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Objavte na nasledujúcich stránkach, prečo so zabudovateľnými prístrojmi Miele každý deň 
zažijete úplne jedinečné momenty: s dizajnom, ktorého moderný vzhľad je nadčasový, 
s funkčnosťou, ktorá každý deň uľahčuje prácu, a s kvalitou, ktorá prináša radosť v priebehu 
desaťročí.
Život má mnoho podôb. Individuálne potreby a situácie stanovujú požiadavky na navrhované 
prostredie. Miele ako prémiová značka domácich spotrebičov zaručuje perfektný pôžitok 
a s ním aj kvalitu života. S týmito nárokmi navrhujeme naše prístroje.
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Vitajte v Miele

IMMER BESSER 
"Vždy lepší" - to je náš záväzok.

Keď obaja naši prapredkovia zakladali spoločnosť Miele, museli sa v záujme úspechu odlíšiť 
od konkurencie. Mali na výber len dva spôsoby: byť lacnejší ako ostatní - alebo byť lepší. 
Oboje súčasne je takmer nemožné.

Vtedy si vybrali byť "Vždy lepší".

O tom, že Miele bolo v posledných 118 rokoch vždy schopné tento záväzok dodržať, svedčí 
nie len veľké množstvo ocenení a víťazstiev v testoch, ale predosvšetkým mnoho miliónov 
spokojných zákazníkov po celom svete. 

Táto kontinuita je možná vďaka hodnotám a cieľom, s ktorými sa môžeme stretnúť výhradne 
v rodinných podnikoch, ktoré sa odovzdávajú z generácie na generáciu a nesledujú, často 
len krátkodobé, záujmy trhu.

V tomto zmysle je Miele od roku 1899 považované nie len za predstaviteľa prvotriednej kvality 
výrobkov a nemeckého inžinierstva, ale je tiež synonymom pre rešpekt, spravodlivosť a 
rovnocenný prístup k svojim partnerom, koncovým zákazníkom, dodávateľom, spolupracov-
níkom a susedom. Kto kupuje Miele, je tiež šetrný k životnému prostrediu. O to sa starajú 
konzistentné výrobné metódy šetrné k zdrojom - a výrobky, ktoré určujú meradlá v spotrebe 
elektrickej energie, vody a pracích prostriedkov, čo rovnako šetrí náklady.*

Ako manažéri podniku už štvrtej generácie sľubujeme, že to tak ostane i naďalej.

Dr. Markus Miele       Dr. Reinhard Zinkann

*   Viac o našich snahách a princípoch trvale udržateľného rozvoja sa môžete dozvedieť na našich stránkach:  
https://www.miele.sk/domacnost/trvala-udrzatelnost-445.htm.
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IMMER BESSER
Náš prísľub kvality

Existuje veľa dôvodov, prečo 
sa rozhodnúť práve pre Miele. 
O šiestich z nich sa dozviete tu.
Už od svojho založenia v roku 1899 zostá-
vame verní našej filozofii "Vždy lepší". Sta-
víme všetko na to byť "Vždy lepší", než 
ostatní výrobcovia a byť "Vždy lepší", než 
sme teraz. Pre našich zákazníkov to zna-
mená istotu, že s Miele učinili múdre rozhod-
nutie – pravdepodobne na celý život.

Kvalita Miele
Už viac ako 100 rokov platí: na Miele sa 
môžete spoľahnúť. Ako jediný výrobca 
v odbore testujeme naše prístroje, ako sú 
automatické práčky, sušičky bielizne, 
umývačky riadu alebo rúry na pečenie, na 
životnosť 20 rokov. Vďaka tomu Vám ponú-
kame bezstarostnosť a spoľahlivosť. Naši 
zákazníci na celom svete zostávajú Miele 
verní a odporúčajú Miele svojim známym. 
Aj do budúcna Vám sľubujeme: v kvalite 
a životnosti nerobíme žiadne kompromisy.
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Značka Miele
V mnohých krajinách je Miele vytúženou značkou v odbore. Na nemeckom trhu bolo Miele 
v roku 2013 dokonca zvolené za najlepšiu značku všetkých dôb („best brand ever“) a v roku 
2014 už takmer tradične nasledovali ceny "Most Trusted Brand" alebo Nemecká cena za 
udržateľný rozvoj. Zákazníci Miele sú jednoducho orientovaní na kvalitu a kladú vysoké 
nároky na výkon, komfort, dizajn a ochranu životného prostredia. Kto nakupuje Miele, má 
povedomie a kvalite a štýl.

Servis Miele
Zákazníkom Miele poskytujeme komplexnú starostlivosť: to garantuje náš vlastný rýchly a 
efektívny servis, ktorý bol už viackrát zvolený za najlepší v odbore. Naši servisní technici sú 
Vám k dispozícii aj v prípade, keď si prajete individuálne vysvetlenie obsluhy alebo profesio-
nálne vyčistenie Vášho prístroja Miele. Sme tu pre Vás. Sľubujeme!

Dizajn Miele
Miele je synonymom pre čisté tvary a nadčasovú eleganciu. Nikde nenájdete u zabudovateľ-
ných prístrojov takú rozmanitostť dizajnových línií a farieb. S veľkou dôkladnosťou sme 
vzájomne zladili dizajn prístrojov. Nezáleží na tom, v akom štýle si zariadite svoju kuchyňu: 
Miele sa k Vám bude vždy perfektne hodiť.

Komfort Miele
Prístroje Miele sú intuitívne a komfortné: nezáleží na tom, či sú vybavené klasickým otočným 
voličom, decentným senzorom alebo dotykovým displejom s vysokým rozlíšením, ako ste 
zvyknutí vo Vašom telefóne. Ovládanie je jednoduché a bude Vás baviť. Prístroje navyše 
disponujú veľkým množstvom špeciálnych programov, ktoré vám ušetria prácu. S Miele si 
svoj život spríjemníte…

Technika Miele
Miele ručí za vynikajúce výsledky pri minimálnej spotrebe energie. To platí pre hygienickú 
a šetrnú starostlivosť o Vašu bielizeň, podlahy či riad, rovnako ako pre pôžitok z varenia 
a pečenia. Prístroje Miele sú vybavené mnohými inovatívnymi vlastnosťami, s ktorými sa 
u iných výrobcov nestretnete. To dokazuje množstvo prvých miest v renomovaných produk-
tových testoch na celom svete.
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Miele víťazí v spotrebiteľských testoch 
a zbiera ocenenia po celom svete

Už viac ako 115 rokov stavia Miele na 
špičkovú kvalitu, najnovšie technológie, 
poctivosť k zákazníkom a nadčasový dizajn. 
To sú dôvody, prečo prístroje Miele víťazia 
v nezávislých spotrebiteľských testoch 
po celom svete a zbierajú jedno dizajnové 
ocenenie za druhým. Za všetky menujme 
početné víťazstvá v prestížnom nemeckom 
Stiftung Warentest či domácom dTeste, 
oceňujúcich predovšetkým kvalitu a spoľah-
livosť, alebo red dot design award či iF 
design award za prínos v oblasti vynikajú-
ceho a funkčného dizajnu. Všetky tieto 
obdivované vlastnosti vyústili do špeciál-
neho ocenenia Najlepšia značka všetkých 
čias, ktorú značka Miele obdržala v roku 
2013 na nekompromisnom nemeckom trhu. 
Žiadna iná značka nebola v poslednom 
desaťročí spotrebiteľmi v Nemecku tak 
výborne hodnotená. Dôraz na kvalitu, 
inovácie, funkčnosť, dlhú životnosť a ekolo-
gickú udržateľnosť sa prejavuje trvalou 
dôverou zákazníkov i fenomenálnym úspe-
chom na trhu.

Poradenstvo v showroomoch

V našich exkluzívnych showroomoch nájdete celý rad našich produktov. Blízkosť k zákazní-
kom je pre nás veľmi dôležitá, preto ste vždy srdečne pozvaní. Kedykoľvek si môžete nechať 
poradiť od vyškoleného personálu, detailne si prezrieť a vyskúšať spotrebiče Miele, zoznámiť 
sa s možnosťami zakomponovania spotrebičov do štýlového interiéru.

Príjemný personál Vám rád ukáže funkčnosť akýchkoľvek prístrojov, predstaví Vám najlepšie 
varianty a uľahčí tak Vaše rozhodovanie.

Pritom si môžete príjemne posedieť pri káve z našich kávovarov. 

V prípade Vášho záujmu môžete kontaktovať showroom a nechať si domov zdarma zaslať 
katalóg. Taktiež tu máte možnosť zakúpiť si Miele Servis Certifikát.

V prípade, že budete potrebovať nahlásiť reklamáciu, môžete sa obrátiť aj na náš showroom, 
ktorý drobné opravy (napr. vysávačov alebo príslušenstva) prijíma. Navyše si v showroomoch 
môžete zakúpiť príslušenstvo k prístrojom a čistiace, ošetrujúce a pracie prostriedky Miele 
z radu CareCollection.

Okrem profesionálneho poradenstva ponúkame v showroomoch tiež možnosť zúčastniť sa 
zaujímavých akcií, ako je napr. predvádzacie varenie. Predvádzacie varenie je určené všet-
kým, ktorí majú záujem zoznámiť sa alebo rozšíriť svoje vedomosti v oblasti kuchynských 
spotrebičov. Nezáleží na tom, či kúpu niektorého zo spotrebičov Miele zatiaľ len zvažujete 
alebo už prístroj doma máte. S pomocou šéfkuchárov sa môžete zapojiť do prípravy menu, 
vyskúšať si jednoduché ovládanie prístrojov, vymeniť si poznatky o kulinárskom umení a užiť 
si výnimočné chute pokrmov pripravovaných v spotrebičoch Miele. Súčásťou predvádza-
cieho varenia je ochutnávka špičkových vín korešpondujúcich s pripravovaným menu. Prihlá-
siť sa môžete na internete, osobne v showroome alebo prostredníctvom svojho predajcu.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Miele Experience Center Bratislava:

Miele s.r.o.
Plynárenská 1

Tel.: 02/58 103 111

E-mail: info@miele.sk

Internet: www.miele.sk

Otváracia doba:
Po – Pia: 8 –18 hod.

Miele Center Bratislava:

Dvořákovo nábrežie 4

Tel.: 02/32 113 512

Otváracia doba:
Po-Pia: 9:30 - 18
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Dizajnový rad Miele ArtLine 
Dokonalosť v jednoduchosti

Briliantová biela Obsidián čierna Grafitová šedá
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Inovatívne technológie v exkluzívnom nadčasovom dizajne udávali 
vždy smer vývoja produktov Miele. Dizajnový rad Miele ArtLine tvorí, 
po PureLine a ContourLine, najnovšiu generáciu zabudovateľných 
kuchynských spotrebičov, ktoré presne spĺňajú toto krédo. Čistá 
elegancia prístrojov, ktoré akoby splynuli s plochou, predstavuje 
extra triedu interiérovej architektúry. Objavte kúzlo dizajnu kuchýň 
celkom bez rukovätí. To je Miele. Vždy lepší. 

Miele ArtLine v grafitovo šedom prevedení
Farebný koncept pre nadčasový dizajn kuchyne
Nasledujte najnovší farebný trend v kuchyniach - grafitovo šedú. 
Chladný tón šedej farby vyžaruje čistú eleganciu a podčiarkuje 
originálny dizajn. Zdôrazňuje tvrdosť rovných línií a prepožičiava 
tým Vašej kuchyni jedinečný vzhľad. 
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Nový dizajn kuchyne - celkom bez rukovätí
Rad kuchynských prístrojov, ktorý zodpovedá individuálnym potrebám
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Rúra na pečenie Miele
Extra vlhkosť pre optimálne výsledky klasic-
kého i klimatického pečenia (dostupná aj 
ako kompaktný prístroj s výškou 45 cm).

Rúra na pečenie s mikrovlnkou Miele
Pri príprave ušetrí až 30% času vďaka 
konvenčným spôsobom v kombinácii 
s funkciou mikrovlnky.

Konvektomat Miele
Viac chuti, vitamínov a minerálnych látok, 
vďaka šetrnej príprave pokrmu v pare.

Zabudovateľný kávovar Miele
S mlynčekom na kávové zrná a pevným 
pripojením na vodu pre jedinečný pôžitok
z kávy.

Nahrievač riadu a pokrmov Miele 
Gourmet
S použitím funkcie varenia pri nízkych 
teplotách - oveľa viac ako len nahrievacia 
zásuvka.

Vákuovacia zásuvka Miele
Perfektná príprava pre kulinárske varenie 
pokrmov metódou Sous-vide. Vhodná tiež 
na marinovanie, porciovanie alebo vákuova-
nie potravín. 
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Naša filozofia – dizajn pre maximálny pôžitok
PureLine - priestor pre všetko podstatné

Dizajn pre maximálny pôžitok
Dizajn z nášho pohľadu nie je len vonkajšou schránkou prístroja, ale 
taktiež zážitok pri jeho používaní. S ohľadom na túto skutočnosť sme 
vyvinuli naše nové kuchynské zabudovateľné spotrebiče. Naši 
dizajnéri a inžinieri neustále zbierajú skúsenosti a inšpiráciu na 
medzinárodných trhoch, kde Miele pôsobí – a ich know-how tak 
predstavuje absolútnu špičku. Výsledkom sú produkty, ktoré sú 
vzájomne perfektne zladené čo sa týka prevedenia, materiálov aj 
funkčnosti. Tým posunula nová generácia prístrojov tému homoge-
nity dizajnu do úplne novej roviny. 

PureLine
Spotrebiče radu PureLine sa budú skvelo hodiť do modernej 
kuchyne. Vysoký podiel skla vytvára príjemnú pokojnú atmosféru. 
Typickými znakmi línie PureLine sú horizontálne nerezové prvky 
a nápadná rukoväť, ktorá akoby sa vznášala pred tmavým čiernym 
sklom. Puristické sklony tejto dizajnovej línie sú dovedené do doko-
nalosti v prevedeniach obsidián čierna, havanna hnedá alebo brilian-
tová biela.
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ContourLine - rad klasických produktov

ContourLine  
Snívate o kuchyni v klasickom dizajne a túžite zároveň po prvotried-
nych kulinárskych zážitkoch? V tom prípade sú tu pre Vás spotrebiče 
z radu ContourLine v nerezovom prevedení. Prísna geometria 
rukoväte a rámu dotvára klasický vzhľad, produkty na Vás však 
urobia priateľský dojem. 
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Vytvorte si individuálny dizajn v obľúbenej farbe
Vyberte si z nasledujúcich možností

Nerez/CleanSteel

Obsidián čierna
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 Briliantová biela

 Havanna hnedá
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Miele Signature
Individuálny dizajn rukovätí do Vašej kuchyne

Pre dizajnový rad PureLine vyvinulo Miele nové rukoväte zabudovateľných prístrojov. Keď 
chcete svojej kuchyni prepožičať nádych individuality, potom je pre Vás exkluzívny dizajn 
rukovätí zo štyroch kolekcií to pravé.

Netradičné materiály a excelentná kvalita spracovania premenia každú rukoväť na skutočný 
skvost. Potešte svoje oko a nechajte sa inšpirovať. Rozhodujúci je len Váš osobný vkus. Máte 
na výber zo 4 dizajnov rukovätí - perfektne zladených s dizajnovým radom PureLine vo 
všetkých farebných prevedeniach: nerez/CleanSteel, obsidián čierna, briliantová biela 
a havanna hnedá.
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Gold
Rukoväť v zlatom prevedení vzbudzuje 
nádych luxusu. Matný povrch a hrejivý zlatý 
tón majú zvláštne kúzlo a zaisťujú nadča-
sovú eleganciu. Z prístrojov sa tak stane 
skutočný šperk vo Vašej kuchyni. 

Nature
Pravé prírodné materiály prepožičiavajú 
rukovätiam Nature úplne osobitý ráz. Podľa 
farebného prevedenia prístroja sú do 
kovového profilu vkladané kvalitné drevené 
alebo bridlicové prvky.  

Vitro
Dizajn rukovätí Vitro je stelesnením čistej 
elegancie s jasnými líniami. Úzka sklenená 
lišta, vždy v danom farebnom prevedení, je 
zasadená do nápadného kovového profilu.

  

Classic
Decentný a nevtieravý - to vystihuje dizajn 
rukovätí Classic vždy v príslušnej farbe 
prístroja.

Nové dizajnové rukoväte ponúkame ako 
príslušenstvo na dokúpenie pre rúry na 
pečenie, parné a mikrovlnné rúry a nahrie-
vače zo sortimentu zabudovateľných prístro-
jov generácie 6000.
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Intuitívne ovládanie
Typy ovládania

SensorTronic: 5-riadkový TFT displej s dotykovými tlačidlami po stranách prehľadne zobra-
zuje všetky prevádzkové spôsoby a nastavenia. Typickým znakom je veľmi intuitívne ovláda-
nie a vedenie používateľa.

DirectSensor: Jediný dotyk na symboly umiestnené vľavo od displeja stačí na zvolenie 
prevádzkového spôsobu. Pre navigáciu na jednotlivých úrovniach slúži dotykový ovládací 
prvok vpravo od displeja.

DirectControl: Požadovaný prevádzkový spôsob si zvolíte klasicky otáčaním ľavého otoč-
ného voliča. Nastavenie napr. teploty alebo času, ktoré sa zobrazia na 4-riadkovom displeji, 
navolíte pomocou pravého otočného voliča a potvrdíte stlačením dotykového tlačidla.

EasyControl: Ovládacie prvky sú koncipované podobne ako pri ovládaní DirectControl. 
Jediný rozdiel spočíva v zobrazení informácií napr. o teplote alebo časoch na 7-miestnom 
LCD displeji.

EasySensor: Puristický 7-miestny displej zobrazuje teplotu a dĺžku trvania programu. Na 
voľbu nastavenia a jej potvrdenie slúžia integrované dotykové tlačidlá.
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Vďaka inovatívnemu dotykovému displeju 
budete raz-dva v cieli: ovládanie nového 
dotykového displeja M Touch je rýchle, 
jednoduché a intuitívne. Stačí sa len 
dotknúť jednotlivých polí alebo si rolovaním 
posunúť displej s textovými popismi tam, 
kam potrebujete. Na spustenie množstva 
funkcií stačí skutočne len jediný dotyk prsta. 
Centrálne umiestnený displej je vďaka 
bielym symbolom a textu na čiernom pozadí 
zreteľný a dobre čitateľný. Na podporu 
navigácie používateľa sú dôležité políčka 
podfarbené rôznymi odtieňmi.
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Už ste sa zoznámili s kombinovanými prístrojmi Miele?
Ponúkame rozmanité možnosti použitia pri pečení, ohrievaní a príprave v pare

Rúra na pečenie – klasický 
všestranný talent

Rúra na pečenie s mikrovlnkou – kom-
paktná a výkonná

Parná rúra – záruka zdravej prípravy Konvektomat pre domácnosť – perfektná 
kombinácia pary a pečenia

Mikrovlnná rúra – vždy v pohotovosti Parná rúra s mikrovlnkou – zdravá a rýchla 
príprava zaručená

Nahrievač riadu – ideálny doplnok Nahrievač riadu Gourmet – perfektný 
partner vo Vašej kuchyni

Niektoré zabudovateľné spotrebiče Miele 
plnia funkciu niekoľkých prístrojov súčasne. 
Z tohto hľadiska rozlišujeme samostatné a 
kombinované prístroje. 

Samostatnými prístrojmi sa myslia také, 
ktoré sú vybavené "len" jedným druhom 
funkcie. To znamená rúra na pečenie, parná 
rúra, mikrovlnná rúra alebo nahrievač riadu, 
samozrejme vždy so všetkými klasickými 
funkciami.

Kombinované prístroje Miele sú ideálnym 
doplnkom ku klasickej rúre na pečenie. 45 
cm vysoké prístroje v kombinácii s nahrieva-
čom Miele s výškou 14 cm ideálne vyplnia 
výklenok s rozmermi 60 x 60 cm. Týmto 
spôsobom sa Vám otvárajú netušené 
možnosti varenia. Konvektomat pre domác-
nosť je tiež k dispozícii v rozmeroch 60 x 60 
cm.

Aj pre malé kuchyne má použitie kombino-
vaných prístrojov samé výhody. Tak môžete 
napr. aj do vysokej skrinky s výklenkom 
výšky 120 cm umiestniť prístroje s funkciou 
pečenia, mikrovlnky, prípravy v pare a 
nahrievania bez toho, aby ste sa pripravili o 
všetky bežné funkcie.

Chcete sa dozvedieť viac? Podrobné 
informácie k týmto prístrojom nájdete vždy  
v danej sekcii na internetových stránkach  
www.miele.sk.

Samostatné prístroje Kombinované prístroje
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Prístroje Miele s pevným 
pripojením na vodu

Mnohé z prístrojov Miele sú vybavené pevným pripojením na vodu.

Prístroje s pevným pripojením na vodu:

• Parné rúry s mikrovlnkou
• Chladničky a mrazničky
• Zabudovateľné kávovary

Prístroje s pevným pripojením na vodu a odtok:

• Konvektomaty

Toto riešenie poskytuje mnohé výhody, ktoré uľahčujú a spríjemňujú 
prípravu pokrmov a nápojov:

• Ide o významný komfort pre používateľa.
• Prístroj je neustále pripravený na prevádzku.
• Vždy je používaná čerstvá voda.
• Nádoba na vodu nemusí byť naplnená.
• Nie je potrebné dopĺňanie vody počas prípravy.
• Nároky na údržbu po varení v pare sú podstatne nižsie.
• Kondenzát, vzniknutý pri varení v pare je odčerpaný.
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Prepojenie domácich spotrebičov pomocou Miele@home*
Sloboda je tu doma

SuperVision
S funkciou SuperVision máte stav svojich 
domácich spotrebičov vždy pod kontrolou 
bez toho, aby ste museli použiť svoj smart-
fón – celkom nenápadne na displeji Vašich 
kuchynských spotrebičov.

SmartStart
Automatické spustenie prístrojov, ak je 
elektrina v danej dobe cenovo výhodnejšia 
alebo vlastné fotovoltaické zariadenie 
dodáva dostatok elektrickej energie.

Inteligentná domácnosť
Prostredníctvom premyslených partner-
ských riešení sa dajú sieťovo prepojiteľné 
domáce spotrebiče Miele integrovať do 
existujúcej inteligentnej domácnosti.

WiFiConn@ct
Sieťové prepojenie jednotlivých domácich 
spotrebičov Miele sa uskutočňuje pomocou 
Vášho domáceho WiFi routera.

Či ste doma alebo na cestách – na Vaše 
domáce spotrebiče sa chcete spoľahnúť. 
Sieťovým prepojením prístrojov sa pre Vás 
otvárajú nové možnosti, ktoré dynamickému 
všednému dňu dodávajú viac pohodlia, 
lepšiu kvalitu života a vyššiu bezpečnosť. 
V otázke inteligentnej domácnosti je pre nás 
prvoradá zmysluplnosť pre používateľa. 
S vlastnými vyvinutými funkciami, mobilným 
ovládaním a novou technológiou sieťového 
prepojenia vám ponúkame systém, ktorý 
vám zabezpečí viac voľného času 
– a podporí vás v tom, aby ste si svoj 
všedný deň zariadili efektívne a trvalo 
udržateľne: Miele@home.
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Aplikácia Miele@mobile**
Všetko pod kontrolou – na cestách aj doma

ShopConn@ct
Pomocou ShopConn@ct si môžete objed-
nať čistiace prostriedky pre svoje domáce 
spotrebiče celkom pohodlne z internetu, 
napr. pracie alebo umývacie prostriedky.

Asistenčné funkcie
Interaktívne asistenčné funkcie Vám odpo-
ručia najvhodnejší program prania, sušenia 
alebo umývania. Tak dosiahnete vždy 
optimálny výsledok.

Recepty
Tu nájdete rýchlo ten správny recept na 
každú príležitosť. Vďaka obsiahnutým 
videám „Ako na to“ bude príprava jedál 
celkom jednoduchá.

MobileControl
Pomocou MobileControl môžete napríklad 
ovládať program práčky, sušičky 
a umývačky riadu aj vtedy, keď práve nie ste 
doma.

* Vybavenie závislé od modelu.
**  K dispozícii pre mobilné koncové zariadenie (minimálna 

požiadavka Android 4.4+ a iOS 9+)

Aplikácia Miele@mobile Vám ponúka roz-
ličné funkcie na kontrolu a ovládanie Vašich 
prístrojov, ako aj na dosiahnutie toho najlep-
šieho výsledku.
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Podľa Vašich predstáv
Zabudovateľné rúry na pečenie – prevedenie

Klasická
šírka 60 cm, výška 60 cm

Extra veľká
šírka 90 cm, výška 48 cm

Kompaktná
šírka 60 cm, výška 45 cm

Rozmery Veľkosti Údržba

Extra veľká: 90 l

Priestorná: 76 l

Kompaktná: 49 l

PerfectClean

Pyrolýza

PyroFit

Jedlo bolo vynikajúce. Ale čo čistenie?
Vďaka Miele je umývanie a čistenie sku-
točne jednoduché.

Pečiete radi veľké kusy mäsa alebo naopak 
veľké množstvo drobného pečiva? Miele 
splní všetky Vaše priania. Vyberte si ideálnu 
veľkosť Vašej novej rúry na pečenie...

Zabudovateľné rúry na pečenie Miele sa 
dodávajú v rôznych veľkostiach – vďaka 
tomu zaručene nájdete perfektné riešenie 
do Vašej kuchyne.
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Exkluzívne vybavenie pre maximálny pôžitok
Zabudovateľné rúry na pečenie – vybavenie*

Klimatické pečenie1)

Každá potravina má svoje 
jedinečné vlastnosti. Spoznať ich a pripraviť 
pokrm tak, aby sa správne rozvinuli v jeho 
chuti je skutočným umením. Doteraz bolo 
výsadou pekárov upiecť perfektný chlieb 
a pečivo. Teraz to však zvládnete aj sami 
pomocou rúry na pečenie Miele s klimatic-
kým pečením. Zvýšenie vlhkosti vo vnútor-
nom priestore optimalizuje výsledky pečenia 
u množstva rôznych pokrmov: voňavý, 
vláčny chlieb s lesklou chrumkavou kôrkou, 
žemle a croissanty ako z pekárne, jemné 
šťavnaté mäso s chutnou hnedou kôrkou, 
perfektne pripravené nákypy, lahodné suflé 
a mnoho ďalších dobrôt...

Automatické programy
Bez väčšej námahy vykúzlite viac ako 100 
druhov jedál: či už chlieb, koláče alebo 
mäso – všetko pripravíte automaticky.

Bezkáblový pokrmový 
teplomer2)

Už nemusíte neustále dávať pozor: pokr-
mový teplomer sníma teplotu vnútri pokrmu 
a indikácia zostatkového času Vás sama 
presne informuje, kedy sú mäso, ryby, či 
hydina upečené. 

Výsuvné pojazdy FlexiClip3)

Vďaka výsuvným pojazdom 
pripravovaný pokrm jednoducho podlejete, 
obrátite alebo vyberiete z rúry bez toho, aby 
ste prišli do kontaktu s horúcim ohrevným 
priestorom.

Funkcia Crisp
Ideálne pre chrumkavé zapeka-

nie: niektoré pokrmy ako napríklad pizza 
alebo hranolky sú omnoho chutnejšie pri 
pečení suchým vzduchom.

Špeciálne použitie
Vaša rúra dokáže nielen piecť, 

môžete v nej napríklad nechať kysnúť cesto, 
sušiť ovocie a mnoho ďalšieho.

* Vybavenie závislé od modelu.
1)  S patentovaným odsávaním; patent: EP 2 190 295 B1
2) Patent: EP 1 985 983 B1
3) Patent: DE 10 2006 015 444 B4 (HFC 70, 71, 72, 92)
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Význam symbolov
Zabudovateľné rúry na pečenie

Prístroje Miele disponujú rozličnými 
funkciami a vlastnosťami. Najdôle-
žitejšie z nich sú vždy uvedené vo 
forme symbolov pod daným pro-
duktom, aby ste mali o nich lepší 
prehľad. 

Na tejto stránke nájdete vysvetlivky 
k symbolom najdôležitejších funk-
cií a vlastností rúr na pečenie. 

Komfort pri údržbe
Symbol uvádza, akým spôso-
bom sa prístroj čistí a udržiava. 

Tento symbol zastupuje patento-
vanú povrchovú úpravu pre 
jednoduché čistenie.

Tento symbol zastupuje automa-
tické samočistenie znečisteného 
ohrevného priestoru za vysokých 

 teplôt.
  

Symbol zastupuje čistenie pyrofit, 
kedy sa pyrolýzou vyčistia: 
vnútorný priestor rúry, ale aj 

 záchytná mriežka, rošty a výsuvné  
 pojazdy FlexiClip.

Trieda energetickej účinnosti
Symbol uvádza, do akej 
triedy energetickej účinnosti 
prístroj patrí. 

Symbol uvádza konkrétne zarade-
nie do triedy energetickej 
účinnosti.

Klimatické pečenie
 Symbol uvádza, či prístroj dispo-
nuje prevádzkovým spôsobom 
klimatické pečenie. 

 Vlhkosť v ohrevnom priestore 
rúry sa postará o nadýchané 
cesto a chrumkavú kôrku. 

Plnovýsuvy FlexiClip
Symbol uvádza, či je prístroj vyba-
vený plnovýsuvmi FlexiClip.

 Plnovýsuvy pre jednoduchú 
manipuláciu a maximálny komfort 
pri obsluhe.

Ovládanie
Symbol uvádza, akým spôsobom 
sa prístroj ovláda.

Tento symbol zastupuje intuitívne 
ovládanie dotykom prsta s 
názvom M Touch.

Symbol zastupuje dotykové 
ovládanie na 5-riadkovom displeji 
so senzorovými tlačidlami. 

 Symbol zastupuje voľbu požado-
vaného prevádzkového spôsobu a 
navigáciu na jednotlivých úrov-
niach na dotykovom displeji 
DirectSensor. 

 Symbol DirectControl - ľavý volič 
určuje prevádzkový spôsob, pravý 
teplotu, čas a pod. Nutné potvrdiť 
senzorovým tlačidlom. 

Symbol EasyControl má ovládacie 
prvky zhodné s DirectControl. 
Navyše má 7-segmentový displej.

Ohrevný priestor
 Symbol uvádza objem ohrevného 
priestoru daného prístroja. 

 Rúry na pečenie Miele majú 
rozdielny objem ohrevného 
priestoru: 49 - 90 litrov.
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Automatické programy
 Symbol uvádza, že je prístroj 
vybavený automatickými 
programami. 

Vďaka automatickým programom 
bez námahy vyčarujete dokonalé 
pokrmy.

Pokrmový teplomer
Symbol uvádza, že prístroj dispo-
nuje pokrmovým teplomerom. 

Ukazovateľ zostatkového času Vás 
na minútu presne informuje, kedy 
bude jedlo hotové.

  
Pečenie pri nízkych teplotách 
 Symbol uvádza, že je prístroj 
vybavený prevádzkovým spôso-
bom pečenie pri nízkych 
teplotách. 

 Perfektné mäsové špeciality 
pripravíte pri nízkych teplotách
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Typ/predajné označenie H 2661-1 B H 2661-1 BP H 6160 B
Prevedenie
Zabudovateľná rúra na pečenie • • •
Dizajn
ArtLine/PureLine/ContourLine –/•/– –/•/– –/–/•
Displej EasyControl EasyControl EasyControl
Bez rukovätí/zapustený ovládač –/• –/• –/•
Používateľské výhody
Presná regulácia teploty 50 – 250°C 50 – 250°C 30 – 300°C
Bezkáblový pokrmový teplomer/pokrmový teplomer –/– –/– –/–
Funkcia Crisp – – –
Prevádzkové spôsoby
Horúci vzduch plus/intenzívne pečenie/zapekanie/rozmrazovanie •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Horné a spodné pečenie/spodné pečenie/horné pečenie •/•/– •/•/– •/•/–
Gril/malý gril/gril s cirkuláciou •/–/• •/–/• •/–/•
Klimatické pečenie – – •
Automatické programy – – –
Špecifické národné automatické programy – – –
Automatické pečenie/príprava pri nízkej teplote –/– –/– –/–
Komfort pri obsluhe
MultiLingua – – –
Touch2Open – – –
Časovo programovateľné dávkovanie pary – – –
Ukazovateľ denného času/dátum/kuchynský budík •/–/• •/–/• •/–/•
Nastavenie štartu a konca programu/automatické vypínanie •/• •/• •/•
Indikátor aktuálnej teploty/navrhovaná teplota –/– –/– •/•
Vlastné programy/individuálne nastavenia –/• –/• –/•
Dvierka prístroja
SoftOpen – – –
Dvierka CleanGlass/dverný spínač •/– •/– •/–
Ohrevný priestor
Objem ohrevného priestoru v l 76 76 76
Počet úrovní zasunutia/označenie úrovní zasunutia 5/• 5/• 5/•
Počet halogénových svetiel jednoduché jednoduché jednoduché
Komfort pri údržbe
Čelný panel z nerezu s povrchom CleanSteel* • • •
Ohrevný priestor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadnou 
stenou • – •
Pyrolitické samočistenie – • –
Katalyzátor s ohrevom/bez ohrevu –/– –/• –/–
Odklopiteľné grilovacie teleso • • •
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D) A+ A+ A+
Využitie zostatkového tepla/predohrev –/• –/• –/•
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo – – –
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná stena • • •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania –/• •/• •/•
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 3,5/230/16 3,5/230/16 3,5/230/16
Dodávané príslušenstvo
Plech na pečenie/univerzálny plech s úpravou PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Rošt na pečenie bez úpravy/s úpravou PerfectClean/vhodný na 
pyrolýzu 1/–/– 1/–/– –/1/–
Plnovýsuvy FlexiClip bez/s úpravou PerfectClean/vhodné pre pyrolýzu 1 pár/–/– 1 pár/–/– –/1 pár/–
Záchytná mriežka bez/s úpravou PerfectClean/vhodná pre pyrolýzu 1 pár/–/– 1 pár/–/– –/1 pár/–
Farebné prevedenie 4 varianty 4 varianty Nerez CleanSteel

Zabudovateľné rúry na pečenie
Prehľad prístrojov

* Platí pre nerezové prevedenie
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Typ/predajné označenie H 6160 BP H 6260 B H 6260 BP
Prevedenie
Zabudovateľná rúra na pečenie • • •
Dizajn
ArtLine/PureLine/ContourLine –/–/• –/•/– –/•/–
Displej EasyControl EasyControl EasyControl
Bez rukovätí/zapustený ovládač –/• –/• –/•
Používateľské výhody
Presná regulácia teploty 30 – 300°C 30 – 300°C 30 – 300°C
Bezkáblový pokrmový teplomer/pokrmový teplomer –/– –/– –/–
Funkcia Crisp – – –
Prevádzkové spôsoby
Horúci vzduch plus/intenzívne pečenie/zapekanie/rozmrazovanie •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Horné a spodné pečenie/spodné pečenie/horné pečenie •/•/– •/•/– •/•/–
Gril/malý gril/gril s cirkuláciou •/–/• •/–/• •/–/•
Klimatické pečenie • • •
Automatické programy – – –
Špecifické národné automatické programy – – –
Automatické pečenie/príprava pri nízkej teplote –/– –/– –/–
Komfort pri obsluhe
MultiLingua – – –
Touch2Open – – –
Časovo programovateľné dávkovanie pary – – –
Ukazovateľ denného času/dátum/kuchynský budík •/–/• •/–/• •/–/•
Nastavenie štartu a konca programu/automatické vypínanie •/• •/• •/•
Indikátor aktuálnej teploty/navrhovaná teplota •/• •/• •/•
Vlastné programy/individuálne nastavenia –/• –/• –/•
Dvierka prístroja
SoftOpen – – –
Dvierka CleanGlass/dverný spínač •/– •/– •/–
Ohrevný priestor
Objem ohrevného priestoru v l 76 76 76
Počet úrovní zasunutia/označenie úrovní zasunutia 5/• 5/• 5/•
Počet halogénových svetiel jednoduché jednoduché jednoduché
Komfort pri údržbe
Čelný panel z nerezu s povrchom CleanSteel* • • •
Ohrevný priestor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadnou 
stenou – • –
Pyrolitické samočistenie • – •
Katalyzátor s ohrevom/bez ohrevu –/• –/– –/•
Odklopiteľné grilovacie teleso • • •/–
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D) A+ A+ A+
Využitie zostatkového tepla/predohrev –/• –/• –/•
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo – – –
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná stena • • •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania •/• •/• •/•
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 3,5/230/16 3,5/230/16 3,5/230/16
Dodávané príslušenstvo
Plech na pečenie/univerzálny plech s úpravou PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Rošt na pečenie bez úpravy/s úpravou PerfectClean/vhodný na 
pyrolýzu –/–/1 –/1/– –/–/1
Plnovýsuvy FlexiClip bez/s úpravou PerfectClean/vhodné pre pyrolýzu –/–/1 pár –/1 pár/– –/–/1 pár
Záchytná mriežka bez/s úpravou PerfectClean/vhodná pre pyrolýzu –/–/1 pár –/1 pár/– –/–/1 pár
Farebné prevedenie Nerez CleanSteel Nerez CleanSteel Nerez CleanSteel

