélység mm

Kivágási méretek Szélesség mm

Mélység mm

Beépítési magasság mm

Beépítési magasság csatlakozó dobozzal

Fôzôzónák

Átmérô ill.égô típus 1. fôzôzóna cm

2. fôzôzóna cm

3. fôzôzóna cm

4. fôzôzóna cm

5. fôzôzóna cm

6. fôzôzóna cm

Fôzôzónák teljesítménye 1. fôzôzóna W

2. fôzôzóna W

3. fôzôzóna W

4. fôzôzóna W

5. fôzôzóna W

6. fôzôzóna W

Melegentartó zóna

Nettó súly kg

Elektromos csatlakozás

Feszültség V

Csatlakozási érték W

Biztosíték A

Csatlakozó kábel hossza1) cm

Rádiózavar mentes

Hálózati zavar mentes

Gyártó neve és címe

Magyarázat

KM 2010 G

–

n

n

–

–

–

n

–

n

650

520

560

480

35

54

Nagy teljesítményû égô

Takarékos égô

Normál égô

Normál égô

–

–

2.600

1.000

1.750

1.750

–

–

–

12.6

230 - 240

25

10

202

n

n

KM 2052 G

–

n

n

–

–

–

n

–

n

900

520

860

480

35

54

2 körös wok égô

Takarékos égô

Nagy teljesítményû égô

Normál égô

Normál égô

–

4.200

1.000

2.600

1.750

1.750

–

–

19.2

230 - 240

25

10

202

n

n

KM 2256 G

–

n

n

–

–

–

n

–

n

888

508

860

480

110

134

Takarékos égô

Extra nagy teljesítményû égô

2 körös wok égô

Nagy teljesítményû égô

Normál égô

–

1.000

3.000

4.500

2.500

1.600

–

–

20.7

230 - 240

25

10

202

n

n

Miele & Cie. GmbH. & Co., Németország, Postfach, 33325 Gütersloh

n Igen, létezik
1) +/-5 cm-es toleranciával

A módosítás joga fenntartva.
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Önállóan beépíthetô indukciós üvegkerámia fôzôfelületek
Mûszaki adatok

Típus / Modell megnevezése

Kivitel

Fôzôlap típus  / Kombináció

Önálló

Fôzôlap anyaga Nemesacél

Üvegkerámia

Fûtési mód HiLight

Indukció

Gáz

Kezelés Szenzor

Kapcsológomb

Méretek

Készülék méretek Szélesség mm

Mélység mm

Kivágási méretek Szélesség mm

Mélység mm

Beépítési magasság mm

Beépítési magasság csatlakozó dobozzal

Fôzôzónák

Fôzôzóna átmérô 1. fôzôzóna cm

2. fôzôzóna cm

3. fôzôzóna cm

4. fôzôzóna cm

5. fôzôzóna cm

6. fôzôzóna cm

Fôzôzóna teljesítménye 1. fôzôzóna kW

2. fôzôzóna kW

3. fôzôzóna kW

4. fôzôzóna kW

5. fôzôzóna kW

6. fôzôzóna kW

Melegentartó zóna

Nettó súly kg

Elektromos csatlakozás

Feszültség V

Csatlakozási érték kW

Biztosíték A

Csatlakozó kábel hossza1) cm

Rádiózavar mentes

Hálózati zavar mentes

Gyártó neve és címe

Magyarázat

KM 5920

–

n

–

n

n

n

–

n

–

614

514

600

500

38

48

14,5

10 - 18

16 - 23

10 - 16

–

–

1,2

0,6 / 1,8

2,3 / 3,0 / 3,7

1,40 / 1,80

–

–

–

–

AC 400/230

6,7

3 x 16

144

n

n

KM 6118

–

n

–

n

–

n

–

n

–

764

504

750

490

16

48

16 - 23

10 - 16

14 - 20

14 - 20

–

–

2,3 / 3,0 / 3,7

1,4 / 2,2

1,85 / 3,0

1,85 / 3,0

–

–

–

11,4

AC 400/230

7,4

3 x 16

144

n

n

KM 6315

–

n

–

n

–

n

–

n

–

592

492

596

496

25

51

16 - 23

10 - 16

14 - 20

14 - 20

–

–

2,3 / 3,0 / 3,7

1,4 / 2,2

1,85 / 3,0

1,85 / 3,0

–

–

–

9,9

AC 400/230

7,4

3 x 16

144

n

n

KM 6317

–

n

–

n

–

n

–

n

–

614

514

600

500

16

48

16 - 23

10 - 16

20 / 30 Ø

14 - 20

–

–

2,3 / 3,0 / 3,7

1,4 / 2,2

2,3 / 3,0 / 3,7

1,85 / 3,0

–

–

–

10,4

AC 400/230

7,4

3 x 16

144

n

n

Miele & Cie. GmbH. & Co., Németország, Postfach, 33325 Gütersloh

n Igen, létezik
1) +/-5 cm-es toleranciával

A módosítás joga fenntartva.
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Típus / Modell megnevezése

Kivitel

Fôzôlap típus  / Kombináció

Önálló

Fôzôlap anyaga Nemesacél

Üvegkerámia

Fûtési mód HiLight

Indukció

Gáz

Kezelés Szenzor

Kapcsológomb

Méretek

Készülék méretek Szélesség mm

Mélység mm

Kivágási méretek Szélesség mm

Mélység mm

Beépítési magasság mm

Beépítési magasság csatlakozó dobozzal

Fôzôzónák

Fôzôzóna átmérô 1. fôzôzóna cm

2. fôzôzóna cm

3. fôzôzóna cm

4. fôzôzóna cm

5. fôzôzóna cm

6. fôzôzóna cm

Fôzôzóna teljesítménye 1. fôzôzóna kW

2. fôzôzóna kW

3. fôzôzóna kW

4. fôzôzóna kW

5. fôzôzóna kW

6. fôzôzóna kW

Melegentartó zóna

Nettó súly kg

Elektromos csatlakozás

Feszültség V

Csatlakozási érték kW

Biztosíték A

Csatlakozó kábel hossza1) cm

Rádiózavar mentes

Hálózati zavar mentes

Gyártó neve és címe

Magyarázat

KM 6318

–

n

–

n

n

n

–

n

–

630

530

600

500

16

48

16 - 23

10 - 16

20 / 30 Ø

14 - 20

–

–

2,3 / 3,0 / 3,7

1,4 / 2,2

2,3 / 3,0 / 3,7

1,85 / 3,0

–

–

–

10,2

AC 400/230

7,4

3 x 16

–

n

n

KM 6346

–

n

–

n

n

n

–

n

–

764

504

750

490

16

48

16 - 23

10 - 16

20 / 30 Ø

14 - 20

–

–

2,3 / 3,0 / 3,7

1,4 / 2,2

2,3 / 3,0 / 3,7

1,85 / 3,0

–

–

–

11,6

AC 400/230

7,4

3 x 16

–

n

n

KM 6351

–

n

–

n

–

n

–

n

–

752

492

756

496

18

51

16 - 23

10 - 16

20 / 30 Ø

14 - 20

–

–

2,3 / 3,0 / 3,7

1,4 / 2,2

2,3 / 3,0 / 3,7

1,85 / 3,0

–

–

–

11,8

AC 400/230

7,4

3 x 16

–

n

n

KM 6382

–

n

–

n

–

n

–

n

–

930

514

916

500

44

54

16 - 23

10 - 16

18 - 28

14 - 20

14 - 20

–

2,3 / 3,0 / 3,7

1,4 / 2,2

2,4 / 3,0 / 3,7

1,85 / 2,9

1,85 / 2,9

–

–

20,9

AC 400/230

11,1

3 x 16

–

n

n

Miele & Cie. GmbH. & Co., Németország, Postfach, 33325 Gütersloh

n Igen, létezik
1) +/-5 cm-es toleranciával

A módosítás joga fenntartva.
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Önállóan beépíthetô HiLight üvegkerámia fôzôfelületek
Mûszaki adatok

Típus / Modell megnevezése

Kivitel

Fôzôlap típus  / Kombináció

Önálló

Fôzôlap anyaga Nemesacél

Üvegkerámia

Fûtési mód HiLight

Indukció

Gáz

Kezelés Szenzor

Kapcsológomb

Méretek

Készülék méretek Szélesség mm

Mélység mm

Kivágási méretek Szélesség mm

Mélység mm

Beépítési magasság mm

Beépítési magasság csatlakozó dobozzal

Fôzôzónák

Fôzôzóna átmérô 1. fôzôzóna cm

2. fôzôzóna cm

3. fôzôzóna cm

4. fôzôzóna cm

5. fôzôzóna cm

6. fôzôzóna cm

Fôzôzóna teljesítménye 1. fôzôzóna kW

2. fôzôzóna kW

3. fôzôzóna kW

4. fôzôzóna kW

5. fôzôzóna kW

6. fôzôzóna kW

Melegentartó zóna

Nettó súly kg

Elektromos csatlakozás

Feszültség V

Csatlakozási érték kW

Biztosíték A

Csatlakozó kábel hossza1) cm

Rádiózavar mentes

Hálózati zavar mentes

Gyártó neve és címe

Magyarázat

KM 5613

–

n

–

n

n

–

–

n

–

614

514

600

500

38

48

12 / 21

14,5

17 / 26,5

14,5

–

–

0,75 / 2,2

1,2

1,5 / 2,4

1,2

–

–

–

9,0

AC 400/230

7,0

3 x 16

–

n

n

KM 5617

–

n

–

n

n

–

–

n

–

764

504

750

490

38

48

12 / 21

14,5

17 / 26,5

18

–

–

0,75 / 2,2

1,2

1,5 / 2,4

1,8

–

–

–

–

AC 400/230

7,6

3 x 16

–

n

n

KM 5804

–

n

–

n

n

–

–

n

–

574

504

560

490

38

48

18

14,5

12 / 21

14,5

–

–

1,8

1,2

0,75 / 2,2

1,2

–

–

–

–

AC 400/230

6,4

3 x 16

–

n

n

KM 5807

–

n

–

n

n

–

–

n

–

592

492

596

496

33

43

10 / 18

14,5

12 / 21

14,5

–

–

1.0 / 1.8

1,2

0.75 / 2,2

1,2

–

–

–

–

AC 400/230

6,4

3 x 16

–

n

n

Miele & Cie. GmbH. & Co., Németország, Postfach, 33325 Gütersloh

n Igen, létezik
1) +/-5 cm-es toleranciával

A módosítás joga fenntartva.
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Típus / Modell megnevezése

Kivitel

Fôzôlap típus  / Kombináció

Önálló

Fôzôlap anyaga Nemesacél

Üvegkerámia

Fûtési mód HiLight

Indukció

Gáz

Kezelés Szenzor

Kapcsológomb

Méretek

Készülék méretek Szélesség mm

Mélység mm

Kivágási méretek Szélesség mm

Mélység mm

Beépítési magasság mm

Beépítési magasság csatlakozó dobozzal

Fôzôzónák

Fôzôzóna átmérô 1. fôzôzóna cm

2. fôzôzóna cm

3. fôzôzóna cm

4. fôzôzóna cm

5. fôzôzóna cm

6. fôzôzóna cm

Fôzôzóna teljesítménye 1. fôzôzóna kW

2. fôzôzóna kW

3. fôzôzóna kW

4. fôzôzóna kW

5. fôzôzóna kW

6. fôzôzóna kW

Melegentartó zóna

Nettó súly kg

Elektromos csatlakozás

Feszültség V

Csatlakozási érték kW

Biztosíték A

Csatlakozó kábel hossza1) cm

Rádiózavar mentes

Hálózati zavar mentes

Gyártó neve és címe

Magyarázat

KM 5814

–

n

–

n

n

–

–

n

–

614

514

600

500

33

43

12 / 21

14,5

17 / 26,5

14,5

–

–

0,75 / 2,2

1,2

1,5 / 2,4

1,2

–

–

–

–

AC 400/230

7,0

3 x 16

144

n

n

KM 5821

–

n

–

n

n

–

–

n

–

764

504

750

490

38

47

12 / 21

14,5

17 / 29

18

–

–

0,75 / 2,2

1,2

1,5 / 2,6

1,8

–

–

–

10,7

AC 400/230

7,8

3 x 16

144

n

n

KM 5825

–

n

–

n

n

–

–

n

–

752

492

756

492

40

49

12 / 21

14,5

17 / 29

18

–

–

0,75 / 2,2

1,2

1,5 / 2,6

1,8

–

–

–

11

AC 400/230

7,8

3 x 16

140

n

n

KM 5854

–

n

–

n

n

–

–

n

–

794

514

780

500

33

43 / 50*

12 / 21

14,5

10 / 18

18 / 41

14,5 / 23

–

0,75 / 2,2

1,2

1,5 / 2,6

1,8 / 3,9

1,5 / 3,2

–

–

–

AC 400/230

13,3

3 x 25

140

n

n

Miele & Cie. GmbH. & Co., Németország, Postfach, 33325 Gütersloh

n Igen, létezik
1) +/-5 cm-es toleranciával

A módosítás joga fenntartva.

