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Miele Experience Center er ikke blot en udstilling af produkter. Det er en verden af sanselighed, hvor kvalitet, design og 
moderne teknologi skaber inspiration og ideer, når du skal indrette dit hjem. Her kan du ikke alene se et bredt udvalg af 
Mieles produkter – både til privat og professional brug – her ånder også et ”hverdagens kulturcenter”, hvor vi sætter fokus 
på emner, som er tidstypiske og har bred interesse.

Miele Experience Center er derfor andet end produkter! Det er også her vores mange forbrugerevents kan opleves. Vi byder 
på alt fra spændende bageevents, konditorkunst, kendte kokke samt humanitære og kulturelle arrangementer og ikke at 
forglemme muligheden for at gennemføre et hvilket som helst virksomhedsarrangement, som f.eks bagedyst for virksom-
hedernes personale eller salgsmøde/teambuilding for sælgerstaben. 
Læs mere på www.miele.dk

Tilmeld dig Mieles Nyhedsbrev, og hold dig orienteret.

Uanset, hvad som bringer dig ind i vores showroom, glæder vores dygtige team sig til at betjene dig.

Tidsbestilling:
Du kan også vælge at bestille tid til en personlig 
produktgennemgang på info@miele.dk.  
Send os dit ønske, og vi vil efterfølgende kontakte 
dig.  
Tidsbestilling kan også ske på tlf. 4327 1310.

Her finder du Miele Experience Center:

Glostrup
Erhvervsvej 2, 2600 Glostrup

Åbningstider:
Mandag-onsdag 08.00-16.00
Torsdag-fredag 08.00-18.00
Lørdag 09.30-14.00

Vejle
Logistikvej 3, 7100 Vejle (motorvej E45, afkørsel 59)

Åbningstider:
Mandag-fredag 08.00-16.00
1. lørdag i måneden 10.00-15.00

Showroom
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Miele Center - en oplevelse for sig
Spredt over hele Danmark har Miele etableret et stort antal Miele Centre 
hos særligt udvalgte forhandlere, hvor du kan se et stort udvalg af Mieles 
produkter – og i alle produktkategorier.

Det er også her, du kan se de nyeste modeller og få en udsøgt præsentation  
af det enkelte produkt.

I Miele Centret afholdes lejlighedsvis events og andre aktiviteter, som har 
bred interesse.

Så hold øje med dit lokale Miele Center!

Find indbygningsskitser på www.miele.dk
eller ring til vores kundecenter på tlf. 4327 1310



Miele i 3 smukke farver

Køkkenet er husets hjerte. Det er her, vi samles til hverdag og fest med familie og venner, og her vi ønsker  
at finde masser af sjæl og fortælle, hvem vi er. Der er derfor langtfra funktionalitet alene, der afgør vores valg,  
når vi skal have nyt køkken.  
Vi gør os nøje overvejelser om design, linjer, farver og æstetik.

Obsidiansort er elegant og 
stilrent, både sammen med  
sorte elementer og andre  
farver og materialer.

Vælg eventuelt et alternativt greb i 
Obsidiansort, eller et af de andre mange 
forskellige greb.

Se alle vores elegante greb i forskellige naturmaterialer
på www.miele.dk/signature og på side 92 i kataloget.

4

Miele i
smukke farver

Obsidiansort perfektion! Mieles gennemførte generation af køkkenprodukter 
blev allerede inden introduktionen på det danske marked hædret med op til 
flere Reddot Design Awards. 
Bl.a. fik produktkombinationen bestående af indbygningsovn, espressomaskine 
og dampovn med servicevarmer i Obsidiansort den eftertragtede pris.
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Miele i 3 smukke farver

Med Mieles køkkenprodukter kan du gå hele vejen. PureLine-designet giver dig alle muligheder for at skabe en  
smagfuld køkkenindretning og gennemføre en fuldstænding individuel og personlig indretning med køkkenprodukter, 
der matcher din stil og farveholdning.
På www.miele.dk kan du se farvevarianter for hvert produkt.

CleanSteel har et råt og enkelt udtryk, som 
passer i de fleste køkkener, uanset om stilen 
er industriel eller varm og klassisk.

Bemærk desuden, at CleanSteel også fås i 
Mieles ContourLine-design, der passer godt 
til et køkken med fyldningslåger.

Med køkkenprodukter i farven Brillanthvid 
kan du skabe et gennemført lyst og blidt lys i 
et hvidt køkken.

Vælg eventuelt et alternativt greb i 
Brillanthvid, eller et af de andre mange for-
skellige greb.



Range Cookers og Hoods
For tilbehørsprodukter til komfurerne (fx afdækning til stegeplade, grillspyd mv.)  
besøg vor hjemmeside www.miele.dk
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 HR 1924*  HR 1936*