* Platí pre nerezové prevedenie
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Typ/predajné označenie H 6360 BP H 6461 B H 6461 BP
Prevedenie
Zabudovateľná rúra na pečenie • • •
Dizajn
ArtLine/PureLine/ContourLine –/–/• –/•/– –/•/–
Displej DirectControl DirectSensor DirectSensor
Bez rukovätí/zapustený ovládač –/• –/– –/–
Používateľské výhody
Presná regulácia teploty 30 – 300°C 30 – 300°C 30 – 300°C
Bezkáblový pokrmový teplomer/pokrmový teplomer –/– –/– –/–
Funkcia Crisp – – –
Prevádzkové spôsoby
Horúci vzduch plus/intenzívne pečenie/zapekanie/rozmrazovanie •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Horné a spodné pečenie/spodné pečenie/horné pečenie •/•/– •/•/– •/•/–
Gril/malý gril/gril s cirkuláciou •/–/• •/–/• •/–/•
Klimatické pečenie • • •
Automatické programy viac ako 60 viac ako 60 viac ako 60
Špecifické národné automatické programy – – –
Automatické pečenie/príprava pri nízkej teplote •/– •/– •/–
Komfort pri obsluhe
MultiLingua • • •
Touch2Open – – –
Časovo programovateľné dávkovanie pary • • •
Ukazovateľ denného času/dátum/kuchynský budík •/•/• •/•/• •/•/•
Nastavenie štartu a konca programu/automatické vypínanie •/• •/• •/•
Indikátor aktuálnej teploty/navrhovaná teplota •/• •/• •/•
Vlastné programy/individuálne nastavenia 20/• 20/• 20/•
Dvierka prístroja
SoftOpen – – –
Dvierka CleanGlass/dverný spínač •/• •/• •/•
Ohrevný priestor
Objem ohrevného priestoru v l 76 76 76
Počet úrovní zasunutia/označenie úrovní zasunutia 5/• 5/• 5/•
Počet halogénových svetiel jednoduché jednoduché jednoduché
Komfort pri údržbe
Čelný panel z nerezu s povrchom CleanSteel* • • •
Ohrevný priestor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadnou 
stenou – • –
Pyrolitické samočistenie • – •
Katalyzátor s ohrevom/bez ohrevu –/• –/– –/•
Odklopiteľné grilovacie teleso • • •
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D) A+ A+ A+
Využitie zostatkového tepla/predohrev •/• •/• •/•
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo – – –
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná stena • • •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania •/• •/• •/•
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 3,5/230/16 3,5/230/16 3,5/230/16
Dodávané príslušenstvo
Plech na pečenie/univerzálny plech s úpravou PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Rošt na pečenie bez úpravy/s úpravou PerfectClean/vhodný na 
pyrolýzu –/–/1 –/1/– –/–/1
Plnovýsuvy FlexiClip bez/s úpravou PerfectClean/vhodné pre pyrolýzu –/–/1 pár –/1 pár/– –/–/1 pár
Záchytná mriežka bez/s úpravou PerfectClean/vhodná pre pyrolýzu –/–/1 pár –/1 pár/– –/–/1 pár
Farebné prevedenie Nerez CleanSteel 4 varianty 4 varianty

* Platí pre nerezové prevedenie

Zabudovateľné rúry na pečenie
Prehľad prístrojov
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Typ/predajné označenie H 6660 BP H 6800 BP H 6800 BPX
Prevedenie
Zabudovateľná rúra na pečenie • • •
Dizajn
ArtLine/PureLine/ContourLine –/•/– –/•/– •/–/–
Displej SensorTronic M Touch M Touch
Bez rukovätí/zapustený ovládač –/– –/– •/–
Používateľské výhody
Presná regulácia teploty 30 – 300°C 30 – 300°C 30 – 300°C
Bezkáblový pokrmový teplomer/pokrmový teplomer –/• •/– •/–
Funkcia Crisp • • •
Prevádzkové spôsoby
Horúci vzduch plus/intenzívne pečenie/zapekanie/rozmrazovanie •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Horné a spodné pečenie/spodné pečenie/horné pečenie •/•/• •/•/• •/•/•
Gril/malý gril/gril s cirkuláciou •/•/• •/•/• •/•/•
Klimatické pečenie • • •
Automatické programy viac ako 100 viac ako 100 viac ako 100
Špecifické národné automatické programy – – –
Automatické pečenie/príprava pri nízkej teplote •/• •/• •/•
Komfort pri obsluhe
MultiLingua • • •
Touch2Open – – •
Časovo programovateľné dávkovanie pary • • •
Ukazovateľ denného času/dátum/kuchynský budík •/•/• •/•/• •/•/•
Nastavenie štartu a konca programu/automatické vypínanie •/• •/• •/•
Indikátor aktuálnej teploty/navrhovaná teplota •/• •/• •/•
Vlastné programy/individuálne nastavenia 20/• 20/• 20/•
Dvierka prístroja
SoftOpen – – •
Dvierka CleanGlass/dverný spínač •/• •/• •/•
Ohrevný priestor
Objem ohrevného priestoru v l 76 49 49
Počet úrovní zasunutia/označenie úrovní zasunutia 5/• 3/• 3/•
Počet halogénových svetiel dvojité dvojité dvojité
Komfort pri údržbe
Čelný panel z nerezu s povrchom CleanSteel* • • –
Ohrevný priestor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadnou 
stenou – – –
Pyrolitické samočistenie • • •
Katalyzátor s ohrevom/bez ohrevu •/– •/– •/–
Odklopiteľné grilovacie teleso • • •
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D) A+ A+ A+
Využitie zostatkového tepla/predohrev •/• •/• •/•
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct –/– •/• •/•
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo – XKM 3100 W XKM 3100 W
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná stena • • •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania •/• •/• •/•
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 450 – 452 x 550 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 3,7/230/16 3,5/230/16 3,5/230/16
Dodávané príslušenstvo
Plech na pečenie/univerzálny plech s úpravou PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Rošt na pečenie bez úpravy/s úpravou PerfectClean/vhodný na 
pyrolýzu –/–/1 –/–/1 –/–/1
Plnovýsuvy FlexiClip bez/s úpravou PerfectClean/vhodné pre pyrolýzu –/–/1 pár –/–/1 pár –/–/1 pár
Záchytná mriežka bez/s úpravou PerfectClean/vhodná pre pyrolýzu –/–/1 pár –/–/1 pár –/–/1 pár
Farebné prevedenie 4 varianty 4 varianty 3 varianty

* Platí pre nerezové prevedenie
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Typ/predajné označenie H 6860 BP H 6860 BPX
Prevedenie
Zabudovateľná rúra na pečenie • •
Dizajn
ArtLine/PureLine/ContourLine –/•/– •/–/–
Displej M Touch M Touch
Bez rukovätí/zapustený ovládač –/– •/–
Používateľské výhody
Presná regulácia teploty 30 – 300°C 30 – 300°C
Bezkáblový pokrmový teplomer/pokrmový teplomer •/– •/–
Funkcia Crisp • •
Prevádzkové spôsoby
Horúci vzduch plus/intenzívne pečenie/zapekanie/rozmrazovanie •/•/•/• •/•/•/•
Horné a spodné pečenie/spodné pečenie/horné pečenie •/•/• •/•/•
Gril/malý gril/gril s cirkuláciou •/•/• •/•/•
Klimatické pečenie • •
Automatické programy viac ako 100 viac ako 100
Špecifické národné automatické programy – –
Automatické pečenie/príprava pri nízkej teplote •/• •/•
Komfort pri obsluhe
MultiLingua • •
Touch2Open – •
Časovo programovateľné dávkovanie pary • •
Ukazovateľ denného času/dátum/kuchynský budík •/•/• •/•/•
Nastavenie štartu a konca programu/automatické vypínanie •/• •/•
Indikátor aktuálnej teploty/navrhovaná teplota •/• •/•
Vlastné programy/individuálne nastavenia 20/• 20/•
Dvierka prístroja
SoftOpen – •
Dvierka CleanGlass/dverný spínač •/• •/•
Ohrevný priestor
Objem ohrevného priestoru v l 76 76
Počet úrovní zasunutia/označenie úrovní zasunutia 5/• 5/•
Počet halogénových svetiel trojité trojité
Komfort pri údržbe
Čelný panel z nerezu s povrchom CleanSteel* • –
Ohrevný priestor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadnou 
stenou – –
Pyrolitické samočistenie • •
Katalyzátor s ohrevom/bez ohrevu •/– •/–
Odklopiteľné grilovacie teleso • •
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D) A+ A+
Využitie zostatkového tepla/predohrev •/• •/•
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/•
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo XKM 3100 W XKM 3100 W
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná stena • •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania •/• •/•
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 593 – 595 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 3,7/230/16 3,7/230/16
Dodávané príslušenstvo
Plech na pečenie/univerzálny plech s úpravou PerfectClean 1/1 1/1
Rošt na pečenie bez úpravy/s úpravou PerfectClean/vhodný na 
pyrolýzu –/–/1 –/–/1
Plnovýsuvy FlexiClip bez/s úpravou PerfectClean/vhodné pre pyrolýzu –/–/1 pár –/–/1 pár
Záchytná mriežka bez/s úpravou PerfectClean/vhodná pre pyrolýzu –/–/1 pár –/–/1 pár
Farebné prevedenie 4 varianty 3 varianty

* Platí pre nerezové prevedenie

Zabudovateľné rúry na pečenie
Prehľad prístrojov
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Typ/predajné označenie H 6890 BP
Prevedenie
Zabudovateľná rúra na pečenie •
Dizajn
PureLine •
Displej M Touch
Zápustné otočné voliče –
Používateľské výhody
Presná regulácia teploty 30 – 300°C
Bezkáblový pokrmový teplomer •
Otočný gril •
Prevádzkové spôsoby
Horúci vzduch plus/intenzívne pečenie/zapekanie/rozmrazovanie •/•/•/•
Horné a spodné pečenie/spodné pečenie/horné pečenie •/•/•
Veľký gril/malý gril/gril s cirkuláciou •/•/•
Klimatické pečenie •
Automatické programy viac ako 100
Špecifické národné automatické programy –
Automatické pečenie/príprava pri nízkej teplote •/•
Komfort pri obsluhe
MultiLingua •
Časovo programovateľné dávkovanie pary •
Denný čas/dátum •/•
Kuchynský budík/udržanie denného času v h •/200
Nastavenie štartu a konca programu/automatické vypínanie •/•
Indikátor aktuálnej teploty/navrhovaná teplota •/•
Vlastné programy/individuálne nastavenia 20/•
Dvierka prístroja
Dvierka CleanGlass/dverný spínač •/•
Ohrevný priestor
Objem ohrevného priestoru v l 90
Počet úrovní zasunutia/označenie úrovní zasunutia 3/•
Počet halogénových svetiel 4
Ventilátor horúceho vzduchu TwinPower •
Komfort pri údržbe
Čelný panel z nerezu s povrchom CleanSteel* •
Ohrevný priestor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadnou 
stenou –
Pyrolitické samočistenie •
Katalyzátor s ohrevom •
Odklopiteľné grilovacie teleso •
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D) A
Využitie zostatkového tepla/predohrev •/•
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo XKM 3100 W
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná stena •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania •/•
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 860 x 517 x 550
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 5,6/230/16
Dodávané príslušenstvo
Univerzálny plech s úpravou PerfectClean 2
Rošt na pečenie bez/s úpravou PerfectClean/vhodný na pyrolýzu –/2
Plnovýsuvy FlexiClip bez úpravy/s úpravou PerfectClean/vhodné pre 
pyrolýzu –/2 páry
Záchytná mriežka bez úpravy/s úpravou PerfectClean/vhodná pre 
pyrolýzu –/1 pár
Farebné prevedenie Nerez CleanSteel

* Platí pre nerezové prevedenie
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Kombinovaná prevádzka
Kombinácia dvoch funkcií na malom priestore

Kompaktná rúra na pečenie s mikrovlnkou dôvtipne spája výhody 
obidvoch výkonných spotrebičov: ide o plnohodnotnú rúru na 
pečenie s rôznymi prevádzkovými spôsobmi, ako je napr. horúci 
vzduch plus, a zároveň disponuje aj mikrovlnkou. 

Máte na výber: funkcie môžete využiť buď jednotlivo a pripraviť tak 
napríklad chrumkavý chlieb, či lahodný koláč, alebo si v prevádzke 
s mikrovlnkou rýchlo zohriať šálku kakaa. Alebo využijete obidve 
funkcie zároveň a ušetríte v závislosti na pripravovanom pokrme 
až 30 % času.
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Vybavenie pre perfektné výsledky
Rúry na pečenie s mikrovlnkou – prednosti produktov*

Kombinovaná prevádzka s mikrovlnkou
Úspora času: kombinácia zvoleného pre-
vádzkového spôsobu a mikrovlnky Vám pri 
príprave jedla ušetrí až 30 % času.

Quick mikrovlnka
Jediným tlačidlom si rýchlo navolíte funkciu 
mikrovlnky.

Automatické programy
Bez problémov pripravíte viac ako 100 
druhov  pokrmov či už chlieb, koláče alebo 
mäso – rúra  automaticky sleduje proces 
pečenia a prípravu pokrmu.

Pokrmový teplomer
Pokrmový teplomer sníma teplotu vo vnútri 
pokrmu a indikácia  zostatkového času Vás 
sama na minútu presne  informuje, kedy 
bude jedlo hotové.

Funkcia Popcorn
Stačí jediné tlačidlo, ktorého 

stlačením rýchlo a jednoducho pripravíte 
vrecko plné chutných pukancov.  

* Vybavenie závislé od modelu.
1) Patent: EP  345 474 B1

Nerezový ohrevný priestor 
s povrchovou úpravou  

PerfectClean a ľanovou štruktúrou1)

Rúra na pečenie s mikrovlnkou je vybavená 
nerezovým ohrevným priestorom so špeci-
álnou ľanovou štruktúrou; povrch je navyše 
ošetrený nepriľnavou vrstvou PerfectClean. 
Ohrevný priestor je tak omnoho menej 
náchylný na poškriabanie a čistí sa jedno-
duchšie než bežný nerezový ohrevný 
priestor. Povrch PerfectClean vďaka svojim 
nepriľnavým vlastnostiam zaistí, že sa 
v priebehu prípravy jedál na stenách rúry 
usadí omnoho menej nečistôt.



44

Komfort pri údržbe
Symbol uvádza, akým spôsobom 
sa prístroj udržiava a čistí. 

Patentovaná povrchová úprava 
pre ľahké čistenie.

Výkon mikrovlnky
Symbol uvádza, aký stupeň 
výkonu má mikrovlnka.

Výkon mikrovlnky: 1 000 Watt

Kombinovaná prevádzka
Symbol uvádza akými prevádz-
kami je prístroj vybavený.

Flexibilné a úsporné kombinované 
prevádzkové spôsoby ušetria až 
30 % času.

  
Automatické programy
 Symbol uvádza, či je prístroj vyba-
vený automatickými programami.

Príprava pokrmov bez námahy: 
chlieb, koláč alebo mäso - všetko 
pripravíte úplne automaticky.

Pokrmový teplomer
Symbol uvádza, či je prístroj 
vybavený pokrmovým 
teplomerom.

Príprava pokrmov na stupeň 
presne.

Príprava na nízkej teplote
Symbol uvádza, či je prístroj 
vybavený prevádzkovým spôso-
bom: Príprava na  nízkej teplote.

Na nízkej teplote pripravíte sku-
točné gurmánske špeciality.

Ovládanie
Symbol uvádza, akým spôsobom 
sa prístroj ovláda.

Intuitívne ovládanie dotykom prsta 
M Touch.

Dotykové ovládanie na 5-riadko-
vom displeji so senzorovými 
tlačidlami SensorTronic.

 Priama voľba požadovaného 
prevádzkového spôsobu a navigá-
cia na jednotlivých úrovniach na 
dotykovom displeji DirectSensor.

 Ľavý volič určuje prevádzkový 
spôsob, pravý teplotu a pod. Nutné 
potvrdiť senzorovým tlačidlom.

Ovládacie prvky zhodné s Direct-
Control. Navyše má 7-segmentový 
LC displej.

Priestor na pečenie
 Symbol uvádza veľkosť úžitkového 
objemu priestoru na pečenie v 
litroch. 

43 litrov

MultiLingua
Symbol uvádza, či je prístroj 
vybavený jazykovým menu.

Multi-Talent: na displeji si môžete 
navoliť jazyk z niekoľkých mož-
ností, ktoré prístroj ponúka.

Význam symbolov
Rúry na pečenie s mikrovlnkou

Prístroje Miele disponujú rozličnými 
funkciami a vlastnosťami. Najdôle-
žitejšie z nich sú uvedené priamo 
pod výrobkom v podobe symbo-
lov, aby bolo na pohľad možné 
odlíšenie.

Z dôvodu rýchlejšieho prehľadu 
nájdete na tejto strane stručné 
vysvetlenie všetkých použitých 
symbolov.
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Typ/predajné označenie H 6100 BM H 6200 BM H 6401 BM
Prevedenie
Zabudovateľná rúra na pečenie s mikrovlnkou • • •
Dizajn
ArtLine/PureLine/ContourLine –/–/• –/•/– –/•/–
Displej EasyControl EasyControl DirectSensor
Bez rukovätí/zapustený ovládač –/• –/• –/–
Používateľské výhody
Elektronicky riadený výkon mikrovlnky • • •
Stupne výkonu vo W 80/150/300/450/600/850/1000 80/150/300/450/600/850/1000 80/150/300/450/600/850/1000
Pokrmový teplomer – – –
Prevádzkové spôsoby
Horúci vzduch plus/intenzívne pečenie/zapekanie/rozmrazovanie •/–/•/• •/–/•/• •/–/•/•
Horné a spodné pečenie/spodné pečenie/horné pečenie –/–/– –/–/– –/–/–
Gril/gril s cirkuláciou •/• •/• •/•
Automatické programy – – viac ako 60
Špecifické národné automatické programy – – –
Automatické pečenie/príprava pri nízkej teplote •/– •/– •/•
Mikrovlnka • • •
Mikrovlnka s automatickým pečením/mikrovlnka s grilom •/– •/– •/•
Mikrovlnka s horúcim vzduchom plus/mikrovlnka s grilom s 
cirkuláciou •/– •/– •/•
Individuálne nastavenia – – •
Komfort pri obsluhe
MultiLingua – – •
Touch2Open – – –
Funkcia Popcorn • • •
Denný čas/dátum •/– •/– •/•
Kuchynský budík/udržanie denného času v h •/200 •/200 •/200
Nastavenie štartu a konca programu/automatické vypínanie •/• •/• •/•
Indikátor aktuálnej teploty/navrhovaná teplota •/• •/• •/•
Navrhovaný výkon mikrovlnky pre každý prevádzkový spôsob • • •
Quick mikrovlnka • • •
Vlastné programy/individuálne nastavenia –/• –/• 20/•
Dvierka prístroja
SoftOpen – – –
Dvierka CleanGlass/dverný spínač •/• •/• •/•
Ohrevný priestor
Objem ohrevného priestoru v l 43 43 43
Počet halogénových svetiel jednoduché jednoduché jednoduché
Komfort pri údržbe
Čelný panel z nerezu s povrchom CleanSteel* • • •
Nerezový vnútorný priestor s ľanovou štruktúrou • • •
Odklopiteľné grilovacie teleso • • •
Hospodárnosť
Využitie zostatkového tepla/predohrev –/• –/• •/•
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo – – –
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná stena • • •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania •/• •/• •/•
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 450 – 452 x 550 560 – 568 x 450 – 452 x 550 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 2,2/230/16 2,2/230/16 2,2/230/16
Dodávané príslušenstvo
Rošt na pečenie s úpravou PerfectClean/sklenený tukový pekáč 1/1 1/1 1/1
Kniha receptov – • –
Farebné prevedenie Nerez CleanSteel Nerez CleanSteel 4 varianty

Zabudovateľné rúry na pečenie s mikrovlnkou
Prehľad prístrojov

* Platí pre nerezové prevedenie
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Typ/predajné označenie H 6800-1 BM H 6800 BMX
Prevedenie
Zabudovateľná rúra na pečenie s mikrovlnkou • •
Dizajn
ArtLine/PureLine/ContourLine –/•/– •/–/–
Displej M Touch M Touch
Bez rukovätí/zapustený ovládač –/– •/–
Používateľské výhody
Elektronicky riadený výkon mikrovlnky • •
Stupne výkonu vo W 80/150/300/450/600/850/1000 80/150/300/450/600/850/1000
Pokrmový teplomer • •
Prevádzkové spôsoby
Horúci vzduch plus/intenzívne pečenie/zapekanie/rozmrazovanie •/•/•/• •/•/•/•
Horné a spodné pečenie/spodné pečenie/horné pečenie •/•/– •/•/–
Gril/gril s cirkuláciou •/• •/•
Automatické programy viac ako 100 viac ako 100
Špecifické národné automatické programy – –
Automatické pečenie/príprava pri nízkej teplote •/• •/•
Mikrovlnka • •
Mikrovlnka s automatickým pečením/mikrovlnka s grilom •/• •/•
Mikrovlnka s horúcim vzduchom plus/mikrovlnka s grilom s 
cirkuláciou •/• •/•
Individuálne nastavenia • •
Komfort pri obsluhe
MultiLingua • •
Touch2Open – •
Funkcia Popcorn • •
Denný čas/dátum •/• •/•
Kuchynský budík/udržanie denného času v h •/200 •/200
Nastavenie štartu a konca programu/automatické vypínanie •/• •/•
Indikátor aktuálnej teploty/navrhovaná teplota •/• •/•
Navrhovaný výkon mikrovlnky pre každý prevádzkový spôsob • •
Quick mikrovlnka • •
Vlastné programy/individuálne nastavenia 20/• 20/•
Dvierka prístroja
SoftOpen – •
Dvierka CleanGlass/dverný spínač •/• •/•
Ohrevný priestor
Objem ohrevného priestoru v l 43 43
Počet halogénových svetiel jednoduché jednoduché
Komfort pri údržbe
Čelný panel z nerezu s povrchom CleanSteel* • –
Nerezový vnútorný priestor s ľanovou štruktúrou • •
Odklopiteľné grilovacie teleso • •
Hospodárnosť
Využitie zostatkového tepla/predohrev •/• •/•
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/•
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo XKM 3100 W XKM 3100 W
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná stena • •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania •/• •/•
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 450 – 452 x 550 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 3,3/230/16 3,3/230/16
Dodávané príslušenstvo
Rošt na pečenie s úpravou PerfectClean/sklenený tukový pekáč 1/2 1/2
Kniha receptov – –
Farebné prevedenie 4 varianty 3 varianty

* Platí pre nerezové prevedenie

Zabudovateľné rúry na pečenie s mikrovlnkou
Prehľad prístrojov
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Prevedenie

Zabudovateľná parná rúra
Parné rúry Miele sú k dispozícii v rôznych 
prevedeniach. Sú kompaktné, a preto sa 
perfektne zmestia do bežných veľkostí 
skriniek. Parnú rúru Miele tak môžete 
umiestniť do Vašej kuchyne takmer 
kdekoľvek.

Voľne stojaca parná rúra
Pokiaľ už vo Vašej kuchyni nemáte priestor 
pre zabudovateľnú parnú rúru, nemusíte sa 
vzdávať výhod, ktoré tento moderný spotre-
bič ponúka. Riešením je parná rúra vo voľne 
stojacom prevedení, ktorú jednoducho 
umiestníte na pracovnú dosku. Tento typ 
prístroja Vám poskytne rovnaké výhody ako 
model zabudovateľný.
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Ideálne na šetrnú prípravu pokrmov
Parné rúry – prevedenie

Druhy parných rúr

Parná rúra
Klasická parná rúra Miele pracuje  
s teplotami v rozmedzí 40-100°C. V parnej 
rúre šetrne pripravíte zeleninu, ryby, prílohy, 
dezerty a mnoho iných jedál.

MultiSteam
Externý vyvíjač pary pre veľké ohrevné 
priestory.

Kompaktná
šírka 60 cm, výška 35 cm

Klasická
šírka 60 cm, výška 45 cm

Parné rúry Miele sú dostupné v rôznych 
prevedeniach:

U všetkých parných rúr Miele sa na rozdiel  
od iných systémov výroby pary nachádza 
vyvíjač pary mimo ohrevný priestor. Pre 
varenie to znamená jednoznačné výhody: 
ideálne množstvo pary, optimálna regulácia 
teploty, doba prípravy nezávislá na množ-
stve pokrmu a taktiež rýchle rozohriatie 
ohrevného priestoru. Údržba je navyše veľmi 
jednoduchá, lebo sa v ohrevnom priestore 
netvoria žiadne vápenaté usadeniny.

Voľne stojaca
šírka 50 cm, výška 37 cm

Rozmery Externý vyvíjač pary

MonoSteam
Externý vyvíjač pary pre malé ohrevné  
priestory.
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MultiSteam
Dokonalosť presne podľa 

Vašich predstáv: parná rúra Miele je 
všestranným talentom, skvelo dopĺňa rúru 
na pečenie a varnú dosku. Svoje kulinárske 
zvyklosti nemusíte nijako meniť, pretože 
doba prípravy je pri varení v pare identická 
ako na varnej doske. Predjedlá, polievku, 
ryby, mäso, zeleninu, prílohy alebo dezerty 
môžete v parnej rúre pripravovať ako jednot-
livo, tak aj v podobe menu v priebehu 
jedného procesu prípravy. Parná rúra Miele 
splní aj tie najnáročnejšie požiadavky 
– zelenina tvrdšia, alebo skôr mäkkšia, 
mäso šťavnaté a krehké – to všetko je 
možné. Perfektné a rovnomerné výsledky 
zaistí jedinečná externá výroba pary vo 
forme technológie MultiSteam, rýchle časy 
rozohriatia a taktiež rovnomerné rozdelenie 
pary.

Vychutnajte si pokrm z parnej rúry Miele
Parné rúry – prednosti produktov*

Automatické programy
Jednoducho pripravíte až 150 rôznych 
pokrmov: ryby, mäso, zeleninu a mnoho 
ďalšieho. Všetko so zárukou, že sa Vám 
pokrm vydarí.

Automatická príprava menu
Kompletné menu: Vy si len 

vyberiete potraviny, ktoré chcete pripraviť 
a parná rúra Vás bude priebežne informo-
vať, kedy máte ktorú potravinu vložiť, aby 
bolo celé menu hotové súčasne, presne 
v okamih, ktorý si stanovíte. Teplotu a dĺžku 
varenia si nastaví parná rúra sama. 

Jednoduchá údržba
Bez vápenatých usadenín: rýchla a jedno-
duchá údržba vďaka externému výrobníku 
pary.

Veľký ohrevný priestor
Využite celý priestor parnej rúry 

a pripravujte súčasne aj väčšie množstvo 
jedál. Ušetríte si tým čas aj el. energiu.

Funkcia udržiavania teploty
Po uplynutí nastavenej doby 

prístroj udržuje pripravené pokrmy ešte 15 
minút teplé.

* Vybavenie závislé od modelu.
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Význam symbolov
Parné rúry

Prístroje Miele disponujú rozličnými 
funkciami a vlastnosťami. Najdôle-
žitejšie z nich sú uvedené priamo 
pod výrobkom v podobe symbo-
lov, aby bolo na pohľad možné 
odlíšenie.

Z dôvodu rýchlejšieho prehľadu 
nájdete na tejto strane stručné 
vysvetlenie všetkých použitých 
symbolov.

MultiLingua
Symbol uvádza, či prístroj dispo-
nuje jazykovým menu.

 Multi-talent: na displeji si navolíte 
jazyk z niekoľkých možností, ktoré 
Vám prístroj ponúka.

Sous-vide
Symbol uvádza, či je prístroj 
vybavený Sous-vide. 

Metóda varenia, pri ktorej pripra-
víte vákuovo zabalené potraviny.

Automatické programy
Symbol uvádza, či je prístroj 
vybavený autom. programami. 

Príprava pokrmov bez námahy, 
plne automaticky.

Technológie výroby pary
Symbol uvádza, akým spôsobom 
výroby pary prístroj disponuje. 

 Rýchla výroba a rovnomerné 
rozdelenie pary vďaka externému 
vyvíjaču s ôsmimi prívodmi pary.

Vyvíjač pary sa nachádza v 
zásbníku na vodu. Para sa vedie 
jednou tryskou.

Ovládanie
Symbol uvádza, akým spôsobom 
sa prístroj ovláda.

Intuitívne ovládanie dotykom prsta 
M Touch.

Dotykové ovládanie na 5-riadko-
vom displeji so senzorovými 
tlačidlami SensorTronic.

  
 Dotykové ovládanie na podsviete-
nom číselnom rade a dotykovými 
tlačidlami.

 Ľavým voličom volíte prevádzkový 
spôsob, pravým nastavte čas, 
teplotu a.i. Potvrdíte dotykom.

7-segm. displej zobrazuje teplotu 
a trvanie programu. Nastavenie 
pomocou dotykových tlačidiel.

Ohrevný priestor
 Symbol uvádza veľkosť úžitkového 
objemu ohrevného priestoru v 
litroch.

Parné rúry Miele majú objem 
ohrevného priestoru 24 - 38 litrov.
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Typ/predajné označenie DG 6100 DG 6200 DG 6401
Prevedenie
Voľne stojace/zabudovateľné parné rúry –/• –/• –/•
Dizajn
PureLine/ContourLine –/• •/– •/–
Displej EasySensor EasySensor DirectSensor
Zápustné otočné voliče – – –
Používateľské výhody
Elektronická regulácia teploty parnej rúry v °C 40 – 100 40 – 100 40 – 100
Príprava menu bez prenášania chutí a vône • • •
Automatické programy s možnosťou individuálneho nastavenia • • •
Udržiavanie teploty pokrmu – – •
Prevádzkové spôsoby
Varenie na pare/Sous-vide •/– •/– •/•
Automatické programy 20 20 viac ako 75
Rozmrazenie/ohrev –/– –/– •/•
Komfort pri obsluhe
MultiLingua – – •
Varenie v pare až na 3 úrovniach súčasne • • •
Automatická príprava menu – – –
Redukcia pary pred ukončením programu • • •
Ukazovateľ denného času/dátumu/kuchynský budík –/–/– –/–/– •/•/•
Nastavenie začiatku a konca programu – – •
Indikátor aktuálnej teploty/navrhovaná teplota •/– •/– •/•
Vlastné programy/individuálne nastavenia –/• –/• 20/•
Dvierka prístroja
Dvierka CleanGlass •/– •/– •/•
Záves dvierok dolu dolu dolu
Ohrevný priestor
Objem ohrevného priestoru v l 38 38 38
Počet úrovní zasunutia 4 4 4
Naplnenie úrovne zasunutia 1/3 GN + 1/2 GN 1/3 GN + 1/2 GN 1/3 GN + 1/2 GN
MultiSteam/MultiSteam s LED osvetlením •/– •/– –/•
Komfort pri údržbe
Čelný panel z nerezu s povrchom CleanSteel* • • •
Externý vyvíjač pary • • •
Ohrevné teleso na redukciu kondenzátu • • •
Automatické odvápňovanie • • •
Technológia výroby pary a voda
MultiSteam/MonoSteam •/– •/– •/–
Zásoba vody na cca 90 minút varenia • • •
Zásobník na vodu s vyvíjačom pary/zásobník na čerstvú vodu –/• –/• –/•
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo – – –
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná stena • • •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania •/– •/– •/•
Dverný spínač • • •
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 450 – 452 x 550 560 – 568 x 450 – 452 x 550 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 3,6/230/16 3,6/230/16 3,6/230/16
Dodávané príslušenstvo
Nerezové naparovacie misky perforované/neperforované 3/– 3/– 3/–
Odkladací rošt/záchytná miska •/• •/• •/•
Kuchárska kniha/kupón na kuchársku knihu •/– •/– •/•
Farebné prevedenie Nerez CleanSteel Nerez CleanSteel 4 varianty

Parné rúry
Prehľad prístrojov

* Platí pre nerezové prevedenie
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Typ/predajné označenie DG 6800
Prevedenie
Voľne stojace/zabudovateľné parné rúry –/•
Dizajn
PureLine/ContourLine •/–
Displej M Touch
Zápustné otočné voliče –
Používateľské výhody
Elektronická regulácia teploty parnej rúry v °C 40 – 100
Príprava menu bez prenášania chutí a vône •
Automatické programy s možnosťou individuálneho nastavenia •
Udržiavanie teploty pokrmu •
Prevádzkové spôsoby
Varenie na pare/Sous-vide •/•
Automatické programy viac ako 150
Rozmrazenie/ohrev •/•
Komfort pri obsluhe
MultiLingua •
Varenie v pare až na 3 úrovniach súčasne •
Automatická príprava menu •
Redukcia pary pred ukončením programu •
Ukazovateľ denného času/dátumu/kuchynský budík •/•/•
Nastavenie začiatku a konca programu •
Indikátor aktuálnej teploty/navrhovaná teplota •/•
Vlastné programy/individuálne nastavenia 20/•
Dvierka prístroja
Dvierka CleanGlass •/•
Záves dvierok dolu
Ohrevný priestor
Objem ohrevného priestoru v l 38
Počet úrovní zasunutia 4
Naplnenie úrovne zasunutia 1/3 GN + 1/2 GN
MultiSteam/MultiSteam s LED osvetlením –/•
Komfort pri údržbe
Čelný panel z nerezu s povrchom CleanSteel* •
Externý vyvíjač pary •
Ohrevné teleso na redukciu kondenzátu •
Automatické odvápňovanie •
Technológia výroby pary a voda
MultiSteam/MonoSteam •/–
Zásoba vody na cca 90 minút varenia •
Zásobník na vodu s vyvíjačom pary/zásobník na čerstvú vodu –/•
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo XKM 3100 W
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná stena •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania •/•
Dverný spínač •
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 3,6/230/16
Dodávané príslušenstvo
Nerezové naparovacie misky perforované/neperforované 3/–
Odkladací rošt/záchytná miska •/•
Kuchárska kniha/kupón na kuchársku knihu •/•
Farebné prevedenie 4 varianty

* Platí pre nerezové prevedenie

Parné rúry
Prehľad prístrojov
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Typ/predajné označenie DG 6010
Prevedenie
Voľne stojaca parná rúra •
Zabudovateľná parná rúra –
Dizajn
PureLine/ContourLine –/–
Displej EasySensor
Zápustné otočné voliče –
Používateľské výhody
Elektronická regulácia teploty parnej rúry v °C 40 – 100
Príprava menu bez prenášania chutí a vône •
Automatické programy s možnosťou individuálneho nastavenia –
Udržiavanie teploty pokrmu –
Prevádzkové spôsoby
Rozmrazovanie –
Automatické programy –
Varenie v pare •
Ohrev –
Komfort pri obsluhe
Varenie v pare až na 3 úrovniach súčasne •
Automatická príprava menu –
Redukcia pary pred ukončením programu –
Ukazovateľ denného času/dátumu/kuchynský budík –/–/–
Nastavenie začiatku a konca programu –
Indikátor aktuálnej teploty/navrhovaná teplota •/–
Vlastné programy/individuálne nastavenia –/•
Dvierka prístroja
Dvierka CleanGlass –/–
Záves dvierok vľavo
Ohrevný priestor
Objem ohrevného priestoru v l 24
Počet úrovní zasunutia 3
Naplnenie úrovne zasunutia 1/2 GN
MultiSteam/MultiSteam s LED osvetlením –/–
Komfort pri údržbe
Čelný panel z nerezu s povrchom CleanSteel* –
Externý vyvíjač pary •
Ohrevné teleso na redukciu kondenzátu •
Automatické odvápňovanie •
Technológia výroby pary a voda
MultiSteam/MonoSteam –/•
Zásoba vody na cca 90 minút varenia •
Zásobník na vodu s vyvíjačom pary/zásobník na čerstvú vodu •/–
Inteligentná domácnosť
Miele@home/SuperVison –/–
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná stena •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania •/–
Dverný spínač •
Technické údaje
Rozmery prístroja v mm (Š x V x H) 495 x 382 x 327
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A/počet fáz 2,2/230/10/1
Dodávané príslušenstvo
Nerezové naparovacie misky perforované/neperforované 2/–
Odkladací rošt/záchytná miska –/•
Kuchárska kniha/kupón na kuchársku knihu •/–
Farebné prevedenie Obsidián čierna

* Platí pre nerezové prevedenie
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Prevedenie

Konvektomat pre domácnosť alebo kombi-
novaná parná rúra predstavuje vďaka svojim 
rozmerom 45 x 60 cm ideálny doplnok 
klasickej rúry na pečenie. V kombinácii 
s nahrievačom riadu Miele s výškou 14 cm 
tieto prístroje vyplnia výklenok veľkosti 60 x 
60 cm. Pred Vami sa tak otvárajú netušené 
možnosti varenia a pečenia.

Konvektomat pre domácnosť XL
Konvektomat pre domácnosť v prevedení 
XL ponúka všetky funkcie ako parná rúra. 
Okrem toho má ale aj všetky prevádzkové 
spôsoby ako klasická rúra na pečenie  
v špičkovej triede a pokrmový teplomer. Čo 
je na konvektomate Miele také zvláštne? 
Napríklad možnosť pečenia s pridaním 
vlhkosti. Konvektomat od Miele je skutočne 
všestranným pomocníkom.

Konvektomat pre domácnosť XXL
Aj tento prístroj ponúka všetky výhody ako 
parná rúra, rúra na pečenie a kombinovaná 
rúra – a to do výklenku 60 x 60 cm. Tento 
spotrebič je vybavený funkciami ako 
DGC XL a má káblový pokrmový teplomer. 
V prípade, že ho skombinujete s nahrieva-
čom výšky 29 cm, otvoria sa Vám doposiaľ 
neobjavené možnosti.