*Con@ctivity modul csatlakozó
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CombiSet elemek
Mûszaki adatok

Típus / Modell megnevezése

Kivitel

Elemek típusa / Tûzhely

Grill

Fritôz

Mérleg

Tárolófelület

Tepan

Fûtési mód HiLight

Indukció

Gáz

Körfûtôszál 

Kezelés szenzor +/-

Kapcsológomb

Nyomógomb

Méretek

Készülék méretek Szélesség cm

Mélység cm

Kivágási méretek Szélesség cm

Mélység cm

Beépítési magasság cm

Beépítési magasság csatlakozó dobozzal cm

Fôzôzónák

Átmérô ill. égô típus Hátsó bal / jobb

Jobb hátsó

Bal elsô

Jobb elsô

Fôzôzónák teljesítménye Bal hátsó kW

Jobb hátsó kW

Bal elsô kW

Jobb elsô kW

Nettó súly kg

Elektromos csatlakozás

Feszültség V

Csatlakozási érték W

Biztosíték A

Csatlakozó kábel hossza cm

Rádiózavar mentes

Hálózati zavar mentes

Gyártó neve és címe

Magyarázat

CS 1011 G

n

–

–

–

–

–

–

–

n

–

–

n

–

28,8

52

27,2

50

5,7

10,6

6,0

8,2

230 - 240

25

10

200

n

n

CS 1012 G

n

–

–

–

–

–

–

–

n

–

–

n

–

28,8

52

27,2

50

5,7

10,6

0,38 - 1,6

0,55 - 3,0

7.6

230 - 240

25

10

200

n

n

CS 1212 I

n

–

–

–

–

–

–

n

–

–

–

n

–

28,8

52

27,2

50

5,7

9,5

16,0 - 23,0

10,0 - 16,0

2,3

1,4

8

230 - 240

3.700

16

200

n

n

CS 1312 BG

–

–

–

–

–

–

–

–

–

n

–

n

–

28,8

52

27,2

50

10

17

1,5

12,6

230 - 240

3.000

16

200

n

n

CS 1411 F

–

–

n

–

–

–

–

–

–

n

– 

n

– 

28,8

52

27,2

50

20,5

27,5

2,4

8

230 - 240

2.400

16

200

n

n

CS 1418 WA

–

–

–

n

–

–

– 

– 

n

28,8

52

27,2

50

5,7

5,7

5,1

9 V

– 

– 

Miele & Cie. GmbH. & Co., Németország, Postfach, 33325 Gütersloh

CS 1112 E

n

–

–

–

–

–

n

–

–

–

–

n

–

28,8

52

27,2

50

5,7

9,5

10,0 - 18,0

14,5

0,6 / 1,8

1,2

6,5

230 - 240

3.000 - 3.300

16

200

n

n
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Típus / Modell megnevezése

Kivitel

Elemek típusa / Tûzhely

Grill

Fritôz

Mérleg

Tárolófelület

Tepan

Fûtési mód HiLight / Halogén

Indukció

Gáz

Körfûtôszál 

Kezelés szenzor +/-

Kapcsológomb

Nyomógomb

Méretek

Készülék méretek Szélesség cm

Mélység cm

Kivágási méretek Szélesség cm

Mélység cm

Beépítési magasság cm

Beépítési magasság csatlakozó dobozzal cm

Fôzôzónák

Átmérô ill. égô típus Hátsó bal / jobb

Jobb hátsó

Bal elsô cm

Jobb elsô

Fôzôzónák teljesítménye Bal hátsó kW

Jobb hátsó kW

Bal elsô kW

Jobb elsô kW

Nettó súly kg

Elektromos csatlakozás

Feszültség V

Csatlakozási érték W

Biztosíték A

Csatlakozó kábel hossza cm

Rádiózavar mentes

Hálózati zavar mentes

Gyártó neve és címe

Magyarázat
Miele & Cie. GmbH. & Co., Németország, Postfach, 33325 Gütersloh

CS 1223 I

–

–

–

–

–

–

– / –

n

–

–

–

n

–

38

52

36,4

50

11,5

30

2,4

8,3

230 - 240

3.200

16

200

n

n

CS 1322 BG

–

–

–

–

–

–

– / –

–

–

n

–

n

–

38

52

36,4

50

10

17

1,7

1,7

13,9

230 - 240

3.400

16

200

n

n

CS 1326 Y TepanYaki

–

–

–

–

–

n

– / –

–

–

–

–

n

–

38

52

36,4

50

5,7

9,1

1,5

1,5

9,2

230 - 240

3.000

16

200

n

n

CS 1421 S

–

–

–

–

–

–

– / n

–

–

–

–

n

–

38

52

36,4

50

11,7

57,3

18

1,65

34

230 - 240

1.800

10

200

n

n
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CombiSet elemek
Mûszaki adatok

Típus / Modell megnevezése

Design

Nemesacél felület

Fém kapcsológomb 

LightPrint felület

Kezelési kényelem

Kezelés az elôlapon lévô kezelôgombbal / Felfûtô-automatika 

Fokozatmentes teljesítményszabályozás / 

Teljesítményfokozatok száma

Hômérséklet-szabályozás

Kezelés az elôlapon lévô szenzorgombbal 

Fûtés

HiLight-fûtôszál / Indukció

Méretek

Készülék méretek Szélesség mm

Mélység mm

Kivágási méretek Szélesség mm

Mélység mm

Beépítési magasság mm

Beépítési magasság csatlakozó dobozzal

Fôzôzónák

Varió-fôzôzóna

Fôzô- / sütôzóna

Edény- / Edényméret-felismerés / Booster

Felszereltség

Maradékhô kijelzô / Mûködésjelzô lámpa

Fôzôzóna-bôvítés kijelzô

Aktivált Booster kijelzô

Biztonság

Biztonsági kikapcsolás / hûtôventilátor

Elektromos gyújtóbiztosíték

Maradékhô kijelzô

Fôzôzónák átmérôje cm-ben

Bal hátsó

Jobb hátsó

Bal elsô

Jobb elsô

Középsô

Elsô

Hátsó

Fôzôzóna teljesítménye Watt-ban

Bal hátsó

Jobb hátsó

Bal elsô

Jobb elsô

Középsô

Elsô

Hátsó

Nettó súly kg

Elektromos csatlakozás

Feszültség V

Csatlakozási érték kW

Biztosíték A

Csatlakozó kábel hossza1) cm

Rádiózavar mentes

Hálózati zavar mentes

Gyártó neve és címe

Magyarázat

CS 1134 E

n

n

n

n / n

– / 12

–

–

4 / –

576

520

560

500

57

76

–

–

– / – / –

n / n

–

–

n / –

–

n

14,5

10 - 18

10 - 18

14,5

–

–

–

1.200

600 - 1.800

600 - 1.800

1.200

–

–

–

–

AC 400 / 230

6,0

3 x 16

144

n

n

CS 1234 I

n

n

n

n / n

– / 12

–

–

– / 4

576

520

560

500

57

76

–

–

n / n / n

n / n

–

n

n / n

–

n

10 - 20

16 - 23

10 - 20

10 - 16

–

–

–

1.850 / 2.900

2.300 / 3.000 / 3.700

1.850 / 2.900

1.400 / 1.800

–

–

–

14,4

AC 400 / 230

7,4

3 x 16

144

n

n

Miele & Cie. GmbH. & Co., Németország, Postfach, 33325 Gütersloh
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Mûszaki adatok
Tervezési útmutató páraelszívókhoz

Páraelszívó és a helyiség levegôjétôl függôen mûködô tûzhely (pl. gázzal, olajjal, szénnel mûködô fûtôkészülékek,
átfolyó vízmelegítôk, vízmelegítôk) egyidejû mûködtetése esetén elôvigyázatosságra van szükség, mert 
a páraelszívó a levegôt a helyiségbôl szívja el, amelyre a tûzhelynek az égéshez szüksége van. Veszély nélküli
mûködtetésre akkor van lehetôség, ha a páraelszívó és a helyiség levegôjétôl függôen mûködô tûzhely egyidejû
mûködtetésekor a keletkezett nyomáscsökkenés legfeljebb 0,04 mbar, amivel elkerülhetô a tûzhely égéstermék
gázainak visszaáramlása.

Ezt úgy lehet elérni, ha nem lezárható nyílásokon keresztül a páraelszívó az elszívott levegôt pótolni tudja. 
Ilyen nyílások az ajtók, ablakok, levegô be- vagy elvezetô fali szekrények vagy egyéb mûszaki megoldások, 
pl. kétoldalú reteszelés stb. 

Megjegyzés: mindig az egész lakás szellôzését kell figyelembe venni. Fôzôkészülékek mûködtetésénél 
(pl. fôzôlap és gáztûzhely) ezt a szabályt nem kell alkalmazni. Kétes esetekben az illetékes kéményseprô 
vállalattól kell tanácsot kérni. Ha a páraelszívó készüléket aktív szén szûrôvel keringtetett üzemmódban 
használja, a mûködtetés korlátozás nélkül lehetséges.

A páraelszívót szilárd tüzelôanyagokkal mûködô tûzhelyek fölé nem szabad szerelni. A levegô elvezetéshez 
csak nem gyúlékony anyagból készült csöveket vagy tömlôt szabad használni. 

A levegô elvezetô csövet nem szabad sem mûködô kéménybe, sem olyan aknába vezetni, ami fûtött 
mellékhelyiségek szellôztetésére szolgál. Ha a távozó levegôt használaton kívüli kéménybe kell bevezetni, 
ehhez az illetékes kéményseprô vállalat hozzájárulását kell beszerezni.

Biztonsági távolság:
Fôzôlap és Miele páraelszívó között a következô legkisebb távolságokat kell betartani:

Kihúzható szívóernyôs páraelszívó készüléknél 45 cm

Szigetelszívónál 55 cm

Fali rögzítésû páraelszívóknál 45 cm

Kürtôbe építhetô elszívóknál 45 cm

Gázüzemû sütôk, tûzhelyek és fôzôlapok fölé beépített páraelszívók esetében 65 cm

Mivel a távolság növekedésével az elszívási teljesítmény egyre gyengébb, ezért a páraelszívó és a fôzôlap 
közötti távolság maximum 75 cm legyen.

A páraelszívó készülékek alatti munka megkönnyítése céljából a kihúzható szívóernyôs páraelszívó 
készüléknél, szigetelszívóknál és fali rögzítésû páraelszívóknál 65 cm távolság megtartása javasolt. 

Extern (külsô motoros) elszívók

Az Extern elszívók még a levegô kivezetéses készülékeknél is halkabban mûködnek.

Összességében a készülék zajszintje és teljesítménye egyaránt függ az elszívó csô anyagától, 
átmérôjétôl, hosszúságától, azaz a levegô útjának megtervezésétôl. 
Javasoljuk, a tervezéshez vegye igénybe egy levegôtechnikával foglalkozó szakember segítségét.

Tervezési útmutató Extern elszívókhoz

– a külsô motor könnyen hozzáférhetô helyre kerüljön beszerelésre
– a külsô motor és a páraelszívó közötti távolság minimum 5-7 méter legyen. A maximális távolság 

az elszívó csôbe behelyezett könyökök számától és a külsô motor teljesítményétôl függ.
– a legjobb eredményt rövid elszívómotor-távolsággal és kevés behelyezett könyökkel lehet elérni 
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Kihúzható szívóernyôs páraelszívók
Kürtôbe építhetô páraelszívók

Mûszaki adatok

Típus / Modell megnevezése

Kialakítás

Levegô kivezetéses / keringtetéses

Levegô keringtetéses üzemre átszerelhetô

Rögzítés a falhoz

Rögzítés a mennyezethez

Rögzítés a szekrényhez fent / lent / oldalt

Méretek

Elszívó méretei*) Magasság cm

Szélesség cm

Mélység cm

Beépítési méretek Magasság cm

Szélesség cm

Mélység cm

Mélység kihúzott szívóernyôvel cm

Minimális távolság elektromos fôzôlaptól cm

Minimális távolság gáz fôzôlaptól cm

Kivitel

Kivezetô csô csatlakozás felül/hátul/oldalt1)

Kivezetôcsô átmérôje mm

Visszacsapó szelep a készülékben / vásárolható

Fokozatmentes / fokozatos teljesítményszabályozás

Intenzív fokozat2)

Elszívási teljesítmény (EN)

Levegô kivezetés m3/h

Levegô keringtetés m3/h

Intenzív fokozat lev. kivez./keringtetés m3/h

Netto súly2) kg

Elektromos csatlakozás

Hálózati feszültség V

Csatlakozási érték W

Biztosíték A

Csatlakozó kábel hossza cm

Dugalj/fix bekötés

Rádiózavar mentes

Hálózati visszahatás mentes

Gyártó neve és címe

Magyarázat:

DA 3160

n / –

n

–

–

– /– / n

42,0

59,5

27,5

38,0

59,5

27,5

45,0

65,0

n / – / –

150

n / –

– / 3

n

400

280

550 / 350

12,0

230

280

10

150

n / –

n

n

DA 3190

n / –

n

–

–

– /– / n

42,0

89,5

27,5

38,0

59,5

27,5

45,0

65,0

n / – / –

150

n / –

– / 3

n

400

280

550 / 350

14,0

230

430

10

150

n / –

n

n

DA 2250

n / –

n

–

–

– / – / n

28,5

53

37

28,5

50,0

34,0

45,0

65,0

n  / – / –

150

n / –

– / 3

n

400

360

640 / 550

8

230

300

10

150

n / –

n

n

DA 2270

n / –

n

–

–

– / – / n

28,5

70

40

28,5

53,0

37,0

45,0

65,0

n  / – / –

150

n / –

– / 3

n

400

360

640 / 550

9,5

230

300

10

150

n / –

n

n

Miele & Cie. GmbH. & Co., Németország, Postfach, 33325 Gütersloh

n Igen, létezik
1) További méreteket lásd a beépítési rajzon.
2) Nagyobb teljesítmény, mely nagyobb zajszinttel is jár.
3) Ügyeljen rá, hogy a szekrény, a mennyezet illetve a fal megfelelô teherbírású legyen.
*) Kivezetéses kivitelre vonatkozó méret

A levegôkeringtetés DUU... átépítô modullal – rendelhetô tartozék – lehetséges.