Všetky parné rúry Miele majú vyvíjač pary 
na rozdiel od iných systémov výroby pary 
mimo ohrevný priestor. To znamená jedi-
nečné výhody pri varení: ideálne množstvo 
pary, optimálne sledovanie a udržiavanie 
teploty, doba prípravy nezávislá na množ-
stve pokrmu a taktiež rýchle rozohriatie. 
A navyše, údržba parných rúr je veľmi 
jednoduchá, pretože sa v ohrevnom 
priestore netvoria žiadne usadeniny. 

Externý vyvíjač pary

MultiSteam
Externý vyvíjač pary pre veľké 

ohrevné priestory.

Jedinečná príprava pokrmov
Konvektomaty pre domácnosť - prevedenie
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Doprajte si dokonalú chuť pokrmov
Konvektomaty pre domácnosť – prednosti produktov*

MultiSteam
Dokonalosť presne podľa 

Vašich predstáv. Parná rúra Miele je 
všestranným talentom, skvelo dopĺňa rúru 
na pečenie a varnú dosku. Svoje kulinárske 
zvyklosti nemusíte nijako meniť, pretože 
doba prípravy je pri varení v pare identická 
ako na varnej doske. Predjedlá, polievku, 
ryby, mäso, zeleninu, prílohy alebo dezerty 
môžete v parnej rúre pripravovať ako jednot-
livo, tak aj v podobe menu v priebehu 
jedného procesu prípravy. Konvektomat 
Miele splní aj tie najnáročnejšie požiadavky 
– zelenina tvrdšia, alebo skôr mäkučká, 
mäso šťavnaté a krehké – to všetko je 
možné. Perfektné a rovnomerné výsledky 
zaistí jedinečná externá výroba pary vo 
forme technológie MultiSteam, rýchle časy 
rozohriatia a taktiež rovnomerné rozdelenie 
pary.

Bezkáblový pokrmový  
teplomer

Pokrmy už nemusíte sledovať: ukazovateľ 
zostávajúceho času Vás na minútu presne 
informuje, kedy bude jedlo hotové.

Plnohodnotná parná rúra, 
rúra na pečenie a kombino-

vaná rúra v jednom
3 v 1: takmer neobmedzená možnosť 
kombinácií umožňuje perfektné výsledky 
varenia, pečenia a kombinovanej prípravy.

Ohrevný priestor XL/XXL
Nerobte si starosti: v rúre pripravíte kom-
pletné menu pre 8 až 10 osôb  
a bez problémov upečiete celé ryby  
alebo hydinu.

Výsuvný panel
Pohodlné: výsuvný panel sa 

vysunie stlačením tlačidla. Pod ním sa 
skrýva zásobník na vodu, zásobník na 
kondenzát a pokrmový teplomer.

Kombinovaná príprava
Vovnútri šťavnaté, zvonka chrumkavé: 
kombinácia napr. horúceho vzduchu a 
vlhkosti zaistí tie najlepšie výsledky pečenia.

* Vybavenie závislé od modelu.
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Automatické programy
Symbol uvádza, či prístroj dispo-
nuje automatickými programami. 

Príprava pokrmov bez námahy, 
plne automaticky.

Technológie výroby pary
Symbol uvádza, akým spôsobom 
výroby pary prístroj disponuje. 

Rýchla výroba a rovnomerná 
distribúcia pary v ohrevnom 
priestore

Vyvíjač pary sa nachádza v 
zásobníku na vodu. Para sa vedie 
jednou tryskou.

  
PerfectClean
Symbol uvádza, či je prístroj 
vybavený povrchovou úpravou. 

Patentovaná povrchová úprava 
pre jednoduché čistenie.

Výsuvný panel
Symbol uvádza, či prístroj dispo-
nuje výsuvným panelom. 

 Motoricky ovládaný panel sa 
otvorí a zatvorí tlačením tlačidla. 
Za panelom sa nachádza zásob-
ník na vodu a pokrmový teplomer.

Význam symbolov
Konvektomaty pre domácnosť

Prístroje Miele disponujú rozličnými 
funkciami a vlastnosťami. Najdôle-
žitejšie z nich sú uvedené priamo 
pod výrobkom v podobe symbo-
lov, aby bolo na pohľad možné 
odlíšenie.

Z dôvodu rýchlejšieho prehľadu 
nájdete na tejto strane stručné 
vysvetlenie všetkých použitých 
symbolov.

Ovládanie
Symbol uvádza, akým spôsobom 
sa prístroj ovláda.

Intuitívne ovládanie dotykom prsta 
M Touch.

  
Dotykové ovládanie na 5-riadko-
vom displeji so senzorovými 
tlačidlami SensorTronic.

 DirectControl - ľavý volič určuje 
prevádzkový spôsob, pravý tep-
lotu, čas a i. Nutné potvrdiť senzo-
rovým tlačidlom. 

Ohrevný priestor
 Symbol uvádza veľkosť objemu 
ohrevného priestoru prístroja. 

 Konvektomaty Miele majú objem 
ohrevného priestoru 68 alebo 48 
litrov.

MultiLingua
Symbol uvádza, či prístroj dispo-
nuje jazykovým menu.

Multi-talent: na displeji si môžete 
zvoliť jazyk z možností, ktoré 
prístroj ponúka.

Sous-vide
Symbol uvádza, či prístroj dispo-
nuje Sous-vide. 

Metóda varenia, pri ktorej pripra-
víte vákuovo zabalené potraviny.
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Typ/predajné označenie DGC 6600 DGC 6800 DGC 6800 X
Prevedenie
Kombinovaná parná rúra s rúrou na pečenie • • •
Dizajn
ArtLine/PureLine/ContourLine –/•/– –/•/– •/–/–
Displej/bez rukovätí/zapustený ovládač SensorTronic/–/– M Touch/–/– M Touch/•/–
Používateľské výhody
Elektronická regulácia teploty rúry na pečenie v °C 30 – 225 30 – 225 30 – 225
Elektronická regulácia teploty parnej rúry v °C 40 – 100 40 – 100 40 – 100
Klimatický senzor/príprava menu bez prenášania chutí a vône •/• •/• •/•
Bezkáblový pokrmový teplomer/pokrmový teplomer –/• •/– •/–
Prevádzkové spôsoby
Varenie na pare/Sous-vide/kombinované varenie •/•/• •/•/• •/•/•
Horúci vzduch plus/automatické programy •/viac ako 200 •/viac ako 200 •/viac ako 200
Horné/spodné pečenie/horné pečenie/spodné pečenie •/•/• •/•/• •/•/•
Veľký gril/malý gril/gril s cirkuláciou •/•/• •/•/• •/•/•
Komfort pri obsluhe
MultiLingua • • •
Touch2Open/motorický výsuvný panel –/• –/• •/•
Automatická príprava menu • • •
Ukazovateľ denného času/dátumu/kuchynský budík •/•/• •/•/• •/•/•
Nastavenie začiatku a konca programu • • •
Indikátor aktuálnej teploty/navrhovaná teplota •/• •/• •/•
Vlastné programy/individuálne nastavenia 20/• 20/• 20/•
Dvierka prístroja
Dvierka CleanGlass/priehľadné dvierka/SoftOpen •/•/– •/•/– •/•/•
Ohrevný priestor
Ohrevný priestor XL/ohrevný priestor XXL/objem ohrevného 
priestoru v l •/–/48 •/–/48 •/–/48
Vyberateľná záchytná mriežka s úpravou PerfectClean • • •
Halogénové osvetlenie (počet) jednoduché dvojité dvojité
Komfort pri údržbe
Čelný panel z nerezu s povrchom CleanSteel* • • –
Nerezový ohrevný priestor s úpravou PerfectClean/s ľanovou 
štruktúrou •/– •/– •/–
Externý vyvíjač pary • • •
Ošetrujúce programy namáčanie/oplach/sušenie •/•/• •/•/• •/•/•
Technológia výroby pary a voda
MultiSteam/MonoSteam •/– •/– •/–
Zásobník na vodu s vyvíjačom pary/zásobník na čerstvú vodu –/• –/• –/•
Zásobník na kondenzát za motoricky výsuvným ovládacím panelom • • •
Pripojenie na prítok/odtok vody –/– –/– –/–
Hospodárnosť
Energeticky úsporné osvetlenie/rýchloohrev •/• •/• •/•
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct –/– •/• •/•
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo – XKM 3100 W XKM 3100 W
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná stena • • •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania •/• •/• •/•
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 450 – 452 x 555 560 – 568 x 450 – 452 x 555 560 – 568 x 450 – 452 x 555
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 3,4/230/16 3,4/230/16 3,4/230/16
Dodávané príslušenstvo
Plnovýsuvy FlexiClip s úpravou PerfectClean – • •
Univerzálny plech s úpravou PerfectClean/rošt s úpravou PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Nerezové naparovacie misky perforované/neperforované 1/1 2/1 2/1
Kuchárska kniha/kupón na kuchársku knihu •/• •/• •/•
Nerezový plech na pečenie/odkladací rošt –/– –/– –/–
Farebné prevedenie 4 varianty 4 varianty 3 varianty

Konvektomaty pre domácnosť
Prehľad prístrojov

* Platí pre nerezové prevedenie
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Typ/predajné označenie DGC 6805 DGC 6660 DGC 6860
Prevedenie
Kombinovaná parná rúra s rúrou na pečenie • • •
Dizajn
ArtLine/PureLine/ContourLine –/•/– –/•/– –/•/–
Displej/bez rukovätí/zapustený ovládač M Touch/–/– SensorTronic/–/– M Touch/–/–
Používateľské výhody
Elektronická regulácia teploty rúry na pečenie v °C 30 – 225 30 – 225 30 – 225
Elektronická regulácia teploty parnej rúry v °C 40 – 100 40 – 100 40 – 100
Klimatický senzor/príprava menu bez prenášania chutí a vône •/• •/• •/•
Bezkáblový pokrmový teplomer/pokrmový teplomer •/– –/• •/–
Prevádzkové spôsoby
Varenie na pare/Sous-vide/kombinované varenie •/•/• •/•/• •/•/•
Horúci vzduch plus/automatické programy •/viac ako 200 •/viac ako 200 •/viac ako 200
Horné a spodné pečenie/horné pečenie/spodné pečenie •/•/• •/•/• •/•/•
Veľký gril/malý gril/gril s cirkuláciou •/•/• •/•/• •/•/•
Komfort pri obsluhe
MultiLingua • • •
Touch2Open/motorický výsuvný panel –/• –/• –/•
Automatická príprava menu • • •
Ukazovateľ denného času/dátumu/kuchynský budík •/•/• •/•/• •/•/•
Nastavenie začiatku a konca programu • • •
Indikátor aktuálnej teploty/navrhovaná teplota •/• •/• •/•
Vlastné programy/individuálne nastavenia 20/• 20/• 20/•
Dvierka prístroja
Dvierka CleanGlass/priehľadné dvierka/SoftOpen •/•/– •/•/– •/•/–
Ohrevný priestor
Ohrevný priestor XL/ohrevný priestor XXL/objem ohrevného 
priestoru v l •/–/48 –/•/68 –/•/68
Vyberateľná záchytná mriežka s úpravou PerfectClean • • •
Halogénové osvetlenie (počet) dvojité dvojité dvojité
Komfort pri údržbe
Čelný panel z nerezu s povrchom CleanSteel* • • •
Nerezový ohrevný priestor s úpravou PerfectClean/s ľanovou 
štruktúrou •/– •/– •/–
Externý vyvíjač pary • • •
Ošetrujúce programy namáčanie/oplach/sušenie •/•/• •/•/• •/•/•
Technológia výroby pary a voda
MultiSteam/MonoSteam •/– •/– •/–
Zásobník na vodu s vyvíjačom pary/zásobník na čerstvú vodu –/– –/• –/•
Zásobník na kondenzát za motoricky výsuvným ovládacím panelom – • •
Pripojenie na prítok/odtok vody •/• –/– –/–
Hospodárnosť
Energeticky úsporné osvetlenie/rýchloohrev •/• •/• •/•
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct •/• –/– •/•
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo XKM 3100 W – XKM 3100 W
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná stena • • •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania •/• •/• •/•
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 450 – 452 x 555 560 – 568 x 593 – 595 x 555 560 – 568 x 593 – 595 x 555
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 3,4/230/16 3,5/230/16 3,5/230/16
Dodávané príslušenstvo
Plnovýsuvy FlexiClip s úpravou PerfectClean • – •
Univerzálny plech s úpravou PerfectClean/rošt s úpravou PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Nerezové naparovacie misky perforované/neperforované 2/1 2/1 2/1
Kuchárska kniha/kupón na kuchársku knihu •/• •/• •/•
Nerezový plech na pečenie/odkladací rošt –/– –/– –/–
Farebné prevedenie 4 varianty 4 varianty 4 varianty

Konvektomaty pre domácnosť
Prehľad prístrojov

* Platí pre nerezové prevedenie
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* Platí pre nerezové prevedenie

Typ/predajné označenie DGC 6860 X DGC 6865
Prevedenie
Kombinovaná parná rúra s rúrou na pečenie • •
Dizajn
ArtLine/PureLine/ContourLine •/–/– –/•/–
Displej/bez rukovätí/zapustený ovládač M Touch/•/– M Touch/–/–
Používateľské výhody
Elektronická regulácia teploty rúry na pečenie v °C 30 – 225 30 – 225
Elektronická regulácia teploty parnej rúry v °C 40 – 100 40 – 100
Klimatický senzor/príprava menu bez prenášania chutí a vône •/• •/•
Bezkáblový pokrmový teplomer/pokrmový teplomer •/– •/–
Prevádzkové spôsoby
Varenie na pare/Sous-vide/kombinované varenie •/•/• •/•/•
Horúci vzduch plus/automatické programy •/viac ako 200 •/viac ako 200
Horné a spodné pečenie/horné pečenie/spodné pečenie •/•/• •/•/•
Veľký gril/malý gril/gril s cirkuláciou •/•/• •/•/•
Komfort pri obsluhe
MultiLingua • •
Touch2Open/motorický výsuvný panel •/• –/•
Automatická príprava menu • •
Ukazovateľ denného času/dátumu/kuchynský budík •/•/• •/•/•
Nastavenie začiatku a konca programu • •
Indikátor aktuálnej teploty/navrhovaná teplota •/• •/•
Vlastné programy/individuálne nastavenia 20/• 20/•
Dvierka prístroja
Dvierka CleanGlass/priehľadné dvierka/SoftOpen •/•/• •/•/–
Ohrevný priestor
Ohrevný priestor XL/ohrevný priestor XXL/objem ohrevného 
priestoru v l –/•/68 –/•/68
Vyberateľná záchytná mriežka s úpravou PerfectClean • •
Halogénové osvetlenie (počet) dvojité dvojité
Komfort pri údržbe
Čelný panel z nerezu s povrchom CleanSteel* – •
Nerezový ohrevný priestor s úpravou PerfectClean/s ľanovou 
štruktúrou •/– •/–
Externý vyvíjač pary • •
Ošetrujúce programy namáčanie/oplach/sušenie •/•/• •/•/•
Technológia výroby pary a voda
MultiSteam/MonoSteam •/– •/–
Zásobník na vodu s vyvíjačom pary/zásobník na čerstvú vodu –/• –/–
Zásobník na kondenzát za motoricky výsuvným ovládacím panelom • –
Pripojenie na prítok/odtok vody –/– •/•
Hospodárnosť
Energeticky úsporné osvetlenie/rýchloohrev •/• •/•
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/•
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo XKM 3100 W XKM 3100 W
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná stena • •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania •/• •/•
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 593 – 595 x 555 560 – 568 x 593 – 595 x 555
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 3,5/230/16 3,5/230/16
Dodávané príslušenstvo
Plnovýsuvy FlexiClip s úpravou PerfectClean • •
Univerzálny plech s úpravou PerfectClean/rošt s úpravou PerfectClean 1/1 1/1
Nerezové naparovacie misky perforované/neperforované 2/1 2/1
Kuchárska kniha/kupón na kuchársku knihu •/• •/•
Nerezový plech na pečenie/odkladací rošt –/– –/–
Farebné prevedenie 3 varianty 4 varianty
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Svetová novinka od Miele:
Zabudovateľná parná rúra s mikrovlnkou

Príprava v pare, varenie a ohrev 
v jednom prístroji
Chceli by ste mať v kuchyni prístroj, ktorý 
plní viac funkcií a spôsobov prípravy 
súčasne? Okrem klasickej rúry na pečenie, 
ktorá je základom každej kuchyne, často 
zostáva pri plánovaní miesto už len na jeden 
ďalší prístroj na varenie.

Rozhodnutie často padne v prospech 
mikrovlnnej rúry, ktorá presvedčí svojou 
rýchlosťou pri rozmrazovaní či ohreve 
a navyše ponúka aj ďalšie možnosti varenia: 
napr. rýchle zohriatie šálky kakaa či mlieka, 
vďaka funkcii Popcorn si bleskurýchlo 
pripravíte balíček pukancov na príjemný 
domáci večer pred televíziou alebo si ľahko 
a za veľmi krátku dobu uvaríte lahodnú 
marmeládu. Jednoducho nenahraditeľný 
pomocník všedného dňa!

Už niekoľko rokov však získava čoraz väčšiu 
obľubu príprava v parnej rúre. Jej silnou 
stránkou je najmä komfortná a šetrná 
príprava potravín, ako sú napr. ryby alebo 
zelenina. Prirodzená chuť a farba zostávajú 
zachované. Vynikajúce výsledky sú navyše 
dôležitým prínosom k zdravému 
stravovaniu.

Miele sa týmto podarilo spojiť prednosti 
obidvoch prístrojov - do zabudovateľnej 
parnej rúry s mikrovlnkou. 

S týmto inovatívnym a jedinečným zabudo-
vateľným prístrojom ponúka Miele optimálne 
riešenie pre kuchyne, v ktorých sú k dispo-
zícii len dva výklenky na zabudovateľné 
spotrebiče. Perfektný doplnok k Vašej rúre 
na pečenie.

Ak máte k dispozícii výklenok s výškou 
60 cm, potom sa k DGM 6000 ponúka 
ideálna kombinácia so 14 cm vysokým 
nahrievačom Gourmet.
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Aké vlastnosti sú pre Vás obzvlášť dôležité?
Prednosti zabudovateľných parných rúr s mikrovlnkou*

MultiSteam
Dokonalosť presne podľa 

Vašich predstáv. Technológia MultiSteam  
je súčásťou všetkých 45 cm vysokých 
parných rúr Miele a je špeciálne prispôso-
bená požiadavkam veľkých ohrevných 
priestorov. Výkonný vyvíjač pary (3,3 kW) 
zaisťuje rýchlu výrobu pary a tým pádom 
aj rýchle rozohriatie vnútorného priestoru. 
8 výstupov pary je na špeciálne vyvinutom 
module usporiadaných tak, aby bola para 
v ohrevnom priestore a okolo naparovacích 
misiek rýchlo a rovnomerne rozdelovaná. 

Výsledkom je rovnomerne pripravený 
pokrm garantujúci perfektný pôžitok.

Ohrevný priestor je v prvej fáze celkom 
naplnený parou a tým je vytlačený kyslík. 
Vďaka tomu ostane vzhľad potravín počas 
procesu prípravy nezmenený.

Veľký ohrevný priestor
Využite celý priestor prístroja  

a pripravujte súčasne aj väčšie množstvo 
jedál. Ušetríte tak Váš čas a el. energiu. 

Automatická príprava menu
Kompletné menu: parná rúra 

Vás bude priebežne informovať, kedy máte 
ktorú potravinu vložiť, teplotu a dĺžku prí-
pravy si stanoví sama. A Vy budete mať 
menu pripravené v presne stanovený 
okamih. 

Funkcia Popcorn
Jediným stlačením tlačidla 

pripravíte bežné balenie pukancov jednodu-
cho a rýchlo.

Jednoduchá údržba
Bez vápenatých usadenín: rýchla a jedno-
duchá údržba vďaka externému výrobníku 
pary.

Automatické programy parnej rúry
Jednoducho pripravíte viac než 150 rôznych 
pokrmov: ryby, mäso, zeleninu a mnoho 
ďalšieho. Všetko so zárukou, že sa Vám 
jedlo podarí.

* Vybavenie závislé od modelu.
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Ovládanie
Symbol uvádza, akým spôsobom 
sa prístroj ovláda.

Intuitívne ovládanie dotykom prsta 
M Touch.

Dotykové ovládanie na 5-riadko-
vom displeji so senzorovými 
tlačidlami SensorTronic.

 Voľba požadovaného prevádzko-
vého spôsobu a navigácia na 
jednotlivých úrovniach na dotyko-
vom displeji.

Ohrevný priestor
 Symbol uvádza veľkosť objemu 
ohrevného priestoru prístroja. 

Objem ohrevného priestoru 
40 litrov.

  

MultiLingua
Symbol uvádza, či prístroj dispo-
nuje jazykovým menu.

 Multi-talent: na displeji si môžete 
zvoliť jazyk z niekoľkých možností, 
ktoré prístroj ponúka.

Sous-vide
Symbol uvádza, či je prístroj 
vybavený funkciou. 

Metóda varenia, pri ktorej pripra-
víte vákuovo zabalené potraviny.

Výkon mikrovlnky
Symbol uvádza, aký stupeň 
výkonu je k dispozícii. 

Výkon mikrovlnky: 1 000 W

MultiSteam
Symbol uvádza spôsob výroby 
pary. 

Rýchla výroba a rovnomerné 
rozdelenie pary vďka externému 
vyvíjaču pary s ôsmymi prívodmi.

Automatické programy
Symbol uvádza, či je prístroj 
vybavený autom. programami.

Príprava pokrmov bez námahy, 
plne automaticky.

Osvetlenie
Symbol uvádza typ osvetlenia 
ohrevného priestoru prístroja. 

Optimálne LED osvetlenie ohrev-
ného priestoru.

Význam symbolov
Parné rúry s mikrovlnkou

Prístroje Miele disponujú rozličnými 
funkciami a vlastnosťami. Najdôle-
žitejšie z nich sú uvedené priamo 
pod výrobkom v podobe symbo-
lov, aby bolo na pohľad možné 
odlíšenie.

Z dôvodu rýchlejšieho prehľadu 
nájdete na tejto strane stručné 
vysvetlenie všetkých použitých 
symbolov.
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Parné rúry s mikrovlnkou
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DGM 6401 DGM 6800 DGM 6805
Prevedenie
Parná rúra s mikrovlnkou • • •
Dizajn
PureLine/ContourLine •/– •/– •/–
Displej DirectSensor M Touch M Touch
Používateľské výhody
Elektronická regulácia teploty parnej rúry v °C 40 – 100 40 – 100 40 – 100
Elektronicky riadený výkon mikrovlnky • • •
Stupne výkonu vo W 80/150/300/450/600/850/1000 80/150/300/450/600/850/1000 80/150/300/450/600/850/1000
Príprava menu bez prenášania chutí a vône • • •
Automatické programy s možnosťou individuálneho nastavenia • • •
Udržiavanie teploty pokrmu • • •
Prevádzkové spôsoby
Varenie na pare/Sous-vide/mikrovlnka •/•/• •/•/• •/•/•
Automatické programy varenia v pare viac ako 75 viac ako 150 viac ako 150
Rozmrazenie/ohrev •/• •/• •/•
Komfort pri obsluhe
MultiLingua • • •
Varenie v pare až na 3 úrovniach súčasne • • •
Automatická príprava menu – • •
Redukcia pary pred ukončením programu • • •
Ukazovateľ denného času/dátumu/kuchynský budík •/•/• •/•/• •/•/•
Nastavenie začiatku a konca programu • • •
Indikátor aktuálnej teploty/navrhovaná teplota •/• •/• •/•
Quick mikrovlnka/funkcia Popcorn •/• •/• •/•
Vlastné programy/individuálne nastavenia 20/• 20/• 20/•
Dvierka prístroja
Dvierka CleanGlass/priehľadné dvierka/doraz dvierok •/•/dolu •/•/dolu •/•/dolu
Ohrevný priestor
Objem ohrevného priestoru v l/počet úrovní zasunutia 40/4 40/4 40/4
Počet LED svietidiel trojité trojité trojité
MultiSteam • • •
Komfort pri údržbe
Čelný panel z nerezu s povrchom CleanSteel* • • •
Externý vyvíjač pary • • •
Ohrevné teleso na redukciu kondenzátu • • •
Automatické odvápňovanie • • •
Technológia výroby pary a voda
MultiSteam • • •
Zásoba vody na cca 90 minút varenia • • –
Zásobník na čerstvú vodu/pripojenie na čerstvú vodu •/– •/– –/•
Odobratie zásobníka na čerstvú vodu s mechanizmom Push2release • • •
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct –/– •/• •/•
Požadované dokúpiteľné príslušenstvo – XKM 3100 W XKM 3100 W
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná stena • • •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania •/• •/• •/•
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 450 – 452 x 550 560 – 568 x 450 – 452 x 550 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 3,3/230/16 3,3/230/16 3,3/230/16
Dodávané príslušenstvo
Nerezové naparovacie misky perforované/neperforované 2/1 2/2 2/2
Odkladací rošt/Sklenený tukový pekáč •/• •/• •/•
Kuchárska kniha/kupón na kuchársku knihu •/• •/• •/•
Farebné prevedenie
Nerez CleanSteel • • •
Briliantová biela • • •
Obsidián čierna • • •
Havanna hnedá • • •

* Platí pre nerezové prevedenie
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Zabudovateľné mikrovlnné rúry Miele 
TopControl
Mikrovlnné rúry Miele s ovládacím panelom 
v hornej časti prístroja ponúkajú jedinečné 
výhody. Je možné ich flexibilne zabudovať 
do kuchynskej linky, keďže dokonale ladia 
s dizajnom ostatných zabudovateľných 
spotrebičov Miele. Dvierka prístroja sa 
otvárajú, podobne ako na rúrach na peče-
nie, smerom dole. Vďaka hore umiestne-
nému ovládaniu zostáva viac miesta 
vo vnútornom priestore.

Zabudovateľné mikrovlnné rúry Miele 
SideControl
Ďalšou alternatívou k prístrojom TopControl 
sú mikrovlnné rúry s klasickým, bočne 
umiestneným ovládaním. Tieto zabudova-
teľné prístroje SideControl sa dajú vertikálne 
kombinovať s inými zabudovateľnými prí-
strojmi alebo nainštalovať samostatne. 
Dvierka prístroja sa otvárajú do strany.

Voľne stojace mikrovlnné rúry Miele
Chýba Vám výklenok pre zabudovateľnú 
mikrovlnnú rúru? Potom je pre Vás správnou 
voľbou voľne stojaca mikrovlnná rúra. 
Môžete ju jednoducho postaviť na pracovnú 
dosku.

TopControl (EasyControl): Požadovaný 
výkon, resp. teplota sa nastavuje klasicky 
otáčaním ľavého otočného voliča. Nastave-
nia v rámci 7-miestneho LCD displeja sa 
volia pomocou pravého otočného voliča 
a zadávajú sa senzorovými tlačidlami.

SideControl: Požadovaný výkon, resp. 
teplota, sa nastavuje horným otočným 
voličom, hmotnosť a čas dolným otočným 
voličom. Ďalšie nastavenia môžete uksutoč-
ňovať tlačidlami v spodnej časti.

Spôsoby ovládania

Prevedenie
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Ideálne riešenie do Vašej kuchyne
Mikrovlnné rúry Miele

Veľkosti Prevádzkové spôsobyRozmery výklenku

Výška 45 cm, šírka 60 cm

Výška 36 cm, šírka 50 alebo 60 cm

Výška 35 cm, šírka 50 alebo 60 cm

Výška 38 al. 42 cm, šírka 60 cm

Či už plánujete novú kuchyňu, alebo chcete 
vymeniť prístroj vo Vašej súčasnej kuchyni: 
mikrovlnné rúry Miele je možné integrovať 
do všetkých bežných výklenkov 
na zabudovanie.

Miele ponúka mikrovlnné rúry v niekoľkých 
veľkostiach.

Objem 17 l

Objem 26 l

Objem 46 l

Kto si myslí, že mikrovlnné rúry sú tu predo-
všetkým na zohrievanie a rozmrazovanie, 
môže s prístrojmi značky Miele zažiť kulinár-
sky zázrak. Nechajte sa prekvapiť rôznoro-
dosťou možností, ktoré Vám mikrovlnné rúry 
značky Miele ponúkajú pri každodennej 
práci v kuchyni.

Klasické mikrovlnné rúry
Zohriať pohár mlieka, uvariť džem, rozpustiť 
čokoládu, pripraviť zeleninu, rozmraziť ryby, 
olúpať mandle – to všetko a ešte omnoho 
viac Vám dokáže poskytnúť mikrovlnná rúra 
Miele.

Mikrovlnné rúry s grilom
S integrovaným grilom môžete potraviny po 
uvarení ešte raz prepiecť. Alebo ho použite 
na pečenie a grilovanie. Vďaka nemu sa 
hrianky, zelenina alebo morské plody 
zmenia na chrumkavý a grilovaný pôžitok. 
Aj zeleninový nákyp sa dá vylepšiť chutnou 
syrovou kôrkou.
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Aké komfortné vybavenie uprednostňujete?
Prednosti mikrovlnných rúr Miele* 

Otočný tanier s priemerom 40 cm
Miesto pre všetky prípady: perfektne sa 
hodí pre viacero šálok, pohárov, tanierov 
alebo riadu rozdielnych veľkostí.

LED osvetlenie
Dlhá životnosť a kvalita: LED osvetlenie 
ukáže pripravované pokrmy v tom najlep-
šom svetle.

Tlačidlo Popcorn
Stačí jediný dotyk tlačidla: rýchlo a jednodu-
cho pripraví balenie popcornu.

Gril
Rýchlo a rovnomerne: všetky pokrmy sa 
v krátkej dobe optimálne zapečú.

Automatické programy
Bez námahy vyčarujete dokonalé pokrmy: 
jednoducho nastavte program a vyberte 
napr. hmotnosť – o zvyšok sa postará 
prístroj.

* Vybavenie závislé od modelu.

Ohrevný priestor XL
Vo veľkom nerezovom ohrevnom priestore 
s ovládaním TopControl môžete perfektne 
pripravovať aj jedlá väčších rozmerov, ako 
napr. kurčatá alebo nákypy. Otočný tanier 
s priemerom až 40 cm umožňuje mimo-
riadne flexibilné využitie rôznych nádob 
alebo viacerých misiek, šálok či tanierov. 
Ideálny na prípravu jedál vo veľkom štýle.
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Ovládanie
Symbol uvádza, akým spôsobom 
sa prístroj ovláda.

 EasyControl: výber prevádzkových 
režimov a časov pomocou otoč-
ného voliča, zobrazenie pomocou 
7-miestneho displeja.

Objem ohrevného priestora
Symbol uvádza veľkosť úžitkového 
objemu mikrovlnnej rúry.

Mikrovlnné rúry disponujú ohrev-
ným priestorom 17, 26 alebo 
46 litrov. 

Gril
Symbol uvádza, či je prístroj 
vybavený grilom.

Na dodatočné zapekanie jedál po 
uvarení.

Výkon mikrovlnky
Symbol uvádza výkon mikrovlnnej 
rúry vo wattoch.

Mikrovlnné rúry Miele dosahujú 
výkon až 1 000 W. 

Osvetlenie
Symbol uvádza, akým typom 
osvetlenia je prístroj vybavený.

LED osvetlenie na optimálne 
osvetlenie celého ohrevného 
priestoru.

Popcorn
Symbol uvádza, či je prístroj 
vybavený funkciou Popcorn.

Na rýchlu a jednoduchú prípravu 
čerstvého popcornu.

Automatické programy
 Symbol uvádza, či je prístroj 
vybavený automatickými 
programami.

Rozmrazovanie bez námahy, 
dusenie aj príprava čerstvých 
potravín.

Otočný tanier s priemerom 
40 cm
 Symbol uvádza, či je prístroj 
vybavený otočným tanierom s 
priemerom 40 cm.

 Na otočnom tanieri s priemerom 
40 cm je veľa miesta pre rozlične 
veľké alebo viaceré nádoby.

Význam symbolov
Mikrovlnné rúry

Prístroje Miele disponujú rozličnými 
funkciami a vlastnosťami. Najdôle-
žitejšie z nich sú vždy uvedené vo 
forme symbolov pod daným pro-
duktom, aby ste mali o nich lepší 
prehľad.

Na tejto stránke nájdete vysvetlivky 
k symbolom najdôležitejších funk-
cií a vlastností mikrovlnných rúr.
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Typ/predajné označenie M 6032 SC
Prevedenie
Zabudovateľná mikrovlnná rúra •
Dizajn
PureLine/ContourLine •/•
TopControl/SideControl –/•
Displej EasyControl
Zápustné voliče –
Používateľské výhody
Elektronicky riadený výkon mikrovlnky •
Stupne výkonu vo W 80/150/300/450/600/800 W
Výkon grilu vo W 800
Funkcia udržiavania teploty •
Gril •
Prevádzkové spôsoby
Automatické programy 17
Sólo-prevádzka mikrovlnka –
Kombinovaná prevádzka mikrovlnka/gril •
Komfort pri obsluhe
Funkcia Popcorn –
Ukazovateľ denného času •
Kuchynský budík/automatika vypínania •/•
Quick mikrovlnka •
Funkcia Memory •
Individuálne nastavenia •
Dvierka prístroja
Dverný spínač •
Tlačidlo na otvorenie dvierok •
Záves dvierok vľavo
Ohrevný priestor
Objem ohrevného priestoru v l 17
Nerezový ohrevný priestor •
LED osvetlenie ohrevného priestoru •
Výška ohrevného priestoru v cm 20,2
Priemer otočného taniera v cm 27,2
Komfort pri údržbe
Čelný panel z nerezu s povrchom CleanSteel* •
Hospodárnosť
Nočné vypínanie •
Bezpečnosť
Zablokovanie sprevádzkovania •
Bezpečnostné vypínanie •
Upozornenie na nedovretie dvierok •
Technické údaje
Šírka výklenku v mm 562 – 568
Výška výklenku v mm 350 – 352
Hĺbka výklenku v mm 310
Ventilácia nezávisle od výklenku •
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 2,1/220 – 240/10
Dodávané príslušenstvo
Kryt na ohrievanie jedál •
Grilovací rošt •
Tácka Gourmet •
Farebné prevedenie Nerez CleanSteel

Mikrovlnné rúry
Prehľad prístrojov

* Platí pre nerezové prevedenie
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Typ/predajné označenie M 6160 TC M 6260 TC M 6262 TC
Prevedenie
Zabudovateľná mikrovlnná rúra • • •
Dizajn
PureLine/ContourLine –/• •/– •/–
TopControl/SideControl •/– •/– •/–
Displej EasyControl EasyControl EasyControl
Zápustné voliče • • •
Používateľské výhody
Elektronicky riadený výkon mikrovlnky • • •
Stupne výkonu vo W 80/150/300/450/600/750/900 W 80/150/300/450/600/750/900 W 80/150/300/450/600/750/900 W
Výkon grilu vo W – – 1 500
Funkcia udržiavania teploty • • •
Gril – – •
Prevádzkové spôsoby
Automatické programy 16 16 23
Sólo-prevádzka mikrovlnka • • –
Kombinovaná prevádzka mikrovlnka/gril – – •
Komfort pri obsluhe
Funkcia Popcorn • • •
Ukazovateľ denného času • • •
Kuchynský budík/automatika vypínania •/• •/• •/•
Quick mikrovlnka • • •
Funkcia Memory • • •
Individuálne nastavenia • • •
Dvierka prístroja
Dverný spínač • • •
Tlačidlo na otvorenie dvierok – – –
Záves dvierok dolu dolu dolu
Ohrevný priestor
Objem ohrevného priestoru v l 46 46 46
Nerezový ohrevný priestor • • •
LED osvetlenie ohrevného priestoru • • •
Výška ohrevného priestoru v cm 23,2 23,2 23,2
Priemer otočného taniera v cm 40,6 40,6 40,6
Komfort pri údržbe
Čelný panel z nerezu s povrchom CleanSteel* • • •
Hospodárnosť
Nočné vypínanie – – –
Bezpečnosť
Zablokovanie sprevádzkovania • • •
Bezpečnostné vypínanie • • •
Upozornenie na nedovretie dvierok • • •
Technické údaje
Šírka výklenku v mm 562 – 568 562 – 568 562 – 568
Výška výklenku v mm 450 – 452 450 – 452 450 – 452
Hĺbka výklenku v mm 550 550 550
Ventilácia nezávisle od výklenku • • •
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 1,6/220 – 240/10 1,6/220 – 240/10 1,6/220 – 240/10
Dodávané príslušenstvo
Kryt na ohrievanie jedál • • •
Grilovací rošt – – •
Tácka Gourmet – – •
Farebné prevedenie
Nerez CleanSteel • • •
Briliantová biela – – •
Obsidián čierna – – •
Havanna hnedá – – •

* Platí pre nerezové prevedenie

Mikrovlnné rúry
Prehľad prístrojov
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Prevedenie

Vyberte si z troch rôznych prevedení  
zabudovateľných nahrievačov Miele.

Nahrievač: výška 10 cm
Ideálny na odkladanie šálok alebo drobného 
príslušenstva. Praktické: v prípade, že 
zásuvku umiestnite pod zabudovateľný 
kávovar, budete mať všetko potrebné 
príslušenstvo pri ruke.

Nahrievač Gourmet: výška 14 cm 
alebo 29 cm
Okrem výhod klasického nahrievača riadu 
ponúka nahrievač Gourmet aj funkciu 
udržiavanie teploty pripravených jedál alebo 
šetrnú prípravu pokrmov v prevádzkovom 
spôsobe "pečenie pri nízkych teplotách". 
Tento, takmer univerzálny pomocník, skvelo 
dopĺňa rúru na pečenie alebo parnú rúru.

Ideálne doplnenie Vašich spotrebičov
Nahrievače riadu - veľkosti

Veľkosti

Kompaktné – výška 10 cm, šírka 60 cm
Nahrievače týchto rozmerov predstavujú 
ideálny doplnok kompaktného prístroja 
výšky 35 cm, ako je kávovar alebo parná 
rúra Miele. Vyplníte tak výklenok veľkosti 
45 cm.

Klasické – výška 14 cm, šírka 60 cm
V strednej veľkosti ponúka Miele nahrievače 
Gourmet. Môžete ich ideálne kombinovať  
s kompaktným prístrojom výšky 45 cm, 
ako je napr. kávovar, parná rúra, kombino-
vaná parná rúra alebo rúra s mikrovlnkou 
Miele. Vyplníte tak výklenok výšky 60 cm. 
V tejto veľkosti Vám Miele ponúka nahrie-
vače v dvoch rôznych dizajnových 
prevedeniach.

Priestorné – výška 29 cm, šírka 60 cm
Veľký nahrievač Gourmet výšky 29 cm 
ponúka všetky funkcie nahrievača Miele.  
V kombinácii s bežnou rúrou na pečenie 
výšky 60 cm vznikne dokonalá dvojica  
do výklenku s výškou 88 cm.
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Všestranný pomocník do Vašej kuchyne
Nahrievače – prednosti produktov*

Pečenie pri nízkych teplo-
tách: program pre akýkoľvek 

druh mäsa
Pečenie pri nízkych teplotách predstavuje 
profesionálny spôsob pečenia. Mäso je 
jemné, voňavé a šťavnaté. Pokrm si zacho-
váva svoju arómu a nestráca živiny. Skúsení 
kuchári používajú tento spôsob pečenia na 
prípravu krehkých pochúťok, avšak tento 
spôsob pečenia sa stáva stále populárnej-
ším aj pri príprave pokrmov doma. Pečenie 
pri nízkych teplotách znamená pečenie bez 
stresu, pretože proces pečenia nemusíte 
neustále kontrolovať a môžete sa venovať 
ostatným prípravám. Mäso je možné po 
upečení rovno nakrájať a podávať. Vaši 
hostia budú nadšení.

4 prevádzkové spôsoby
Univerzálne použitie: jednoducho predhre-
jete šálky či taniere alebo pripravíte pokrm  
pri nízkych teplotách.

Dotykové ovládanie
Jednoduché a pohodlné: 

nahrievače je možné jednoducho ovládať na 
dotykovom ovládacom panely, ktorý sa 
zároveň ľahko udržuje.

Časové funkcie
Praktické: všetky zabudovateľné nahrievače 
disponujú časovačom, ktorý po 4 hodinách 
prístroj automaticky vypne.

Mechanizmus otvárania push-to-open
Ľahké otváranie zásuvky: stačí ľahký stisk 
zásuvky, ktoroukoľvek časťou tela.

Plnovýsuvy
Nahrievač môžete úplne otvoriť, aby bolo 
vkladanie a vyberanie riadu a pokrmov ešte 
jednoduchšie.

* Vybavenie závislé od modelu.
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Pečenie pri nízkych teplotách
 Symbol uvádza, že je prístroj 
vybavený prevádzkovým spôso-
bom pečenie pri nízkych teplotách. 

Perfektné mäsové špeciality 
pripravíte pri nízkych teplotách. 

Push2open
Symbol uvádza, že je prí-
stroj vybavený mechanizmom 
otvárania Push2open.

Mechanizmus otvárania Push2open 
znamená, že prístroj otvoríte 
jemným stlačením.

Význam symbolov
Nahrievače 

Prístroje Miele disponujú rozličnými 
funkciami a vlastnosťami. Najdôle-
žitejšie z nich sú vždy uvedené vo 
forme symbolov pod daným pro-
duktom, aby ste mali o nich lepší 
prehľad. 

Na tejto stránke nájdete vysvetlivky 
k symbolom najdôležitejších funk-
cií a vlastností nahrievačov riadu. 
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Typ/predajné označenie ESW 6114 ESW 6214 ESW 6229 X
Prevedenie
Nahrievač riadu – – –
Nahrievač Gourmet • • •
Priehradka na príslušenstvo – – –
Dizajn
ArtLine/PureLine/ContourLine –/•/• •/•/• •/•/•
Ovládacia lišta so senzorovými tlačidlami • • •
Ovládacia lišta s textovými popismi/so symbolmi –/• –/• –/•
Bez rukoväti • • •
Používateľské výhody
Nahrievanie riadu • • •
Udržiavanie teploty pokrmov • • •
Perfektné výsledky varenia pri nízkej teplote • • •
Regulácia teploty od 30°C do 50°C – – –
Plynulé nastavenie teploty – – –
Presná elektronická regulácia teploty od 40°C do 85°C • • •
Prevádzkové spôsoby
Nahrievanie šálok • • •
Nahrievanie tanierov • • •
Udržiavanie teploty pokrmov • • •
Varenie pri nízkej teplote • • •
Komfort pri obsluhe
Plnovýsuv pre jednoduchú manipuláciu • • •
Mechanizmus otvárania Push-to-Open • • •
Samozatváranie s tlmeným dojazdom – – –
Nastavenie konca programu/časovač • • •
Úžitkový objem Súprava riadu pre 6 osôb Súprava riadu pre 6 osôb Súprava riadu pre 12 osôb
Možnosť prepojenia s kávovarom • • •
Komfort pri údržbe
Čelný panel z nerezu s povrchom CleanSteel* • • •
Zapustená ovládacia lišta • • •
Bezpečnosť
Vlažná čelná stena • • •
Protišmyková podložka • • •
Bezpečnostné vypínanie • • •
Technické údaje
Rozmery prístroja v mm (š x v x h) 595 x 141 x 570 595 x 141 x 570 595 x 289 x 570
Využiteľná vnútorná výška v mm 80 80 230
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 0,7/230/10 0,7/230/10 0,7/230/10
Dĺžka elektrického vedenia v m 2,0 2,0 2,0
Dodávané príslušenstvo
Protišmyková podložka 1 1 1
Kuchárka v nemčine: Pečenie pri nízkej teplote 1 1 1
Odkladací rošt na zvýšenie odkladacej plochy – – 1
Farebné prevedenie
Nerez CleanSteel • • •
Briliantová biela – • •
Obsidián čierna – • •
Havanna hnedá – • •
Grafitová šedá – • •

Nahrievače riadu
Prehľad prístrojov

* Platí pre nerezové prevedenie
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Typ/predajné označenie EGW 6210
Prevedenie
Nahrievač riadu •
Nahrievač Gourmet –
Priehradka na príslušenstvo –
Dizajn
ArtLine/PureLine/ContourLine –/•/•
Ovládacia lišta so senzorovými tlačidlami –
Ovládacia lišta s textovými popismi/so symbolmi –/–
Bez rukoväti •
Používateľské výhody
Nahrievanie riadu •
Udržiavanie teploty pokrmov –
Perfektné výsledky varenia pri nízkej teplote –
Regulácia teploty od 30°C do 50°C •
Plynulé nastavenie teploty •
Presná elektronická regulácia teploty od 40°C do 85°C –
Prevádzkové spôsoby
Nahrievanie šálok –
Nahrievanie tanierov –
Udržiavanie teploty pokrmov –
Varenie pri nízkej teplote –
Komfort pri obsluhe
Plnovýsuv pre jednoduchú manipuláciu •
Mechanizmus otvárania Push-to-Open •
Samozatváranie s tlmeným dojazdom –
Nastavenie konca programu/časovač –
Úžitkový objem 56 espr. bez 25 šálok kapučína
Možnosť prepojenia s kávovarom –
Komfort pri údržbe
Čelný panel z nerezu s povrchom CleanSteel* •
Zapustená ovládacia lišta –
Bezpečnosť
Vlažná čelná stena •
Protišmyková podložka •
Bezpečnostné vypínanie –
Technické údaje
Rozmery prístroja v mm (š x v x h) 595 x 100 x 543
Využiteľná vnútorná výška v mm 70
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 0,2/230/10
Dĺžka elektrického vedenia v m 1,5
Dodávané príslušenstvo
Protišmyková podložka 1
Kuchárka v nemčine: Pečenie pri nízkej teplote –
Odkladací rošt na zvýšenie odkladacej plochy –
Farebné prevedenie
Nerez CleanSteel •
Briliantová biela –
Obsidián čierna –
Havanna hnedá –
Grafitová šedá –

Nahrievače riadu
Prehľad prístrojov

* Platí pre nerezové prevedenie
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org.pdf

Nakúpené - a čo ďalej?
Dokonalý pôžitok a prirodzená chuť

Čerstvé potraviny sú základom zdravej 
výživy. Najradšej by sme si prísady na 
varenie obstarali vždy čerstvé na trhu alebo 
u mäsiara. Ale kto v dnešnej dobe zvládne 
nakupovať denne čerstvé ingrediencie?

Napriek tomu sa mnoho pokazených 
potravín vyhadzuje. Len v samotnom 
Nemecku skončia potraviny v priemernej 
ročnej hodnote 300 Eur na jedného obyva-
teľa v odpade*.

Okrem kvality potravín je dôležité aj správne 
skladovanie. Vy rozhodujete, či sú potraviny 
na prípravu pokrmov ešte stále čerstvé, 
chutné a zdravé. Vákuovacia zásuvka 
ponúka celý rad možností, tak pre skladova-
nie potraví, ako aj na iné využitie.

Varenie metódou Sous-vide - varte ako 
profesionáli!

Profesionálni kuchári využívajú šetrné 
metódy prípravy pokrmov už štandardne. A 
vedia prečo. Pri varení metódou Sous-vide 
sa vzduchu zbavený pokrm vo vákuovacom 
vrecku pripravuje v parnej rúre pri nízkych 
teplotách a veľmi dlhú dobu. Vo vákuovacej 
zásuvke je možné pripraviť mäso, ryby, 
zeleninu a ovocie na varenie metódou 
Sous-vide. Vzhľad pokrmu je perfektný, 
minerálne látky a vitamíny zostanú 
zachované. 

Perfektná úprava potravín pre dlhodobé skladovanie alebo príprava pre varenie metódou 
Sous-vide. Funkcia vákuovacej zásuvky je až prekvapivo jednoduchá: potraviny sa vložia do 
vákuovacieho vrecka, z ktorého sa vo vákuovacej zásuvke odsaje všetok vzduch. Čerstvosť 
a kvalita potravín sa tak významne predĺži. Takto uzatvorené potraviny je možné nie len 
skladovať, ale aj použiť na varenie metódou Sous-vide. Vytváranie porcií, skladovanie a 
príprava delikatesných pokrmov - to je využitie vákuovacej zásuvky od Miele. 

Novinka od Miele!
Zabudovateľná vákuovacia zásuvka
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Vrecká vhodné na vákuovanie potravín
Absolútna nezávadnosť: vákuovacie vrecká 
Miele sú tepelne odolné, nepriedušné, 
chuťovo a pachovo neutrálne.

Voliteľná doba trvania zvarenia
Vhodné pre všetky hrúbky vákuovacích 
vreciek: podľa materiálu si zvolíte vhodný 
stupeň trvania zvarenia. Máte na výber 
z troch stupňov. 

Tri stupne intenzity vákuovania
Podľa typu potraviny je možné nastaviť 
stupeň intenzity vákuovania - od 1. najmier-
nejšieho stupňa vhodného na ovocie až po 3. 
najintenzívnejší stupeň ideálny na prípravu 
mäsa. 

Optimálny objem vnútorného priestoru
Vákuovacia zásuvka pojme objemné a 
menej objemné potraviny určené na vákuo-
vanie. Maximálna veľkosť vákuovacieho 
vrecka vhodného do tohto prístroja je: 
250 x 350 mm.

Vákuovacie nádoby
Hlavnou výhodou vákuovacích nádob je 
možnosť používať ich k vákuovaniu opako-
vane - na rozdiel od vákuovacích vreciek. 

Exkluzívna výbava pre nekonečný pôžitok!
Najdôležitejšie prednosti vákuovacej zásuvky 

Vákuovanie
V priebehu vákuovania sa z vákuova-
cieho vrecka odsaje všetok vzduch. Tým sú 
vytvorené ideálne podmienky pre dlhodobé 
skladovanie potravín. Takto upravené 
potraviny je možné taktiež použiť na prí-
pravu pokrmov metódou Sous-vide. 

Podľa konkrétnej potraviny si nastavíte 
príslušný stupeň intenzity vákuovania . 
Napríklad na marinovanie mäsa je vhodný 
3. stupeň a naopak pre krehkejšie potraviny, 
ako je drobné ovocie, sa odporúča vákuo-
vanie na 1. stupni. Okrem vákuovacích 
vreciek je možné vákuovať aj v špeciálnych 
vákuovacích nádobách.
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Vákuovanie
Symbol uvádza, či je prístroj 
vybavený funkciou vákuovania.

Vákuovanie znamená odsatie 
vzduchu v vákuovacieho vrecka.

Push2open
Symbol uvádza, či je prístroj 
vybavený mechanizmom.

Mechanizmus Push2open zna-
mená, že prístroj otvoríte jednodu-
chým stlačením.

Význam symbolov
Zabudovateľné vákuovacie zásuvky

Prístroje Miele disponujú rozličnými 
funkciami a vlastnosťami. Najdôle-
žitejšie z nich sú uvedené priamo 
pod výrobkom v podobe symbo-
lov, aby bolo na pohľad možné 
odlíšenie.

Z dôvodu rýchlejšieho prehľadu 
nájdete na tejto strane stručné 
vysvetlenie všetkých použitých 
symbolov.
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Typ/predajné označenie EVS 6114 EVS 6214
Prevedenie
Nahrievač riadu – –
Nahrievač Gourmet – –
Priehradka na príslušenstvo – –
Zabudovateľná vákuovacia zásuvka • •
Dizajn
ArtLine/PureLine/ContourLine –/•/• •/•/•
Ovládacia lišta so senzorovými tlačidlami • •
Ovládacia lišta s textovými popismi/so symbolmi –/• –/•
Bez rukoväti • •
Používateľské výhody
Príprava pre varenie Sous Vide • •
Dlhšia trvanlivosť potravín • •
Marinovanie potravín • •
Rozmanitosť použitia
Vákuovanie potravín • •
Marinovanie potravín • •
Porciovanie potravín • •
Vákuovanie nádob • •
Opätovné zatvorenie originálneho balenia • •
Uzatváranie pohárov • •
Vákuovanie tekutín • •
Komfort pri obsluhe
Plnovýsuv pre jednoduchú manipuláciu • •
Mechanizmus otvárania Push-to-Open • •
Intenzita vákuovania v stupňoch 1 – 3 1 – 3
Zobrazenie intenzity vákuovania prostredníctvom LED • •
Doba trvania zvárania v stupňoch 1 – 3 1 – 3
Zobrazenie doby trvania zvárania prostredníctvom LED • •
Funkcia Stop • •
Maximálna veľkosť vrecka v mm 250 – 350 250 – 350
Objem vákuovacej komory v l 8 8
Vákuovacia technika
Vákuovacia komora z nerezovej ocele • •
Sací výkon čerpadla v m³/h 4 4
Komfort pri údržbe
Čelný panel z nerezu s povrchom CleanSteel* • •
Zapustená ovládacia lišta • •
Upozornenie na odvlhčenie podtlakového čerpadla • •
Vymeniteľné zváracie rameno • •
Bezpečnosť
Bezpečnostné vypínanie • •
Technické údaje
Rozmery prístroja v mm (š x v x h) 595 x 141 x 570 595 x 141 x 570
Využiteľná vnútorná výška v mm 80 80
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 0,3/230/10 0,3/230/10
Dĺžka elektrického vedenia v m 1,8 1,8
Dodávané príslušenstvo
Adaptér na vákuovacie nádoby 1 1
Pripojovací kábel so zástrčkou 1 1
Vákuovacie vrecko • •
Farebné prevedenie
Nerez CleanSteel • •
Briliantová biela – •
Obsidián čierna – •
Havanna hnedá – •
Grafitová šedá – •

Zabudovateľné vákuovacie zásuvky
Prehľad prístrojov

* Platí pre nerezové prevedenie
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Perfektne prispôsobené Vašim požiadavkám
Varné dosky Miele - prevedenie, rozmery a dizajn rámov

Indukčné – moderné Elektrické – tradičné Plynové – klasické

Prevedenia

Klasické – priestorovo úsporné prístroje 
šírky cca 60 cm s 3 – 4 varnými zónami

Sklokeramické dosky s obvodovým nere-
zovým rámom

Pohodlné – prístroje šírky 
cca 75 cm so 4 – 6 varnými zónami.

Sklokeramické dosky bez rámu na 
zapustenie

Veľkorysé – prístroje šírky cca 90 cm so 4 
– 5 varnými zónami

Sklokeramika s fazetovým zabrúsením

Rozmanitosť veľkostí

Dizajn rámu



1) EP 1704754, EP 2153698 (patentované)96

Vďaka konceptom ovládania a usporiadania varných zón 
bude varenie hračkou!
Ovládanie, usporiadanie varných zón a rýchlosť elektrických a indukčných varných dosiek Miele 

Koncepty ovládania Flexibilné varné zóny

SmartSelect White

ComfortSelect

Zóna na varenie aj pečenie

SmartSelect EasySelect

Priama voľba

Varná zóna TempControl1)

Priama voľba Plus PowerFlexOvládanie otočnými voličmi



2) EP 2001267 (patentované)
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Rýchlosť varných dosiek Miele

ExtraSpeed2)

WaterBoost

TwinBooster

PowerFlex
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TempControl1)

Varenie nebolo nikdy jednoduchšie

Perfektné výsledky
Optimálnu teplotu vyprážania možno rýchlo 
dosiahnuť výberom jedného z troch stupňov 
vyprážania, čo potvrdí akustický signál. Ak 
ju raz nastavíte, teplota zostane po celý čas 
prípravy pokrmu rovnaká. Odpadá tak 
nepríjemná regulácia stupňov výkonu.

Flexibilné použitie
TempControl možno využívať s akoukoľvek 
ľubovoľnou panvicou určenou na indukčné 
varenie. Tak sa vyhnete nutnosti nákupu 
nového kuchynského riadu. Okrúhlu varnú 
zónu TempControl možno v prípade potreby 
použiť napr. aj na bežné varenie.

Jednoduché používanie
Na výber máte tri stupne vyprážania s 
rôznymi teplotných rozsahmi. Tak možete 
perfektne pripraviť všetky typy potravín. 
Množstvo jedál potrebuje na dochutenie 
omáčku, napr. boloňskú alebo smotanovú. 
TempControl zníži teplotu podľa výberu 
stupňa pozvoľného varenia. Tak budú 
striekajúce omáčky patriť do minulosti.

Vysoká bezpečnosť
TempControl spoľahlivo zabraňuje prehriatiu 
oleja alebo masla v panvici. To je na jednej 
strane veľmi bezpečné, na druhej strane sa 
tým vždy udržiava optimálna teplota pripra-
vovaných potravín – už sa Vám nič nepripáli.

Udržiavanie teploty Plus
Indukčné varné dosky Miele sú spravidla 
vybavené funkciou udržiavania teploty, pri 
ktorej sa jedlá udržiavajú na optimálnej 
teplote podávania. TempControl navyše 
umožňuje šetrné zohrievanie studených 
jedál, ako sú napr. husté polievky, a to bez 
pripálenia alebo privarenia.

Vďaka varným doskám Miele TempControl 
sa do Vašej kuchyne nasťahuje moderná 
technológia. Táto funkcia zaručuje rovno-
merné optimálne výsledky pri rôznych 
postupoch prípravy pokrmov. Okrem 
jednoduchého používania je na prvom 
mieste bezpečnosť.

1) Patent: EP 1704754 a EP 2153698 (patentované)
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TempControl
Príprava na stupeň presne

Stupeň vyprážania I
Stupeň vyprážania 1 sa hodí na všetky 
jedlá, ktoré sa pripravujú na nízkej teplote 
vyprážania. Príklad: volské oko, ryba a 
väčšina mrazených jedál.

Stupeň vyprážania II
Na tejto strednej teplote vyprážania možno 
vyprážať potraviny, ako sú steaky či krevety. 
Okrem toho sa hodí napr. na praženie 
semienok.

Stupeň vyprážania III
Najvyšší stupeň sa perfektne hodí na 
prudké oprážanie a napr. na varenie vo 
woku. Na tomto stupni sa však vydaria aj 
palacinky.

Stupeň pozvoľného varenia
Množstvo jedál je hotových až po pridaní 
omáčky – napríklad ragú alebo boloňskej 
omáčky. Varná doska upravuje pomocou 
stupňa pozvoľného varenia optimálnu varnú 
teplotu. Tak sa vyhnete vystrekovaniu a 
omáčka sa Vám vždy vydarí.

Stupne vyprážania a pozvoľného varenia
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Aké aspekty sú pre Vás dôležité?
Produktové prednosti1) varných dosiek Miele

TempControl2)

Zaručuje dokonalé výsledky 
pečenia: teplota panvice sa udržiava na 
konštantnej teplote a nič sa Vám tak už 
nepripáli.

SmartSelect White
Rýchle, intuitívne a v elegantnej 

bielej: stupne výkonu a vyprážania je možné 
nastaviť priamo pre každú varnú zónu.

PowerFlex
Všestranné a flexibilné: aj veľký 

kuchynský riad sa zohreje rýchlo a bez 
problémov.

ExtraSpeed3)

Úspora času až do 35 %4): 
vďaka exkluzívnej technológii značky Miele 
Vám zostane viac času na seba.

1) Vybavenie závislé od modelu.
2) EP 1704754, EP 2153698 (patentované)
3) EP 2001267 (patentované)
4) v porovnaní s 15-ročnou elektrickou varnou doskou Miele

Con@ctivity – automatická funkcia 
varných dosiek a odsávačov pár Miele
Teraz sa môžete kompletne oddať vareniu 
vďaka automatickej funkcii budúcnosti 
Con@ctivity. Okrem zapínania a vypínania 
odsávača pár prispôsobuje Con@ctivity sací 
výkon odsávača skutočnému dianiu na 
varnej doske a zabezpečuje tak príjemnú 
klímu miestnosti. V prípade Con@ctivity 
spolu odsávač pár a varná doska komuni-
kujú prostredníctvom rádiového signálu. 
Indukčné varné dosky disponujú funkciou 
Con@ctivity 2.0 (štandard Zigbee). Nato je 
pre varnú dosku potrebný komunikačný 
modul, ktorý je súčasťou dodávky odsávača 
pár. V prípade varných dosiek s TempCon-
trol to funguje aj bez komunikačného 
modulu.

Elektrické varné dosky disponujú funkciou  
Con@ctivity 3.0 (WiFi). Na inštaláciu nie je 
potrebné žiadne špeciálne príslušenstvo.

Priama voľba Plus
Rýchle a intuitívne: stupne 

výkonu a čas každej varnej zóny možno 
zvoliť rýchlo a intuitívne prostredníctvom 
číselného radu.
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TwinBooster
Symbol uvádza, či prístroj dispo-
nuje funkciou Booster.

Dva výkonové stupne pre 
extrémne krátke doby privedenia 
do varu

Udržiavanie teploty
Symbol uvádza, či prístroj dispo-
nuje funkciou udržiavania teploty.

Udržiavanie teploty pokrmu 
ľubovoľného množstva na stupni 
teploty podávania

Stop & Go
Symbol uvádza, či prístroj dispo-
nuje funkciou Stop & Go.

Jednoduché zníženie výkonu 
jediným dotykom

TempControl
Zobrazuje, či prístroj disponuje 
technológiou TempControl.

Zaručuje rovnomerné optimálne 
výsledky pri rôznych varných 
postupoch

Udržiavanie teploty Plus
Symbol uvádza, či prístroj dispo-
nuje touto funkciou.

 Možné je okrem udržiavania jedla 
na teplote podávania aj šetrné 
zohrievanie studených jedál.

SmartLine
 Ukazuje, že varnú dosku možno 
optimálne skombinovať s prvkami 
SmartLine.

 Prvky SmartLine ponúkajú rôzne 
metódy varenia a možno ich 
vzájomne perfektne kombinovať.

Význam symbolov
Prehľad všetkých symbolov indukčných varných dosiek

Na nasledujúcich stránkach sú v 
tabuľkách podrobne popísané 
všetky indukčné varné dosky 
Miele. Prístroje Miele disponujú 
rozličnými funkciami a 
vlastnosťami.

Najdôležitejšie z nich sú uvedené 
priamo nad výrobkom v podobe 
symbolov, aby bolo na pohľad 
možné ich odlíšenie. Z dôvodu 
rýchlejšieho prehľadu nájdete na 
tejto strane stručné vysvetlenie 
všetkých použitých symbolov.

Ovládanie
Symbol uvádza, akým spôsobom 
sa prístroj ovláda.

 Stupne výkonu je možné zvoliť 
mimoriadne rýchlo a intuitívne. 
Biele kontrastné indikátory.

 Stupne výkonu je možné zvoliť 
mimoriadne rýchlo a intuitívne. 
Žlté podsvietenie číselných radov.

Intuitívny rýchly výber vďaka 
podsvietenému číslenému radu 
každej varnej zóny

Intuitívny rýchly výber vďaka 
centrálnemu číselnému radu pre 
všetky varné zóny

Rýchly a jednoduchý výber každej 
varnej zóny pomocou osobitného 
otočného voliča.

Con@ctivity 2.0
Symbol uvádza, či je varná doska 
vybavená funkciou Con@ctivity 2.0.

 Automatická funkcia na báze 
rádiových vĺn pre optimálnu klímu 
v miestnosti a najvyšší komfort pri 
obsluhe

Flexibilita
Symbol uvádza, ktoré typy var-
ných zón sú k dispozícii.

Extra veľká plocha na dva hrnce 
alebo panvice, jeden veľký pekáč 
alebo veľký hrniec na cestoviny
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Indukčné varné dosky
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie KM 6322 KM 6323 KM 6324-1
Spôsob ohrevu
Spôsob ohrevu indukčný indukčný indukčný
Prevedenie
V kombinácii so sporákom/samostatne bez sporáku –/• –/• –/•
Dizajn
Farba sklokeramiky Čierna Čierna Biela
Obvodový nerezový rám • – –
Fazetové zabrúsenie/bez rámu pre zapustenie do pracovnej dosky –/– –/• –/•
Vybavenie varných zón
Počet varných zón 4 4 4
Varné zóny PowerFlex
Počet/priemer v mm 2/150 x 230 2/150 x 230 2/150 x 230
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 2 100/3 000/3 700 2 100/3 000/3 700 2 100/3 000/3 650
Varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm vpredu vľavo/Vario/Ø 140 – 200 vpredu vľavo/Vario/Ø 140 – 200 vpredu vľavo/Vario/Ø 100 – 160
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 1 850/3 000/– 1 850/3 000/– 1 400/2 200/–
Varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm vzadu vľavo/Vario/Ø 100 – 160 vzadu vľavo/Vario/Ø 100 – 160 vzadu vľavo/Vario/Ø 140 – 200
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 1 400/2 200/– 1 400/2 200/– 1 850/3 000/–
Varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm vpravo/PowerFlex/230 x 390 vpravo/PowerFlex/230 x 390 vpravo/PowerFlex/230 x 390
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 3 400/4 800/7 400 3 400/4 800/7 400 3 400/4 800/7 300
Varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm –/–/– –/–/– –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm –/–/– –/–/– –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Komfort pri obsluhe
Ovládanie senzorovými tlačidlami/ovládanie pomocou otočných voličov Priama voľba/– Priama voľba/– Priama voľba/–
TempControl – – –
Infodisplej/farba displeja –/Červená –/Červená –/Biela
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca • • •
Rozšírenie varných zón • • •
Funkcia Stop&Go/kuchynský budík •/• •/• •/•
Automatika vypínania/automatika predvarenia/funkcia udržiavania teploty •/•/• •/•/• •/•/•
Funkcia udržiavania teploty Plus – – –
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny) • • –
Indikácia
Digitálna indikácia stupňa výkonu • • •
Hospodárnosť
Využitie zostatkového tepla – – –
Inteligentná domácnosť
Automatická funkcia Con@ctivity 2.0 • • •
Bezpečnosť
Bezpečnostné vypínanie/blokovacia funkcia/
zablokovanie sprevádzkovania •/•/• •/•/• •/•/•
Chybové hlásenia/integrovaný ochladzovací ventilátor/
ochrana proti prehriatiu •/•/• •/•/• •/•/•
Ochrana riadu/indikácia zostatkového tepla –/• –/• –/•
Technické údaje
Rozmery v mm (š x v x h) 614 x 16 x 514 592 x 18 x 492 592 x 18 x 492
Maximálna výška pre zabudovanie v mm 48 51 51
Rozmery výrezu v mm (š x h) 600 x 500 596 x 496 596 x 496
Celkový príkon v kW/napätie vo V 7,3/230 7,3/230 7,3/230
Dodávané príslušenstvo
Škrabka/pripojovací kábel –/• –/• –/•
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Indukčné varné dosky
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie KM 6328-1 KM 6347 KM 6348
Spôsob ohrevu
Spôsob ohrevu indukčný indukčný indukčný
Prevedenie
V kombinácii so sporákom/samostatne bez sporáku –/• –/• –/•
Dizajn
Farba sklokeramiky Čierna Čierna Čierna
Obvodový nerezový rám • • –
Fazetové zabrúsenie/bez rámu pre zapustenie do pracovnej dosky –/– –/– –/•
Vybavenie varných zón
Počet varných zón 4 4 4
Varné zóny PowerFlex
Počet/priemer v mm 4/150 x 230 2/150 x 230 2/150 x 230
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 2 100/3 000/3 650 2 100/3 000/3 700 2 100/3 000/3 700
Varná zóna

Pozícia/druh/priemer v mm
vľavo a vpravo/PowerFlex/ 
230 x 390 vpredu vľavo/Vario/Ø 160 – 230 vpredu vľavo/Vario/Ø 160 – 230

Výkon vo W/Booster/TwinBooster 3 400/4 800/7 300 2 300/3 000/3 700 2 300/3 000/3 700
Varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm vpravo/PowerFlex/230 x 390 vzadu vľavo/Vario/Ø 100 – 160 vzadu vľavo/Vario/Ø 100 – 160
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 3 400/4 800/7 300 1 400/2 200/– 1 400/2 200/–
Varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm –/–/– vpravo/PowerFlex/230 x 390 vpravo/PowerFlex/230 x 390
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– 3 400/4 800/7 400 3 400/4 800/7 400
Varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm –/–/– –/–/– –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm –/–/– –/–/– –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Komfort pri obsluhe
Ovládanie senzorovými tlačidlami/ovládanie pomocou otočných voličov Priama voľba/– Priama voľba/– Priama voľba/–
TempControl – – –
Infodisplej/farba displeja –/Červená –/Červená –/Červená
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca • • •
Rozšírenie varných zón • • •
Funkcia Stop&Go/kuchynský budík •/• •/• •/•
Automatika vypínania/automatika predvarenia/funkcia udržiavania teploty •/•/• •/•/• •/•/•
Funkcia udržiavania teploty Plus – – –
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny) – • •
Indikácia
Digitálna indikácia stupňa výkonu • • •
Hospodárnosť
Využitie zostatkového tepla – – –
Inteligentná domácnosť
Automatická funkcia Con@ctivity 2.0 • • •
Bezpečnosť
Bezpečnostné vypínanie/blokovacia funkcia/
zablokovanie sprevádzkovania •/•/• •/•/• •/•/•
Chybové hlásenia/integrovaný ochladzovací ventilátor/
ochrana proti prehriatiu •/•/• •/•/• •/•/•
Ochrana riadu/indikácia zostatkového tepla –/• –/• –/•
Technické údaje
Rozmery v mm (š x v x h) 626 x 13 x 526 764 x 16 x 504 752 x 18 x 492
Maximálna výška pre zabudovanie v mm 45 48 51
Rozmery výrezu v mm (š x h) 560 x 490 750 x 490 756 x 496
Celkový príkon v kW/napätie vo V 7,3/230 7,3/230 7,3/230
Dodávané príslušenstvo
Škrabka/pripojovací kábel –/• –/• –/•
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Typ/predajné označenie KM 6349-1 KM 6362-1 KM 6366-1
Spôsob ohrevu
Spôsob ohrevu indukčný indukčný indukčný
Prevedenie
V kombinácii so sporákom/samostatne bez sporáku –/• –/• –/•
Dizajn
Farba sklokeramiky Biela Čierna Čierna
Obvodový nerezový rám – – •
Fazetové zabrúsenie/bez rámu pre zapustenie do pracovnej dosky –/• –/– –/–
Vybavenie varných zón
Počet varných zón 4 4 6
Varné zóny PowerFlex
Počet/priemer v mm 2/150 x 230 2/150 x 230 6/150 – 230
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 2 100/3 000/3 650 2 100/3 000/3 650 2 100/3 000/3 650
Varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm vpredu vľavo/Vario/Ø 160 – 230 vpredu vľavo/Vario/Ø 100 – 230 vľavo/PowerFlex/230 x 390
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 2 300/3 000/3 700 2 300/3 200/5 000 3 400/3 700/–
Varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm vzadu vľavo/Vario/Ø 140 – 200 vzadu vľavo/Vario/Ø 140 – 200 uprostred/PowerFlex/230 x 390
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 1 850/3 000/– 1 850/3 000/– 3 400/4 800/7 300
Varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm vpravo/PowerFlex/230 x 390 vpravo/PowerFlex/230 x 390 vpravo/PowerFlex/230 x 390
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 3 400/4 800/7 300 3 400/4 800/7 300 3 400/4 800/7 300
Varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm –/–/– –/–/– –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm –/–/– –/–/– –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Komfort pri obsluhe
Ovládanie senzorovými tlačidlami/ovládanie pomocou otočných voličov Priama voľba/– Otočné voliče/• Priama voľba/–
TempControl – – –
Infodisplej/farba displeja –/Biela –/Žltá –/Červená
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca • • •
Rozšírenie varných zón • • •
Funkcia Stop&Go/kuchynský budík •/• –/– •/•
Automatika vypínania/automatika predvarenia/funkcia udržiavania teploty •/•/• –/•/• •/•/•
Funkcia udržiavania teploty Plus – – –
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny) • – –
Indikácia
Digitálna indikácia stupňa výkonu • • •
Hospodárnosť
Využitie zostatkového tepla – – –
Inteligentná domácnosť
Automatická funkcia Con@ctivity 2.0 • • •
Bezpečnosť
Bezpečnostné vypínanie/blokovacia funkcia/
zablokovanie sprevádzkovania •/•/• •/–/• •/•/•
Chybové hlásenia/integrovaný ochladzovací ventilátor/
ochrana proti prehriatiu •/•/• –/•/• •/•/•
Ochrana riadu/indikácia zostatkového tepla –/• –/• –/•
Technické údaje
Rozmery v mm (š x v x h) 752 x 18 x 492 800 x 16 x 522 806 x 13 x 526
Maximálna výška pre zabudovanie v mm 51 45 45
Rozmery výrezu v mm (š x h) 756 x 496 780 x 500 780 x 500
Celkový príkon v kW/napätie vo V 7,3/230 7,3/230 11,0/230
Dodávané príslušenstvo
Škrabka/pripojovací kábel –/• –/• –/•
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Indukčné varné dosky
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie KM 6367-1 KM 6381 KM 6388
Spôsob ohrevu
Spôsob ohrevu indukčný indukčný indukčný
Prevedenie
V kombinácii so sporákom/samostatne bez sporáku –/• –/• –/•
Dizajn
Farba sklokeramiky Čierna Čierna Čierna
Obvodový nerezový rám – – •
Fazetové zabrúsenie/bez rámu pre zapustenie do pracovnej dosky –/• fazetové zabrúsenie/– –/–
Vybavenie varných zón
Počet varných zón 6 4 5
Varné zóny PowerFlex
Počet/priemer v mm 6/150 x 230 4/150 x 230 4/150 x 230
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 2 100/3 000/3 650 2 100/3 000/3 650 2 100/3 000/3 650
Varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm vľavo/PowerFlex/230 x 390 vľavo/PowerFlex/230 x 390 vľavo/PowerFlex/230 x 390
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 3 400/3 700/– 3 400/4 800/7 300 3 400/4 800/7 300
Varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm v strede/PowerFlex/230 x 390 vpravo/PowerFlex/230 x 390 v strede/Vario/Ø 140 – 280
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 3 400/4 800/7 300 3 400/4 800/7 300 2 600/3 300/5 500
Varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm vpravo/PowerFlex/230 x 390 –/–/– vpravo/PowerFlex/230 x 390
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 3 400/4 800/7 300 –/–/– 3 400/4 800/7 300
Varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm –/–/– –/–/– –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm –/–/– –/–/– –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Komfort pri obsluhe
Ovládanie senzorovými tlačidlami/ovládanie pomocou otočných voličov Priama voľba/– Priama voľba - plus/– Priama voľba – plus/–
TempControl – – –
Infodisplej/farba displeja –/Červená –/Červená –/Červená
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca • • •
Rozšírenie varných zón • • •
Funkcia Stop&Go/kuchynský budík •/• •/• •/•
Automatika vypínania/automatika predvarenia/funkcia udržiavania teploty •/•/• •/•/• •/•/•
Funkcia udržiavania teploty Plus – – –
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny) – • •
Indikácia
Digitálna indikácia stupňa výkonu • • •
Hospodárnosť
Využitie zostatkového tepla – – –
Inteligentná domácnosť
Automatická funkcia Con@ctivity 2.0 • • •
Bezpečnosť
Bezpečnostné vypínanie/blokovacia funkcia/
zablokovanie sprevádzkovania •/•/• •/•/• •/•/•
Chybové hlásenia/integrovaný ochladzovací ventilátor/
ochrana proti prehriatiu •/•/• •/•/• •/•/•
Ochrana riadu/indikácia zostatkového tepla –/• –/• –/•
Technické údaje
Rozmery v mm (š x v x h) 792 x 18 x 512 916 x 16 x 416 942 x 13 x 526
Maximálna výška pre zabudovanie v mm 51 47 45
Rozmery výrezu v mm (š x h) 796 x 516 886 x 386 916 x 500
Celkový príkon v kW/napätie vo V 11,0/230 7,3/230 11,0/230
Dodávané príslušenstvo
Škrabka/pripojovací kábel –/• –/• –/•
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Typ/predajné označenie KM 6389
Spôsob ohrevu
Spôsob ohrevu indukčný
Prevedenie
V kombinácii so sporákom/samostatne bez sporáku –/•
Dizajn
Farba sklokeramiky Čierna
Obvodový nerezový rám –
Fazetové zabrúsenie/bez rámu pre zapustenie do pracovnej dosky –/•
Vybavenie varných zón
Počet varných zón 5
Varné zóny PowerFlex
Počet/priemer v mm 4/150 x 230
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 2 100/3 000/3 650
Varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm vľavo/PowerFlex–/230 x 390
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 3 400/4 800/7 300
Varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm v strede/Vario/Ø 140 – 280
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 2 600/3 300/5 500
Varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm vpravo/PowerFlex/230 x 390
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 3 400/4 800/7 300
Varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/–
Varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/–
Komfort pri obsluhe
Ovládanie senzorovými tlačidlami/ovládanie pomocou otočných voličov Priama voľba – plus/–
TempControl –
Infodisplej/farba displeja –/Červená
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca •
Rozšírenie varných zón •
Funkcia Stop&Go/kuchynský budík •/•
Automatika vypínania/automatika predvarenia/funkcia udržiavania teploty •/•/•
Funkcia udržiavania teploty Plus –
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny) •
Indikácia
Digitálna indikácia stupňa výkonu •
Hospodárnosť
Využitie zostatkového tepla –
Inteligentná domácnosť
Automatická funkcia Con@ctivity 2.0 •
Bezpečnosť
Bezpečnostné vypínanie/blokovacia funkcia/
zablokovanie sprevádzkovania •/•/•
Chybové hlásenia/integrovaný ochladzovací ventilátor/
ochrana proti prehriatiu •/•/•
Ochrana riadu/indikácia zostatkového tepla –/•
Technické údaje
Rozmery v mm (š x v x h) 928 x 18 x 512
Maximálna výška pre zabudovanie v mm 51
Rozmery výrezu v mm (š x h) 932 x 516
Celkový príkon v kW/napätie vo V 11,0/230
Dodávané príslušenstvo
Škrabka/pripojovací kábel –/•
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Indukčné varné dosky s TempControl
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie KM 6629 KM 6839 KM 6879
Spôsob ohrevu
Spôsob ohrevu indukčný indukčný indukčný
Prevedenie
V kombinácii so sporákom/samostatne bez sporáku –/• –/• –/•
Dizajn
Farba sklokeramiky Čierna Čierna Čierna
Obvodový nerezový rám • – –
Fazetové zabrúsenie/bez rámu pre zapustenie do pracovnej dosky –/– –/• –/•
Vybavenie varných zón
Počet varných zón 4 4 5
Varné zóny PowerFlex
Počet/priemer v mm 2/150 x 230 2/150 x 230 2/150 x 230
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 2 100/3 000/3 650 2 100/3 000/3 650 2 100/3 000/3 650
Varná zóna