A módosítás joga fenntartva.
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Fali rögzítésû dekor páraelszívók
Mûszaki adatok

Típus / Modell megnevezése

Kialakítás

Levegô kivezetéses / keringtetéses

Levegôkeringtetéses üzemre átszerelhetô

Rögzítés a falhoz hátulról

Rögzítés a mennyezethez

Rögzítés a szekrényhez fent / lent / oldalt

Méretek

Elszívó méretei*) Magasság    kivez./ kering. cm

Szélesség cm

Mélység cm

Beépítési méretek Magasság cm

Szélesség cm

Mélység cm

Mélység kihúzott szívóernyôvel cm

Minimális távolság elektromos fôzôlaptól cm

Minimális távolság gáz fôzôlaptól cm

Kivitel

Kivezetô csô csatlakozás felül/hátul/oldalt1)

Kivezetôcsô átmérôje mm

Visszacsapó szelep a készülékben / vásárolható

Fokozatmentes / fokozatos teljesítményszabályozás

Intenzív fokozat2)

Elszívási teljesítmény (EN)

Levegô kivezetés m3/h

Levegô keringtetés m3/h

Intenzív fokozat lev. kivez./keringtetés m3/h

Netto súly2) kg

Elektromos csatlakozás

Hálózati feszültség V

Csatlakozási érték W

Biztosíték A

Csatlakozó kábel hossza cm

Dugalj/fix bekötés

Rádiózavar mentes

Hálózati visszahatás mentes

Gyártó neve és címe

Magyarázat:

DA 289-4

n / –

–

n

–

– / – / –

96,0 - 132 / –

89,5

54,1

36,5

36,5

n  / n / –

150

n / –

– / 3

n

400

33

640 / –

30,0

230

240

10

150

n / –

n

n

DA 489-4

n / –

n

n

–

– / – / –

104 - 141,0 / 117,5 - 154,5

89,8

49,0

35,0

35,0

n  / n / –

150

n / –

– / –

–

400

330

640 / 490

34.5

230

280

10

150

n / –

n

n

DA 6000 W

n / –

–

n

–

– / – / –

60,0

90,4

41,0

85,0 - 112,5

35,0

Nem megengedett!

– / n (speciális) / –

150

n / –

– / 3

n

850

–

1300 / –

54

230

504

10

150

n / –

n

n

DA 5590 W

n / –

–

n

–

– / – / –

–

89,8

52,0

85,0 - 112,5

45,0

65,0

n / n / –

200

n / –

– / 3

n

850

–

1300 / –

42

230

580

10

150

n / –

n

n

Miele & Cie. GmbH. & Co., Németország, Postfach, 33325 Gütersloh

n Igen, létezik
1) További méreteket lásd a beépítési rajzon.
2) Nagyobb teljesítmény, mely nagyobb zajszinttel is jár.
3) Ügyeljen rá, hogy a szekrény, a mennyezet illetve a fal megfelelô teherbírású legyen.
*) Kivezetéses kivitelre vonatkozó méret

A levegôkeringtetés DUU... átépítô modullal – rendelhetô tartozék – lehetséges.

A módosítás joga fenntartva.
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Fali rögzítésû dekor páraelszívók
Mûszaki adatok

Típus / Modell megnevezése

Kialakítás

Levegô kivezetéses / keringtetéses

Levegôkeringtetéses üzemre átszerelhetô

Rögzítés a falhoz hátulról

Rögzítés a mennyezethez

Rögzítés a szekrényhez fent / lent / oldalt

Méretek

Elszívó méretei*) Magasság    kivez./ kering. cm

Szélesség cm

Mélység cm

Beépítési méretek Magasság cm

Szélesség cm

Mélység cm

Mélység kihúzott szívóernyôvel cm

Minimális távolság elektromos fôzôlaptól cm

Minimális távolság gáz fôzôlaptól cm

Kivitel

Kivezetô csô csatlakozás felül/hátul/oldalt1)

Kivezetôcsô átmérôje mm

Visszacsapó szelep a készülékben / vásárolható

Fokozatmentes / fokozatos teljesítményszabályozás

Intenzív fokozat2)

Elszívási teljesítmény (EN)

Levegô kivezetés m3/h

Levegô keringtetés m3/h

Intenzív fokozat lev. kivez./keringtetés m3/h

Netto súly2) kg

Elektromos csatlakozás

Hálózati feszültség V

Csatlakozási érték W

Biztosíték A

Csatlakozó kábel hossza cm

Dugalj/fix bekötés

Rádiózavar mentes

Hálózati visszahatás mentes

Gyártó neve és címe

Magyarázat:

DA 416-4

n / –

n

n

–

– / – / –

69,5 - 100,5 / 81 - 112

59,8

50

–

–

45,0

65,0

n  / n / –

150

n / –

– / –

–

350

250

500 / 350

17

230

160

10

150

n / –

n

n

DA 429-4

n / –

n

n

–

– / – / –

69,5 - 100,5 / 81 - 112

89,8

50

–

–

45,0

65,0

n  / n / –

150

n / –

– / 3

n

400

330

640 / 490

19,0

230

280

10

150

n / –

n

n

DA 422-4

n / –

–

n

–

– / – / –

69,5 - 100,5

119,8

50

–

–

45,0

65,0

n  / n / –

150

n / –

– / 3

n

400

–

640 / –

23

230

260

10

150

n / –

n

n

DA 5690 W Alba

n / –

n

n

–

– / – / –

70,5 - 101,5 / 83 - 114

89,8

52

–

–

45,0

65,0

n  / n / –

150

n / –

– / 4

–

400

330

640 / 490

28

230

260

10

150

n / –

n

n

Miele & Cie. GmbH. & Co., Németország, Postfach, 33325 Gütersloh

n Igen, létezik
1) További méreteket lásd a beépítési rajzon.
2) Nagyobb teljesítmény, mely nagyobb zajszinttel is jár.
3) Ügyeljen rá, hogy a szekrény, a mennyezet illetve a fal megfelelô teherbírású legyen.
*) Kivezetéses kivitelre vonatkozó méret

A levegôkeringtetés DUU... átépítô modullal – rendelhetô tartozék – lehetséges.

A módosítás joga fenntartva.
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Típus / Modell megnevezése

Kialakítás

Levegô kivezetéses / keringtetéses

Levegôkeringtetéses üzemre átszerelhetô

Rögzítés a falhoz hátulról

Rögzítés a mennyezethez

Rögzítés a szekrényhez fent / lent / oldalt

Méretek

Elszívó méretei*) Magasság    kivez./ kering. cm

Szélesség cm

Mélység cm

Beépítési méretek Magasság cm

Szélesség cm

Mélység cm

Mélység kihúzott szívóernyôvel cm

Minimális távolság elektromos fôzôlaptól cm

Minimális távolság gáz fôzôlaptól cm

Kivitel

Kivezetô csô csatlakozás felül/hátul/oldalt1)

Kivezetôcsô átmérôje mm

Visszacsapó szelep a készülékben / vásárolható

Fokozatmentes / fokozatos teljesítményszabályozás

Intenzív fokozat2)

Elszívási teljesítmény (EN)

Levegô kivezetés m3/h

Levegô keringtetés m3/h

Intenzív fokozat lev. kivez./keringtetés m3/h

Netto súly2) kg

Elektromos csatlakozás

Hálózati feszültség V

Csatlakozási érték W

Biztosíték A

Csatlakozó kábel hossza cm

Dugalj/fix bekötés

Rádiózavar mentes

Hálózati visszahatás mentes

Gyártó neve és címe

Magyarázat:

DA 5390 W

n / –

–

n

–

– / – / –

74,0 - 117 / –

90

52,0

–

–

45,0

65,0

n  / n / –

200

n / –

– / 3

n

850

–

1.300 / –

38,0

230

600

10

150

n / –

n

n

DA 5320 W

n / –

–

n

–

– / – / –

74,0 - 117 / –

120

52,0

–

–

45,0

65,0

n  / n / –

200

n / –

– / 3

n

850

–

1.300 / –

45,0

230

600

10

150

n / –

n

n

DA 6190 W

n / –

n

n

–

– / – / –

68,5 - 99,5 / 80 - 110

89,8

52

–

–

45,0

65,0

n  / n / –

150

n / –

– / 3

n

350

250

500 / 350

27,0

230

180

10

150

n / –

n

n

DA 6290 W

n / –

n

n

–

– / – / –

68,5 - 99,5 / 80 - 110

89,8

52

–

–

45,0

65,0

n  / n / –

150

n / –

– / 3

n

400

330

640 / 490

28,0

230

270

10

150

n / –

n

n

Miele & Cie. GmbH. & Co., Németország, Postfach, 33325 Gütersloh

n Igen, létezik
1) További méreteket lásd a beépítési rajzon.
2) Nagyobb teljesítmény, mely nagyobb zajszinttel is jár.
3) Ügyeljen rá, hogy a szekrény, a mennyezet illetve a fal megfelelô teherbírású legyen.
*) Kivezetéses kivitelre vonatkozó méret

A levegôkeringtetés DUU... átépítô modullal – rendelhetô tartozék – lehetséges.

A módosítás joga fenntartva.
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Fali rögzítésû dekor páraelszívók
Mûszaki adatok

Típus / Modell megnevezése

Kialakítás

Levegô kivezetéses / keringtetéses

Levegôkeringtetéses üzemre átszerelhetô

Rögzítés a falhoz hátulról

Rögzítés a mennyezethez

Rögzítés a szekrényhez fent / lent / oldalt

Méretek

Elszívó méretei*) Magasság    kivez./ kering. cm

Szélesség cm

Mélység cm

Beépítési méretek Magasság cm

Szélesség cm

Mélység cm

Mélység kihúzott szívóernyôvel cm

Minimális távolság elektromos fôzôlaptól cm

Minimális távolság gáz fôzôlaptól cm

Kivitel

Kivezetô csô csatlakozás felül/hátul/oldalt1)

Kivezetôcsô átmérôje mm

Visszacsapó szelep a készülékben / vásárolható

Fokozatmentes / fokozatos teljesítményszabályozás

Intenzív fokozat2)

Elszívási teljesítmény (EN)

Levegô kivezetés m3/h

Levegô keringtetés m3/h

Intenzív fokozat lev. kivez./keringtetés m3/h

Netto súly2) kg

Elektromos csatlakozás

Hálózati feszültség V

Csatlakozási érték W

Biztosíték A

Csatlakozó kábel hossza cm

Dugalj/fix bekötés

Rádiózavar mentes

Hálózati visszahatás mentes

Gyártó neve és címe

Magyarázat:

DA 5495 W

n / –

n

n

–

– / – / –

69,0 - 100 / 80,5 - 111,5

89,8

52,0

–

45,0

65,0

n  / n / –

150

n / –

– / 3

n

350

250

500 / 350

25,0

230

160

10

150

n / –

n

n

DA 5990 W

n / –

n

n

–

– / – / –

77 - 106,5 / 88 - 120

89,5

52,4

–

–

45,0

65,0

n  / n / –

150

n / –

– / 3

n

360

270

530 / 350

25,5

230

250

10

150

n / –

n

n

DA 249-4

n / –

n

n

–

– / – / –

71,6 - 96,6 / 83,6 - 106,6

90,0

50,0

–

–

45,0

65,0

n  / n / –

150

n / –

– / 3

n

400

330

640 / 490

22,5

230

240

10

150

n / –

n

n

Miele & Cie. GmbH. & Co., Németország, Postfach, 33325 Gütersloh

n Igen, létezik
1) További méreteket lásd a beépítési rajzon.
2) Nagyobb teljesítmény, mely nagyobb zajszinttel is jár.
3) Ügyeljen rá, hogy a szekrény, a mennyezet illetve a fal megfelelô teherbírású legyen.
*) Kivezetéses kivitelre vonatkozó méret

A levegôkeringtetés DUU... átépítô modullal – rendelhetô tartozék – lehetséges.