Pozícia/druh/priemer v mm
vpredu vľavo/TempControl/ 
Ø 160 – 230

vpredu vľavo/TempControl/ 
Ø 160 – 230 vpredu vľavo/Vario/Ø 100 – 160

Výkon vo W/Booster/TwinBooster 2 300/3 000/3 700 2 300/3 000/3 700 1 400/1 750/2 200
Varná zóna

Pozícia/druh/priemer v mm vzadu vľavo/Vario/Ø 100 – 160 vzadu vľavo/Vario/Ø 100 – 160
vzadu vľavo/TempControl/ 
Ø 160 – 230

Výkon vo W/Booster/TwinBooster 1 400/–/– 1 400/1 750/2 200 2 300/3 000/3 700
Varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm vpravo/PowerFlex/230 x 390 vpravo/PowerFlex/230 x 390 vzadu v strede/Vario/180 – 280
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 3 400/4 800/7 300 3 400/4 800/7 300 2 600/3 000/3 700
Varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm –/–/– –/–/– vpravo/PowerFlex/230 x 390
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– 3 400/4 800/7 300
Varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm –/–/– –/–/– –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Komfort pri obsluhe
Ovládanie senzorovými tlačidlami/ovládanie pomocou otočných voličov SmartSelect/– SmartSelect/– SmartSelect White/–
TempControl • • •
Infodisplej/farba displeja –/Žltá –/Biela –/Biela
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca • • •
Rozšírenie varných zón • • •
Funkcia Stop&Go/kuchynský budík •/• •/• •/•
Automatika vypínania/automatika predvarenia/funkcia udržiavania teploty •/•/• •/•/• •/•/•
Funkcia udržiavania teploty Plus • • •
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny) • • •
Indikácia
Digitálna indikácia stupňa výkonu • • •
Hospodárnosť
Využitie zostatkového tepla – – –
Inteligentná domácnosť
Automatická funkcia Con@ctivity 2.0 • • •
Bezpečnosť
Bezpečnostné vypínanie/blokovacia funkcia/
zablokovanie sprevádzkovania •/•/• •/•/• •/•/•
Chybové hlásenia/integrovaný ochladzovací ventilátor/
ochrana proti prehriatiu •/•/• •/•/• •/•/•
Ochrana riadu/indikácia zostatkového tepla –/• –/• –/•
Technické údaje
Rozmery v mm (š x v x h) 764 x 16 x 504 752 x 18 x 492 928 x 52 x 512
Maximálna výška pre zabudovanie v mm 48 52 52
Rozmery výrezu v mm (š x h) 750 x 490 756 x 496 932 x 516
Celkový príkon v kW/napätie vo V 7,3/230 7,3/230 11,0/230
Dodávané príslušenstvo
Škrabka/pripojovací kábel –/• –/• –/•
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ExtraSpeed
Symbol uvádza, či je prístroj 
vybavený funkciou ExtraSpeed.

Ohrevné telesá HiLight na rýchle 
privedenie do varu

Stop & Go
Symbol uvádza, či je prístroj 
vybavený funkciou Stop & Go.

Stop & Go: Jednoduché zníženie 
výkonu jediným dotykom

Udržiavanie teploty
Symbol uvádza, či prístroj dispo-
nuje funkciou udržiavania teploty.

Udržiavanie teploty pokrmu 
ľubovoľného množstva na stupni 
teploty podávania

Význam symbolov
Prehľad všetkých symbolov elektrických varných dosiek

Na nasledujúcich stranách sú ešte 
raz pomocou tabuliek podrobne 
popísané všetky elektrické varné 
dosky Miele. Prístroje Miele dispo-
nujú rozličnými funkciami a 
vlastnosťami.

Najdôležitejšie z nich sú uvedené 
priamo nad výrobkom v podobe 
symbolov, aby bolo na pohľad 
možné ich odlíšenie. Z dôvodu 
rýchlejšieho prehľadu nájdete na 
tejto strane stručné vysvetlenie 
všetkých použitých symbolov.

Ovládanie
Symbol uvádza, akým spôsobom 
sa prístroj ovláda.

 Stupne výkonu je možné zvoliť 
mimoriadne rýchlo a intuitívne. 
Žlté podsvietenie číselných radov.

Intuitívny rýchly výber vďaka 
podsvietenému číslenému radu 
každej varnej zóny.

Mimoriadne jednoduché ovládanie 
všetkých varných zón a stupňov 
výkonu vďaka číselnému radu.

Intuitívny rýchly výber vďaka 
centrálnemu číselnému radu pre 
všetky varné zóny.

Pomocou centrálneho číselného 
radu ovládate všetky varné zóny a 
stupne výkonu.

Rýchly a jednoduchý výber každej 
varnej zóny pomocou osobitného 
otočného voliča.

Con@ctivity 3.0
Symbol uvádza, či je varná doska 
vybavená funkciou Con@ctivity 3.0.

Automatická funkcia na báze WiFi 
pre optimálnu klímu v miestnosti a 
najvyšší komfort pri obsluhee
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Elektrické varné dosky
Prehľad sortimentu

Typ/predajné označenie KM 6540 FR KM 6542 FL
Spôsob ohrevu
Spôsob ohrevu elektro elektro
Prevedenie
V kombinácii so sporákom/samostatne bez sporáku –/• –/•
Dizajn
Farba sklokeramiky Čierna Čierna
Obvodový nerezový rám • –
Fazetové zabrúsenie/bez rámu pre zapustenie do pracovnej dosky –/– –/•
Vybavenie varných zón
Počet varných zón 4 4
Varné zóny PowerFlex
Počet/priemer v mm –/– –/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/–
Varná zóna

Pozícia/druh/priemer v mm
vpredu vľavo/ExtraSpeed/ 
Ø 120/Ø 210

vpredu vľavo/ExtraSpeed/ 
Ø 120/Ø 210

Výkon vo W/Booster/TwinBooster 1 200/2 900/–/– 1 200/2 900/–/–
Varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm vzadu vľavo/jednokruhová/Ø 145 vzadu vľavo/jednokruhová/Ø 145
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 1 200/–/– 1 200/–/–
Varná zóna

Pozícia/druh/priemer v mm
vzadu vpravo/pre pekáč/ 
Ø 170/šírka 265

vzadu vpravo/pre pekáč/ 
Ø 170/šírka 290

Výkon vo W/Booster/TwinBooster 1 500/2 400/–/– 1 500/2 600/–/–
Varná zóna

Pozícia/druh/priemer v mm
vpredu vpravo/jednokruhová/ 
Ø 160

vpredu vpravo/jednokruhová/ 
Ø 180

Výkon vo W/Booster/TwinBooster 1 500/–/– 1 800/–/–
Varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm –/–/– –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/–
Komfort pri obsluhe
Ovládanie senzorovými tlačidlami/ovládanie pomocou otočných voličov ComfortSelect/– ComfortSelect/–
TempControl – –
Infodisplej/farba displeja –/Žltá –/Žltá
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca – –
Rozšírenie varných zón • •
Funkcia Stop&Go/kuchynský budík •/• •/•
Automatika vypínania/automatika predvarenia/funkcia udržiavania teploty •/•/• •/•/•
Funkcia udržiavania teploty Plus – –
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny) • •
Indikácia
Digitálna indikácia stupňa výkonu • •
Hospodárnosť
Využitie zostatkového tepla • •
Inteligentná domácnosť
Automatická funkcia Con@ctivity 2.0 •/•/• •/•/•
Bezpečnosť
Bezpečnostné vypínanie/blokovacia funkcia/
zablokovanie sprevádzkovania •/•/• •/•/•
Chybové hlásenia/integrovaný ochladzovací ventilátor/
ochrana proti prehriatiu •/–/• •/–/•
Ochrana riadu/indikácia zostatkového tepla •/• •/•
Technické údaje
Rozmery v mm (š x v x h) 614 x 38 x 514 752 x 46 x 492
Maximálna výška pre zabudovanie v mm 43 40
Rozmery výrezu v mm (š x h) 600 x 500 756 x 496
Celkový príkon v kW/napätie vo V 8,0/230 8,5/230
Dodávané príslušenstvo
Škrabka/pripojovací kábel •/• •/•
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„TwoInOne“ – silná dvojica
Osvedčená indukčná technológia Miele 
s flexibilnými varnými zónami PowerFlex 
v kombinácii s účinným odsávačom pár. To 
je nová varná doska „TwoInOne“ od Miele. 
Voľnosť pri plánovaní je zaručená – sorti-
ment obsahuje prístroje bez rámu na zapus-
tenie, ako aj variant s nerezovým rámom.

Správny prístroj pre všetky spôsoby 
zabudovania
„TwoInOne“ je absolútna špička medzi 
odsávačmi pár. Presvedčí inteligentne 
premyslenou technológiou, zvýšeným 
komfortom a bezproblémovými možnosťami 
integrácie do každej kuchyne. Vďaka zabu-
dovaniu prístroja „TwoInOne“ nepredstavujú 
rôzne výšky miestností alebo iné prekážky 
žiadny problém v zornom poli.

Integrovaný odsávač pár je flexibilný vo 
všetkých ohľadoch: interný ventilátor sa hodí 
na vysoko účinnú prevádzku s odťahom 
vzduchu, ako aj na cirkulačnú prevádzku, 
napríklad v pasívnych domoch. Okrem radu 
technických výhod zaberá integrovaný 
odsávač pár vďaka svojej kompaktnej 
konštrukcii len málo miesta a ponecháva 
dostatok priestoru pre zásuvky.

Objavte jedinečnú slobodu pri varení
Varné dosky Miele „TwoInOne“ s integrovaným odsávačom pár
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Con@ctivity 2.0
S funkciou Con@ctivity 2.0 sa môžete plne 
koncentrovať na pôžitok z varenia. Odsávač 
a varná doska vzájomne komunikujú. Varná 
doska posiela nastavenia elektronike 
odsávača a odsávač automaticky reguluje 
rýchlosť ventilátora. Nemusíte myslieť na to, 
že neskôr bude treba odsávač vypnúť. 
Všetky varné dosky Miele „TwoInOne“ sú 
štandardne vybavené funkciou 
 Con @ ctivity 2.0.

Indukčné varné dosky so 
zónou PowerFlex

Neprekonateľne rýchlo a flexibilne: jedinečný 
výkon stupňa Booster až do 7,3 kW.

Exkluzívne vybavenie pre dokonalý pôžitok!
Prednosti varných dosiek Miele „TwoInOne“*

SmartSelect
Rýchlo a intuitívne: stupne 

výkonu je možné nastaviť priamo pre každú 
varnú zónu.

TwinBooster
Jedinečná flexibilita: indukčný 

výkon sa môže individuálne rozdeliť, resp. 
sústrediť len na jednu zónu.

* Vybavenie závislé od modelu.

Udržiavanie teploty
Vhodné na servírovanie: teplota na dne 
hrnca sa pri udržiavaní teploty reguluje tak, 
aby sa už nič nepripálilo.

Stop & Go
Nič už nemôže prihorieť: vďaka tejto funkcii 
jediným tlačidlom naraz zredukujete výkon 
všetkých zón na stupeň 1.
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Stop & Go
Symbol uvádza, či prístroj dispo-
nuje funkciou Stop & Go.

Jednoduché zníženie výkonu 
jediným dotykom

10 x filter
 Symbol uvádza, či prístroj dispo-
nuje 10-vrstvovým kovovým 
tukovým filtrom.

10-vrstvový kovový tukový filter, 
vhodný na umývanie v umývačke 
riadu

Eco motor
 Symbol uvádza, či prístroj dispo-
nuje ECO motorom.

Motor na jednosmerný prúd ušetrí 
až 70 % energie v porovnaní s 
bežnými ventilátormi.

Energetická účinnosť
Symbol uvádza triedu energetickej 
účinnosti.

Energetický štítok informuje o 
hospodárnosti a výkone.

Význam symbolov
Varné dosky „TwoInOne“

Na nasledujúcich stranách sú v 
tabuľkách podrobne popísané 
všetky indukčné varné dosky 
Miele s integrovaným odsávačom 
pár. Prístroje Miele disponujú roz-
ličnými funkciami a vlastnosťami.

Najdôležitejšie z nich sú uvedené 
priamo nad výrobkom v podobe 
symbolov, aby bolo na pohľad 
možné ich odlíšenie. Z dôvodu 
rýchlejšieho prehľadu nájdete na 
tejto strane stručné vysvetlenie 
všetkých použitých symbolov.

Ovládanie
Symbol uvádza, akým spôsobom 
sa prístroj ovláda.

 Stupne výkonu je možné zvoliť 
mimoriadne rýchlo a intuitívne. 
Žlté podsvietenie symbolov.

Con@ctivity 2.0
 Symbol uvádza, či je varná doska 
vybavená funkciou Con@ctivity 2.0.

Automatická funkcia pre optimálnu 
klímu v miestnosti a najvyšší 
komfort ovládania

Flexibilita
Symbol uvádza, ktoré druhy 
varných zón sú k dispozícii.

Extra veľká plocha na dva hrnce 
alebo panvice, jeden veľký pekáč 
alebo veľký hrniec na cestoviny

TwinBooster
Symbol uvádza, či prístroj dispo-
nuje funkciou Booster.

Dva výkonové stupne pre 
extrémne krátke doby varenia

Udržiavanie teploty
Symbol uvádza, či prístroj dispo-
nuje funkciou udržiavania teploty.

Udržiavanie teploty pokrmu 
ľubovoľného množstva na stupni 
teploty podávania
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Indukčné varné dosky s integrovaným odsávačom pár
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie KMDA 7774 FL
Vyhotovenie a dizajn
Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár •
Obvodový nerezový rám/na zapustenie/na položenie na prac. dosku –/•/•
Prevádzkové spôsoby
Odťah/cirkulácia •/•
Vybavenie varných zón
Počet varných zón 4
Varné zóny PowerFlex
Počet/priemer v mm 4/150 x 230
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 2 100/3 000/3 650
Varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm vľavo/PowerFlex/230 x 390
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 3 400/4 800/7 300
Varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm vpravo/PowerFlex/230 x 390
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 3 400/4 800/7 300
Komfort pri obsluhe
Ovládanie senzorovými tlačidlami/farba displeja SmartSelect/Žltá
Trvalé rozpoznávanie hrnca/udržiavanie tepla •/•
Funkcia Stop&Go/funkcia Recall •/•
Kuchynský budík/automatika vypínania/automatika predvarenia •/•/•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny) •
Čas dobehu 5/15 min. •
Ukazovateľ nasýtenia tukových/aktívnych uhlíkových filtrov –/–
Inteligentná domácnosť
Miele@home/Con@ctivity 2.0 •/•
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie 
mastnôt A+A
Ročná spotreba energie v kWh/rok/ECO motor 31,2/•
Komfort pri údržbe
Ľahko udržiavateľná sklokeramika/ochrana pri utieraní •/•
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover •
Filtračný systém
Kovovo-nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu 1
Výkon prúdenia vzduchu pri maximálnom priemere odťahu v 
prevádzke s odťahom vzduchu
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 490
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 71/56
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 570
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 75/60
Výkon pre cirkulačnú prevádzku
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 420
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 73/58
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 510
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 77/63
Bezpečnosť
Bezpečnostné vypínanie/blokovacia funkcia/
zablokovanie sprevádzkovania •/•/•
Chybové hlásenia/integrovaný ochladzovací ventilátor/
ochrana proti prehriatiu •/–/•
Indikácia zostatkového tepla •
Technické údaje súpravy
Rozmery v mm (š x v x h) 800 x 200 x 520
Výška pre zabudovanie so svorkovnicou v mm 200
Rozmery výrezu vnútri v mm (š x h) pri zabudovaní bez rámu na 
zapustenie 780 x 500
Rozmery výrezu v mm (š x h) pri doliehajúcom zabudovaní 780 x 500
Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A 7,5/230/16
Pripojovací kábel •
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku/aktívny uhlíkový filter DUU 1000-1/DKF 1000 R
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Plyn
Plyn je primárna energia. Rozumie sa tým 
forma energie, ktorá pochádza z prírody 
a na jej využitie nie sú potrebné procesy 
premeny. Preto je varenie na plyne mimo-
riadne šetrné k životnému prostrediu.

Indukcia
Rýchlo a energeticky úsporne: pri varení 
s indukčným ohrevom vzniká teplo priamo 
v dne hrnca, pričom sa automaticky rozpo-
zná veľkosť hrnca. Nedochádza takmer 
k žiadnym energetickým stratám. Varenie 
s indukciou je mimoriadne bezpečné, 
pretože oblasti vedľa varných zón zostávajú 
relatívne chladné. Jedinečná nie je len 
flexibilita, ale aj rýchlosť varných zón Power-
Flex. Vďaka svojim mnohým výhodám sa 
indukcia etablovala v profesionálnych 
kuchyniach.

Miele SmartLine – flexibilita a elegancia
Neobmedzené možnosti individuálnych kombinácií
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Indukčný wok
Extra trieda: perfektne vyladený tvar 
a funkcia panvice wok Miele, ktorá 
presne zapadne do špeciálnej priehlbiny 
na varnej doske. Vďaka tomu dochádza 
k optimálnej distribúcii tepla a výsledok je 
dokonalý. Inteligentný systém ControlInduc® 
navyše zabraňuje prehriatiu oleja a tuku. 
Indukčný wok Miele Vám okrem toho 
ponúka špeciálne komfortné funkcie, 
ako napr. technológiu Booster.

Tepan Yaki
Moderná japonská tradícia prípravy potra-
vín: varenie na tepane patrí medzi kulinárske 
zážitky modernej kuchyne. Jedlá sa pri 
tomto spôsobe pripravujú priamo na horú-
cej nerezovej ploche. Indukčný tepan Yaki 
má dva nezávisle použiteľné vykurovacie 
okruhy: môžete tak súčasne pripravovať 
viac pokrmov súčasne pri rôznych teplo-
tách, resp. môžete udržiavať ich teplotu.

Odsávač do pracovnej dosky
Varenie bez rušivých výparov a aróm z 
varenia je možné vďaka novému odsávaču 
do pracovnej dosky. Stredovým umiestne-
ním medzi dvomi prvkami SmartLine 
odsáva integrovaný odsávač Miele výpary 
presne tam, kde vznikajú. Odsávač do 
pracovnej dosky sa môže používať aj vedľa 
plynových prvkov. V tomto prípade slúži 
magnetický kryt ako ochrana proti plameňu.
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Elegantný dizajn a optimálne možnosti kombinácií
SmartLine – prednosti prístrojov*

PowerFlex
Všestranné a flexibilné: aj veľký 

kuchynský riad sa zohreje rýchlo a bez 
problémov.

SmartSelect
Stupne výkonu a časy prípravy 

je pri tomto type ovládania možné zvoliť 
mimoriadne rýchlo a intuitívne. Pre každú 
varnú zónu je k dispozícii osvetlený číselný 
rad. Tak je zaručená vysoká čitateľnosť z 
každého uhla pohľadu. Hodnoty časovača 
sa dajú nastaviť ešte pohodlnejšie vďaka 
oddeleniu kuchynského budíka a automa-
tického vypínania, ako aj trojmiestneho 
indikátora.

TwinBooster
Jedinečná flexibilita: indukčný 

výkon sa môže individuálne rozdeliť, resp. 
sústrediť len do jednej varnej zóny.

Funkcia Recall
S pamäťovou funkciou: v prípade nechce-
ného náhodného vypnutia zostanú nastave-
nia zachované 10 sekúnd.

Permanentné rozpoznanie hrnca
Automatická aktivácia číselného radu: pri 
zapnutí sa okamžite rozpozná veľkosť už 
položenej nádoby.

Stop & Go
Nič sa nepripáli: vďaka tejto funkcii naraz 
zredukujete výkon všetkých zón na stupeň 
1 jediným tlačidlom .

* Vybavenie závislé od modelu.
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SmartLine
Symbol uvádza zaradenie do 
dizajnového radu.

Mnohé možnosti kombinovania 
prvkov SmartLine.

Ovládanie
Symbol uvádza, akým spôsobom 
sa prístroj ovláda.

 Stupne výkonu je možné zvoliť 
mimoriadne rýchlo a intuitívne. 
Žlté podsvietené rady číslic.

Rýchla a jednoduchá voľba každej 
varnej zóny pomocou osobitného 
otočného voliča.

Flexibilita
Symbol uvádza, ktoré druhy 
varných zón sú k dispozícii.

Extra veľká plocha na dva hrnce 
alebo panvice, jeden veľký pekáč 
alebo veľký hrniec na cestoviny.

Optimálne výsledky vďaka indukč-
nému ohrevu a technológii 
Booster.

 Jedlá sa pripravujú priamo na 
horúcej ploche z ušľachtilej ocele. 
Dva oddelene regulovateľné 
vykurovacie okruhy.

TwinBooster
Symbol uvádza, či má prístroj 
funkciu TwinBooster.

Dva výkonové stupne pre 
extrémne krátke doby varenia.

Udržiavanie teploty
Symbol uvádza, či má prístroj 
funkciu udržiavania teploty.

Udržiavanie servírovacej teploty 
pokrmu, v ľubovoľnom množstve.

GasStop
Symbol uvádza, či má prístroj 
funckiu GasStop.

Vysoká bezpečnosť vďaka okam-
žitému prerušeniu prívodu plynu 
po zhasnutí plameňa.

10-vrstvový tukový filter
Symbol uvádza, či má prístroj 
10-vrstvový nerezový tukový filter.

10-vrstvový nerezový tukový filter 
je vhodný na umývanie v umý-
vačke riadu.

ECO motor
 Symbol uvádza, či má prístroj 
energeticky úsporný Eco motor.

Eco motor poháňa jednosmerný 
prúd, v porovnaní s bežnými 
motormi ušetrí až 70 % energie.

  
Energetická účinnosť
 Symbol uvádza, do ktorej triedy 
energetickej účinnosti prístroj patrí.

Symbol uvádza konkrétne zarade-
nie do triedy energetickej 
účinnosti.

Význam symbolov
SmartLine

Prístroje Miele disponujú rozličnými 
funkciami a vlastnosťami. Najdôle-
žitejšie z nich sú vždy uvedené vo 
forme symbolov pod daným pro-
duktom, aby ste mali o nich lepší 
prehľad. 

Na tejto stránke nájdete vysvetlivky 
k symbolom najdôležitejších funk-
cií a vlastností prístrojov 
SmartLine. 
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Typ/predajné označenie KM 6329 CS 7612 FL
Spôsob ohrevu
Spôsob ohrevu indukcia indukcia
Vyhotovenie a dizajn
SmartLine • •
Elegantný sklokeramický povrch • •
Farba sklokeramiky čierna čierna
Bez rámu na zapustenie • •
Bez rámu na položenie • •
Liatinové nosiče riadu (matne čierne, emailované) – –
Liatinový grilovací rošt – –
Nerezová tepanová plocha – –
Sklenená prehĺbená plocha pre wok – –
Počet varných zón 4 2
Varná zóna PowerFlex
Pozícia/počet varných zón 4/150 x 230 2/150 x 230
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 2 100/3 000/3 650 2 100/3 000/3 650
Varná zóna 
Počet/priemer v mm vľavo/PowerFlex/230 x 390 uprostred/PowerFlex/230 x 390
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 3 400/4 800/7 300 2 100/3 000/3 650
Varná zóna 
Pozícia/počet/priemer v mm vpravo/PowerFlex/230 x 390 –
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 3 400/4 800/7 300 –
Komfort pri obsluhe
Ovládanie otočnými voličmi – –
Elektrické zapaľovanie a ovládanie jednou rukou – –
Ovládanie senzorovými tlačidlami SmartSelect SmartSelect
Farba displeja žltá žltá
Digitálna indikácia stupňa výkonu • •
Trvalé rozpoznávanie hrnca • •
Funkcia Recall • •
Funkcia Stop&Go • •
Kuchynský budík • •
Automatika vypínania • •
Automatika predvarenia • •
Funkcia udržiavania teploty • •
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny) • •
Komfort pri údržbe
Ľahko udržiavateľná sklokeramika • •
Ochrana pri utieraní • •
Nosiče riadu vhodné do umývačky riadu – –
Grilovací rošt vhodný do umývačky riadu – –
Bezpečnosť
Bezpečnostné vypínanie/blokovacia funkcia/
zablokovanie sprevádzkovania •/•/• •/•/•
Chybové hlásenia/integrovaný ochladzovací ventilátor/
ochrana proti prehriatiu •/•/• •/•/•
Indikácia zostatkového tepla • •
GasStop – –
Technické údaje
Rozmery v mm (š x v x h) 626 x 520 378 x 520
Maximálna výška pre zabudovanie v mm 47 51
Rozmery výrezu v mm (š x h) 600 x 500 358 x 500
Vonkajší rozmer výrezu v mm (š × h) pri zabudovaní bez rámu na 
zapustenie 600/624 x 500/524 358/382 x 500/524
Celkový príkon v kW/napätie vo V 7,3/230 3,65/230
Dodávané príslušenstvo
Pripájací kábel • •
Wok panvica – –

SmartLine indukčné varné dosky 
Prehľad prístrojov
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Typ/predajné označenie CS 7611 FL
Spôsob ohrevu
Spôsob ohrevu indukcia
Vyhotovenie a dizajn
SmartLine •
Elegantný sklokeramický povrch •
Farba sklokeramiky Čierna
Bez rámu na zapustenie •
Bez rámu na položenie •
Liatinové nosiče riadu (matne čierne, emailované) –
Liatinový grilovací rošt –
Nerezová tepanová plocha –
Sklenená prehĺbená plocha pre wok •
Vybavenie varných zón
Počet varných zón 1
Varné zóny PowerFlex
Počet/priemer v mm –/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/–
1. varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm v strede/wok/Ø 300
Výkon vo W/Booster/TwinBooster 2 500/3 000/–
2. varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/–
Komfort pri obsluhe
Ovládanie otočnými voličmi –
Elektrické zapaľovanie a ovládanie jednou rukou –
Ovládanie senzorovými tlačidlami SmartSelect
Farba displeja žltá
Digitálna indikácia stupňa výkonu •
Trvalé rozpoznávanie hrnca •
Funkcia Recall •
Funkcia Stop&Go •
Kuchynský budík •
Automatika vypínania –
Automatika predvarenia •
Funkcia udržiavania teploty •
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny) •
Komfort pri údržbe
Ľahko udržiavateľná sklokeramika •
Ochrana pri utieraní •
Nosiče riadu vhodné do umývačky riadu –
Grilovací rošt vhodný do umývačky riadu –
Bezpečnosť
Bezpečnostné vypínanie/blokovacia funkcia/
zablokovanie sprevádzkovania •/•/•
Chybové hlásenia/integrovaný ochladzovací ventilátor/
ochrana proti prehriatiu •/•/•
Indikácia zostatkového tepla •
GasStop –
Technické údaje
Rozmery v mm (š x v x h) 378 x 129 x 520
Maximálna výška pre zabudovanie v mm 129
Rozmery výrezu v mm (š x h) 358 x 500
Vonkajší rozmer výrezu v mm (š × h) pri zabudovaní bez rámu na 
zapustenie 382 x 524
Vnútorný rozmer výrezu v mm (š × h) pri zabudovaní bez rámu na 
zapustenie 358 x 500
Celkový príkon v kW/napätie vo V 3,0/220 – 240
Dodávané príslušenstvo
Pripojovací kábel •
Panvica wok •

SmartLine indukčný wok
Prehľad prístrojov
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Typ/predajné označenie CS 7101 FL CS 7102 FL
Spôsob ohrevu
Spôsob ohrevu plyn plyn
Vyhotovenie a dizajn
SmartLine • •
Elegantný sklokeramický povrch • •
Farba sklokeramiky Čierna Čierna
Bez rámu na zapustenie • •
Bez rámu na položenie • •
Liatinové nosiče riadu (matne čierne, emailované) • •
Liatinový grilovací rošt – –
Nerezová tepanová plocha – –
Sklenená prehĺbená plocha pre wok – –
Vybavenie varných zón
Počet varných zón 1 2
Varné zóny PowerFlex
Počet/priemer v mm –/– –/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/–
1. varná zóna

Pozícia/druh/priemer v mm v strede/Dual wok/Ø 300
vpredu v strede/normálny horák/ 
Ø 120 – 220

Výkon vo W/Booster/TwinBooster 4 500/–/– 1 700/–/–
2. varná zóna

Pozícia/druh/priemer v mm –/–/–
vzadu v strede/silný horák/ 
Ø 140 – 240

Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/– 2 700/–/–
Komfort pri obsluhe
Ovládanie otočnými voličmi • •
Elektrické zapaľovanie a ovládanie jednou rukou • •
Ovládanie senzorovými tlačidlami – –
Farba displeja – –
Digitálna indikácia stupňa výkonu – –
Trvalé rozpoznávanie hrnca – –
Funkcia Recall – –
Funkcia Stop&Go – –
Kuchynský budík – –
Automatika vypínania – –
Automatika predvarenia – –
Funkcia udržiavania teploty – –
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny) – –
Komfort pri údržbe
Ľahko udržiavateľná sklokeramika • •
Ochrana pri utieraní – –
Nosiče riadu vhodné do umývačky riadu • •
Grilovací rošt vhodný do umývačky riadu – –
Bezpečnosť
Bezpečnostné vypínanie/blokovacia funkcia/
zablokovanie sprevádzkovania –/–/– –/–/–
Chybové hlásenia/integrovaný ochladzovací ventilátor/
ochrana proti prehriatiu –/–/– –/–/–
Indikácia zostatkového tepla – –
GasStop • •
Technické údaje
Rozmery v mm (š x v x h) 378 x 69 x 520 378 x 69 x 520
Maximálna výška pre zabudovanie v mm 92 92
Rozmery výrezu v mm (š x h) 358 x 500 358 x 500
Vonkajší rozmer výrezu v mm (š × h) pri zabudovaní bez rámu na 
zapustenie 382 x 524 382 x 524
Vnútorný rozmer výrezu v mm (š × h) pri zabudovaní bez rámu na 
zapustenie 358 x 500 358 x 500
Celkový príkon v kW/napätie vo V 4,5/230 4,4/230
Dodávané príslušenstvo
Pripojovací kábel • •
Držiak na wok • –

SmartLine plynové varné dosky
Prehľad prístrojov
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SmartLine tepan Yaki
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie CS 7632 FL
Spôsob ohrevu
Spôsob ohrevu indukcia
Vyhotovenie a dizajn
SmartLine •
Elegantný sklokeramický povrch •
Farba sklokeramiky Čierna
Bez rámu na zapustenie •
Bez rámu na položenie •
Liatinové nosiče riadu (matne čierne, emailované) –
Liatinový grilovací rošt –
Nerezová tepanová plocha •
Sklenená prehĺbená plocha pre wok –
Vybavenie varných zón
Počet varných zón 2
Varné zóny PowerFlex
Počet/priemer v mm –/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/–
1. varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/–
2. varná zóna
Pozícia/druh/priemer v mm –/–/–
Výkon vo W/Booster/TwinBooster –/–/–
Komfort pri obsluhe
Ovládanie otočnými voličmi –
Elektrické zapaľovanie a ovládanie jednou rukou –
Ovládanie senzorovými tlačidlami SmartSelect
Farba displeja žltá
Digitálna indikácia stupňa výkonu •
Trvalé rozpoznávanie hrnca –
Funkcia Recall •
Funkcia Stop&Go •
Kuchynský budík •
Automatika vypínania –
Automatika predvarenia –
Funkcia udržiavania teploty •
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny) •
Komfort pri údržbe
Ľahko udržiavateľná sklokeramika •
Ochrana pri utieraní •
Nosiče riadu vhodné do umývačky riadu –
Grilovací rošt vhodný do umývačky riadu –
Bezpečnosť
Bezpečnostné vypínanie/blokovacia funkcia/
zablokovanie sprevádzkovania –/–/–
Chybové hlásenia/integrovaný ochladzovací ventilátor/
ochrana proti prehriatiu –/–/–
Indikácia zostatkového tepla •
GasStop –
Technické údaje
Rozmery v mm (š x v x h) 378 x 60 x 520
Maximálna výška pre zabudovanie v mm 60
Vonkajší rozmer výrezu v mm (š × h) pri zabudovaní bez rámu na 
zapustenie 382 x 524
Vnútorný rozmer výrezu v mm (š × h) pri zabudovaní bez rámu na 
zapustenie 358 x 500
Celkový príkon v kW/napätie vo V 2,6/220 – 240
Dodávané príslušenstvo
Pripojovací kábel •
Voucher na kuchársku knihu –



129

M
ie

le
 S

m
ar

tL
in

e

Typ/predajné označenie CSDA 7000 FL
Prevedenie
Odsávač pár do pracovnej dosky •
Dizajn
Bez rámu na zapustenie/bezrámové so zabrúsením •/•
Prevádzkové spôsoby
Odťah/cirkulácia •/•
Komfort pri obsluhe
Ovládanie senzorovými tlačidlami SmartSelect
Digitálna indikácia stupňa výkonu/farba displeja •/Žltá
Počet tukových filtrov umývateľných v umývačke (10-vrstvové) 1
Hladký vnútorný priestor CleanCover •
Ľahko udržiavateľná sklokeramika •
Čas dobehu 5 min. •
Bezpečnosť
Bezpečnostné vypínanie •
FlameGuard (ochrana plameňa) •
Technické údaje
Rozmery v mm (v x š x h) 168 x 120 x 520
Výška pre zabudovanie so svorkovnicou v mm 168
Rozmer výrezu v mm (š x h), bez rámu so zabrúsením 100 x 500
Rozmer výrezu v mm (š x h), bez rámu na zapustenie, vnút. 100 x 500
Rozmer výrezu v mm (š x h), bez rámu na zapustenie, vonk. 124 x 524
Celkový príkon v kW 0,170
Napätie vo V/istenie v A 230/10
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie mastnôt A+/B
Ročná spotreba energie v kWh/rok 29,3
ECO motor •
Výkon pri maximálnom priemere odťahu
Odťah
Stupeň 3: výkon (m³/h) 440
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 66/51
Intenzívny stupeň: výkon (m³/h) 535
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 70/55
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon (m³/h) 380
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 73/58
Intenzívny stupeň: výkon (m³/h) 460
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 78/63
Pokyny pre montáž
Podstavcový ventilátor s pripojením odťahu •
Odťah bočný a zadný •
Rozmery odťahového hrdla v mm (š x h) 222 x 89
Dodávané príslušenstvo
Prípájcí kábel so zástrčkou •
Odsávací systém až po podstavcový ventilátor •
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava na prestavbu na cirkulačnú prevádzku/aktívny uhlíkový filter DUU 1000-1/DKF 1000 R

SmartLine odsávač do pracovnej dosky
Prehľad prístrojov
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Prevedenie

Plynové varné dosky
Plynové varné dosky Miele sú nezá-
vislé na rúre na pečenie, je možné ich teda 
zabudovať prakticky kamkoľvek v dosahu 
prívodu plynu. Priestor pod varnou doskou 
je potom možné využiť na zásuvky alebo 
spodné skrinky.

Plyn
Plyn je primárny zdroj energie – to znamená, 
že pochádza z prírody. Keď chceme využiť 
plyn, nie je nutné ho nijak ďalej upravo-
vať. Preto je varenie na plyne šetrné 
k životnému prostrediu. Plyn má tiež dlhú 
tradíciu. Prvé plynové sporáky vznikli už 
v 19. storočí, dlho pred elektrickými 
sporákmi.
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Priestranné
Šírka 90 cm: varná doska s 5 horákmi

Komfortné
Šírka 75 cm: varná doska so 4 až 5 horákmi

Rozmery

Jednoduché a komfortné ovládanie
Plynové varné dosky - prevedenie

Ovládanie

Dizajn

Klasické
Plynové varné dosky na nerezovej základni

Integrované
Plynové varné dosky s nízkou výškou 
na nereze

Elegantné
Plynové varné dosky na sklokeramike. 

Plynové varné dosky bez elektroniky
Všetky plynové varné dosky Miele sú 
vybavené technológiou GasStop. V prípade, 
že plameň zhasne, preruší sa prívod plynu. 
Plyn tak nemôže nekontrolovane unikať.

Plynové varné dosky s elektronikou
Inteligentné vybavenie Miele zaručuje ešte 
väčší komfort a bezpečnosť: QuickStart  
pre rýchle zapálenie plameňa, GasStop 
preruší prívod plynu, keď plameň zhasne.
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Jedinečné vybavenie
Plynové varné dosky – prednosti produktov*

Plynové varné dosky s elektronikou
Inteligentné vybavenie Miele zaručuje ešte 
väčší komfort a bezpečnosť: QuickStart  
pre rýchle zapálenie plameňa, GasStop 
preruší prívod plynu, keď plameň zhasne.

Nosiče riadu ComfortClean
Nosiče riadu je možné jednoducho odobrať 
a umyť v umývačke riadu. Varná doska tak 
bude vyzerať stále ako nová.

Individuálny dizajn
Atraktívne dizajnové varianty uspokoja 
každého z Vás: puristický nerezový vzhľad 
alebo elegantná sklokeramika.  

Emailované nosiče riadu a horáky
Emailované liatinové nosiče riadu a horáky 
majú dlhú životnosť a veľmi jednoducho sa 
udržujú.

QuickStart
Otočný volič nemusíte stlačiť a dlho držať: 
o okamžité zapálenie plameňa sa postará 
inteligentná elektronika.

GasStop
Varte bezpečne: v prípade, že plameň 
zhasne, prívod plynu sa preruší.

* Vybavenie závislé od modelu.
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Horáky s povrchovou úpravou 
PerfectClean
 Symbol uvádza, či prístroj dispo-
nuje horákmi s povrchovou 
úpravou PerfectClean.

 Patentovaná povrchová úprava  
PerfectClean vďaka svojim nepri-
ľnavým vlastnostiam značne 
uľahčuje čistenie.

Ovládanie
Symbol uvádza, akým spôsobom 
sa prístroj ovláda.

Ovládanie otočnými voličmi

Bezpečnosť
Symbol uvádza bezpečnostné 
prvky varnej dosky.

 Funkcia GasStop & ReStart sa 
postará o znovuzapálenie plameňa 
v prípade jeho zhasnutia. Ak sa to 
nepodarí, preruší prívod plynu.  

Pokiaľ plameň zhasne, preruší sa 
prívod plynu. 

QuickStart
Symbol uvádza, či je varná doska 
vybavená funkciou QuickStart.

Inteligentná elektronika varnej 
dosky sa postará o okamžité 
zapálenie plameňa.

Nosiče riadov
Symbol uvádza typ nosičov riadov 
plynovej varnej dosky. 

Nosiče riadov je možné jednodu-
cho vyčistiť v umývačke riadu.

Význam symbolov
Plynové varné dosky

Prístroje Miele disponujú rozlič-
nými funkciami a vlastnosťami. 
Najdôležitejšie z nich sú vždy 
uvedené vo forme symbolov pod 
daným produktom, aby ste mali o 
nich lepší prehľad. 

Na tejto stránke nájdete vysvetlivky 
k symbolom najdôležitejších funk-
cií a vlastností plynových varných 
dosiek. 
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Plynové varné dosky
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie KM 2034 KM 2356 KM 3054
Spôsob ohrevu
Spôsob ohrevu plyn plyn plyn
Prevedenie
Samostatne bez sporáku • • •
Dizajn
Obvodový nerezový rám – – –
Lesklý povrch dosky z nerezovej ocele/nerezová doska na zapustenie •/– •/– –/–
Liatinové nosiče riadu (matne čierne, emailované) • • •
Vybavenie varných zón
Počet varných zón 5 5 5
Varná zóna

Pozícia/spôsob/priemer v mm
vpredu vľavo/silný horák/ 
140 – 240

vpredu vľavo/úsporný horák/ 
100 – 220 vľavo/Dual wok/140 – 260

Výkon vo W 2 600 1 000 4 700
Varná zóna

Pozícia/spôsob/priemer v mm
vzadu vľavo/úsporný horák/ 
100 – 200

vzadu vľavo/silný horák/ 
120 – 240

vzadu uprostred/úsporný horák/ 
100 – 200

Výkon vo W 1 000 2 700 1 000
Varná zóna

Pozícia/spôsob/priemer v mm v strede/Dual wok/160 – 260 uprostred/Dual wok/150 – 260
vzadu vpravo/normálny horák/ 
120 – 220

Výkon vo W 4 200 4 500 1 700
Varná zóna

Pozícia/spôsob/priemer v mm
vzadu vpravo/normálny 
horák/120 – 220

vzadu vpravo/normálny horák/ 
100 – 220

vpredu vpravo/normálny horák/ 
120 – 220

Výkon vo W 1 750 1 700 1 700
Varná zóna

Pozícia/spôsob/priemer v mm
vpredu vpravo/normálny 
horák/120 – 220

vpredu vpravo/normálny 
horák/100 – 220

vpredu uprostred/silný horák/ 
140 – 240

Výkon vo W 1 750 1 700 2 700
Komfort pri obsluhe
Ovládanie otočnými voličmi • • •
Kuchynský budík – – –
Elektrické zapaľovanie a ovládanie jednou rukou/QuickStart •/– –/• •/•
Komfort pri údržbe
Ľahko udržiavateľná sklokeramika – – •
Nosiče riadu vhodné do umývačky riadu – • •
Horák s povrchovou úpravou PerfectClean • – –
Bezpečnosť
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania –/– •/– •/–
Indikácia tepla/indikácia prevádzky –/– –/– •/•
Komfortné rýchlovypínanie – – •
GasStop/GasStop & ReStart •/– –/• –/•
Technické údaje
Rozmery v mm (š x v x h) 750 x 35 x 520 888 x 75 x 508 942 x 46 x 526
Maximálna výška pre zabudovanie v mm – 101 –
Rozmery výrezu v mm (š x h) 560 x 480 862 x 490 916 x 500
Celkový príkon v kW/napätie vo V 11,3/230 – 240 11,9/230 –/230
Dodávané príslušenstvo
Pripojovací kábel • – •
Sada trysiek na propán-bután/sada trysiek na zemný plyn •/– •/– –/–
Držiak na wok/držiak na malý riad –/– •/• •/•
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Do každej kuchyne to správne riešenie
Odsávače pár - prevedenie

Nástenné a ostrovné odsávače pár
Pre kuchynské ostrovčeky

Stropné odsávače pár
Pre nerušený výhľad

Ostrovné odsávače pár

Nástenné odsávače pár

Prevedenie

Výsuvný odsávač pár
Elegantné riešenie ukryté za varnou doskou

Zabudovateľné odsávače pár
Do každej kuchyne to správne riešenie

Zabudovateľné plošné odsávače párZabudovateľné panelové odsávače pár Odsávač do pracovnej dosky
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Individuálny kuchynský dizajn - napríklad 
s výrazným krbom - je možné realizovať 
pomocou sofistikovaných zabudovateľných 
odsávačov pár. Toto prevedenie ponúka 
prakticky neobmedzené možnosti plánova-
nia a slobodu tvorby. Ideálne pre jednorá-
zovú remeselnú výrobu kuchýň na mieru. 
Dajte Vašim nápadom voľný priebeh.  

DA 2550, šírka 50 cm 

Zabudovateľné odsávače pár
Prehľad sortimentu
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Do kuchýň menších a stredných 
veľkostí
Odsávače pár v šírke:
• 50 / 60 cm
• 70 / 80 cm

Do veľkých a otvorených kuchýň
Odsávače pár v šírke:
• 90 cm  • 100 cm
• 110 cm  • 120 cm

Optimálna šírka odsávača pár
Odsávače pár – rozmery
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Pri varení vznikajú výpary – zmes vodnej 
pary a tukových a pachových častíc. Keď sa 
vzduch z kuchyne neodsáva, výpary zostá-
vajú v miestnosti a zaťažujú klímu v obyt-
nom priestore. Kuchynský nábytok, 
tapety, vymaľované steny a pod. tak dlho-
dobo trpia, pretože práve na nich sa najviac 
usadzujú výpary a tuk. Pre efektívne vyčis-
tenie vzduchu existujú tri možnosti: odťah, 
odťah s externým ventilátorom a cirkulácia. 
Všetky tri majú svoje výhody, ale taktiež 
obmedzenia. To, ktorý prevádzkový spôsob 
je pre Vás tým najvhodnejším, závisí od 
viacerých faktorov.

Odťah 
Vysoko efektívny

Odťah s externým ventilátorom
Efektívny a tichý

Cirkulácia 
Jednoduché a energeticky výhodné riešenie

Odťah alebo cirkulácia?
Odsávače pár – prevádzkové spôsoby
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Varenie bez pachov a mastnoty
Odsávače pár - prednosti produktov*

Con@ctivity – automatická funkcia 
odsávačov pár Miele
Optimálne odsávanie výparov a nežiadúcich 
pachov pri súčasnej úspore energie: to 
dokáže odsávač pár Miele celkom automa-
ticky, ak je vybavený funkciou Con@ctivity. 
Vďaka Miele Con@ctivity totiž Váš odsávač 
pár komunikuje s varnou doskou. Con@
ctivity zachytí informáciu, čo sa deje na 
varnej doske a odovzdá ju do riadiacej 
jednotky odsávača. Odsávač na základe 
toho automaticky zvolí správnu intenzitu 
odsávania a zabezpečí optimálnu klímu v 
miestnosti. Vy sa môžete sústrediť len na 
prípravu pokrmu. Ani o vypnutie odsávača 
sa nemusíte starať. Po určitej dobe sa totiž 
vypne sám, čím sa predíde nežiadúcej 
spotrebe energie. Do procesu môžete 
samozrejme kedykoľvek manuálne zasiah-
nuť a riadiť všetko podľa individuálnych 
potrieb. 

Komunikácia medzi varnou doskou a 
odsávačom pár prebieha prostredníc-
tvom Zigbee (Con@ctivity 2.0) alebo WiFi 
(Con@ctivity 3.0). Prevažná väčšina odsáva-
čov pár  je už z výroby vybavená Zigbee ako 
aj  WiFi technológiou. V závislosti od modelu 
varnej dosky môže byť využitá zodpoveda-
júca technológia. U Con@ctivity 2.0 je 
potrebný komunikačný modul pre varnú 
dosku, ktorý je súčasťou dodávaného 
príslušenstva odsávača pár. Pri vyu-
žití Con@ctivity 3.0 sa dá odsávač ovládať 
vďaka MobileControl a tiež pomocou 
aplikácie Miele@mobile.

Aktívny uhlíkový filter  
NoSmell

Účinný proti zápachom: v prípade cirkulač-
nej prevádzky na seba uhlíkové filtre naviažu 
všetky nežiaduce pachy z varenia.

Nerezové tukové filtre
Jednoduchá údržba: kvalitné kovové tukové 
filtre môžete mať v umývačke riadu a majú 
veľmi dlhú životnosť.

Akustický balíček Miele
Efektívny a veľmi tichý: motor odsávača je 
obalený špeciálnou izoláciou a efektívne tak 
tlmí hluk.

Miele CleanCover
Ochrana a jednoduché čistenie: vďaka 
uzavretej hladkej ploche sa nedostanete do 
kontaktu s elektronikou ani s motorom.

Individuálne prispôsobenie na želanie 
zákazníka
Možné je takmer všetko: prajete si kratší 
alebo skosený komín alebo individuálnu 
šírku? O všetko sa postaráme!

* Vybavenie závislé od modelu.
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Indikácia výmeny filtra
 Symbol uvádza, či je prístroj 
vybavený počítadlom prevádzko-
vých hodín pre nasýtenie pre 
nasýtenie tukových filtrov.

Optický indikátor nasýtenia 
tukových a uhlíkových filtrov

ECO motor
 Symbol uvádza, či je prístroj 
vybavený ECO motorom. 

Obzvlášť efektívny odsávač pár

LED osvetlenie
Symbol uvádza, či je prístroj 
vybavený LED osvetlením.

Pre optimálne osvetlenie varnej 
dosky

Špeciálne prevedenie
 Symbol uvádza možnosť špeciál-
neho prevedenia odsávača pár 
podľa individuálnych požiadaviek.

Špeciálne prevedenie odsávača 
podľa individuálnych požiadaviek 
je možné. 

Motorické nastavenie výšky
 Symbol uvádza, či sa jedná 
o odsávač pár s motoricky nasta-
viteľnou výškou.

Odsávač pár s motoricky nastavi-
teľnou výškou

Trieda energetickej účinnosti 
 Symbol uvádza, do akej triedy 
energetickej účinnosti prístroj 
patrí.

Symbol uvádza, do akej triedy 
energetickej účinnosti prístroj 
patrí. 

  
Con@ctivity 2.0/3.0
Symbol uvádza, či má prístroj
funkciu Con@ctivity 2.0/3.0.

 WiFi (3.0) resp. (2.0) automatická 
funkcia pre optimálnu klímu a 
najvyšší komfort ovládania.

MobileControl
Symbol uvádza, či je k dispozícii 
MobileControl.

Prostredníctvom smartfónu alebo 
tabletu môžete sledovať stav, či 
ovládať odsávač pár.

10-vrstvový nerezový 
tukový filter
 Symbol uvádza, či je prístroj 
vybavený nerezovým tukovým 
filtrom.

Nerezové tukové filtre majú dlhú 
životnosť a je možné ich umývať v 
umývačke riadu.

Význam symbolov
Odsávače pár

Prístroje Miele disponujú rozličnými 
funkciami a vlastnosťami. Najdôle-
žitejšie z nich sú vždy uvedené vo 
forme symbolov pod daným pro-
duktom, aby ste mali o nich lepší 
prehľad. 

Na tejto stránke nájdete vysvetlivky 
k symbolom najdôležitejších funk-
cií a vlastností odsávačov pár. 
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Nástenné odsávače pár
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DA 6066 W White Wing DA 6066 W Black Wing DA 6096 W White Wing
Konštrukcia a prevádzkové spôsoby
Nástenný/ostrovný/stropný odsávač pár •/–/– •/–/– •/–/–
Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka – – –
Odťah/cirkulácia/externý •/•/– •/•/– •/•/–
Komfort pri obsluhe
Tlačidlá s LED/dotykové ovládanie na skle •/– •/– •/–
Kovovo-nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu 1 1 1
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover • • •
Akustický balíček/bezpečnostné vypínanie/dobeh 5 alebo 15 min. –/•/– –/•/– –/•/–
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie 
tukových/uhlíkových filtrov –/– –/– –/–
Odsávač s motorickým nastavením výšky – – –
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl –/–/– –/–/– –/–/–
Automatická funkcia Con@ctivity C2.0/Con@ctivity 3.0 –/– –/– –/–
Hospodárnosť***
Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie 
mastnôt B/B B/B B/B
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 70,4 70,4 70,4
Jednosmerný motor (DC) – – –
Osvetlenie
Halogénové/LED/ambientné osvetlenie –/•/– –/•/– –/•/–
Počet x W 2 x 4,5 W 2 x 4,5 W 2 x 4,5 W
Výkon pri maximálnom priemere odťahu*
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 400 400 400
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 54/39 54/39 54/39
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 650 650 650
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 66/51 66/51 66/51
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 320 320 320
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 62/47 62/47 62/47
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 520 520 520
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 71/56 71/56 71/56
Technické údaje
Celková výška odsávača v prevedení odťah a externý/cirkulácia v mm 547/547 547/547 547/547
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 598 x 547 x 523 598 x 547 x 523 898 x 547 x 523
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky** v mm 450/650 450/650 450/650
Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A 0,21/230/10 0,21/230/10 0,21/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný •/•/– •/•/– •/•/–
Priemer odťahového hrdla v mm 150 150 150
Teleskopický komín/teleskopický držiak pre upevnenie na stenu –/– –/– –/–
Dodávané príslušenstvo
Modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku – – –
Spätná klapka/rozdeľovač vzduchu pre cirkuláciu/aktívny uhlíkový 
filter •/–/– •/–/– •/–/–
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava na prestavbu na cirkuláciu vzduchu/aktívny uhlíkový filter/
regenerovateľný aktívny uhlíkový filter –/DKF 25-1/DKF 25-R –/DKF 25-1/DKF 25-R –/DKF 25-1/DKF 25-R
Redukčné hrdlo z Ø 150 na 125 mm/komín •/DADC 6000 •/DADC 6000 •/DADC 6000
Diaľkové ovládanie DARC 6 – – –
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406 •/– •/– •/–
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150 •/• •/• •/•
Dekoračné panely sklo/nerez –/– –/– –/–

*  Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, akustický výkon:  
EN 60704-3, akustický tlak: EN 60704-2-13.

**  Plynová varná doska s viacerými horákmi s max. celkovým príkonom  
12,6 kW, pričom žiadny horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.

***  Pri externom prevedení sa hodnoty uvedené na energetickom  
štítku vzťahujú výhradne na osvetlenie.
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Nástenné odsávače pár
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DA 6096 W Black Wing DA 6798 W Shape DA 6998 W Pearl
Konštrukcia a prevádzkové spôsoby
Nástenný/ostrovný/stropný odsávač pár •/–/– •/–/– •/–/–
Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka – – –
Odťah/cirkulácia/externý •/•/– •/•/• •/•/–
Komfort pri obsluhe
Tlačidlá s LED/dotykové ovládanie na skle •/– –/• •/–
Kovovo-nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu 1 1 1
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover • • •
Akustický balíček/bezpečnostné vypínanie/dobeh 5 alebo 15 min. –/•/– –/•/• –/•/•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie 
tukových/uhlíkových filtrov –/– •/• •/•
Odsávač s motorickým nastavením výšky – – –
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl –/–/– •/•/• •/•/•
Automatická funkcia Con@ctivity C2.0/Con@ctivity 3.0 –/– •/• •/•
Hospodárnosť***
Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie 
mastnôt B/B A+/D A+/B
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 70,4 27,8 28,0
Jednosmerný motor (DC) – • •
Osvetlenie
Halogénové/LED/ambientné osvetlenie –/•/– –/•/– –/•/•
Počet x W 2 x 4,5 W 3 x 3 W 1 x 9,7 W / 1 x 10,7 W
Výkon pri maximálnom priemere odťahu*
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 400 380 390
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 54/39 52/37 52/38
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 650 610 620
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 66/51 63/48 64/49
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 320 325 320
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 62/47 57/43 61/46
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 520 490 470
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 71/56 69/54 70/55
Technické údaje
Celková výška odsávača v prevedení odťah a externý/cirkulácia v mm 547/547 568/568 583/583
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 898 x 547 x 523 898 x 568 x 493 900 x 583 x 537
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky** v mm 450/650 450/650 450/650
Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A 0,21/230/10 0,09/230/10 0,10/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný •/•/– •/•/– •/•/–
Priemer odťahového hrdla v mm 150 150 150
Teleskopický komín/teleskopický držiak pre upevnenie na stenu –/– –/– –/–
Dodávané príslušenstvo
Modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku – XKS 3000 Z XKS 3000 Z
Spätná klapka/rozdeľovač vzduchu pre cirkuláciu/aktívny uhlíkový 
filter •/–/– •/–/– •/–/–
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava na prestavbu na cirkuláciu vzduchu/aktívny uhlíkový filter/
regenerovateľný aktívny uhlíkový filter –/DKF 25-1/DKF 25-R –/DKF 25-1/DKF 25-R –/DKF 25-1/DKF 25-R
Redukčné hrdlo z Ø 150 na 125 mm/komín •/DADC 6000 •/DADC 6000 •/DADC 6000
Diaľkové ovládanie DARC 6 – • •
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406 •/– –/• –/•
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150 •/• •/• •/•
Dekoračné panely sklo/nerez –/– –/– –/–

*  Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, akustický výkon:  
EN 60704-3, akustický tlak: EN 60704-2-13.

**  Plynová varná doska s viacerými horákmi s max. celkovým príkonom  
12,6 kW, pričom žiadny horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.

***  Pri externom prevedení sa hodnoty uvedené na energetickom  
štítku vzťahujú výhradne na osvetlenie.
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Nástenné odsávače pár
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie PUR 98 W DA 396-7 Classic DA 399-7 Classic
Konštrukcia a prevádzkové spôsoby
Nástenný/ostrovný/stropný odsávač pár •/–/– •/–/– •/–/–
Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka • • •
Odťah/cirkulácia/externý •/•/– •/•/– •/•/•
Komfort pri obsluhe
Tlačidlá s LED/dotykové ovládanie na skle •/– •/– •/–
Kovovo-nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu 3 2 3
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover • • •
Akustický balíček/bezpečnostné vypínanie/dobeh 5 alebo 15 min. –/•/– –/•/– –/•/–
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie 
tukových/uhlíkových filtrov –/– –/– –/–
Odsávač s motorickým nastavením výšky – – –
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl –/–/– –/–/– –/–/–
Automatická funkcia Con@ctivity C2.0/Con@ctivity 3.0 –/– –/– –/–
Hospodárnosť***
Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie 
mastnôt A/A C/A C/A
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 49,7 59,1 58,9
Jednosmerný motor (DC) – – –
Osvetlenie
Halogénové/LED/ambientné osvetlenie –/•/– –/•/– –/•/–
Počet x W 3 x 3 W 2 x 3 W 2 x 3 W
Výkon pri maximálnom priemere odťahu*
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 395 350 350
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 56/41 55/40 55/40
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 650 500 500
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 67/52 62/47 62/47
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 330 250 250
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 64/48 61/47 61/47
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 460 350 350
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 71/56 68/53 68/53
Technické údaje
Celková výška odsávača v prevedení odťah a externý/cirkulácia v mm 685 – 1 005/815 – 1 135 695 – 1 015/825 – 1 145 695 – 1 015/825 – 1 145
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 898 x 62 x 500 598 x 120 x 520 898 x 120 x 520
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky** v mm 450/650 450/650 450/650
Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A 0,23/230/10 0,13/230/10 0,13/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný •/•/– •/•/– •/•/–
Priemer odťahového hrdla v mm 150 150 150
Teleskopický komín/teleskopický držiak pre upevnenie na stenu •/– •/– •/–
Dodávané príslušenstvo
Modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku – – –
Spätná klapka/rozdeľovač vzduchu pre cirkuláciu/aktívny uhlíkový 
filter •/–/– •/–/– •/–/–
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava na prestavbu na cirkuláciu vzduchu/aktívny uhlíkový filter/
regenerovateľný aktívny uhlíkový filter DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R
Redukčné hrdlo z Ø 150 na 125 mm/komín •/– •/– •/–
Diaľkové ovládanie DARC 6 – – –
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406 •/– •/– •/–
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150 •/• •/• •/•
Dekoračné panely sklo/nerez –/– –/– –/–

*  Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, akustický výkon:  
EN 60704-3, akustický tlak: EN 60704-2-13.

**  Plynová varná doska s viacerými horákmi s max. celkovým príkonom  
12,6 kW, pričom žiadny horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.

***  Pri externom prevedení sa hodnoty uvedené na energetickom  
štítku vzťahujú výhradne na osvetlenie.
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Nástenné odsávače pár
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DA 4228 W Puristic Plus DA 4298 W Puristic Plus
DA 6698 W Puristic  
Edition 6000

Konštrukcia a prevádzkové spôsoby
Nástenný/ostrovný/stropný odsávač pár •/–/– •/–/– •/–/–
Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka • • •
Odťah/cirkulácia/externý •/•/• •/•/• •/•/•
Komfort pri obsluhe
Tlačidlá s LED/dotykové ovládanie na skle •/– •/– –/•
Kovovo-nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu 4 3 3
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover • • •
Akustický balíček/bezpečnostné vypínanie/dobeh 5 alebo 15 min. •/•/• •/•/• •/•/•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie 
tukových/uhlíkových filtrov •/– •/• •/•
Odsávač s motorickým nastavením výšky – – –
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl •/•/• •/•/• •/•/•
Automatická funkcia Con@ctivity C2.0/Con@ctivity 3.0 •/• •/• •/•
Hospodárnosť***
Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie 
mastnôt A++/A A++/A A++/A
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 28,8 26,7 24,6
Jednosmerný motor (DC) • • •
Osvetlenie
Halogénové/LED/ambientné osvetlenie –/•/– –/•/– –/•/–
Počet x W 3 x 3 W 3 x 3 W 3 x 3 W
Výkon pri maximálnom priemere odťahu*
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 390 390 400
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 52/37 52/37 52/37
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 630 630 640
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 64/49 64/49 63/48
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 315 315 315
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 64/49 64/49 63/48
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 460 460 460
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 73/58 73/58 72/57
Technické údaje
Celková výška odsávača v prevedení odťah a externý/cirkulácia v mm 685 – 1 005/– 685 – 1 005/815 – 1 135 710 – 1 030/840 – 1 160
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 1 198 x 62 x 500 898 x 62 x 500 898 x 85 x 500
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky** v mm 450/650 450/650 450/650
Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A 0,09/230/10 0,09/230/10 0,09/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný •/•/– •/•/– •/•/–
Priemer odťahového hrdla v mm 150 150 150
Teleskopický komín/teleskopický držiak pre upevnenie na stenu •/• •/• •/•
Dodávané príslušenstvo
Modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku XKS 3000 Z XKS 3000 Z XKS 3000 Z
Spätná klapka/rozdeľovač vzduchu pre cirkuláciu/aktívny uhlíkový filter •/–/– •/–/– •/–/–
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava na prestavbu na cirkuláciu vzduchu/aktívny uhlíkový filter/
regenerovateľný aktívny uhlíkový filter –/–/– DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R
Redukčné hrdlo z Ø 150 na 125 mm/komín •/– •/– •/–
Diaľkové ovládanie DARC 6 • • •
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406 –/• –/• –/•
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150 •/• •/• •/•
Dekoračné panely sklo/nerez –/– –/– –/–

*  Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, akustický výkon:  
EN 60704-3, akustický tlak: EN 60704-2-13.

**  Plynová varná doska s viacerými horákmi s max. celkovým príkonom  
12,6 kW, pričom žiadny horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.

***  Pri externom prevedení sa hodnoty uvedené na energetickom  
štítku vzťahujú výhradne na osvetlenie.
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Nástenné odsávače pár
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DA 6498 W Pure DA 7198 W Triple
Konštrukcia a prevádzkové spôsoby
Nástenný/ostrovný/stropný odsávač pár •/–/– •/–/–
Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka – –
Odťah/cirkulácia/externý •/•/• •/•/•
Komfort pri obsluhe
Tlačidlá s LED/dotykové ovládanie na skle –/• •/–
Kovovo-nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu 1 1
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover • •
Akustický balíček/bezpečnostné vypínanie/dobeh 5 alebo 15 min. –/•/• –/•/•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie 
tukových/uhlíkových filtrov •/• •/•
Odsávač s motorickým nastavením výšky – –
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl •/•/• •/•/•
Automatická funkcia Con@ctivity C2.0/Con@ctivity 3.0 •/• •/•
Hospodárnosť***
Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie 
mastnôt A++/C A+/B
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 25,1 26,0
Jednosmerný motor (DC) • •
Osvetlenie
Halogénové/LED/ambientné osvetlenie –/•/– –/•/–
Počet x W 2 x 3 W 2 x 3 W
Výkon pri maximálnom priemere odťahu*
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 380 375
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 53/38 60/45
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 610 600
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 64/49 72/57
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 330 265
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 60/46 66/51
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 490 375
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 69/54 75/61
Technické údaje
Celková výška odsávača v prevedení odťah a externý/cirkulácia v mm 550/550 440/440
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 899 x 550 x 530 880 x 440 x 433
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky** v mm 450/650 450/650
Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A 0,09/230/10 0,11/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný •/•/– •/•/–
Priemer odťahového hrdla v mm 150 150
Teleskopický komín/teleskopický držiak pre upevnenie na stenu –/– –/–
Dodávané príslušenstvo
Modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku XKS 3000 Z XKS 3000 Z
Spätná klapka/rozdeľovač vzduchu pre cirkuláciu/aktívny uhlíkový filter •/–/– •/–/–
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava na prestavbu na cirkuláciu vzduchu/aktívny uhlíkový filter/
regenerovateľný aktívny uhlíkový filter –/DKF 25-1/DKF 25-R –/DKF 11-1/DKF 11-R
Redukčné hrdlo z Ø 150 na 125 mm/komín •/DADC 6000 •/DADC 7000
Diaľkové ovládanie DARC 6 • •
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406 –/• –/•
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150 •/• •/•
Dekoračné panely sklo/nerez –/– –/–

*  Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, akustický výkon:  
EN 60704-3, akustický tlak: EN 60704-2-13.

**  Plynová varná doska s viacerými horákmi s max. celkovým príkonom  
12,6 kW, pričom žiadny horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.

***  Pri externom prevedení sa hodnoty uvedené na energetickom  
štítku vzťahujú výhradne na osvetlenie.
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Ostrovné odsávače pár
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie PUR 98 D DA 4208 V D Puristic Varia DA 4248 V D Puristic Varia
Konštrukcia a prevádzkové spôsoby
Nástenný/ostrovný/stropný odsávač pár –/•/– –/•/– –/•/–
Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka • • •
Odťah/cirkulácia/externý •/•/– •/•/• •/–/•
Komfort pri obsluhe
Tlačidlá s LED/dotykové ovládanie na skle •/– •/– •/–
Kovovo-nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu 3 3 6
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover • • •
Akustický balíček/bezpečnostné vypínanie/dobeh 5 alebo 15 min. –/•/– •/•/• •/•/•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie 
tukových/uhlíkových filtrov –/– •/• •/–
Odsávač s motorickým nastavením výšky – • •
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl –/–/– •/•/• •/•/•
Automatická funkcia Con@ctivity C2.0/Con@ctivity 3.0 –/– •/• •/•
Hospodárnosť***
Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie 
mastnôt A/A A+/A A+/A
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 51,8 30,8 30,8
Jednosmerný motor (DC) – • •
Osvetlenie
Halogénové/LED/ambientné osvetlenie –/•/– –/•/– –/•/–
Počet x W 4 x 3 W 4 x 3 W 4 x 3 W
Výkon pri maximálnom priemere odťahu*
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 400 420 420
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 57/39 58/43 58/43
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 650 675 675
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 69/51 70/55 70/55
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 330 290 –
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 66/49 64/49 –/–
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 460 400 –
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 73/56 73/58 –/–
Technické údaje
Celková výška odsávača v prevedení odťah a externý/cirkulácia v mm 690 – 990/750 – 1 060 755 – 1 045/755 – 1 045 755 – 1 045/–
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 898 x 70 x 598 898 x 70 x 598 1 198 x 70 x 698
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky** v mm 450/650 450/650 450/650
Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A 0,23/230/10 0,29/230/10 0,29/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný •/–/– •/–/– •/–/–
Priemer odťahového hrdla v mm 150 150 150
Teleskopický komín/teleskopický držiak pre upevnenie na stenu •/– •/– •/–
Dodávané príslušenstvo
Modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku – XKS 3000 Z XKS 3000 Z
Spätná klapka/rozdeľovač vzduchu pre cirkuláciu/aktívny uhlíkový 
filter •/–/– •/–/– •/–/–
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava na prestavbu na cirkuláciu vzduchu/aktívny uhlíkový filter/
regenerovateľný aktívny uhlíkový filter DUI 32/DKF 12-1/DKF 12-R DUI 32/DKF 12-1/DKF 12-R –/–/–
Redukčné hrdlo z Ø 150 na 125 mm/komín –/– –/– –/–
Diaľkové ovládanie DARC 6 – • •
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406 •/– –/• –/•
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150 •/• •/• •/•
Dekoračné panely sklo/nerez –/– –/– –/–

*  Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, akustický výkon:  
EN 60704-3, akustický tlak: EN 60704-2-13.

**  Plynová varná doska s viacerými horákmi s max. celkovým príkonom  
12,6 kW, pričom žiadny horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.

***  Pri externom prevedení sa hodnoty uvedené na energetickom  
štítku vzťahujú výhradne na osvetlenie.
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Ostrovné odsávače pár
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie
DA 6698 D Puristic Edition 
6000 DA 6708 D Aura Edition 6000

Konštrukcia a prevádzkové spôsoby
Nástenný/ostrovný/stropný odsávač pár –/•/– –/•/–
Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka • •
Odťah/cirkulácia/externý •/•/• –/•/–
Komfort pri obsluhe
Tlačidlá s LED/dotykové ovládanie na skle –/• –/•
Kovovo-nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu 3 2
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover • •
Akustický balíček/bezpečnostné vypínanie/dobeh 5 alebo 15 min. •/•/• –/•/•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie 
tukových/uhlíkových filtrov •/• •/•
Odsávač s motorickým nastavením výšky – –
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl •/•/• •/•/•
Automatická funkcia Con@ctivity C2.0/Con@ctivity 3.0 •/• •/•
Hospodárnosť***
Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie 
mastnôt A++/A C/B
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 32,1 80,6
Jednosmerný motor (DC) • –
Osvetlenie
Halogénové/LED/ambientné osvetlenie –/•/– –/•/–
Počet x W 4 x 3 W 4 x 3 W
Výkon pri maximálnom priemere odťahu*
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 450 –
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 53/38 –/–
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 730 –
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 65/50 –/–
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 330 470
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 64/49 67/53
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 480 620
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 73/58 74/59
Technické údaje
Celková výška odsávača v prevedení odťah a externý/cirkulácia v mm 705 – 1 005/765 – 1 075 –/500 – 1 500
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 898 x 85 x 598 1 000 x 112 x 700
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky** v mm 450/650 450/650
Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A 0,12/230/10 0,16/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný •/–/– –/–/–
Priemer odťahového hrdla v mm 150 –
Teleskopický komín/teleskopický držiak pre upevnenie na stenu •/– –/–
Dodávané príslušenstvo
Modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku XKS 3000 Z XKS 3000 Z
Spätná klapka/rozdeľovač vzduchu pre cirkuláciu/aktívny uhlíkový 
filter •/–/– –/–/•
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava na prestavbu na cirkuláciu vzduchu/aktívny uhlíkový filter/
regenerovateľný aktívny uhlíkový filter DUI 32/DKF 12-1/DKF 12-R –/DKF 21-1/DKF 21-R
Redukčné hrdlo z Ø 150 na 125 mm/komín –/– –/–
Diaľkové ovládanie DARC 6 • •
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406 –/• –/–
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150 •/• –/–
Dekoračné panely sklo/nerez –/– –/–

*  Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, akustický výkon:  
EN 60704-3, akustický tlak: EN 60704-2-13.