A módosítás joga fenntartva.
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Mûszaki adatok

Típus / Modell megnevezése

Kialakítás

Levegô kivezetéses / keringtetéses

Levegôkeringtetéses üzemre átszerelhetô

Rögzítés a falhoz hátulról

Rögzítés a mennyezethez

Rögzítés a szekrényhez fent / lent / oldalt

Méretek

Elszívó*) méretei Magasság cm

Szélesség cm

Mélység cm

Beépítési méretek Magasság cm

Szélesség cm

Mélység cm

Mélység kihúzott szívóernyôvel cm

Minimális távolság elektromos fôzôlaptól cm

Minimális távolság gáz fôzôlaptól cm

Kivitel

Kivezetô csô csatlakozás felül/hátul/oldalt1)

Kivezetôcsô átmérôje mm

Visszacsapó szelep a készülékben / vásárolható

Fokozatmentes / fokozatos teljesítményszabályozás

Intenzív fokozat2)

Elszívási teljesítmény (EN)

Levegô kivezetés m3/h

Levegô keringtetés m3/h

Intenzív fokozat lev. kivez./keringtetés m3/h

Netto súly2) kg

Elektromos csatlakozás

Hálózati feszültség V

Csatlakozási érték W

Biztosíték A

Csatlakozó kábel hossza cm

Dugalj/fix bekötés

Rádiózavar mentes

Hálózati visszahatás mentes

Gyártó neve és címe

Magyarázat:

DA 5590 D

n / –

–

–

n

– / – / –

86,0

89,8

60,0

–

–

55,0

65,0

n  / – / –

200

n / –

– / –

n

850

–

1.300 / –

59

230

580

10

– / n

n

n

DA 5000 D

n / –

–

–

n

– / – / –

93,0

110

31,0

–

–

55,0

65,0

n  / – / –

200

n / –

– / –

n

850

–

1.300 / –

60

230

632

10

– / n

n

n

DA 5100 D

n / –

–

–

n

– / – / –

90,0

100

70,0

–

–

55,0

65,0

n  / – / –

150

– / –

– / 3

n

450

360

620 / –

36,0

230

280

10

– / n

n

n

DA 5320 D

n / –

–

–

n

– / – / –

90,0

120

70,0

–

–

55,0

65,0

n  / – / –

200

n / –

– / –

n

850

–

1.300 / –

53,4

230

600

10

– / n

n

n

Miele & Cie. GmbH. & Co., Németország, Postfach, 33325 Gütersloh

n Igen, létezik
1) További méreteket lásd a beépítési rajzon.
2) Nagyobb teljesítmény, mely nagyobb zajszinttel is jár.
3) Ügyeljen rá, hogy a szekrény, a mennyezet illetve a fal megfelelô teherbírású legyen.
*) Kivezetéses kivitelre vonatkozó méret

A levegôkeringtetés DUU... átépítô modullal – rendelhetô tartozék – lehetséges.

A módosítás joga fenntartva.

Sziget páraelszívók
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Sziget páraelszívók
Mûszaki adatok

Típus / Modell megnevezése

Kialakítás

Levegô kivezetéses / keringtetéses

Levegôkeringtetéses üzemre átszerelhetô

Rögzítés a falhoz hátulról

Rögzítés a mennyezethez

Rögzítés a szekrényhez fent / lent / oldalt

Méretek

Elszívó*) méretei Magasság cm

Szélesség cm

Mélység cm

Beépítési méretek Magasság cm

Szélesség cm

Mélység cm

Mélység kihúzott szívóernyôvel cm

Minimális távolság elektromos fôzôlaptól cm

Minimális távolság gáz fôzôlaptól cm

Kivitel

Kivezetô csô csatlakozás felül/hátul/oldalt1)

Kivezetôcsô átmérôje mm

Visszacsapó szelep a készülékben / vásárolható

Fokozatmentes / fokozatos teljesítményszabályozás

Intenzív fokozat2)

Elszívási teljesítmény (EN)

Levegô kivezetés m3/h

Levegô keringtetés m3/h

Intenzív fokozat lev. kivez./keringtetés m3/h

Netto súly2) kg

Elektromos csatlakozás

Hálózati feszültség V

Csatlakozási érték W

Biztosíték A

Csatlakozó kábel hossza cm

Dugalj/fix bekötés

Rádiózavar mentes

Hálózati visszahatás mentes

Gyártó neve és címe

Magyarázat:

DA 420-4

n / –

–

–

n

– / – / –

90,0

90,0

60,0

55,0

65,0

n  / – / –

150

n / –

– / 3

n

480

–

700 / –

29,5

230

200

10

– / n

n

n

DA 424-4

n / –

–

–

n

– / – / –

90,0

120

70,0

55,0

65,0

n  / – / –

150

n / –

– / 3

n

480

–

700 / –

38,0

230

280

10

– / n

n

n

DA 424-4 V

n / –

–

–

n

– / – / –

73,0 (73,0 - 103,0)

120

70,0

55,0

65,0

n  / – / –

150

n / –

– / 3

n

480

–

700 / –

47,0

230

455

10

– / n

n

n

DA 5620 D Alba

n / –

–

–

n

– / – / –

90,0

119,8

69,8

55,0

65,0

n  / – / –

150

n / –

– / 4

n

480

–

700 / –

43,0

230

280

10

– / n

n

n

Miele & Cie. GmbH. & Co., Németország, Postfach, 33325 Gütersloh

n Igen, létezik
1) További méreteket lásd a beépítési rajzon.
2) Nagyobb teljesítmény, mely nagyobb zajszinttel is jár.
3) Ügyeljen rá, hogy a szekrény, a mennyezet illetve a fal megfelelô teherbírású legyen.
*) Kivezetéses kivitelre vonatkozó méret

A levegôkeringtetés DUU... átépítô modullal – rendelhetô tartozék – lehetséges.

A módosítás joga fenntartva.
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Beépíthetô mikrohullámú készülékek
Mûszaki adatok

Típus / Modell megnevezése

Beépíthetôsés

Szabadonálló készülék

Beépíthetô készülék

Ajtónyitás iránya bal / jobb

Méretek

Készülék méretek magasság cm

szélesség cm

mélység cm

Beépítési méretek magasság cm

szélesség cm

mélység cm

Párolótér mérete magasság cm

szélesség cm

mélység cm

Forgótányér átmérôje cm

Hasznos térfogat l

Kivitel

Mikrohullámú teljesítmény max. W

Grill teljesítmény max. W

Teljesítményfokozatok száma

Súly kg

Elektromos csatlakozás

Hálózati feszültség V

Teljes csatlakozási érték W

Biztosíték A

Rádiózavar mentes

Hálózati zavar mentes

Gyártó neve és címe

Magyarázat

M 8151-2

–

n

n  / – 

37,2

49,5

31

35

46

31

20,2

28,5

29,8

27,2

17

800

800

6

14,4

220 - 240

2.050

10

n 

n

M 8160-2

–

n

n  / – 

37,2

59,5

31

35

56

31

20,2

28,5

29,8

27,2

17

800

–

6

14,4

220 - 240

1.250

10

n 

n

M 8161-2

–

n

n  / – 

37,2

59,5

31

35

56

31

20,2

28,5

29,8

27,2

17

800

800

6

14,7

220 - 240

2.050

10

n 

n

M 8260-2

–

n

n  / – 

46,5

59,5

40,1

45

56

50

20,7

34,2

36,8

32,5

26

900

–

7

18

220 - 240

1.370

10

n 

n

M 8261-2

–

n

n  / – 

46,5

59,5

40,1

45

56

50

20,7

34,2

36,8

32,5

26

900

800

7

18,5

220 - 240

2.170

10

n 

n

Miele & Cie. GmbH. & Co., Németország, Postfach, 33325 Gütersloh

n Igen, létezik

A módosítás joga fenntartva.

Beépítési útmutató:
• A M 8260-as és az M 8261-es mikrohullámú sütô nem építhetô össze beépíthetô ételmelegítôvel 
• A M 8260-as és az M 8261-es mikrohullámú sütônél vegye figyelembe, hogy a front 460,5 mm magas

és alsó korpuszt 5mm-es felületen lefedi. 
Ez fontos információ lehet egy esetlegesen alákerülô fiók vagy szekrényajtó esetében

• Optikai okokból nem ajánljuk a mikrókat H 4xxx, DG 50xx vagy CVA 50xx mellé építeni
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Beépíthetô mosogatógépek, látszó kezelôpanellel
Mûszaki adatok

Típus / Modell megnevezése

Energiahatékonysági osztály

A-tól (alacsony) G-ig (legmagasabb) fogyasztás

Standard program megnevezése

Energiafelhasználás1)2) kWh

Tisztítási hatékonyság1)

A-tól (alacsony) G-ig (legmagasabb) fogyasztás

Szárítási hatékonyság1)

A-tól (alacsony) G-ig (legmagasabb) fogyasztás

Standard töltet mennyiség1) teríték

Vízfelhasználás1) l

Idôtartam1) min

Éves felhasználás (220 standard programra számítva)

Energiafelhasználás1) kWh

Vízfelhasználás1) l

Zajszint3) dB

Kivitel

Szabadonálló készülék munkapulttal

Aláépíthetô szabadonálló készülék

Aláépíthetô szabadonálló készülék (munkapult nélkül)

Beépíthetô / Teljesen integrálható

Méretek

Készülék méretek4) magasság cm

szélesség cm

mélység5) cm

Lábazat visszaugrás elôl / hátul cm

Aláépítési magasság cm

Állítható magasság +/- cm

Nettó tömeg kg

Elektromos csatlakozás

Feszültség V

Csatlakozási érték W

Biztosíték A

Frekvencia Hz

Vízcsatlakozás

Nagynyomású csô G 3/4"-es csatlakozással

Hideg / meleg víz

Melegvízcsatlakozás max. °C–ig

Gyártó neve és címe

Magyarázat

G 5100 SCi

A

EnergiaTakarékos

1.02

A

A

14

13

172

224

2.860

46

–

–

–

n / –

80,5

59,8

57

max. 11,5 / 3,5

–

6

48,9

230

2.200

10

50

n

n / n

60

G 5300 SCi

A

EnergiaTakarékos

0.95

A

A

14

10

172

209

2.200

44

–

–

–

n / –

80,5

59,8

57

max. 11,5 / 3,5

–

6

50,4

230

2.200

10

50

n

n / n

60

G 5530 SCi

A

EnergiaTakarékos

0.95

A

A

14

10

172

209

2.200

44

–

–

–

n / –

80,5

59,8

57

max. 11,5 / 3,5

–

6

48,9

230

2.200

10

50

n

n / n

60

G 5930 SCi

A

EnergiaTakarékos

0.83

A

A

14

10

141

183

2.200

41

–

–

–

n / –

80,5

59,8

57

max. 11,5 / 3,5

–

6

52,1

230

2.200

10

50

n

n / n

60

Miele & Cie. GmbH. & Co., Németország, Postfach, 33325 Gütersloh

n Igen, létezik

– Nem, nem létezik

1) Az értékek az EN 50242 szabvány alapján, a standard programon, hidegvíz bevezetésnél.
2) A gyártó standard programján, hidegvíz bevezetésnél végzett standard vizsgálat adatai alapján
2) A tényleges energiafelhasználás a készülék használati módjától függ
3) Értékek az EN 60704 szabvány alapján (beépített állapotban)
4) Alá- és beépíthetô készüléknél a beépítési méret
5) Mélység a falig számítva

A módosítás joga fenntartva.
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Beépíthetô mosogatógépek, rejtett kezelôpanellel
Mûszaki adatok

Típus / Modell megnevezése

Energiahatékonysági osztály

A-tól (alacsony) G-ig (legmagasabb) fogyasztás

Standard program megnevezése

Energiafelhasználás1)2) kWh

Tisztítási hatékonyság1)

A-tól (alacsony) G-ig (legmagasabb) fogyasztás

Szárítási hatékonyság1)

A-tól (alacsony) G-ig (legmagasabb) fogyasztás

Standard töltet mennyiség1) teríték

Vízfelhasználás1) l

Idôtartam1) min

Éves felhasználás (220 standard programra számítva)

Energiafelhasználás1) kWh

Vízfelhasználás1) l

Zajszint3) dB

Kivitel

Szabadonálló készülék munkapulttal

Aláépíthetô szabadonálló készülék

Aláépíthetô szabadonálló készülék (munkapult nélkül)

Beépíthetô / Teljesen integrálható

Méretek

Készülék méretek4) magasság cm

szélesség cm

mélység5) cm

Lábazat visszaugrás elôl / hátul cm

Aláépítési magasság cm

Állítható magasság +/- cm

Nettó tömeg kg

Elektromos csatlakozás

Feszültség V

Csatlakozási érték W

Biztosíték A

Frekvencia Hz

Vízcsatlakozás

Nagynyomású csô G 3/4"-es csatlakozással

Hideg / meleg víz

Melegvízcsatlakozás max. °C–ig

Gyártó neve és címe

Magyarázat

G 1173 SCVi

A

EnergiaTakarékos

1.05

A

A

12

13

175

231

2.860

46

–

–

–

– / n

80,5

59,8

57

max. 11,5 / 3,5

–

6

47,7

230

2.200

10

50

n

n / n

60

G 5370 SCVi

A

EnergiaTakarékos

0.95

A

A

14

10

172

209

2.200

44

–

–

–

– / n

80,5

59,8

57

max. 11,5 / 3,5

–

6

48,2

230

2.200

10

50

n

n / n

60

G 5580 SCVi

A

EnergiaTakarékos

0.95

A

A

14

10

172

209

2.200

44

–

–

–

– / n

80,5

59,8

57

max. 11,5 / 3,5

–

6

49,7

230

2.200

10

50

n

n / n

60

Miele & Cie. GmbH. & Co., Németország, Postfach, 33325 Gütersloh

n Igen, létezik

– Nem, nem létezik

1) Az értékek az EN 50242 szabvány alapján, a standard programon, hidegvíz bevezetésnél.
2) A gyártó standard programján, hidegvíz bevezetésnél végzett standard vizsgálat adatai alapján
2) A tényleges energiafelhasználás a készülék használati módjától függ
3) Értékek az EN 60704 szabvány alapján (beépített állapotban)
4) Alá- és beépíthetô készüléknél a beépítési méret
5) Mélység a falig számítva