**  Plynová varná doska s viacerými horákmi s max. celkovým príkonom  
12,6 kW, pričom žiadny horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.

***  Pri externom prevedení sa hodnoty uvedené na energetickom  
štítku vzťahujú výhradne na osvetlenie.
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Stropné odsávače pár
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DA 2808 DA 2906
Konštrukcia a prevádzkové spôsoby
Nástenný/ostrovný/stropný odsávač pár –/–/• –/–/•
Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka – –
Odťah/cirkulácia/externý •/•/• •/•/•
Komfort pri obsluhe
Tlačidlá s LED/dotykové ovládanie na skle •/– •/–
Kovovo-nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu 2 4
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover • •
Akustický balíček/bezpečnostné vypínanie/dobeh 5 alebo 15 min. –/•/• •/•/•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie 
tukových/uhlíkových filtrov •/• •/•
Odsávač s motorickým nastavením výšky – –
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl •/•/• •/–/•
Automatická funkcia Con@ctivity C2.0/Con@ctivity 3.0 •/• •/–
Hospodárnosť***
Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie 
mastnôt A+/B A+/E
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 27,6 36,1
Jednosmerný motor (DC) • •
Osvetlenie
Halogénové/LED/ambientné osvetlenie –/•/– –/•/–
Počet x W 4 x 3 W 4 x 3 W
Výkon pri maximálnom priemere odťahu*
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 450 450
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 53/38 57/40
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 725 740
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 65/50 69/52
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 335 330
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 62/47 66/49
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 535 480
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 72/57 73/56
Technické údaje
Celková výška odsávača v prevedení odťah a externý/cirkulácia v mm 339/339 310/310
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 880 x 342 x 500 1 100 x 322 x 700
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky** v mm 450/650 450/650
Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A 0,12/230/10 0,14/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný •/•/• •/•/•
Priemer odťahového hrdla v mm 150 150
Teleskopický komín/teleskopický držiak pre upevnenie na stenu –/– –/–
Dodávané príslušenstvo
Modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku XKS 3000 Z XKS 3000 Z
Spätná klapka/rozdeľovač vzduchu pre cirkuláciu/aktívny uhlíkový 
filter •/–/– •/–/–
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava na prestavbu na cirkuláciu vzduchu/aktívny uhlíkový filter/
regenerovateľný aktívny uhlíkový filter DUU 2900/DKF 20-1/– DUU 2900/DKF 20-1/–
Redukčné hrdlo z Ø 150 na 125 mm/komín •/– •/–
Diaľkové ovládanie DARC 6 • •
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406 –/• –/•
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150 •/• •/•
Dekoračné panely sklo/nerez –/– DRP 2900/DRP 2900

*  Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, akustický výkon:  
EN 60704-3, akustický tlak: EN 60704-2-13.

**  Plynová varná doska s viacerými horákmi s max. celkovým príkonom  
12,6 kW, pričom žiadny horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.

***  Pri externom prevedení sa hodnoty uvedené na energetickom  
štítku vzťahujú výhradne na osvetlenie.
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Zabudovateľné panelové odsávače
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DA 3466 DA 3496 DA 3568
Konštrukcia a prevádzkové spôsoby
Panelový odsávač pár • • •
Odťah/cirkulácia/externý •/•/• •/•/• •/•/•
Komfort pri obsluhe
Posuvný spínač/tlačidlá s LED –/• –/• –/•
Kovovo-nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu 1 2 2
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover • • •
Bezpečnostné vypínanie/čas dobehu 5 al. 15 min. •/– •/– •/•
Odsávač s motorickým nastavením výšky – – –
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie 
tukových/uhlíkových filtrov –/– –/– •/•
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl –/–/– –/–/– •/•/•
Automatická funkcia Con@ctivity C2.0/Con@ctivity 3.0 –/– –/– •/•
Hospodárnosť***
Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie 
mastnôt B/B B/B A++/C
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 69,5 69,5 24,5
Jednosmerný motor (DC) – – •
Osvetlenie
Halogénové osvetlenie/LED –/• –/• –/•
Počet x W 2 x 3 W 2 x 3 W 2 x 3 W
Výkon pri maximálnom priemere odťahu*
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 400 400 400
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 56/44 56/44 51/37
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 64/52 64/52 63/49
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 550 550 635
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 280 280 365
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 67/54 67/54 65/51
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 350 350 530
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 72/60 72/60 73/59
Technické údaje
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 595 x 34 x 275 895 x 34 x 275 592 x 37 x 309
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky** v mm 450/650 450/650 450/650
Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A 0,19/230/10 0,19/230/10 0,09/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný •/–/– •/–/– •/•/–
Priemer odťahového hrdla v mm 150 150 150
Dodávané príslušenstvo
Spätná klapka • • •
Diaľkové ovládanie/modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku –/– –/– –/XKS 3000 Z
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku DUU 151 DUU 151 DUU 151
Aktívne uhlíkové filtre DKF 13-1 DKF 13-1 DKF 19-1
Diaľkové ovládanie DARC 6 – – •
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406 •/– •/– –/•
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150 •/• •/• •/•
Montážna súprava pre originálnu nábytkovú lištu DML 400 • • –
Rám pre zabudovanie panelových odsávačov pár DAR 3000 • • –

*  Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, akustický výkon:  
EN 60704-3, akustický tlak: EN 60704-2-13.

**  Plynová varná doska s viacerými horákmi s max. celkovým príkonom  
12,6 kW, pričom žiadny horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.

***  Pri externom prevedení sa hodnoty uvedené na energetickom  
štítku vzťahujú výhradne na osvetlenie.
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Zabudovateľné panelové odsávače
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DA 3598 DA 3668 DA 3698
Konštrukcia a prevádzkové spôsoby
Panelový odsávač pár • • •
Odťah/cirkulácia/externý •/•/• •/•/– •/•/–
Komfort pri obsluhe
Posuvný spínač/tlačidlá s LED –/• –/• –/•
Kovovo-nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu 2 2 2
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover • • •
Bezpečnostné vypínanie/čas dobehu 5 al. 15 min. •/• •/• •/•
Odsávač s motorickým nastavením výšky – • •
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie 
tukových/uhlíkových filtrov •/• •/• •/•
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl •/•/• •/•/• •/•/•
Automatická funkcia Con@ctivity C2.0/Con@ctivity 3.0 •/• •/• •/•
Hospodárnosť***
Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie 
mastnôt A++/C A++/C A++/C
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 25,6 24,5 25,6
Jednosmerný motor (DC) • • •
Osvetlenie
Halogénové osvetlenie/LED –/• –/• –/•
Počet x W 3 x 3 W 2 x 3 W 3 x 3 W
Výkon pri maximálnom priemere odťahu*
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 400 400 400
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 51/37 51/37 51/37
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 63/49 63/49 63/49
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 635 635 635
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 365 365 365
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 65/51 65/51 65/51
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 530 530 530
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 73/59 73/59 73/59
Technické údaje
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 892 x 37 x 309 592 x 37 x 309 892 x 37 x 309
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky** v mm 450/650 450/650 450/650
Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A 0,09/230/10 0,09/230/10 0,09/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný •/•/– •/•/– •/•/–
Priemer odťahového hrdla v mm 150 150 150
Dodávané príslušenstvo
Spätná klapka • • •
Diaľkové ovládanie/modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku –/XKS 3000 Z •/XKS 3000 Z •/XKS 3000 Z
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku DUU 151 DUU 151 DUU 151
Aktívne uhlíkové filtre DKF 19-1 DKF 19-1 DKF 19-1
Diaľkové ovládanie DARC 6 • • •
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406 –/• –/• –/•
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150 •/• •/• •/•
Montážna súprava pre originálnu nábytkovú lištu DML 400 – – –
Rám pre zabudovanie panelových odsávačov pár DAR 3000 – – –

*  Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, akustický výkon:  
EN 60704-3, akustický tlak: EN 60704-2-13.

**  Plynová varná doska s viacerými horákmi s max. celkovým príkonom  
12,6 kW, pričom žiadny horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.

***  Pri externom prevedení sa hodnoty uvedené na energetickom  
štítku vzťahujú výhradne na osvetlenie.
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Zabudovateľné plošné odsávače
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DA 2668 DA 2698 DA 2628
Konštrukcia a prevádzkové spôsoby
Plošný odsávač pár • • •
Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka – – –
Odťah/cirkulácia/externý •/•/• •/•/• •/–/•
Komfort pri obsluhe
Tlačidlá s LED/otočný volič •/– •/– •/–
Kovovo-nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu 2 2 4
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover • • •
Akustický balíček/bezpečnostné vypínanie/dobeh 5 alebo 15 min. –/•/• –/•/• –/•/•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie 
tukových/uhlíkových filtrov •/• •/• •/–
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl •/•/• •/•/• •/•/•
Automatická funkcia Con@ctivity C2.0/Con@ctivity 3.0 •/• •/• •/•
Hospodárnosť***
Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie 
mastnôt A+/A A+/A A+/A
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 28,4 28,6 26,8
Jednosmerný motor (DC) • • •
Osvetlenie
LED • • •
Počet x W 2 x 4,5 W 4 x 3 W 3 x 4,5 W
Výkon pri maximálnom priemere odťahu*
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 365 400 400
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 51/37 51/37 51/37
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 585 640 640
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 64/50 62/48 62/48
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 330 365 –
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 64/49 62/48 –/–
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 490 535 –
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 74/60 74/59 –/–
Technické údaje
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 580 x 64 x 293 880 x 64 x 293 1 180 x 64 x 293
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky** v mm 450/650 450/650 450/650
Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A 0,09/230/10 0,09/230/10 0,09/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný •/•/– •/•/– •/•/–
Priemer odťahového hrdla v mm 150 150 150
Dodávané príslušenstvo
Modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku XKS 3000 Z XKS 3000 Z XKS 3000 Z
Spätná klapka • • •
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku/aktívny uhlíkový 
filter DUU 151/DKF 19-1 DUU 151/DKF 19-1 –/–
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406 –/• –/• –/•
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150 •/• •/• •/•

*  Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, akustický výkon:  
EN 60704-3, akustický tlak: EN 60704-2-13.

**  Plynová varná doska s viacerými horákmi s max. celkovým príkonom  
12,6 kW, pričom žiadny horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.

***  Pri externom prevedení sa hodnoty uvedené na energetickom  
štítku vzťahujú výhradne na osvetlenie.
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Zabudovateľné plošné odsávače
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DA 2558 DA 2578
Konštrukcia a prevádzkové spôsoby
Plošný odsávač pár • •
Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka • •
Odťah/cirkulácia/externý •/•/• •/•/•
Komfort pri obsluhe
Tlačidlá s LED/otočný volič •/– •/–
Kovovo-nerezové tukové filtre vhodné do umývačky riadu 1 2
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover • •
Akustický balíček/bezpečnostné vypínanie/dobeh 5 alebo 15 min. –/•/• –/•/•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie 
tukových/uhlíkových filtrov •/• •/•
Inteligentná domácnosť
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl •/•/• •/•/•
Automatická funkcia Con@ctivity C2.0/Con@ctivity 3.0 •/• •/•
Hospodárnosť***
Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie 
mastnôt A/B A/B
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 51,7 51,7
Jednosmerný motor (DC) – –
Osvetlenie
LED • •
Počet x W 2 x 3 W 2 x 3 W
Výkon pri maximálnom priemere odťahu*
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 360 360
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 56/41 56/41
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 600 600
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 67/52 67/52
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 320 320
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 63/48 63/48
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 530 530
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 72/57 72/57
Technické údaje
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 532 x 50 x 372 702 x 50 x 402
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky** v mm 450/650 450/650
Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A 0,23/230/10 0,23/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný •/•/– •/•/–
Priemer odťahového hrdla v mm 150 150
Dodávané príslušenstvo
Modul Con@ctivity 2.0 pre varnú dosku XKS 3000 Z XKS 3000 Z
Spätná klapka • •
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku/aktívny uhlíkový 
filter DUU 151/DKF 15-1 DUU 151/DKF 15-1
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406 –/• –/•
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150 •/• •/•

*  Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, akustický výkon:  
EN 60704-3, akustický tlak: EN 60704-2-13.

**  Plynová varná doska s viacerými horákmi s max. celkovým príkonom  
12,6 kW, pričom žiadny horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.

***  Pri externom prevedení sa hodnoty uvedené na energetickom  
štítku vzťahujú výhradne na osvetlenie.
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Výsuvné odsávače pár
Prehľad prístrojov

Typ/predajné označenie DA 6890
Konštrukcia a prevádzkové spôsoby
Výsuvný odsávač pár •
Odťah/cirkulácia/externý •/•/–
Komfort pri obsluhe
Tlačidlá s LED/dotykové ovládanie na skle –/•
Dobeh 15 min. •
Kovové tukové filtre (vhodné do umývačky riadu) 2
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover –
Bezpečnostné vypínanie •
Počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukových filtrov •
Odsávač s motorickým nastavením výšky •
Hospodárnosť***
Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie 
mastnôt C/D
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 109,9
Osvetlenie
Halogénové osvetlenie/LED –/•
Počet x W 48 x 0,15 W
Funkcia tlmeného osvetlenia •
Výkon pri maximálnom priemere odťahu*
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 450
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 60/47
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 710
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 69/56
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 435
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 64/51
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 640
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 74/61
Technické údaje
Celková výška odsávača v prevedení odťah a externý/cirkulácia v mm 1 051/1 051
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 916 x 646 x 361
Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A 0,28/230/10
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný/nadol •
Priemer odťahového hrdla v mm 150
Optimálna kombinácia s varnou doskou KM 6381, KM 6699
Dodávané príslušenstvo
Spätná klapka/rozdeľovač vzduchu pre cirkuláciu/aktívny uhlíkový 
filter –/–/–
Príslušenstvo na dokúpenie
Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku/aktívny uhlíkový 
filter DUU 151/DKF 22-1
Súprava na prestavbu na externú prevádzku DEXT 6890 •
Riadiaci modul DSM 400/DSM 406 –/–
Tlmič hluku DASD 150/odťahová rúra do steny DMK 150 •/•
Dekoračné panely sklo/nerez –/–

*  Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, akustický výkon:  
EN 60704-3, akustický tlak: EN 60704-2-13.

**  Plynová varná doska s viacerými horákmi s max. celkovým príkonom  
12,6 kW, pričom žiadny horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.

***  Pri externom prevedení sa hodnoty uvedené na energetickom  
štítku vzťahujú výhradne na osvetlenie.
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Range Cooker
Voľne stojace prístroje na varenie, ktoré 
pozostávajú z rúry na pečenie a varnej 
dosky. Rúry na pečenie sú vždy elektrické 
a varná doska môže byť plynová alebo 
elektrická.

Dizajnové dvierka Range pre umývačky 
riadu
Pomocou dekoračných panelov s dizajnom 
radu Range môžete zladiť každú plne 
integrovanú umývačku riadu Miele.

Range Hood
Pre každý prístroj Range Cooker a Range 
Top Vám ponúkame optimálne prispôso-
bený odsávač pár. Môžete si vybrať medzi 
výrazným nástenným odsávačom pár a 
zabudovateľným plošným odsávačom pár, 
ktorý sa dá perfektne integrovať do Vašej 
kuchynskej linky.

S kuchynskými spotrebičmi Ranges máte k dispozícii produkty, ktoré sú tvarom, materiálmi 
a funkčnosťou perfektne vzájomne zladené. Rad produktov Miele Ranges obsahuje prístroje 
Range Cooker, Range Top a Range Hood, pričom na výber máte šírku 76 cm, 93 cm 
a 122 cm.

Na nasledujúcich stránkach objavte dokonalosť na najvyššej úrovni.

Prístroje Ranges
Dizajn a technológia najvyššej kvality

Zmeny sú vyhradené.
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PureLine je základným dizajnovým prvkom 
modernej kuchyne, v ktorej sa kladie dôraz 
na minimum materiálov. Vysoký podiel skla 
v dizajnovom rade PureLine vytvára ničím 
nerušený celkový dojem. Typickými znakmi 
prístrojov sú nerezové horizontálne prvky 
a dominantná rukoväť, ktorá akoby sa 
vznášala pred tmavým čiernym sklom 
prístroja.

Prístroje Ranges v kombinácii s PureLine
Flexibilný tvar, funkcia a vybavenie
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M Touch - inovatívne ovládanie
Intuitívne ovládanie s presnými ovládacími prvkami

S moderným displejom M Touch dosiahnete svoj cieľ pohodlnejšie 
a rýchlejšie: ovládanie displeja M Touch je jednoduché a zrozumi-
teľné. Intuitívne potiahnutie prsta po displeji Vás rýchlo privedie 
k želanej voľbe. Či už chcete spustiť prevádzkový režim, napr. horúci 
vzduch plus, alebo jeden zo svojich obľúbených programov, displej 
je prehľadný s jednoducho ovládateľnými senzorovými tlačidlami.

Pohyblivý panel
Len čo sa prístroj zapne alebo sa stlačí niektoré senzorové tlačidlo, 
automaticky sa vysunie ovládací panel. Displej M Touch je tak 
možné optimálne sledovať a obsluhovať. Na dosiahnutie hladkej 
prednej časti prístroja je ovládací panel možné vo vypnutom stave 
opäť zasunúť.

Podsvietené otočné voliče
Elegantne podsvietené otočné voliče Vás neustále informujú 
o aktívnych nastaveniach, sú však aj dizajnovým prvkom značky 
Miele. Otočné voliče majú rovnako aj bezpečnostnú funkciu – podľa 
osvetlenia môžete vidieť, či bol horák po dokončení varenia vypnutý.
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Komfortná otočná rukoväť
Komfortné otváranie a zatváranie: ergono-
mická otočná rukoväť uľahčuje ovládanie 
dvierok prístroja.

Rýchloohrev
Expresná rýchlosť pre tých, čo sa poná-
hľajú: kto má často na varenie málo času, 
mimoriadne ocení tento program.

Pyrolýza a PyroFit
Menej čistenia: automatické samočistenie 
ohrevného priestoru a príslušenstva pri 
vysokých teplotách.

Aké vlastnosti uprednostňujete?
Prednosti prístrojov Miele Range Cooker

1)  S patentovaným sacím zariadením, 
patent: EP 2 190 295 B1

2) Patent: EP 1 985 983 B1

Klimatické pečenie1)

Každá potravina kladie iné 
požiadavky na svoju individuálnu prípravu. 
Dokázať pri varení, či pečení celkom rozvi-
núť typické arómy do plnej chuti, to je 
umenie. Napríklad doteraz bolo pečenie 
perfektného chleba a žemlí výsadou peká-
rov. Pomocou funkcie klimatického pečenia 
sa Vám teraz podarí upiecť chlieb a žemle 
ako priamo od pekára. Zvýšenie vlhkosti 
vzduchu v ohrevnom priestore sa postará 
o najlepšie výsledky pečenia: voňavý, 
nadýchaný chlieb s lesklou, chrumkavou 
kôrkou; pečivo a croissanty čerstvé ako 
z pekárne; jemné šťavnaté mäso s chutnou 
hnedastou kôrkou; perfektne nadýchané 
nákypy; lahodné suflé a mnoho iných 
delikates.

Bezkáblový pokrmový 
teplomer2)

Už viac nemusíte kontrolovať: ukazovateľ 
zostávajúceho času Vás presne informuje, 
kedy je mäso, ryby, či hydina upečené.

Funkcia Crisp
Pre chrumkavé zhnednutie: 

mnohé potraviny, napr. pizza alebo hra-
nolky, sa podaria lepšie pri pečení suchým 
vzduchom.
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Význam symbolov
Miele Range Cooker

Prístroje Miele disponujú rozličnými 
funkciami a vlastnosťami. Najdôle-
žitejšie z nich sú uvedené priamo 
pod výrobkom v podobe symbo-
lov, aby bolo na pohľad možné 
odlíšenie.

Z dôvodu rýchlejšieho prehľadu 
nájdete na tejto strane stručné 
vysvetlenie všetkých použitých 
symbolov.

Výsuvné pojazdy FlexiClip
Symbol uvádza, či je prístroj 
vybavený výsuvnými pojazdami.

 Výsuvné pojazdy pre flexibilnú a 
bezpečnú obsluhu roštov.

Automatické programy 
Symbol uvádza, či prístroj dispo-
nuje automatickými programami.

Nenáročná a plne automatická 
príprava rôznych pokrmov.

Pokrmový teplomer
Symbol uvádza, či je prístroj 
vybavený pokrm. teplomerom.

Na stupeň presné pečenie.

Komfortná rukoväť
Symbol uvádza, či je prístroj 
vybavený komfortnou rukoväťou.

 Ergonomická otočná rukoväť 
uľahčuje otváranie a zatváranie 
dvierok prístroja.

Ovládanie
Symbol uvádza, akým typom 
ovládania je prístroj vybavený.

Intuitívne dotykové ovládanie M 
Touch.

  

Ohrevný priestor
 Symbol uvádza veľkosť úžitkového 
objemu ohrevného priestoru. 

 Sporáky Range Cooker majú 
objem ohrevného priestoru 122-
150 litrov.

MulitLingua
Symbol uvádza, či je prístroj 
vybavený jazykovým menu.

Multi-talent: na displeji si môžete 
zvoliť jazyk z niekoľkých možností, 
ktoré prístroj ponúka.

Komfort pri údržbe
Symbol uvádza, akým spôsobom 
sa prístroj čistí.

Ohrevný priestor a príslušenstvo 
sú po pyrolýze žiarivo čisté.

Klimatické pečenie
Symbol uvádza, či je prístroj 
vybavený klim. pečením.

 Kombinácia prevádzkového 
spôsobu s vlhkosťou. V závislosti 
na výbave existujú rôzne 
možnosti.
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Typ/predajné označenie HR 1956 G
Vyhotovenie a spôsob ohrevu
Šírka prístroja 122 cm
Elektrický/kombinovaný –/•
Dizajn
Displej: rúra na pečenie/rúra na pečenie s mikrovlnkou M Touch/M Touch
Používateľské výhody rúry na pečenie a rúry na pečenie s 
mikrovlnkou
Stupne výkonu mikrovlnky vo W 80/150/300/450/600/850/1000
Bezkáblový pokrmový teplomer/pokrmový teplomer •/•
Motor otočného grilu •
Prevádzkové spôsoby rúry na pečenie a rúry na pečenie s 
mikrovlnkou
Horúci vzduch plus/intenzívne pečenie/zapekanie/rozmrazovanie •/•/•/•
Horný a spodný ohrev/spodný ohrev/horný ohrev •/•/•
Malý gril/veľký gril/gril s cirkuláciou •/•/•
Klimatické pečenie/automatické pečenie/príprava pri nízkej teplote •/•/•
Mikrovlnka/s horúcim vzduchom plus/s automatickým pečením •/•/•
Mikrovlnka s grilom/s grilom s cirkuláciou •/•
Používateľské výhody a prevádzkové spôsoby nahrievača
Nahrievanie riadu/udržiavanie teploty jedál/príprava pri nízkej teplote •/•/•
Vybavenie varnej dosky
Druh plynu Zemný plyn H/E
Počet extra silných horákov x výkon vo W –
Počet silných horákov x výkon vo W 1 x 3300
Počet normálnych horákov x výkon vo W 4 x 2300
Funkcia pozvoľného varenia/GasStop/ReStart •/•/•
Počet platní x výkon vo W 1 x 4600
Šírka x hĺbka platne v mm 258 x 434
Počet indukčných varných zón/varných zón Vario –/–
Booster/TwinBooster/funkcia udržiavania teploty –/–/–
Komfort pri obsluhe
MultiLingua •
Kovové voliče/osvetlenie voličov •/•
Ergonomická otočná rukoväť/motorický otočný ovládací panel •/•
Kuchynský budík/automatické vypnutie/programovanie dĺžky trvania 
varenia •/•/•
Vlastné programy/individuálne nastavenia 20/•
Funkcia Popcorn/Quick mikrovlnka •/•
Dvierka prístroja
Dvierka CleanGlass/tlmenie dvierok rúry na pečenie •/•
Ohrevný priestor
Objem ohrevného priestoru rúry na pečenie v l/rúry na pečenie s 
mikrovlnkou 84/43
Komfort pri údržbe
Nerezová čelná strana s povrchovou úpravou CleanSteel •
Úprava PerfectClean a ľanová štruktúra v rúre na pečenie s mikrovlnkou •
Rúra na pečenie s pyrolýzou/katalyzátor s ohrevom •/•
Smaltovaný nosič riadu, vhodný do umývačku riadu •
Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D) B
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná strana •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania/dverný spínač •/•/•
Technické údaje
Rozmery prístroja v mm (š x v x h) 1 220 x 900 – 950 x 698
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 8,6/230/16
Dodávané príslušenstvo
Univerzálny plech s úpravou PerfectClean 1
Rošt na pečenie s úpravou PerfectClean/PyroFit/s výsuvným systémom 1/3/–
Ochranný plech proti odstrekovaniu s úpravou PerfectClean/
sklenená misa 1/2
Plnovýsuvy FlexiClip s úpravou PyroFit 2

Sporáky Range Cooker
Prehľad prístrojov
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Typ/predajné označenie HR 1936 G
Vyhotovenie a spôsob ohrevu
Šírka prístroja 92 cm
Elektrický/kombinovaný –/•
Dizajn
Displej rúra na pečenie/rúra na pečenie s mikrovlnkou M Touch/–
Používateľské výhody rúry na pečenie a rúry na pečenie s 
mikrovlnkou
Stupne výkonu mikrovlnky vo W –
Bezkáblový pokrmový teplomer/pokrmový teplomer •/–
Motor otočného grilu •
Prevádzkové spôsoby rúry na pečenie a rúry na pečenie s 
mikrovlnkou
Horúci vzduch plus/intenzívne pečenie/zapekanie/rozmrazovanie •/•/•/•
Horný a spodný ohrev ohrev/spodný ohrev/horný ohrev •/•/•
Malý gril/veľký gril/gril s cirkuláciou •/•/•
Klimatické pečenie/automatické pečenie/príprava pri nízkej teplote •/•/•
Automatické programy/špeciálne použitie –/•
Mikrovlnka/s horúcim vzduchom plus/s automatickým pečením –
Mikrovlnka s grilom/s grilom s cirkuláciou –
Používateľské výhody a prevádzkové spôsoby nahrievača
Nahrievanie riadu/udržiavanie teploty jedál/príprava pri nízkej teplote –/–/–/–
Vybavenie varnej dosky
Počet extra silných horákov x výkon vo W 1/4 100
Počet silných horákov x výkon vo W 1/3 300
Počet normálnych horákov x výkon vo W 2/2 300
Funkcia pozvoľného varenia/GasStop/ReStart •/•/•
Počet platní x výkon vo W/šírka x hĺbka platne v mm 1 x 4 600/258 x 434
Zemný plyn/LPG •/–
Počet indukčných varných zón/varných zón Vario –/–
Komfort pri obsluhe
Kovové voliče/osvetlenie voličov •/•
Ergonomická otočná rukoväť/motorický otočný ovládací panel •/•
Kuchynský budík/automatické vypnutie/programovanie dĺžky trvania 
varenia •/•/•
Vlastné programy/individuálne nastavenia •/•
Funkcia Popcorn/Quick mikrovlnka –
Dvierka prístroja
Dvierka CleanGlass/tlmenie dvierok rúry na pečenie •/•
Ohrevný priestor
Objem ohrevného priestoru 150
Komfort pri údržbe
Nerezová čelná strana s povrchovou úpravou CleanSteel •
Úprava PerfectClean a ľanová štruktúra v rúre na pečenie s mikrovlnkou –
Rúra na pečenie s pyrolýzou/katalyzátor s ohrevom •/•
Smaltovaný nosič riadu, vhodný do umývačku riadu •
Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D) B
Bezpečnosť
Systém ochladzovania prístroja a vlažná čelná strana •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania/dverný spínač •/•/•
Technické údaje

Rozmery prístroja v mm (š x v x h)
914 (–2 mm) x 902 – 940 x 692 
(–2 mm)

Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 4,7/230/3 x 16
Dodávané príslušenstvo
Univerzálny plech s úpravou PerfectClean 1
Rošt na pečenie s úpravou PerfectClean/PyroFit/s výsuvným systémom –/1/2
Ochranný plech proti odstrekovaniu s úpravou PerfectClean/
sklenená misa 1/–
Plnovýsuvy FlexiClip s úpravou PyroFit –

Sporáky Range Cooker
Prehľad prístrojov
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Typ/predajné označenie HR 1622
Vyhotovenie a spôsob ohrevu
Šírka prístroja v palcoch 76 cm
Rúra na pečenie/varná doska elektro/indukčný
Dizajn
Displej rúra na pečenie/rúra na pečenie s mikrovlnkou M Touch/–
Používateľské výhody rúry na pečenie a rúry na pečenie s 
mikrovlnkou
Stupne výkonu mikrovlnky vo W –
Bezkáblový pokrmový teplomer/pokrmový teplomer •/–
Motor otočného grilu •
Prevádzkové spôsoby rúry na pečenie a rúry na pečenie s 
mikrovlnkou
Horúci vzduch plus/intenzívne pečenie/zapekanie/rozmrazovanie •/•/•/•
Horný a spodný ohrev/spodný ohrev/horný ohrev •/•/•
Malý gril/veľký gril/gril s cirkuláciou •/•/•
Klimatické pečenie/automatické pečenie/príprava pri nízkej teplote •/•/•
Automatické programy/špeciálne použitie –/•
Mikrovlnka/s horúcim vzduchom plus/s automatickým pečením –
Mikrovlnka s grilom/s grilom s cirkuláciou –
Vybavenie varnej dosky
Počet indukčných varných zón 4
Vzadu vľavo 100 – 160 mm Ø, 1 400 W, Booster 2 200 W •
Vpredu vľavo 180 – 280 mm Ø, 2 550 W 
rovnako TwinBooster 3 000/3 700 W •
Vzadu vpravo 160 – 230 mm Ø, 2 300 W 
rovnako TwinBooster 3 000/3 700 W •
Vpredu vpravo 140 – 200 mm Ø, 1 850 W, Booster 3 000 W •
Komfort pri obsluhe
Kovové voliče/osvetlenie voličov •/•
Ergonomická otočná rukoväť/motorický otočný ovládací panel •/•
Kuchynský budík/automatické vypnutie/programovanie dĺžky trvania 
varenia •/•/•
Funkcia udržiavania teploty •
Vlastné programy/individuálne nastavenia •/•
Funkce Popcorn/Quick mikrovlna –
Dvierka prístroja
Dvierka CleanGlass/tlmené zatváranie dvierok rúry •/•
Ohrevný priestor
Objem ohrevného priestoru 122
Komfort pri údržbe
Nerezová čelná stena s povrchom CleanSteel •
Rúra na pečenie s mikrovlnkou s ohrevným priestorom PerfectClean –
Rúra na pečenie s pyrolýzou/vyhrievaný katalyzátor •/•
Emailované nosiče riadu vhodné do umývačky –
Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ - D) B
Bezpečnosť
Systém chladenia prístroja s vlažnou čelnou stenou •
Bezpečnostné vypínanie/zablokovanie sprevádzkovania/spínač 
dvierok •/•/•
Integrovaný ochladzovací ventilátor •
Ukazovateľ zostatkového tepla pre každú varnú zónu •
Technické údaje

Rozmery prístroja v mm (š x v x h)
762 (–2 mm) x 902 – 940 x 692 
(–2 mm)

Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 12/230/3 x 20
Dodávané príslušenstvo
Univerzálny plech s úpravou PerfectClean 1
Rošt na pečenie s úpravou PerfectClean/PyroFit/s výsuvným systémom –/1/2
Ochranný plech proti odstrekovaniu s úpravou PerfectClean/
sklenená misa 1/–
Plnovýsuvy FlexiClip s úpravou PyroFit –

Sporáky Range Cooker
Prehľad prístrojov
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Vhodné riešenie do každej domácnosti 
Prevedenie odsávačov Miele Range Hood

Kuchynské spotrebiče radu Miele Range 
v kombinácii s odsávačmi pár Miele Range 
Hood tvoria svojou formou a funkciou 
perfektnú jednotku. Miele Range Hood sú 
k dispozícii ako dekoračné nástenné odsá-
vače pár a ako zabudovateľné plošné 
odsávače pár. Použitie odsávača pár Range 
Hood so špeciálnym tukovým filtrom 
z kvalitnej ušľachtilej ocele sa odporúča 
z dôvodu vzájomne prispôsobeného vyso-
kého výkonu kuchynských spotrebičov 
a odsávačov pár Range Hood.

Range Hood – nástenné odsávače pár

Range Hood – zabudovateľné plošné 
odsávače pár
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Pri varení a predovšetkým pri smažení vznikajú výpary, tvorené 
zmesou vodnej pary, čiastočiek tuku a pachov. Ak sa vzduch v 
kuchyni neodsáva alebo nefiltruje, výpary zostávajú v miestnosti 
a zaťažujú jej klímu. Kuchynský nábytok, tapety, nátery atď. trvalo 
trpia, pretože sa na nich usádza mastnota a výpary. Na efektívne 
čistenie vzduchu sú k dispozícii dve možnosti: prevádzka s odťahom 
a cirkuláciou vzduchu. Tieto prevádzkové režimy ponúkajú špeciálne 
výhody, ale aj obmedzenia. To, ktorý prevádzkový režim je pre Vás 
tou najlepšou voľbou, závisí od viacerých faktorov, ktoré Vám vysvet-
líme v nasledujúcom texte.

Odsávače s odťahom vzduchu – vysoko efektívne
Odsávače s odťahom vzduchu odsávajú výpary z varenia a pomo-
cou tukového filtra odfiltrujú čiastočky mastnoty. Filtrovaný vzduch 
je cez odťahové potrubie vedený z kuchyne von. S filtrovaným 
vzduchom sa z kuchyne odvádzajú pachy a tiež nadbytočná vlhkosť. 
Na odvádzane odpadového vzduchu von potrebujú odsávače s 
odťahom vzduchu otvor v stene alebo strešný výpustný otvor. 
Súčasne sa musí privádzať čerstvý vzduch, napr. cez otvorené okno. 
Odsávač pár v prevádzke s odťahom vzduchu sa odporúča hlavne 
nad plynovú varnú dosku a pri častom používaní fritézy, grilu alebo 
woku. Tieto prístroje spôsobujú vysoké zaťaženie teplom, mastnotou 
a parami, ktoré sa najefektívnejšie odvádzajú v prevádzke s odťahom 
vzduchu. Navyše sa k plynovej varnej doske privádza s čerstvým 
vzduchom aj kyslík potrebný na horenie.

Odťah vzduchu s externým ventilátorom - účinný a tichý
Odťah vzduchu je dostupný aj v kombinácii s externým ventilátorom, 
ktorý sa namontuje mimo odsávača pár, napr. na vonkajšiu stenu 
alebo na strechu. Vďaka externej montáži sa dá hluk ventilátora 
presunúť na miesto, kde pôsobí menej rušivo. Hlučnosť bez-
prostredne v odsávači sa tak zníži na minimum. Pre výraznú reduk-
ciu hlučnosti sa odporúča dĺžka odťahu minimálne 5 – 7 metrov. To, 
či môžete použiť externý ventilátor, závisí od priestorových pomerov 
vo Vašej kuchyni, usporiadania vedenia odťahu a od odsávača pár.

Odsávače s cirkulačnou prevádzkou – jednoduché a energe-
ticky výhodné
Odsávače s cirkulačnou prevádzkou nasávajú výpary z varenia a 
filtrujú tukové a pachové čiastočky. Vyčistený vzduch sa odvádza 
naspäť do miestnosti. Dochádza tak k cirkulácii vzduchu v uzavretej 
miestnosti. Odsávače s cirkulačnou prevádzkou nepotrebujú odťa-
hové rúry, otvory v stene ani strešné výpustné otvory. Vďaka tomu je 
montáž v porovnaní s odsávačmi s odťahom vzduchu jednoduchšia 
a častokrát len takto možná (napr. výškové budovy). Odsávač s 
cirkulačnou prevádzkou sa dobre hodí na použitie nad elektrickú 
varnú dosku. Nad plynovú varnú dosku, kde vzniká veľké teplo, by 
sa mal podľa možnosti použiť odsávač s odťahom vzduchu.

Výkonná technológia do Vašej kuchyne
Prevádzkové spôsoby prístrojov Miele Range Hood
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Otočné voliče
Tvarovo pekné a funkčné: kovové otočné 
voliče dopĺňajú harmonický dizajn odsáva-
čov Range Hood.

Snímač teploty
Ochrana pred vysokým nárastom teploty: 
v prípade potreby sa odsávač automaticky 
prepne na najvýkonnejší stupeň.

Made in Germany
Knowhow a remeselné umenie: v každom 
odsávači sa skrýva kus umeleckého diela, 
od vývoja až po výrobu.

LED osvetlenie
Ekologické a s extrémne dlhou životnosťou: 
vďaka 4 x 2 W bude varná doska rovno-
merne osvetlená teplým svetlom.

Miele CleanCover
Ochrana a jednoduché čistenie: uzavretý 
hladký povrch vnútra odsávača chráni pred 
kontaktom s elektronikou a motorom.

Tukové filtre vhodné do umývačky riadu
Kvalitné nerezové tukové filtre Miele sú 
extrémne efektívne pri odsávaní výparov, 
absorbovaní zápachov a filtrovaní tukov. 
Odlúčený tuk sa hromadí v jednoducho 
odnímateľnom zachytávacom žľabe. Tukové 
filtre sa dajú pohodlne a komfortne umývať 
v umývačke riadu a k tomu majú mimo-
riadne dlhú životnosť.