A módosítás joga fenntartva.
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Beépíthetô mosogatógépek, rejtett kezelôpanellel
Mûszaki adatok

Típus / Modell megnevezése

Energiahatékonysági osztály

A-tól (alacsony) G-ig (legmagasabb) fogyasztás

Standard program megnevezése

Energiafelhasználás1)2) kWh

Tisztítási hatékonyság1)

A-tól (alacsony) G-ig (legmagasabb) fogyasztás

Szárítási hatékonyság1)

A-tól (alacsony) G-ig (legmagasabb) fogyasztás

Standard töltet mennyiség1) teríték

Vízfelhasználás1) l

Idôtartam1) min

Éves felhasználás (220 standard programra számítva)

Energiafelhasználás1) kWh

Vízfelhasználás1) l

Zajszint3) dB

Kivitel

Szabadonálló készülék munkapulttal

Aláépíthetô szabadonálló készülék

Aláépíthetô szabadonálló készülék (munkapult nélkül)

Beépíthetô / Teljesen integrálható

Méretek

Készülék méretek4) magasság cm

szélesség cm

mélység5) cm

Lábazat visszaugrás elôl / hátul cm

Aláépítési magasság cm

Állítható magasság +/- cm

Nettó tömeg kg

Elektromos csatlakozás

Feszültség V

Csatlakozási érték W

Biztosíték A

Frekvencia Hz

Vízcsatlakozás

Nagynyomású csô G 3/4"-es csatlakozással

Hideg / meleg víz

Melegvízcsatlakozás max. °C–ig

Gyártó neve és címe

Magyarázat

G 5980 SCVi

A

EnergiaTakarékos

0.83

A

A

14

10

141

183

2.200

41

–

–

–

– / n

80,5

59,8

57

max. 11,5 / 3,5

–

6

51,1

230

2.200

10

50

n

n / n

60

G 5585 SCVi XXL

A

EnergiaTakarékos

0.95

A

A

14

10

172

209

2.200

44

–

–

–

– / n

84,5

59,8

57

max. 11,5 / 3,5

–

6

50,6

230

2.200

10

50

n

n / n

60

G 4670 SCVi

A

EnergiaTakarékos

0.80

A

A

9

9

178

176

1.980

45

–

–

–

– / n

80,5

44,8

57

max. 11,5 / 3,5

–

6

42,2

230

2.200

10

50

n

n / n

60

Miele & Cie. GmbH. & Co., Németország, Postfach, 33325 Gütersloh

n Igen, létezik

– Nem, nem létezik

1) Az értékek az EN 50242 szabvány alapján, a standard programon, hidegvíz bevezetésnél.
2) A gyártó standard programján, hidegvíz bevezetésnél végzett standard vizsgálat adatai alapján
2) A tényleges energiafelhasználás a készülék használati módjától függ
3) Értékek az EN 60704 szabvány alapján (beépített állapotban)
4) Alá- és beépíthetô készüléknél a beépítési méret
5) Mélység a falig számítva

A módosítás joga fenntartva.
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Beépíthetô mosogatógépek, látszó kezelôpanellel (45 cm) 
és aláépíthetô mosogatógép

Mûszaki adatok

Típus / Modell megnevezése

Energiahatékonysági osztály

A-tól (alacsony) G-ig (legmagasabb) fogyasztás

Standard program megnevezése

Energiafelhasználás1)2) kWh

Tisztítási hatékonyság1)

A-tól (alacsony) G-ig (legmagasabb) fogyasztás

Szárítási hatékonyság1)

A-tól (alacsony) G-ig (legmagasabb) fogyasztás

Standard töltet mennyiség1) teríték

Vízfelhasználás1) l

Idôtartam1) min

Éves felhasználás (220 standard programra számítva)

Energiafelhasználás1) kWh

Vízfelhasználás1) l

Zajszint3) dB

Kivitel

Szabadonálló készülék munkapulttal

Aláépíthetô szabadonálló készülék

Aláépíthetô készülék

Beépíthetô / Teljesen integrálható

Méretek

Készülék méretek4) magasság cm

szélesség cm

mélység5) cm

Lábazat visszaugrás elôl / hátul cm

Aláépítési magasság cm

Állítható magasság +/- cm

Nettó tömeg kg

Elektromos csatlakozás

Feszültség V

Csatlakozási érték W

Biztosíték A

Frekvencia Hz

Vízcsatlakozás

Nagynyomású csô G 3/4"-es csatlakozással

Hideg / meleg víz

Melegvízcsatlakozás max. °C–ig

Gyártó neve és címe

Magyarázat

G 4500 SCi

A

EnergiaTakarékos

0.80

A

A

9

11

175

176

2.420

46

–

–

–

n / –

80,5

44,8

57

max. 11,5 / 3,5

–

6

42,2

230

2.200

10

50

n

n / n

60

G 4600 SCi

A

EnergiaTakarékos

0.80

A

A

9

9

178

176

1.980

45

–

–

–

n / –

80,5

44,8

57

max. 11,5 / 3,5

–

6

42,2

230

2.200

10

50

n

n / n

60

G 1022 SCU

A

EnergiaTakarékos

1.05

A

A

12

13

175

231

2.860

48

–

–

n

– / –

80,5

59,8

57

3,0 - 9,5

80,5 - 87,0

6

48,6

230

2.200

10

50

n

n / n

60

Miele & Cie. GmbH. & Co., Németország, Postfach, 33325 Gütersloh

n Igen, létezik

– Nem, nem létezik

1) Az értékek az EN 50242 szabvány alapján, a standard programon, hidegvíz bevezetésnél.
2) A gyártó standard programján, hidegvíz bevezetésnél végzett standard vizsgálat adatai alapján
2) A tényleges energiafelhasználás a készülék használati módjától függ
3) Értékek az EN 60704 szabvány alapján (beépített állapotban)
4) Alá- és beépíthetô készüléknél a beépítési méret
5) Mélység a falig számítva

A módosítás joga fenntartva.
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Mûszaki adatok
Beépíthetô mosógép és szárítógép

Típus / Modell megnevezése

Energiahatékonyság1)

A (alacsony felhasználás)-tól G-ig (magas) fogyasztás

Energiafogyasztás1)2) kWh

Mosási hatékonysági osztály

Centrifugálási hatékonysági osztály)

Maradék nedvességtartalom %

Maximális centrifugálási fordulatszám U/min

Kapacitás max. kg

Vízfogyasztás liter

Idôtartam min.

Éves szükséglet 4 személyes   Energiafogyasztás kWh

háztartás esetén (kb. 200 mosás)   Vízfogyasztás liter

Kialakítás

Szabadonálló készülék

Aláépíthetô szabadonálló készülék

Aláépíthetô készülék

Ajtónyitás

Méretek

Magasság cm

Szélesség cm

Mélység a falig cm

Lábazati mélység elôl/hátul cm/cm

Aláépítési magasság cm

Magasság nyitott ajtónál (felültöltôs) cm

Mélység nyitott ajtónál (elöltöltôs) cm

Állítható magasság +/- cm

Súly kg

Elektromos- és vízcsatlakozás

Feszültség V

Teljes csatlakozási érték kW

Biztosíték A

Vízcsatlakozás 3/4"

Csatlakoztatható hideg/meleg vízre

Gyártó neve és címe

Magyarázat

W 2839 i WPM

A+

0,85

A

A

44

1600

5

42

90

170

8.400

–

–

n

jobb/bal

82

59,5

57,5

4,8 / 3,5

82

-

115

+0,8 / 0

94

230

2,10 - 2,40

10

n

n / –

T 4839 Ci

C

6,0

3,0

3,55

2,90

2,65

2,20

1,20

34

265

n / –

–

–

n

jobb / bal

82

59,5

57,5

5,0/3,5

82,0

117

+1,45 / -0,7

54

230

2,70 - 2,90

16

Miele & Cie. GmbH. & Co., Németország, Postfach, 33325 Gütersloh

Típus / Modell megnevezése

Energiahatékonyság1)

Kapacitás

Pamut max. kg

Kímélô max. kg

Energiafogyasztás

Pamut szekrényszárazra szárítva kWh
60% maradék nedvességtartalomról

Pamut szekrényszárazra szárítva kWh
50% maradék nedvességtartalomról

Pamut vasalás szárazra szárítva kWh
60% maradék nedvességtartalomról

Pamut vasalás szárazra szárítva kWh
50% maradék nedvességtartalomról

Kímélô program vasalás szárazra szárítva kWh
40% maradék nedvességtartalomról

Idôtartam (kímélô program vasalás szárazra min
szárítva 40% maradék nedvességtartalomról)

Éves energiaszükséglet 4 személyes kWh
háztartás esetén

Kialakítás

Kondenzációs/levegô kivezetéses

Szabadonálló készülék

Aláépíthetô szabadonálló készülék

Aláépíthetô készülék

Ajtónyitás

Méretek

Magasság cm

Szélesség cm

Mélység a falig cm

Lábazati mélység elôl/hátul cm/cm

Aláépítési magasság cm

Mélység nyitott ajtónál

Állítható magasság +/- cm

Súly kg

Elektromos- és vízcsatlakozás

Feszültség V

Teljes csatlakozási érték kW

Biztosíték A

Megjegyzés:
Nemesacél bútorelôlapot a készülék nem tartalmaz, csak kezelôpanelt.
Nemesacél bútorelôlap külön tartozékként rendelhetô.
A készülék más Miele termék pl.: CleanSteel paneles mosogatógép mellé beépítve a gyártási technológia miatt a
nemesacél felületen szineltérést mutat.
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Szabadon álló hûtôk, fagyasztók
Mûszaki adatok

Típus / Modell megnevezése

Energiahatékonyság1)

A++ (alacsony felhasználás)-tól G-ig (magas) fogyasztás

Energiafelhasználás1)2) kWh/év

Hasznos térfogat, hûtô rész1) l

Hasznos térfogat, fagyasztó1) l

Csillag jelölés1)3)

NoFrost1)

Tárolási idô hossza áramszünet esetén1) óra

Fagyasztási kapacitás1)4) kg/24 ó

Klímaosztály1)

Zajszint5) dB(A) re 1pW

Beépíthetôség

Szabadonálló készülék / aláépíthetô

Munkapulttal asztalmagasságban

Aláépíthetô / integrálható6)

Beépíthetô / integrálható6)

Ajtónyitás7)

Dekor keret tartozék / vásárolható

Méretek

Készülék méretek magasság cm

szélesség cm

mélység8) cm

Beépítési méretek magasság cm

szélesség cm

mélység8) cm

Nettó tömeg9) kg

Elektromos csatlakozás

Feszültség V

Biztosíték A

Frekvencia Hz

Gyártó neve és címe

Magyarázat

KWTN 14826 SDE ED

A

340

0

119

4

–

31

14

SN-T

42

n / –

– / –

– / –

– / –

bal

– / –

–

185,2

60,0

63,0

–

–

–

89,7

220 - 240

10

50

K 14820 SD ED

A +

148

391

0

–

–

–

0

SN-T

37

n / –

– / –

– / –

– / –

jobb

– / –

–

185,0

60,0

63,0

–

–

–

76,8

220 - 240

10

50

K 14827 SD ED

A +

169

247

–

–

–

–

–

SN-T

40

n / –

– / –

– / –

– / –

jobb

– / –

–

185,0

60,0

63,0

–

–

–

80,6

220 - 240

10

50

KFN 14842 SD ED

A +

336

337

84

4

–

21

7

SN-T

43

n / –

– / –

– / –

– / –

jobb

– / –

–

186,0

75,0

63,0

–

–

–

113,0

220 - 240

10

50

Miele & Cie. GmbH. & Co., Németország, Postfach, 33325 Gütersloh

n Igen, létezik
1) Az EN 153-as norma alapján számított értékek.
2) A norma alapján, több mint 24 órán keresztûl végzett vizsgálat adatai alapján. 

A tényleges fogyasztási érték a készülék használatától és a felállítási helytôl függ.
3) *    = -6°C-os vagy hidegebb rekesz.

*** = Mélyhûtô rekesz, -18°C-os vagy hidegebb
**** = Fagyasztó- és mélyhûtô rekesz, -18°C-os vagy hidegebb, valamint egy minimális fagyasztási kapacitás.

4) A fagyasztási kapacitás megadott mennyisége csak hosszú távú üzemet követôen érvényes, 
valamint 24 órán belül nem ismételhetô meg.
Vegye figyelembe a használati utasítást.

5) A 60704 norma alapján számított értékek.
6) Integrálható egy bútorfront használatával.
7) Ajtónyitás: a megadott irány az ajtózsanér helyét jelöli, szemben állva a készülékkel.
8) Mélység a falig értve.
9) Szekrénybe történô építésnél ügyeljen a bútor illetve a fal teherbíró képességére.