Aké vlastnosti uprednostňujete?
Prednosti odsávačov Range Hood
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Energetická účinnosť
 Symbol uvádza, do akej triedy 
energetickej účinnosti prístroj 
patrí.

Symbol uvádza konkrétne zarade-
nie do triedy energetickej 
účinnosti.

Prepážkový filter
Symbol uvádza, či je prístroj 
vybavený prepážkovým filtrom.

Prepážkový filter je vhodný na 
umývanie v umývačke riadu

LED osvetlenie
Symbol uvádza, či je prístroj 
vybavený LED osvetlením.

Pre optimálne osvetlenie celej 
varnej dosky

Význam symbolov
Miele Range Hood

Prístroje Miele disponujú rozličnými 
funkciami a vlastnosťami. Najdôle-
žitejšie z nich sú vždy uvedené vo 
forme symbolov pod daným pro-
duktom, aby ste mali o nich lepší 
prehľad.

Na tejto stránke nájdete vysvetlivky 
k symbolom najdôležitejších funk-
cií a vlastností odsávačov Range 
Hood.
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Typ/predajné označenie DAR 1225 DAR 1235 DAR 1255
Prevedenie a prevádzkové spôsoby
Nástenný odsávač/zabudovateľný plošný odsávač pár •/– •/– •/–
Odťah/cirkulácia/externý •/•/• •/•/• •/•/•
Komfort pri obsluhe
Otočný volič • • •
Stupne výkonu (počet bez intenzívneho stupňa) 3 3 3
Intenzívny stupeň • • •
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover • • •
Počet nerezových prepážkových filtrov vhodných do umývačky 2 3 4
Žliabok na zachytávanie tuku vhodný do umývačky riadu • • •
Snímač teploty • • •
Hospodárnosť***
Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie mastnôt B/C B/C B/C
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 66 68 69,5
Osvetlenie
LED • • •
Počet x W 2 x 3 W 3 x 3 W 4 x 3 W
Výkon pri maximálnom priemere odťahu*
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 400 400 400
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 54/40 54/40 54/40
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 650 650 650
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 67/53 67/53 67/53
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 400 400 400
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 59/44 59/44 59/44
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 650 650 650
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 71/57 71/57 71/57
Technické údaje
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 760 x 457 x 611 913 x 457 x 611 1 219 x 457 x 611
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky** v mm 450/650 450/650 450/650
Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A 0,206/230/15 0,209/230/15 0,210/230/15
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný •/–/– •/–/– •/•/•
Priemer odťahového hrdla v mm 150 150 150
Dodávané príslušenstvo
Spätná klapka • • •
Príslušenstvo na dokúpenie
Komínový kryt (v: 152 mm) – – DRDC 4806
Komínový kryt (v: 305 mm) – – DRDC 4812
Komínový kryt (v: 457 mm) – – DRDC 4818
Komínový kryt (v: 610 mm) – – DRDC 4824
Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku – – –
Zadný panel (š: 760 mm) RBS 30 – –
Zadný panel (š: 913 mm) – RBS 36 –
Zadný panel (š: 1 218 mm) – – RBS 48
Aktívne uhlíkové filtre – – –

Odsávače Range Hood
Prehľad prístrojov

*  Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, akustický výkon:  
EN 60704-3, akustický tlak: EN 60704-2-13.

**  Plynová varná doska s viacerými horákmi s max. celkovým príkonom  
12,6 kW, pričom žiadny horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.

***  Pri externom prevedení sa hodnoty uvedené na energetickom  
štítku vzťahujú výhradne na osvetlenie.
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Typ/predajné označenie DAR 1155
Prevedenie a prevádzkové spôsoby
Nástenný odsávač/zabudovateľný plošný odsávač pár –/•
Odťah/cirkulácia/externý •/•/•
Komfort pri obsluhe
Otočný volič •
Stupne výkonu (počet bez intenzívneho stupňa) 3
Intenzívny stupeň •
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover •
Počet nerezových prepážkových filtrov vhodných do umývačky 4
Žliabok na zachytávanie tuku vhodný do umývačky riadu •
Snímač teploty •
Hospodárnosť***
Trieda energetickej účinnosti (A++ – E)/trieda účinnosti filtrácie mastnôt B/C
Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok 69,5
Osvetlenie
LED •
Počet x W 4 x 3 W
Výkon pri maximálnom priemere odťahu*
Odťah (nie pri externom prevedení)
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 400
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 54/40
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 650
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 67/53
Cirkulácia
Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 400
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 59/44
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) 650
Akustický výkon (dB(A) re1pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa) 71/57
Technické údaje
Šírka/výška/hĺbka tela odsávača v mm 1 155 x 449 x 579
Minimálna vzdialenosť od elektrickej/plynovej varnej dosky** v mm 450/650
Celkový príkon vo W/napätie vo V/istenie v A 0,21/230/15
Pokyny pre montáž
Odťah nahor/dozadu/bočný •/•/•
Priemer odťahového hrdla v mm 150
Dodávané príslušenstvo
Spätná klapka •
Príslušenstvo na dokúpenie
Komínový kryt (v: 152 mm) –
Komínový kryt (v: 305 mm) –
Komínový kryt (v: 457 mm) –
Komínový kryt (v: 610 mm) –
Súprava pre prestavbu na cirkulačnú prevádzku –
Zadný panel (š: 760 mm) –
Zadný panel (š: 913 mm) –
Zadný panel (š: 1 218 mm) RBS 48
Aktívne uhlíkové filtre –

Odsávače Range Hood
Prehľad prístrojov

*  Normy pre výkon prúdenia vzduchu: EN 61591, akustický výkon:  
EN 60704-3, akustický tlak: EN 60704-2-13.

**  Plynová varná doska s viacerými horákmi s max. celkovým príkonom  
12,6 kW, pričom žiadny horák nemá príkon vyšší ako 4,5 kW.

***  Pri externom prevedení sa hodnoty uvedené na energetickom  
štítku vzťahujú výhradne na osvetlenie.



177

O
ds

áv
ač

e 
M

ie
le

 R
an

ge
 H

oo
d



178

Milujete arómu perfektne pripravenej kávy? Miele Vám ponúka 
rozmanitý sortiment vynikajúcich kávovarov. Každý si vyberie: 
ambiciózny laický barista, fanúšik mliečnej peny, či milovník exkluzív-
nych variácií Nespressa. Konečne nemusíte kvôli Vašim obľúbeným 
nápojom chodiť do kaviarne, ale môžete si ich vychutnávať u Vás 
doma. Kedykoľvek, úplne jednoducho – s Miele.

Radi oddychujete a vychutnávate si pritom šálku expresa, kávy, 
kapučína alebo latte macchiata? Potom ste na správnom mieste.

Doprajte si nezabudnuteľný zážitok v podobe kvalitnej kávy!
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Voľne stojace kávovary so systémom na zrnkovú kávu
Voľne stojace kávovary Miele si môžete umiestniť prakticky kdekoľ-
vek v kuchyni, ale napr. aj v obývačke či zimnej záhrade, jednoducho 
kdekoľvek si chcete stlačením tlačidla vychutnať voňavú kávu.

Vyberte si medzi puristickou sériou CM7 s ovládaním CM-Touch 
alebo kompaktnými prístrojmi CM6 a CM5 s ovládaním 
DirectSensor.

Zabudovateľné kávovary so systémom na zrnkovú kávu
Kávovar sa dá perfektne zabudovať do 45 cm vysokého výklenku 
vo vysokej skrinke. V kombinácii s inými zabudovateľnými prístrojmi 
Miele, či už vertikálne alebo horizontálne, vznikne homogénny 
vzhľad. Tento zabudovateľný prístroj sa voliteľne dodáva s prípojkou 
na prívod čerstvej vody.

Vybavený pevným pripojením na vodu je kávovar vždy pripravený 
na prevádzku. Je priamo napojený na vodovodnú sieť. Tým odpadá 
ručné plnenie zásobníka na vodu.

Miele Vám ponúka na výber najrôznejšie prevedenia a veľkosti. 
Tu nájdete perfektné kávovary pre Vašu kuchyňu – vždy v najlepšej 
kvalite Miele. V ponuke sú kávovary v dvoch osvedčených systé-
moch prípravy. Nech sa rozhodnete pre ktorýkoľvek zo systémov 
– Miele sa postará o dokonalý pôžitok z kávy.

Kávovary na zrnkovú kávu
Chceli by ste zo všetkých kávových zŕn sveta zistiť, ktoré sú vašimi 
najoblúbenejšími? Vychutnať arómu čerstvo namletých kávových 
zŕn? Potom je tento systém Miele pre Vás to najsprávnejšie. Tu 
môžete všetky parametre prístroja perfektne prispôsobiť zrnkám 
a Vašej chuti.

Aký druh prístroja si želáte?
Prevedenia a systémy prípravy u kávovarov Miele
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Aký typ prístroja si želáte?
Prevedenia a systémy prípravy u kávovarov Miele

Kávovar so systémom Nespresso
Uprednostňujete systém kapsúl Nespresso a tým pohodlný výber 
z 24 vždy čerstvých variácií kávy? Milujete jednoduchý komfort 
prvotriedneho kávovaru, ktorý za Vás vykoná nastavenia a mimo-
riadne uľahčí čistenie? Všetky tieto želania vám splní kávovar 
Nespresso od Miele s výnimočnou technikou: Tento kávovar je napr. 
jediný s integrovaným zásobníkom až na 20 kapsúl.

Zabudovateľný kávovar so systémom Nespresso
Tento kávovar je možné zabudovať do 35 cm vysokého výklenku 
– do vysokej skrinky, hornej skrinky alebo do nadstavnej skrinky. 
Perfektne kombinovateľný s 35 cm vysokými parnými rúrami 
a mikrovlnnými rúrami.
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Aké aspekty sú pre Vás dôležité?
Prednosti* zabudovateľných kávovarov Miele so systémom na zrnkovú kávu

Jednoduchá obsluha
Inteligentné funkcie: jeden dotyk pre jedno-
duchý alebo dvojnásobný pôžitok z kávy 
vrátane rozpoznania veľkosti šálky.

Nenáročné čistenie
Zjednodušená hygiena kávovaru: odobera-
teľné komponenty a automatické 
procesy čistenia zaručujú dokonalú čistotu.

OneTouch for Two
Plnoautomatická dokonalosť: iba jedným 
dotykom si svoju kávovú špecialitu môžete 
pripraviť hneď dvakrát.

Rozmanitosť nápojov
Rozmanitosť pre pôžitkárov: zabudovateľný 
kávovar Miele vám perfektne pripraví až 9 
rôznych kávových špecialít.

Cupsensor 1)

Ideálna vzdialenosť: CupSensor 
rozpozná výšku šálky a nastaví centrálny 
vývod do správnej polohy.

* v závislosti od modelu
1) Patent: EP 2 454 977 B1

V perfektnej harmónii k dokonalému 
pôžitku z kávy
Keď sú všetky prvky kávovaru tak perfektne 
navzájom zladené, že výsledkom nie je len 
obyčajný nápoj, ale pravý chuťový zážitok, 
potom je to Miele. Naše prvotriedne kávo-
vary melú kávu zvlášť šetrne. Inteligentná 
technológia sparovania sa stará o to, že 
zrnko môže rozvinúť svoju plnú arómu pre 
dokonalý pôžitok z kávy.



184



185

K
áv

ov
ar

y 
M

ie
le

Aké aspekty sú pre Vás dôležité?
Prednosti* voľne stojacich kávovarov Miele so systémom na zrnkovú kávu

AutoDescale1)

Žiadna práca s odvápňovaním: 
model CM7500 sa vďaka patentovanej1) 
funkcii AutoDescale odvápňuje automaticky.

Jednoduchá manipulácia
Tipy pre pôžitok: kávovar CM7 ovládate 
jednoducho niekoľkými dotykmi prstov na 
intuitívnom displeji CM Touch.

OneTouch for Two
Jedna káva, dve kávy: extra programy na 
prípravu jedného alebo dvoch kapučín 
alebo latte macchiata.

CupSensor2)

Ideálna vzdialenosť: CupSensor 
rozpozná výšku šálky a nastaví centrálny 
vývod do správnej polohy.

* V závislosti od modelu 
1) Patent: EP2705783B1, US201400060338A1
2) Patent: EP2454976B1

V perfektnej harmónii k dokonalému 
pôžitku z kávy
Keď sú všetky prvky kávovaru tak perfektne 
navzájom zladené, že výsledkom nie je len 
obyčajný nápoj, ale pravý chuťový zážitok, 
potom je to Miele. Naše prvotriedne kávo-
vary melú kávu zvlášť šetrne. Inteligentná 
technológia sparovania sa stará o to, že 
zrnko môže rozvinúť svoju plnú arómu pre 
dokonalý pôžitok z kávy.

Nenáročné čistenie
Zjednodušená hygiena kávovaru: odobera-
teľné komponenty a automatické 
procesy čistenia zaručujú dokonalú čistotu.
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Aké aspekty sú pre Vás dôležité?
Prednosti zabudovateľných kávovarov Miele so systémom Nespresso

Cappuccinatore
Obratom ruky: horúce mlieko alebo kré-
mová mliečna pena priamo do šálky, pohára 
alebo samostatnej kanvičky.

Zásobník na kapsuly
Stlačením tlačidla: jedinečný 

elektronicky riadený zásobník servíruje 5 
rôznych kávových špecialít.

ComfortDoor – systém otvárania dvierok 
s kompletným čelným otváraním
Jednoduchá dostupnosť: pohodlný prístup 
k zásobníku na kapsule, zásobníku na vodu, 
odpadovej nádobe a odkvapkávacej miske.

ComfortClean
Dôkladné, ale zároveň šetrné umývanie: 
mnohé komponenty možno čistiť v umý-
vačke riadu.

Používateľské profily
Vyberte si: až 10 individuálne nastaviteľných 
používateľských profilov pre váš osobný 
pôžitok z kávy.

Zabudovateľné kávovary so 
systémom Nespresso

S týmto zabudovateľným kávovarom Miele 
si pripravíte espresso a kávu z kapsúl 
Nespresso mimoriadne pohodlne 
– a samozrejme aj kapučíno, latte 
macchiato atď. Spolu až 24 druhov nápojov, 
ktoré rozmaznávajú zmysly – podľa chuti a 
nálady si vychutnáte kávu: intenzívnu až 
jemnú či ovocnú až korenistú. Pri použití 
systému Nespresso je mletá káva uzavretá 
v kapsule. Každá kapsula zaručuje chuť 
vysokej kvality – šálku po šálke.
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Na nasledujúcich stránkach sú 
ešte raz pomocou tabuliek pod-
robne popísané všetky zabudova-
teľné kávovary Miele. Prístroje 
Miele disponujú rozličnými funk-
ciami a vlastnosťami..

Najdôležitejšie z nich sú uvedené 
priamo nad výrobkom v podobe 
symbolov, aby bolo na pohľad 
možné ich odlíšenie. Z dôvodu 
rýchlejšieho prehľadu nájdete na 
tejto strane stručné vysvetlenie 
všetkých použitých symbolov.

Význam symbolov
Prehľad všetkých symbolov pre zabudovateľné kávovary

EasyClick
 Symbol uvádza, či je prístroj 
vybavený nádobou na mlieko so 
systémom EasyClick.

Nádobu na mlieko jednoducho 
nasadíte alebo odoberiete z 
prednej strany prístroja.

Cupsensor
Symbol uvádza, či prístroj dispo-
nuje automatickým rozpoznaním 

 šálky.

CupSensor rozpozná výšku šálky 
a nastaví centrálny vývod do 
správnej polohy.

Čistiace programy
Symbol uvádza, či prístroj dispo-
nuje rôznymi čistiacimi 

 programami.

 Pohodlné čistiace programy na 
optimálnu hygienu a zabezpečenie 
dlhej životnosti prístroja.

Pripojenie na vodu
 Symbol uvádza, či je prístroj 
možné pripojiť na pevný prívod 
vody.

Prístroj je možné pripojiť na pevnú 
prípojku vody.

Prepojenie s nahrievačom
 Symbol uvádza, či je prístroj 
možné pripojiť k nahrievaču riadu.

 Prípojka na nahrievač riadu pod 
CVA6000 pre nahriate šálky a 
perfektnú penu.

Ovládanie
Symbol uvádza, akým spôsobom 
sa prístroj ovláda.

Intuitívne ovládanie prstom, 
zobrazenie pomocou viacfareb-
ného displeja.

 Priama voľba nápojových špecialít 
pomocou dotykového senzora, 
zobrazenie pomocou 4-riadko-
vého textového displeja.

Systém prípravy
 Symbol uvádza, či ide o kávovar 
na zrnkovú kávu alebo so systé-
mom Nespresso.

 Mletá káva a voda sa zmiešajú 
mimoriadne intenzívnym spôso-
bom a aróma kávy sa tak môže 
ešte lepšie rozvinúť.

Zabudovateľné kávovary so 
systémom Nespresso

MultiLingua
Symbol uvádza, či je možné 
prispôsobiť jazyk displeja. 

 
Na displeji môžete nastaviť rôzne 
jazyky, aby ste rozumeli všetkým 
informáciám.

OneTouch for Two
Symbol uvádza, či prístroj dispo-
nuje funkciou OneTouch for Two.

Súčasná príprava dvoch chutných 
kávových špecialít jednoduchým 
stlačením tlačidla.
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Typ/predajné označenie CVA 6401 CVA 6800 CVA 6805
Prevedenie
Voľne stojaci kávovar so systémom na zrnkovú kávu – – –
Zabudovateľný kávovar so systémom na zrnkovú kávu • • •
Zabudovateľný kávovar so systémom Nespresso – – –
Dizajn
PureLine/ContourLine •/• •/– •/–
Displej DirectSensor M Touch M Touch
Nápoje
Espreso/káva/veľká káva/ristretto •/•/•/– •/•/•/– •/•/•/–
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait •/•/–/– •/•/–/– •/•/–/–
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano •/–/–/– •/–/–/– •/–/–/–
Horúca voda/horúce mlieko/mliečna pena •/•/• •/•/• •/•/•
Zelený/čierny/bylinkový/ovocný čaj –/–/–/– –/–/–/– –/–/–/–
Používateľské výhody
Príprava OneTouch/OneTouch for Two •/• •/• •/•
Kužeľový mlynček chrániaci arómu • • •
Možnosť použiť ďalší druh kávy v mletej forme • • •
Možnosť naprogramovania používateľských profilov 10 11 11
Nastaviteľný stupeň namletia/množstvo namletia •/• •/• •/•
Programovateľné množstvo vody/teplota vody •/• •/• •/•
Predsparenie/množstvo mlieka/množstvo mliečnej peny •/•/• •/•/• •/•/•
Funkcia kanvičky na kávu/čaj •/– •/– •/–
Komfort pri obsluhe
Individuálny výber jazyka/zobrazenie hodín/zobrazenie dátumu •/•/• •/•/• •/•/•
CupSensor – • •
Plynulo výškovo nastaviteľný centrálny vývod v cm 8,3 – 16,5 8,3 – 16,5 8,3 – 16,5
Dvierka ComfortDoor/osvetlenie BrilliantLight/skrytý úchyt dvierok •/•/• •/•/• •/•/•
Vyberateľný zásobník na zrnkovú kávu/zásobník na kapsuly Nespresso •/– •/– •/–
Objem zásobníka na zrnkovú kávu v g 500 500 500
Objem zásobníka na kapsuly v kusoch – – –
Objem odpadnej nádoby v kusoch 15 15 15
Objem zásobníka na vodu v l 2,3 2,3 2,3
Nastaviteľný čas zapnutia/vypnutia prístroja •/• •/• •/•
Nastaviteľný režim Standby/udržanie času pri výpadku prúdu v h •/200 •/200 •/200
Voliteľné prepojenie s nahrievačom riadu – • •
Expert režim/DoubleShot/pevné pripojenie na vodu –/–/– –/–/– –/–/•
Komfort pri údržbe
Komfortné čistiace programy/ComfortClean •/• •/• •/•
Automatické odvápňovanie – – –
Automatické preplachovanie rozvodov mlieka zo zásobníka na vodu • • •
Vyberateľné rozvody mlieka/sparovacia jednotka •/• •/• •/•
Hospodárnosť
Nastaviteľný energeticky úsporný Eco-mód • • •
Inteligentná domácnosť
Miele@home – • •
Bezpečnosť
Zablokovanie sprevádzkovania • • •
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 450 – 452 x 500 560 – 568 x 450 – 452 x 500 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Hĺbka pri otvorených dvierkach v cm 106,0 106,0 106,0
Celkový príkon v kW 2,8 3,5 3,5
Napätie vo V/istenie v A 220 – 240/16 220 – 240/16 220 – 240/16
Dĺžka prítokovej hadice/elektrického vedenia v m –/2,0 –/2,0 1,5/2,0
Dodávané príslušenstvo
Sklenená nádoba/Nerezová izolačná nádoba na mlieko •/– •/– •/–
Odvápňovací prostriedok/čistiace tablety/Dóza kávy illy •/•/– •/•/– •/•/–
Odvápňovacia kartuša – – –
Farebné prevedenie
Nerez CleanSteel/Briliantová biela/Obsidián čierna •/•/• •/–/– •/•/•
Havanna hnedá/Grafitovo sivá •/• –/– •/•

Zabudovateľné kávovary
Prehľad prístrojov
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Typ/predajné označenie CVA 6431
Prevedenie
Voľne stojaci kávovar so systémom na zrnkovú kávu –
Zabudovateľný kávovar so systémom na zrnkovú kávu –
Zabudovateľný kávovar so systémom Nespresso •
Dizajn
PureLine/ContourLine •/•
Displej DirectSensor
Nápoje
Espreso/káva/veľká káva/ristretto •/•/•/–
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait –/–/–/–
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano –/–/–/–
Horúca voda/horúce mlieko/mliečna pena –/•/•
Zelený/čierny/bylinkový/ovocný čaj –/–/–/–
Používateľské výhody
Príprava OneTouch/OneTouch for Two –/–
Kužeľový mlynček chrániaci arómu –
Možnosť použiť ďalší druh kávy v mletej forme –
Možnosť naprogramovania používateľských profilov 10
Nastaviteľný stupeň namletia/množstvo namletia –/–
Programovateľné množstvo vody/teplota vody •/–
Predsparenie/množstvo mlieka/množstvo mliečnej peny –/–/–
Funkcia kanvičky na kávu/čaj –/–
Komfort pri obsluhe
Individuálny výber jazyka/zobrazenie hodín/zobrazenie dátumu •/•/•
CupSensor –
Plynulo výškovo nastaviteľný centrálny vývod v cm –
Dvierka ComfortDoor/osvetlenie BrilliantLight/skrytý úchyt dvierok •/•/•
Vyberateľný zásobník na zrnkovú kávu/zásobník na kapsuly Nespresso –/•
Objem zásobníka na zrnkovú kávu v g –
Objem zásobníka na kapsuly v kusoch 20
Objem odpadnej nádoby v kusoch 15
Objem zásobníka na vodu v l 1,5
Nastaviteľný čas zapnutia/vypnutia prístroja •/•
Nastaviteľný režim Standby/udržanie času pri výpadku prúdu v h •/200
Voliteľné prepojenie s nahrievačom riadu –
Expert režim/DoubleShot/pevné pripojenie na vodu –/–/–
Komfort pri údržbe
Komfortné čistiace programy/ComfortClean •/•
Automatické odvápňovanie –
Automatické preplachovanie rozvodov mlieka zo zásobníka na vodu –
Vyberateľné rozvody mlieka/sparovacia jednotka –/–
Hospodárnosť
Nastaviteľný energeticky úsporný Eco-mód •
Inteligentná domácnosť
Miele@home –
Bezpečnosť
Zablokovanie sprevádzkovania •
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 560 – 568 x 360 x 310
Hĺbka pri otvorených dvierkach v cm 106,0
Celkový príkon v kW 2,8
Napätie vo V/istenie v A 220 – 240/16
Dĺžka prítokovej hadice/elektrického vedenia v m 0,0/2,0
Dodávané príslušenstvo
Sklenená nádoba/Nerezová izolačná nádoba na mlieko –/–
Odvápňovací prostriedok/čistiace tablety/Dóza kávy illy •/•/–
Odvápňovacia kartuša –
Farebné prevedenie
Nerez CleanSteel •

Zabudovateľné kávovary
Prehľad prístrojov
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EasyClean
Symbol uvádza, či sa sparovacia 
jednotka dá ľahko čistiť.

Vyberateľná sparovacia jednotka 
na optimálnu hygienu.

Káva a čaj
Symbol uvádza, či prístroj dokáže 
pripraviť kávové a čajové  

 nápoje.

 Talianske kávové špeciality a 
individuálna príprava rôznych 
druhov čaju s optimálnou 
teplotou.

Čistiace programy
Symbol uvádza, či prístroj dispo-
nuje rôznymi čistiacimi 

 programami.

 Pohodlné čistiace programy na 
optimálnu hygienu a zabezpečenie 
dlhej životnosti prístroja.

CupSensor
 Symbol uvádza, či prístroj dispo-
nuje automatickým rozpoznaním 
okraja šálky.

Rozpozná výšku šálky a uvedie 
centrálny vývod do vhodnej 
polohy.

AutoDescale
Symbol uvádza, či sa prístroj 
automaticky odvápňuje.

Automatické odvápnenie pre väčší 
komfort

Na nasledujúcich stránkach sú 
ešte raz pomocou tabuliek pod-
robne popísané všetky voľne sto-
jace kávovary Miele. Prístroje Miele 
disponujú rozličnými funkciami a 
vlastnosťami..

Najdôležitejšie z nich sú uvedené 
priamo nad výrobkom v podobe 
symbolov, aby bolo na pohľad 
možné ich odlíšenie. Z dôvodu 
rýchlejšieho prehľadu nájdete na 
tejto strane stručné vysvetlenie 
všetkých použitých symbolov.

Ovládanie
Symbol uvádza výber kávových 
špecialít atď.

Ovládanie CM Touch: intuitívne 
ovládanie dotykom prsta na 
farebnom displeji TFT.

 Ovládanie DirectSensor: voľba 
nápojov dotykovým senzorom, 
zobrazenie pomocou 4-riadko-
vého displeja.

AromaticSystem
Symbol uvádza, či prístroj dispo-
nuje systémom AromaticSystem.

 Mletá káva a voda sa zmiešajú 
mimoriadne intenzívnym spôso-
bom a aróma kávy sa tak môže 
ešte lepšie rozvinúť.

MultiLingua
Symbol uvádza, či je možné 
prispôsobiť jazyk displeja. 

 
Na displeji môžete nastaviť rôzne 
jazyky, aby ste rozumeli všetkým 
informáciám.

OneTouch for Two
Symbol uvádza, či prístroj ponúka 
funkciu OneTouch for Two.

Súčasná príprava dvoch chutných 
kávových špecialít jednoduchým 
stlačením tlačidla.

Význam symbolov
Prehľad všetkých symbolov pre voľne stojace kávovary
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Typ/predajné označenie CM 5300 CM 5500
Prevedenie
Voľne stojaci kávovar so systémom na zrnkovú kávu • •
Zabudovateľný kávovar so systémom na zrnkovú kávu – –
Zabudovateľný kávovar so systémom Nespresso – –
Dizajn
PureLine/ContourLine –/– –/–
Displej DirectSensor DirectSensor
Nápoje
Espreso/káva/veľká káva/ristretto •/•/•/• •/•/•/•
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait •/•/–/– •/•/–/–
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano •/–/–/– •/–/–/–
Horúca voda/horúce mlieko/mliečna pena –/•/• •/•/•
Zelený/čierny/bylinkový/ovocný čaj –/–/–/– –/–/–/–
Používateľské výhody
Príprava OneTouch/OneTouch for Two •/• •/•
Kužeľový mlynček chrániaci arómu • •
Možnosť použiť ďalší druh kávy v mletej forme • •
Možnosť naprogramovania používateľských profilov – 2
Nastaviteľný stupeň namletia/množstvo namletia •/• •/•
Programovateľné množstvo vody/teplota vody •/• •/•
Predsparenie/množstvo mlieka/množstvo mliečnej peny •/•/• •/•/•
Funkcia kanvičky na kávu/čaj •/– •/–
Komfort pri obsluhe
Individuálny výber jazyka/zobrazenie hodín/zobrazenie dátumu •/–/– •/–/–
CupSensor – –
Plynulo výškovo nastaviteľný centrálny vývod v cm 8,0 – 13,5 8,0 – 13,5
Dvierka ComfortDoor/osvetlenie BrilliantLight/skrytý úchyt dvierok –/–/– –/–/–
Vyberateľný zásobník na zrnkovú kávu/zásobník na kapsuly Nespresso –/– –/–
Objem zásobníka na zrnkovú kávu v g 200 200
Objem zásobníka na kapsuly v kusoch – –
Objem odpadnej nádoby v kusoch 6 6
Objem zásobníka na vodu v l 1,3 1,3
Nastaviteľný čas zapnutia/vypnutia prístroja –/– –/–
Nastaviteľný režim Standby/udržanie času pri výpadku prúdu v h •/– •/–
Vyhrievaná plocha na šálky – –
Expert režim/DoubleShot/pevné pripojenie na vodu –/–/– –/–/–
Komfort pri údržbe
Komfortné čistiace programy/ComfortClean •/• •/•
Automatické odvápňovanie – –
Automatické preplachovanie rozvodov mlieka zo zásobníka na vodu • •
Vyberateľné rozvody mlieka/sparovacia jednotka •/• •/•
Hospodárnosť
Nastaviteľný energeticky úsporný Eco-mód • •
Inteligentná domácnosť
Miele@home – –
Bezpečnosť
Zablokovanie sprevádzkovania • •
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 241 x 360 x 460 241 x 360 x 460
Hĺbka pri otvorených dvierkach v cm – –
Celkový príkon v kW 1,5 1,5
Napätie vo V/istenie v A 220 – 240/10 220 – 240/10
Dĺžka prítokovej hadice/elektrického vedenia v m –/1,2 –/1,2
Dodávané príslušenstvo
Sklenená nádoba/Nerezová izolačná nádoba na mlieko –/– –/–
Odvápňovací prostriedok/čistiace tablety/Dóza kávy illy •/•/– •/•/–
Odvápňovacia kartuša – –
Farebné prevedenie
Ostružinová/obsidán čierna/zlatoružová •/•/– –/–/•

Voľne stojace kávovary
Prehľad prístrojov
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Typ/predajné označenie CM 6150 CM 6350
Prevedenie
Voľne stojaci kávovar so systémom na zrnkovú kávu • •
Zabudovateľný kávovar so systémom na zrnkovú kávu – –
Zabudovateľný kávovar so systémom Nespresso – –
Dizajn
PureLine/ContourLine –/– –/–
Displej DirectSensor DirectSensor
Nápoje
Espreso/káva/veľká káva/ristretto •/•/•/• •/•/•/•
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait •/•/–/– •/•/–/–
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano •/–/–/– •/–/–/–
Horúca voda/horúce mlieko/mliečna pena –/•/• •/•/•
Zelený/čierny/bylinkový/ovocný čaj –/–/–/– –/–/–/–
Používateľské výhody
Príprava OneTouch/OneTouch for Two •/• •/•
Kužeľový mlynček chrániaci arómu • •
Možnosť použiť ďalší druh kávy v mletej forme • •
Možnosť naprogramovania používateľských profilov 4 4
Nastaviteľný stupeň namletia/množstvo namletia •/• •/•
Programovateľné množstvo vody/teplota vody •/• •/•
Predsparenie/množstvo mlieka/množstvo mliečnej peny •/•/• •/•/•
Funkcia kanvičky na kávu/čaj •/– •/–
Komfort pri obsluhe
Individuálny výber jazyka/zobrazenie hodín/zobrazenie dátumu •/–/– •/–/–
CupSensor – –
Plynulo výškovo nastaviteľný centrálny vývod v cm 8,0 – 14,0 8,0 – 14,0
Dvierka ComfortDoor/osvetlenie BrilliantLight/skrytý úchyt dvierok –/–/– –/•/–
Vyberateľný zásobník na zrnkovú kávu/zásobník na kapsuly Nespresso –/– –/–
Objem zásobníka na zrnkovú kávu v g 300 300
Objem zásobníka na kapsuly v kusoch – –
Objem odpadnej nádoby v kusoch 10 10
Objem zásobníka na vodu v l 1,8 1,8
Nastaviteľný čas zapnutia/vypnutia prístroja •/• •/•
Nastaviteľný režim Standby/udržanie času pri výpadku prúdu v h •/– •/–
Vyhrievaná plocha na šálky – •
Expert režim/DoubleShot/pevné pripojenie na vodu –/–/– –/–/–
Komfort pri údržbe
Komfortné čistiace programy/ComfortClean •/• •/•
Automatické odvápňovanie – –
Automatické preplachovanie rozvodov mlieka zo zásobníka na vodu • •
Vyberateľné rozvody mlieka/sparovacia jednotka •/• •/•
Hospodárnosť
Nastaviteľný energeticky úsporný Eco-mód • •
Inteligentná domácnosť
Miele@home – –
Bezpečnosť
Zablokovanie sprevádzkovania • •
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 251 x 359 x 427 251 x 359 x 427
Hĺbka pri otvorených dvierkach v cm – –
Celkový príkon v kW 1,5 1,5
Napätie vo V/istenie v A 220 – 240/10 220 – 240/10
Dĺžka prítokovej hadice/elektrického vedenia v m –/1,4 –/1,4
Dodávané príslušenstvo
Sklenená nádoba/Nerezová izolačná nádoba na mlieko –/– –/•
Odvápňovací prostriedok/čistiace tablety/Dóza kávy illy •/•/– •/•/–
Odvápňovacia kartuša – –
Farebné prevedenie
Lotosovo biela/Obsidián čierna/Grafitovo sivá •/•/• •/•/•
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Typ/predajné označenie CM 7300 CM 7500
Prevedenie
Voľne stojaci kávovar so systémom na zrnkovú kávu • •
Zabudovateľný kávovar so systémom na zrnkovú kávu – –
Zabudovateľný kávovar so systémom Nespresso – –
Dizajn
PureLine/ContourLine –/– –/–
Displej C Touch C Touch
Nápoje
Espreso/káva/veľká káva/ristretto •/•/•/• •/•/•/•
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait •/•/•/• •/•/•/•
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano •/•/•/• •/•/•/•
Horúca voda/horúce mlieko/mliečna pena •/•/• •/•/•
Zelený/čierny/bylinkový/ovocný čaj •/•/•/• •/•/•/•
Používateľské výhody
Príprava OneTouch/OneTouch for Two •/• •/•
Kužeľový mlynček chrániaci arómu • •
Možnosť použiť ďalší druh kávy v mletej forme • •
Možnosť naprogramovania používateľských profilov 8 10
Nastaviteľný stupeň namletia/množstvo namletia •/• •/•
Programovateľné množstvo vody/teplota vody •/• •/•
Predsparenie/množstvo mlieka/množstvo mliečnej peny •/•/• •/•/•
Funkcia kanvičky na kávu/čaj •/• •/•
Komfort pri obsluhe
Individuálny výber jazyka/zobrazenie hodín/zobrazenie dátumu •/•/• •/•/•
CupSensor • •
Plynulo výškovo nastaviteľný centrálny vývod v cm 8,0 – 16,0 8,0 – 16,0
Dvierka ComfortDoor/osvetlenie BrilliantLight/skrytý úchyt dvierok –/•/– –/•/–
Vyberateľný zásobník na zrnkovú kávu/zásobník na kapsuly Nespresso –/– –/–
Objem zásobníka na zrnkovú kávu v g 500 500
Objem zásobníka na kapsuly v kusoch – –
Objem odpadnej nádoby v kusoch 16 16
Objem zásobníka na vodu v l 2,2 2,2
Nastaviteľný čas zapnutia/vypnutia prístroja •/• •/•
Nastaviteľný režim Standby/udržanie času pri výpadku prúdu v h •/200 •/200
Vyhrievaná plocha na šálky • •
Expert režim/DoubleShot/pevné pripojenie na vodu •/•/– •/•/–
Komfort pri údržbe
Komfortné čistiace programy/ComfortClean •/• •/•
Automatické odvápňovanie – •
Automatické preplachovanie rozvodov mlieka zo zásobníka na vodu • •
Vyberateľné rozvody mlieka/sparovacia jednotka •/• •/•
Hospodárnosť
Nastaviteľný energeticky úsporný Eco-mód • •
Inteligentná domácnosť
Miele@home – –
Bezpečnosť
Zablokovanie sprevádzkovania • •
Technické údaje
Rozmery výklenku v mm (š x v x h) 311 x 397 x 445 311 x 397 x 445
Hĺbka pri otvorených dvierkach v cm – –
Celkový príkon v kW 1,5 1,5
Napätie vo V/istenie v A 220 – 240/10 220 – 240/10
Dĺžka prítokovej hadice/elektrického vedenia v m –/1,2 –/1,2
Dodávané príslušenstvo
Sklenená nádoba/Nerezová izolačná nádoba na mlieko –/• –/•
Odvápňovací prostriedok/čistiace tablety/Dóza kávy illy •/•/– –/•/–
Odvápňovacia kartuša – •
Farebné prevedenie
Obsidián čierna/briliantová biela •/• •/•

Voľne stojace kávovary
Prehľad prístrojov



195

K
áv

ov
ar

y 
M

ie
le