A módosítás joga fenntartva.
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Szabadon álló hûtôk, fagyasztók
Mûszaki adatok

Típus / Modell megnevezése

Energiahatékonyság1)

A++ (alacsony felhasználás)-tól G-ig (magas) fogyasztás

Energiafelhasználás1)2) kWh/év

Hasznos térfogat, hûtô rész1) l

Hasznos térfogat, fagyasztó1) l

Csillag jelölés1)3)

NoFrost1)

Tárolási idô hossza áramszünet esetén1) óra

Fagyasztási kapacitás1)4) kg/24 ó

Klímaosztály1)

Zajszint5) dB(A) re 1pW

Beépíthetôség

Szabadonálló készülék / aláépíthetô

Munkapulttal asztalmagasságban

Aláépíthetô / integrálható6)

Beépíthetô / integrálható6)

Ajtónyitás7)

Dekor keret tartozék / vásárolható

Méretek

Készülék méretek magasság cm

szélesség cm

mélység8) cm

Beépítési méretek magasság cm

szélesség cm

mélység8) cm

Nettó tömeg9) kg

Elektromos csatlakozás

Feszültség V

Biztosíték A

Frekvencia Hz

Gyártó neve és címe

Magyarázat

KFN 14923 SD ED

A+

317

275

89

4

–

30

14

SN-T

39

n / –

– / –

– / –

– / –

jobb

– / –

201,1

60,0

63,0

–

–

–

89,9

220 - 240

10

50

FN 12827 SD EDt

A+

314

261

4

–

n

43

20

SN-ST

40

n / –

– /  –

– / –

– /  –

bal

– / –

185,0

60,0

63,0

–

–

–

83,3

220 - 240

10

50

K 12820 SD EDt

A+

148

390

–

–

–

–

–

SN-T

39

n / –

– / –

– / –

– / –

jobb

– / –

185,0

60,0

63,0

–

–

–

75,2

220 - 240

10

50

Miele & Cie. GmbH. & Co., Németország, Postfach, 33325 Gütersloh

n Igen, létezik
1) Az EN 153-as norma alapján számított értékek.
2) A norma alapján, több mint 24 órán keresztûl végzett vizsgálat adatai alapján. 

A tényleges fogyasztási érték a készülék használatától és a felállítási helytôl függ.
3) *    = -6°C-os vagy hidegebb rekesz.

*** = Mélyhûtô rekesz, -18°C-os vagy hidegebb
**** = Fagyasztó- és mélyhûtô rekesz, -18°C-os vagy hidegebb, valamint egy minimális fagyasztási kapacitás.

4) A fagyasztási kapacitás megadott mennyisége csak hosszú távú üzemet követôen érvényes, 
valamint 24 órán belül nem ismételhetô meg.
Vegye figyelembe a használati utasítást.

5) A 60704 norma alapján számított értékek.
6) Integrálható egy bútorfront használatával.
7) Ajtónyitás: a megadott irány az ajtózsanér helyét jelöli, szemben állva a készülékkel.
8) Mélység a falig értve.
9) Szekrénybe történô építésnél ügyeljen a bútor illetve a fal teherbíró képességére.

A módosítás joga fenntartva.
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Beépíthetô hûtôk, fagyasztók
Mûszaki adatok

Típus / Modell megnevezése

Energiahatékonyság1)

A++ (alacsony felhasználás)-tól G-ig (magas) fogyasztás

Energiafelhasználás1)2) kWh/év

Hasznos térfogat, hûtô rész1) l

Hasznos térfogat, fagyasztó1) l

Csillag jelölés1)3)

NoFrost1)

Tárolási idô hossza áramszünet esetén1) óra

Fagyasztási kapacitás1)4) kg/24 ó

Klímaosztály1)

Zajszint5) dB(A) re 1pW

Beépíthetôség

Szabadonálló készülék / aláépíthetô

Munkapulttal asztalmagasságban

Aláépíthetô / integrálható6)

Beépíthetô / integrálható6)

Ajtónyitás7)

Dekor keret tartozék / vásárolható

Méretek

Készülék méretek magasság cm

szélesség cm

mélység8) cm

Beépítési méretek magasság cm

szélesség cm

mélység8) cm

Nettó tömeg9) kg

Elektromos csatlakozás

Feszültség V

Biztosíték A

Frekvencia Hz

Gyártó neve és címe

Magyarázat

K 9414 IF

A+

215

194

16

4

–

15

2

N

38

– / –

–

– / –

n / n

jobb

– / –

121,8

54,3

54,4

122,0 - 123,6

56,0 - 57,0

55

48,2

220 - 240

10

50

K 9557 ID-1

A++

113

176

0

–

–

0

0

SN-ST

39

– / –

–

– / –

n / n

jobb

– / –

139,5

55,9

54,4

139,7 - 141,3

56,0 - 57,0

55

60,1

220 - 240

10

50

F 9552 i-1

A++

187

–

186

4

–

32

16

SN-T

38

– / –

–

– / –

n / n

jobb

– / –

139,5

55,9

54,4

139,7 - 141,3

56,0 - 57,0

55

64,1

220 - 240

10

50

KF 9713 iD

A+

303

200

81

4

–

30

14

SN-T

36

– / –

–

– / –

n / n

jobb

– / –

177,2

54

54,4

177,2 - 178,8

56,0 - 57,0

55

66,9

220 - 240

10

50

Miele & Cie. GmbH. & Co., Németország, Postfach, 33325 Gütersloh

n Igen, létezik
1) Az EN 153-as norma alapján számított értékek.
2) A norma alapján, több mint 24 órán keresztûl végzett vizsgálat adatai alapján. 

A tényleges fogyasztási érték a készülék használatától és a felállítási helytôl függ.
3) *    = -6°C-os vagy hidegebb rekesz.

*** = Mélyhûtô rekesz, -18°C-os vagy hidegebb
**** = Fagyasztó- és mélyhûtô rekesz, -18°C-os vagy hidegebb, valamint egy minimális fagyasztási kapacitás.

4) A fagyasztási kapacitás megadott mennyisége csak hosszú távú üzemet követôen érvényes, 
valamint 24 órán belül nem ismételhetô meg.
Vegye figyelembe a használati utasítást.

5) A 60704 norma alapján számított értékek.
6) Integrálható egy bútorfront használatával.
7) Ajtónyitás: a megadott irány az ajtózsanér helyét jelöli, szemben állva a készülékkel.
8) Mélység a falig értve.
9) Szekrénybe történô építésnél ügyeljen a bútor illetve a fal teherbíró képességére.

A módosítás joga fenntartva.
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Beépíthetô hûtôk, fagyasztók
Mûszaki adatok

Típus / Modell megnevezése

Energiahatékonyság1)

A++ (alacsony felhasználás)-tól G-ig (magas) fogyasztás

Energiafelhasználás1)2) kWh/év

Hasznos térfogat, hûtô rész1) l

Hasznos térfogat, fagyasztó1) l

Csillag jelölés1)3)

NoFrost1)

Tárolási idô hossza áramszünet esetén1) óra

Fagyasztási kapacitás1)4) kg/24 ó

Klímaosztály1)

Zajszint5) dB(A) re 1pW

Beépíthetôség

Szabadonálló készülék / aláépíthetô

Munkapulttal asztalmagasságban

Aláépíthetô / integrálható6)

Beépíthetô / integrálható6)

Ajtónyitás7)

Dekor keret tartozék / vásárolható

Méretek

Készülék méretek magasság cm

szélesség cm

mélység8) cm

Beépítési méretek magasság cm

szélesség cm

mélység8) cm

Nettó tömeg9) kg

Elektromos csatlakozás

Feszültség V

Biztosíték A

Frekvencia Hz

Gyártó neve és címe

Magyarázat

KF 9712 iD

A+

292

231

57

4

–

20

10

SN-T

36

– / –

–

– / –

n / n

jobb

– / –

177,2

54

54,4

177,2 - 178,8

56,0 - 57,0

55

66,3

220 - 240

10

50

KF 9757 iD

A+

297

140

57

4

–

32

10

SN-ST

39

– / –

–

– / –

n / n

jobb

– / –

177,2

55,7

55

177,2 - 178,8

56,0 - 57,0

55

74,2

220 - 240

10

50

KFN 9753 iD

A+

277

200

62

4

I

30

10

SN-T

39

– / –

–

– / –

n / n

jobb

– / –

177,2

55,7

54,4

177,2 - 178,8

56,0 - 57,0

55

73,2

220 - 240

10

50

K 122 Ui 1

A+

173

110

15

4

–

12

2

SN-ST

38

– / –

–

– / n

– / –

jobb

– / –

82,0

59,8

54,8

82,0 - 87,0

60,0

55

35,0

220 - 240

10

50

Miele & Cie. GmbH. & Co., Németország, Postfach, 33325 Gütersloh

n Igen, létezik
1) Az EN 153-as norma alapján számított értékek.
2) A norma alapján, több mint 24 órán keresztûl végzett vizsgálat adatai alapján. 

A tényleges fogyasztási érték a készülék használatától és a felállítási helytôl függ.
3) *    = -6°C-os vagy hidegebb rekesz.

*** = Mélyhûtô rekesz, -18°C-os vagy hidegebb
**** = Fagyasztó- és mélyhûtô rekesz, -18°C-os vagy hidegebb, valamint egy minimális fagyasztási kapacitás.

4) A fagyasztási kapacitás megadott mennyisége csak hosszú távú üzemet követôen érvényes, 
valamint 24 órán belül nem ismételhetô meg.
Vegye figyelembe a használati utasítást.

5) A 60704 norma alapján számított értékek.
6) Integrálható egy bútorfront használatával.
7) Ajtónyitás: a megadott irány az ajtózsanér helyét jelöli, szemben állva a készülékkel.
8) Mélység a falig értve.
9) Szekrénybe történô építésnél ügyeljen a bútor illetve a fal teherbíró képességére.

A módosítás joga fenntartva.
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Bortemperáló, bortároló hûtôszekrények
Mûszaki adatok

Típus / Modell megnevezése

Energiahatékonyság1)

A++ (alacsony felhasználás)-tól G-ig (magas) fogyasztás

Energiafelhasználás1)2) kWh/év

Hasznos térfogat, bortároló rész l

Hasznos térfogat, bortemperáló rész l

Bortemperáló részek száma db

Tárolható borospalackok száma hôfokzónánként db

Hasznos térfogat, hûtô rész1) l

Hasznos térfogat, fagyasztó1) l

Csillag jelölés1)3)

NoFrost1)

Tárolási idô hossza áramszünet esetén1) óra

Fagyasztási kapacitás1)4) kg/24 ó

Klímaosztály1)

Zajszint5) dB(A) re 1pW

Kivitel

Szabadon álló készülék/aláépthetô

Munkapulttal asztalmagasságban

Aláépíthetô/integrálható6)

Beépíthetô/integrálható6)

Ajtónyitás7)

Dekor keret tartozék / vásárolható

Méretek

Készülék méretek Magasság cm

Szélesség cm

Mélység8) cm

Beépítési mértek Magasság cm

Szélesség cm

Mélység8) cm

Súly9) kg

Elektromos csatlakozás

Feszültség V

Biztosíték A

Frekvencia Hz

Gyártó neve és címe

Magyarázat

KWT 4154 UG-1

–

220

–

126

2

15 / 23

–

–

–

–

–

–

SN-ST

43

– / n

–

n / –

– / –

jobb

–

81,7

57,5

55,0

82,0-87,0

60,0

56,0

56,0

220-240

10

50

KWT 4974 SG ED

–

332

–

422

3

36 / 45 / 62

–

–

–

–

–

–

SN-T

44

n / –

–

– / –

– / –

jobb

–

185,5

66,0

67,4

–

–

–

97,0

220-240

10

50

KWT 1611 Vi

–

328

–

365

3

Összesen: 102

–

–

–

–

–

–

SN-T

43

– / –

–

– / –

– / n

bal

–

212,7

59,7

61,0

213,4

61,0

62,9

150,8

220-240

10

50

Miele & Cie. GmbH. & Co., Németország, Postfach, 33325 Gütersloh

n Igen, létezik
1) Az EN 153-as norma alapján számított értékek.
2) A norma alapján, több mint 24 órán keresztûl végzett vizsgálat adatai alapján. 

A tényleges fogyasztási érték a készülék használatától és a felállítási helytôl függ.
3) *    = -6°C-os vagy hidegebb rekesz.

*** = Mélyhûtô rekesz, -18°C-os vagy hidegebb
**** = Fagyasztó- és mélyhûtô rekesz, -18°C-os vagy hidegebb, valamint egy minimális fagyasztási kapacitás.

4) A fagyasztási kapacitás megadott mennyisége csak hosszú távú üzemet követôen érvényes, 
valamint 24 órán belül nem ismételhetô meg.
Vegye figyelembe a használati utasítást.

5) A 60704 norma alapján számított értékek.
6) Integrálható egy bútorfront használatával.
7) Ajtónyitás: a megadott irány az ajtózsanér helyét jelöli, szemben állva a készülékkel.
8) Mélység a falig értve.
9) Szekrénybe történô építésnél ügyeljen a bútor illetve a fal teherbíró képességére.

A módosítás joga fenntartva.
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Beépíthetô hûtôk, fagyasztók
Mûszaki adatok

Típus / Modell megnevezése

Energiahatékonyság1)

A++ (alacsony felhasználás)-tól G-ig (magas) fogyasztás

Energiafelhasználás1)2) kWh/év

Hasznos térfogat, hûtô rész1) l

Hasznos térfogat, fagyasztó1) l

Csillag jelölés1)3)

NoFrost1)

Tárolási idô hossza áramszünet esetén1) óra

Fagyasztási kapacitás1)4) kg/24 ó

Klímaosztály1)

Zajszint5) dB(A) re 1pW

Beépíthetôség

Szabadonálló készülék / aláépíthetô

Munkapulttal asztalmagasságban

Aláépíthetô / integrálható6)

Beépíthetô / integrálható6)

Ajtónyitás7)

Dekor keret tartozék / vásárolható

Méretek

Készülék méretek magasság cm

szélesség cm

mélység8) cm

Beépítési méretek magasság cm

szélesség cm

mélység8) cm

Nettó tömeg9) kg

Elektromos csatlakozás

Feszültség V

Biztosíték A

Frekvencia Hz

Gyártó neve és címe

Magyarázat

KF 9723 ID-1

A++

216

200

81

4

–

30

14

SN-T

38

– / –

– / –

– / –

n / –

jobb

– / –

177,0

55,9

54,5

177,2 - 178,8

56 - 57

55

67,9

220 - 240

10

50

K 9757 ID-1

A+

166

216

0

–

–

0

0

SN-ST

39

– / –

–

– / –

n / n

jobb

– / –

177,0

55,9

54,4

177,2 - 178,8

56,0 - 57 0

55,0

74,2

220 - 240

10

50

FN 9752 I

A+

303

0

211

4

n

34

18

SN-T

40

n / –

– / –

– / –

n / n

jobb

– / –

177,0

55,9

55,0

177,2 - 178,8

56,0 - 57 0

55,0

82,5

220 - 240

10

50

Miele & Cie. GmbH. & Co., Németország, Postfach, 33325 Gütersloh

n Igen, létezik
1) Az EN 153-as norma alapján számított értékek.
2) A norma alapján, több mint 24 órán keresztûl végzett vizsgálat adatai alapján. 

A tényleges fogyasztási érték a készülék használatától és a felállítási helytôl függ.
3) *    = -6°C-os vagy hidegebb rekesz.

*** = Mélyhûtô rekesz, -18°C-os vagy hidegebb
**** = Fagyasztó- és mélyhûtô rekesz, -18°C-os vagy hidegebb, valamint egy minimális fagyasztási kapacitás.

4) A fagyasztási kapacitás megadott mennyisége csak hosszú távú üzemet követôen érvényes, 
valamint 24 órán belül nem ismételhetô meg.
Vegye figyelembe a használati utasítást.

5) A 60704 norma alapján számított értékek.
6) Integrálható egy bútorfront használatával.
7) Ajtónyitás: a megadott irány az ajtózsanér helyét jelöli, szemben állva a készülékkel.
8) Mélység a falig értve.
9) Szekrénybe történô építésnél ügyeljen a bútor illetve a fal teherbíró képességére.

A módosítás joga fenntartva.
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Mastercool beépíthetô hûtôszekrények
Mûszaki adatok

Típus / Modell megnevezése

Energiahatékonyság1)

A++ (alacsony felhasználás)-tól G-ig (magas) fogyasztás

Energiafelhasználás1)2) kWh/év

Hasznos térfogat, hûtô rész1) l

Hasznos térfogat, fagyasztó1) l

Csillag jelölés1)3)

NoFrost1)

Tárolási idô hossza áramszünet esetén1) óra

Fagyasztási kapacitás1)4) kg/24 ó

Klímaosztály1)

Zajszint5) dB(A) re 1pW

Beépíthetôség

Szabadonálló készülék / aláépíthetô

Munkapulttal asztalmagasságban

Aláépíthetô / integrálható6)

Beépíthetô / integrálható6)

Ajtónyitás7)

Dekor keret tartozék / vásárolható

Méretek

Készülék méretek magasság cm

szélesség cm

mélység8) cm

Beépítési méretek magasság cm

szélesség cm

mélység8) cm

Nettó tömeg9) kg

Elektromos csatlakozás

Feszültség V

Biztosíték A

Frekvencia Hz

Gyártó neve és címe

Magyarázat

KF 1901 Vi

A+

365

313

99

4

–

17

20

SN-T

40

– / –

–

– / –

n / n

jobb

– / –

212,7

90,7

61,0

213,4

91,5

62,9

225,4

220 - 240

10

50

K 1801 Vi

A+

178

327

–

–

–

–

–

SN-T

38

– / –

–

– / –

n / n

jobb

– / –

212,7

75,0

61,0

213,4

76,2

62,9

189,4

220 - 240

10

50

F 1471 Vi

B

385

–

190

4

n

13

14

SN-T

40

– / –

–

– / –

n / n

bal

– / –

212,7

44,5

61,0

213,4

45,7

62,9

139,2

220 - 240

10

50

Miele & Cie. GmbH. & Co., Németország, Postfach, 33325 Gütersloh

n Igen, létezik
1) Az EN 153-as norma alapján számított értékek.
2) A norma alapján, több mint 24 órán keresztûl végzett vizsgálat adatai alapján. 

A tényleges fogyasztási érték a készülék használatától és a felállítási helytôl függ.
3) *    = -6°C-os vagy hidegebb rekesz.

*** = Mélyhûtô rekesz, -18°C-os vagy hidegebb
**** = Fagyasztó- és mélyhûtô rekesz, -18°C-os vagy hidegebb, valamint egy minimális fagyasztási kapacitás.

4) A fagyasztási kapacitás megadott mennyisége csak hosszú távú üzemet követôen érvényes, 
valamint 24 órán belül nem ismételhetô meg.
Vegye figyelembe a használati utasítást.

5) A 60704 norma alapján számított értékek.
6) Integrálható egy bútorfront használatával.
7) Ajtónyitás: a megadott irány az ajtózsanér helyét jelöli, szemben állva a készülékkel.
8) Mélység a falig értve.
9) Szekrénybe történô építésnél ügyeljen a bútor illetve a fal teherbíró képességére.

A módosítás joga fenntartva.
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H 5000 sorozatú, 
nem pirolízises sütôk, tûzhelyek 

H 5681 B, H 5681 BP,
H 5461 B, H 5461 BP

H 5000 sorozatú, 
pirolízises sütôk, tûzhelyek

H 5000 BM, H 5040 BM
60 cm magas sütô felett

***

H 5000 BM, H 5040 BM
pult aláépítve

H 5000 BM, H 5040 BM

60 cm magas H 5000 sorozatú
sütôk, tûzhelyek oldalnézete 

H 5981 BP H 5981 BP pult aláépítve

198

Beépíthetô sütôk, gôzpárolók, kombi gôzpárolók
Beépítési vázlatok

*Üvegfronttal
**Nemesacél fronttal

*Üvegfronttal
**Nemesacél fronttal

*Üvegfronttal
**Nemesacél fronttal

*Üvegfronttal
**Nemesacél fronttal

*Üvegfronttal
**Nemesacél fronttal

*Üvegfronttal
**Nemesacél fronttal

*Üvegfronttal
**Nemesacél fronttal

*Üvegfronttal
**Nemesacél fronttal
***150 cm2 szellôzés szükséges hátul az alsó korpusznál
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DG 5040, DG 5061, DG 5080
önállóan

H 5081 BP, H 5041 B DG 5080, DG 5060, DG 5040
60 cm széles sütô felett

DG 3460 DG 5080
ESW 5080-14 tányermelegítô felett

DG 3460
EGW 3060-10 tányérmelegítô felett

DGC 5061 DGC 5061 
60 cm magas sütô felett

DGC 5061
ESW 5080-14 tányérmelegítô felett

199

*Üvegfronttal
**Nemesacél fronttal

*Üvegfronttal
**Nemesacél fronttal

*Üvegfronttal
**Nemesacél fronttal

*Üvegfronttal
**Nemesacél fronttal

*Üvegfronttal
**Nemesacél fronttal

*Üvegfronttal
**Nemesacél fronttal

*Üvegfronttal
**Nemesacél fronttal

*Üvegfronttal
**Nemesacél fronttal

*Üvegfronttal
**Nemesacél fronttal
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Beépíthetô kombi gôzpárolók, kávéautomaták
Beépítési vázlatok

DGC 5080 XL és ESW 5080-14DGC 5080 XL DGC 5080 XL

DGC 5080 XL
60 cm széles sütô felett

CVA 5060
60 cm magas sütô felett

CVA 5060

CVA 5060
ESW 5080-14 tányérmelegítô felett

CVA 3660 CVA 3660
60 cm magas sütô felett

*Üvegfronttal
**Nemesacél fronttal

*Üvegfronttal
**Nemesacél fronttal

*Üvegfronttal
**Nemesacél fronttal

*Üvegfronttal
**Nemesacél fronttal

*Üvegfronttal
**Nemesacél fronttal

*Üvegfronttal
**Nemesacél fronttal

*Üvegfronttal
**Nemesacél fronttal

*Üvegfronttal
**Nemesacél fronttal

*Üvegfronttal
**Nemesacél fronttal
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Kávéautomaták, edény-, ételmelegítôk, gázfôzôlapok
Beépítési vázlatok

KM 2010 G KM 2052 G KM 2256 G

CVA 3650CVA 3660
EGW 3060-10 csészemelegítôvel

ESW 5080-29
60 cm magas sütô alatt

ESW 5080-29
CVA 5060 kávéfôzô alatt

CVA 3660
felsôszekrénybe építve

CVA 3650
felsôszekrénybe építve

*Üvegfronttal
**Nemesacél fronttal

*Üvegfronttal
**Nemesacél fronttal

*Üvegfronttal
**Nemesacél fronttal

� Elöl 
� Beépítési magasság
� Gázcsatlakozás R 1/2 - ISO 7-1
� Hálózati csatlakozó doboz 

hálózati csatlakozó vezetékkel, Hossz = 2000 mm

� Elöl 
� Beépítési magasság
� Gázcsatlakozás R 1/2 - ISO 7-1
� Hálózati csatlakozó doboz 

hálózati csatlakozó vezetékkel, Hossz = 2000 mm

� Elöl 
� Beépítési magasság
� Gázcsatlakozás R 1/2 - ISO 7-1
� Elektromos csatlakozás
� Elektronikaház 100 x 200 mm, maximális beépítési

magasság elektronikaházzal 134 mm
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Beépíthetô fôzôlapok, CombiSetek
Mûszaki adatok

KM 5613KM 6013 KM 5617

KM 5804 KM 5814KM 5807

KM 5821 KM 5825 KM 5854

� Beépítési magasság 
� Rögzítôelemek és kábelköteg számára szükséges tér 
� Elöl 

� Elöl 
� Beépítési magasság
� Beépítési magasság. Hálózati csatlakozó doboz 

hálózati csatlakozó vezetékkel, Hossz = 1440 mm

� Elöl 
� Beépítési magasság
� Beépítési magasság. Hálózati csatlakozó doboz 

hálózati csatlakozó vezetékkel, Hossz = 1440 mm

� Elöl 
� Beépítési magasság
� Beépítési magasság. Hálózati csatlakozó doboz 

hálózati csatlakozó vezetékkel, Hossz = 1440 mm
� Lépcsôzetes kivágás

� Elöl 
� Beépítési magasság
� Beépítési magasság. Hálózati csatlakozó doboz 

hálózati csatlakozó vezetékkel, Hossz = 1440 mm
� Lépcsôzetes kivágás

� Elöl 
� Beépítési magasság
� Beépítési magasság kábelkimenet
� Hálózati csatlakozó vezeték, Hossz= 1440 mm
� Kábelfa, Hossz= 1550 mm
� Beépítési magasság, csatlakozás Miele@Home-hoz

� Elöl 
� Beépítési magasság
� Beépítési magasság. Hálózati csatlakozó doboz 

hálózati csatlakozó vezetékkel, Hossz = 1440 mm

� Elöl 
� Beépítési magasság
� Beépítési magasság. Hálózati csatlakozó doboz 

hálózati csatlakozó vezetékkel, Hossz = 1440 mm

� Elöl 
� Beépítési magasság
� Beépítési magasság. Hálózati csatlakozó doboz 

hálózati csatlakozó vezetékkel, Hossz = 1440 mm

Mûszaki beépítési rajzok_2010_198-212  7/19/10  12:41 PM  Page 202



203

KM 6118 KM 6315

KM 6317 KM 6346KM 6318

KM 6115

KM 6382KM 6351 CS 1312 BG

� Elöl
� Beépítési magasság
� Hálózati csatlakozó doboz, hálózati csatlakozó

vezeték, Hossz= 1440 mm, a készülék tartalmazza

� Elöl
� Beépítési magasság
� Hálózati csatlakozó doboz, hálózati csatlakozó

vezeték, Hossz= 1440 mm, a készülék tartalmazza

� Elöl 
� Beépítési magasság
� Csatlakozás Miele@Home-hoz
� Lépcsôzetes kivágás
� Hálózati csatlakozó doboz, hálózati csatlakozó

vezeték, Hossz= 1440 mm, a készülék tartalmazza

� Elöl 
� Beépítési magasság
� Csatlakozás Miele@Home-hoz
� Lépcsôzetes kivágás
� Hálózati csatlakozó doboz, hálózati csatlakozó

vezeték, Hossz= 1440 mm, a készülék tartalmazza

� Elöl 
� Beépítési magasság
� Csatlakozás Miele@Home-hoz
� Hálózati csatlakozó doboz, hálózati csatlakozó

vezeték,Hossz= 1440 mm, a készülék tartalmazza

� Elöl 
� Beépítési magasság
� Csatlakozás Miele@Home-hoz
� Hálózati csatlakozó doboz, hálózati csatlakozó

vezeték, Hossz= 1440 mm, a készülék tartalmazza

� Elöl 
� Beépítési magasság
� Csatlakozás Miele@Home-hoz
� Hálózati csatlakozó doboz, hálózati csatlakozó

vezeték, Hossz= 1440 mm, a készülék tartalmazza

� Elöl 
� Beépítési magasság
� Csatlakozás Miele@Home-hoz
� Hálózati csatlakozó doboz, hálózati csatlakozó

vezeték, Hossz= 1440 mm, a készülék tartalmazza

� Elöl 
� Beépítési magasság
� Hálózati csatlakozó doboz hálózati csatlakozó

vezetékkel, Hossz = 2000 mm
� Leeresztô csap
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CombiSetek
Beépítési vázlatok

CS 1011 G, CS 1012 G CS 1411 F

CS 1418 WA CS 1421 SCS 1134 E, CS 1234 I

CS 1112 E, CS 1212 I

CS 1326 YCS 1223 I CS 1322 BG

� Elöl 
� Beépítési magasság
� Hálózati csatlakozó doboz hálózati csatlakozó

vezetékkel, Hossz = 2000 mm

� Elöl 
� Beépítési magasság
� Hálózati csatlakozó doboz hálózati csatlakozó

vezetékkel, Hossz = 2000 mm

� Elöl 
� Beépítési magasság
� Hálózati csatlakozó doboz hálózati csatlakozó

vezetékkel, Hossz = 2000 mm
� Elöl 
� Beépítési magasság

� Elöl 
� Beépítési magasság
� Hálózati csatlakozó vezeték, Hossz = 2000 mm

� Gratinírozó egység, állítható magasságú
� Hálózati csatlakozó doboz hálózati csatlakozó

vezetékkel, Hossz = 2000 mm

� Elöl 
� Beépítési magasság
� Hálózati csatlakozó doboz hálózati csatlakozó

vezetékkel, Hossz = 2000 mm
� Gázcsatlakozás R 1/2 - ISO 7-1

� Elöl 
� Beépítési magasság
� Hálózati csatlakozó doboz hálózati csatlakozó

vezetékkel, Hossz = 2000 mm
� Leeresztô csap

� Elöl 
� Beépítési magasság
� Hálózati csatlakozó doboz hálózati csatlakozó

vezetékkel, Hossz = 2000 mm
� Leeresztô csap
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DA 3160DA 3190
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Páraelszívók
Beépítési vázlatok

DA 5390 W

DA 5320 W 

DA 249-4 DA 429-4 DA 289-4

A beépítés 600mm széles fülkeméretnél is
lehetséges
1 A felsô szekrénynek az elülsô részen alsó

korpusszal kell rendelkeznie
2 Az esetleges köztes (készüléktakaró) 

korpusznak kivehetônek kell lennie
3 Levegôkivezetés: a szekrénymagasság

megválasztásánál ügyelni kell az esetlegesen
beépített tartozékok méretére is

4 Levegôkeringtetés DUU151 átépítôszettel
5 DSM 400 Modulnak kialakított foglalat

1 Levegôkivezetés
2 Levegôkeringtetés
3 Levegôkilépés levegôkeringtetésnél felfelé szerelve
4-5 Installációs terület
S viszonyítási magasság a fôzôlaptól mért biztonsági 

magassághoz

1 Levegôkivezetés
2 Levegôkeringtetés
3 Levegôkilépés levegôkeringtetésnél felfelé szerelve
4-5 Installációs terület

Biztonsági távolság fôzôlap és a páraelszívó között 
min. 365 mm
1 Installációs terület
2 Levegôkivezetés áttörése, ha az elvezetô csô 

mennyezeten keresztül hatol

1 A felsô szekrénynek az elülsô részen alsó 
korpusszal kell rendelkeznie

2 Az esetleges köztes (készüléktakaró) 
korpusznak kivehetônek kell lennie

3 Levegôkivezetés: A szekrénymagasság
megválasztásánál ügyelni kell az esetlegesen
beépített tartozékok méretére is

4 Levegôkeringtetés DUU151 átépítôszettel
5 DSM 400 Modulnak kialakított foglalat

1, 2: Installációs terület

1, 2: Installációs terület
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Páraelszívók
Beépítési vázlatok

DA 5590 W DA 489-4

DA 5000 D DA 5590 DDA 5100 D

DA 5495 W

DA 5990 W DA 6290 W DA 6190 W

1 Levegôkivezetés
2 Levegôkeringtetés
3 Levegôkilépés levegôkeringtetésnél felfelé szerelve
4-5 Installációs terület

1 Levegôkivezetés
2 Levegôkeringtetés
3 Levegôkilépés levegôkeringtetésnél felfelé szerelve
4-5 Installációs terület

1 Levegôkivezetés
2 Levegôkeringtetés
3 Levegôkilépés levegôkeringtetésnél felfelé szerelve
4-5 Installációs terület

1 Levegôkivezetés
2 Levegôkeringtetés
3 Levegôkilépés levegôkeringtetésnél felfelé szerelve
4-5 Installációs terület

1 Átvezetés hálózati kábelhez, EXT kábelhez, 
levegôkivezetéshez

1 Átvezetés hálózati kábelhez, EXT kábelhez, 
levegôkivezetéshez

1 Átvezetés hálózati kábelhez, levegôkivezetéshez

Biztonsági távolság fôzôlap és a páraelszívó között 
min. 365 mm
1 Levegôkivezetés
2 Levegôkeringtetés
3 Levegôkilépés levegôkeringtetésnél felfelé szerelve
4-5 Installációs terület1, 2 Installációs terület
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DA 416-4 DA 422-4

DA 6000 W DA 6000 W beépítése 2.DA 6000 W beépítése 1.

42°

DA 5690 W Alba

DA 2250 DA 2270

1 Levegôkivezetés
2 Levegôkeringtetés
3 Levegôkilépés levegôkeringtetésnél felfelé szerelve
4-5 Installációs terület

1 Levegôkivezetés
2 Levegôkeringtetés
3 Levegôkilépés levegôkeringtetésnél felfelé szerelve
4-5 Installációs terület 1, 2 Installációs terület

T: A kürtô hátsó részénél min. 25 mm mélység szükségesT: A kürtô hátsó részénél min. 25 mm mélység szükséges
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Páraelszívók, Beépíthetô mosó-, szárítógép, 
Beépítési vázlatok

DA 424-4 DA 420-4

DA 5320 D AWG 102DA 5620 D Alba

DA 424 V

MG 100 ABLG 202 W 2839i WPM, T 4839i C

1 Átvezetés hálózati kábelnek, EXT kábelnek 
és levegôkivezetésnek

2 Gyári kiszállítási állapot
3 Magasságállítási tartomány

1 Átvezetés hálózati kábelnek, EXT kábelnek 
és levegôkivezetésnek

1 Átvezetés hálózati kábelnek, EXT kábelnek 
és levegôkivezetésnek

1 Átvezetés hálózati kábelnek, EXT kábelnek 
és levegôkivezetésnek

1 Átvezetés hálózati kábelnek, EXT kábelnek 
és levegôkivezetésnek
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Mikrohullámú sütôk
Beépítési vázlatok

M 8260-2, M 8261-2

[mm]

�500

562-568

�1
8
0
0

4
5

0
4

5
0

4
6

0
,5

M 8260-2, M 8261-2 
sütô fölé építve 

�500

562-568

4
6

0
,5

[mm]

�1
8
0
0

4
5

0
4

5
0

M 8151-2 
felsô szekrénybe építve

�310

462-468

[mm]

�1
2

0
0

M 8160-2, M 8161-2 
felsô szekrénybe építve

�310

[mm]

�1
2
0
0

562-568

600

595

M 8160-2, M 8161-2 
sütô fölé építve 

�310

[mm]

562-568

�1
2
0
0

M 8160-2, M 8161-2 
sütô fölé építve 

38
5

[mm]

310

562
-568

38
0

12
00

M 8160-2, M 8161-2 
AB 42 elemmel építve 

310

[mm]

562
-568

12
00

42
0

42
0

M 8160-2 M 8160-2, M 8161-2 

[mm]

�310

562-568

�1
2

0
0

Szellôzés biztosítása 2,5 mm körben

Beépítési útmutató:
• A M 8260-as és az M 8261-es mikrohullámú sütô nem építhetô 

össze beépíthetô ételmelegítôvel 
• A M 8260-as és az M 8261-es mikrohullámú sütônél vegye figyelembe, 

hogy a front 460,5 mm magas és alsó korpuszt 5mm-es felületen lefedi. 
Ez fontos információ lehet egy esetlegesen alákerülô fiók vagy szekrényajtó
esetében

• Optikai okokból nem ajánljuk a mikrókat H 5xxx, DG 50xx vagy CVA 50xx 
mellé építeni
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Beépíthetô mosogatógépek
Beépítési vázlatok

G 4500 SCi; G 4600 SCi G 4670 SCViG 5100 SCi; G 5300 SCi
G 5530 SCi; G 5930 SCi

G 1173 SCVi; G 5980 SCVi
G 5370 SCVi; G 5580 SCVi

1) Lábazati magasság (gépmagasság: 805 mm):
35-155 mm

2) Lábazati magasság (gépmagasság: 870 mm):
100-220 mm

3) Készülékmagasság max. 930 mm átépítô elem
használatával 
(Mat. Nr.: 6.394.760)

G 5585 SCVi XXL

1) Lábazati magasság (gépmagasság: 845 mm):
35-155 mm

2) Lábazati magasság (gépmagasság: 910 mm):
100-220 mm

3) Készülékmagasság max. 970 mm átépítô elem
használatával 
(Mat. Nr.: 6.394.760)

G 1022 SCU

1) Lábazati magasság (gépmagasság: 805 mm):
35-155 mm

2) Lábazati magasság (gépmagasság: 870 mm):
100-220 mm

3) Készülékmagasság max. 930 mm átépítô elem
használatával
(Mat. Nr.: 6.394.760)

1) Lábazati magasság (gépmagasság: 805 mm):
35-155 mm

2) Lábazati magasság (gépmagasság: 870 mm):
100-220 mm

3) Készülékmagasság max. 930 mm átépítô elem
használatával 
(Mat. Nr.: 6.394.761)

1) Lábazati magasság (gépmagasság: 805 mm):
35-155 mm

2) Lábazati magasság (gépmagasság: 870 mm):
100-220 mm

3) Készülékmagasság max. 930 mm átépítô elem
használatával 
(Mat. Nr.: 6.394.760)

1) Lábazati magasság (gépmagasság: 805 mm):
35-155 mm

2) Lábazati magasság (gépmagasság: 870 mm):
100-220 mm

3) Készülékmagasság max. 930 mm átépítô elem
használatával
(Mat. Nr.: 6.394.760)
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Beépíthetô hûtôk
Beépítési vázlatok

K 9557 iD-1 F 9552 i

KF 9713 iD

6
6
9

≤
2
1
0
0

1
7
7
2
-1
7
8
8

560-56
8

≥ 38

≥ 20
0 cm

²

≥ 200 cm²

110

67
(1
03
4)

[mm]

≥ 550

560-5
68

≥ 550

13
97
-1
41
3

≥ 200cm2

≥ 200cm2
≥ 38

≤
21
00

[mm]

KF 9757 iD

mm
2
1
0
0

1
7
7
2
-1
7
8
8

560-56
8

550
38

200
cm

2

200 cm
2

110

5
4
9

15
(1
2
0
6
)

≥

≥

≥≥

≤

KFN 9753 iD

6
9
5

(1
0
6
0
)

mm

1
7
7
2
-1
7
8
8

560-56
8

550

110

1
5

38

200c
m
2

200cm
2

2
1
0
0

≥

≥

≥≥

≤

KF 9712 iD

5
2
3

≤
2
1
0
0

1
7
7
2
-1
7
8
8

560-56
8

≥ 38

≥ 20
0 cm

²

≥ 200 cm²

110

67
(1
18
0)

[mm]

≥ 550

K 9414 iF

KF 9723 iD

6
9
5

(1
0
6
0
)

mm

1
7
7
2
-1
7
8
8

560-56
8

550

110

1
5

38

200c
m
2

200cm
2

2
1
0
0

≥

≥

≥≥

≤

Lábazati szellôzés  és felsô levegôkivezetés 
min. területe 200 cm2

Lábazati szellôzés  és felsô levegôkivezetés 
min. területe 200 cm2

Lábazati szellôzés  és felsô levegôkivezetés 
min. területe 200 cm2

Lábazati szellôzés  és felsô levegôkivezetés 
min. területe 200 cm2

Lábazati szellôzés  és felsô levegôkivezetés 
min. területe 200 cm2

Lábazati szellôzés  és felsô levegôkivezetés 
min. területe 200 cm2

Lábazati szellôzés  és felsô levegôkivezetés 
min. területe 200 cm2

Lábazati szellôzés  és felsô levegôkivezetés 
min. területe 200 cm2

KWT 4154 UG-1

Lábazati szellôzés min. területe 300 cm2

Magasabb konyhai front esetén kiegyenlítôlécre 
van szükség, melyet a készülékhez lehet rögzíteni 
(konyhabútor tartozék) 
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Beépíthetô hûtôk
Beépítési vázlatok

K 122 Ui K 9757 iD, FN 9752 i

21
00

200 cm2

38

560-56
8

550
200 cm

2

17
72
-1
78
8

[mm]
≥

≥

≥
≥

≤

870 mm aláépítési magasságnál 200 cm2 lábazati 
szellôzés szükséges Lábazati szellôzés  és felsô levegôkivezetés 

min. területe 200cm2

KWT 1611 Vi 

KF 1901 Vi 

K 1801 Vi F 1471 Vi 
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