•  Komfur i rustfrit stål med elektrisk ovn og gaskogeplade
•  122 l ovnrum  •  4 kogezoner
•  Farve: CleanSteel  •  M Touch  •  Drejeknapper i metal
•  Roterbart håndtag til ergonomisk åbning af ovn  • SoftOpen & SoftClose
•  Nemmere betjening med motoriseret betjeningspanel
•  Pyrolyse med AirClean-katalysator 
•  Støbejernsriste (kan rengøres i opvaskemaskine)
•  CleanGlass  •  TwinPower-varmluftblæser
•  Klimaprogram  •  Mulighed for langtidsstegning
•  Crisp-funktion  •  Grillmotor til roterende grillspyd
•  Halogenbelysning (i begge sider af ovnloft)
•  Simre-funktion  •  GasStop & Restart
•  Trådløst stegetermometer
•  3 bage- og stegeriste (PyroFit), 

deraf 2 fastmonteret på udtræksskinner (PyroFit)
•  1 bradepande (PerfectClean)
•  1 grill- og stegeplade (PerfectClean)
•  Produktmål HxBxD: 902-940x762x692 mm
•  Eltilslutning: 3N AC 230 V 4,7 kW – 16 A

*  HR 1924 til flaskegas leveres fra 1. december 2017

   Leveres endnu ikke til bygas

Til naturgas
M.-nr. 10587510 Pris: 62.995,00

Til flaskegas
M.-nr. 10587530 Pris: 62.995,00

•  Komfur i rustfrit stål med elektrisk ovn og gaskogeplade
•  150 l ovnrum  •  5 kogezoner  •  1 stegeplade
•  Farve: CleanSteel  •  M Touch  •  Drejeknapper i metal
•  Roterbart håndtag til ergonomisk åbning af ovn  • SoftOpen & SoftClose
•  Nemmere betjening med motoriseret betjeningspanel 
•  Pyrolyse med AirClean-katalysator 
•  Støbejernsriste (kan rengøres i opvaskemaskine)
•  CleanGlass  •  TwinPower-varmluftblæser
•  Klimaprogram  •  Mulighed for langtidsstegning
•  Crisp-funktion  •  Grillmotor til roterende grillspyd
•  Halogenbelysning (i begge sider af ovnloft)
•  Simre-funktion  •  GasStop & Restart
•  Trådløst stegetermometer
•  3 bage- og stegeriste (PyroFit), 

deraf 2 fastmonteret på udtræksskinner (PyroFit)
•  1 bradepande (PerfectClean)
•  1 grill- og stegeplade (PerfectClean)
•  Produktmål HxBxD: 902-940x914x692 mm
•  Eltilslutning: 3N AC 230 V 4,7 kW – 16 A

*  HR 1936 til flaskegas leveres fra 1. december 2017

  Leveres endnu ikke til bygas

Til naturgas
M.-nr. 10587540 Pris: 75.995,00

Til flaskegas
M.-nr. 10587550 Pris: 75.995,00



Range Cookers og Hoods
For tilbehørsprodukter til emhætterne (fx stænkplade, lugtfilter med aktivt kul, ombygning til 
recirkulation, murkasse mv.) se tilbehør bagerst i kataloget eller besøg www.miele.dk
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 DAR 1225  DAR 1125 DAR 1235

•  Vægemhætte
•  Udluftning til det fri/re-cirkulation 
•  Drejeknap  •  LED-belysning
•  Antal blæsertrin/Boostertrin: 3/1
•  Luft- og lyd (150 mm Ø):

Boost: 650 m3/t EN 61591
Maks.: 400 m3/t EN 61591, 54 dB(A) re 1 pW

•  Nem rengøring med CleanCover
•  Fedtfiltre og opsamlingsrende kan vaskes i 

opvaskemaskine
•  Temperatursensor
•  Mindsteafstand over kogezoner v. gas: 650 mm
•  Udluftningsstuds Ø: 150 mm
•  Produktmål HxBxD: 457x760x611 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 0,21 kW – 10 A

*   For tilbehørsprodukter se Tilbehør til emhætter 
bagerst i kataloget

Med intern motor
M.-nr. 10154310 Pris: 24.995,00

Til ekstern motor
M.-nr. 10154380 Pris: 24.495,00

•  Indsatsemhætte
•  Udluftning til det fri
•  Drejeknap  •  LED-belysning
•  Antal blæsertrin/Boostertrin: 3/1
•  Luft- og lyd (150 mm Ø):

Boost: 650 m3/t EN 61591
Maks.: 400 m3/t EN 61591, 54 dB(A) re 1 pW

•  Nem rengøring med CleanCover
•  Fedtfiltre og opsamlingsrende kan vaskes i 

opvaskemaskine
•  Temperatursensor
•  Mindsteafstand over kogezoner v. gas: 650 mm
•  Udluftningsstuds Ø: 150 mm
•  Produktmål HxBxD: 447x698x579 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 0,21 kW – 10 A

*   For tilbehørsprodukter se Tilbehør til emhætter 
bagerst i kataloget

Med intern motor
M.-nr. 10154350 Pris: 20.995,00

Til ekstern motor
M.-nr. 10154410 Pris: 20.495,00

•  Vægemhætte
•  Udluftning til det fri/re-cirkulation
•  Drejeknap  •  LED-belysning
•  Antal blæsertrin/Boostertrin: 3/1
•  Luft- og lyd (150 mm Ø):

Boost: 650 m3/t EN 61591
Maks.: 400 m3/t EN 61591, 54 dB(A) re 1 pW

•  Nem rengøring med CleanCover
•  Fedtfiltre og opsamlingsrende kan vaskes i 

opvaskemaskine
•  Temperatursensor
•  Mindsteafstand over kogezoner v. gas: 650 mm
•  Udluftningsstuds Ø: 150 mm
•  Produktmål HxBxD: 457x913x611 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 0,21 kW – 10 A

*   For tilbehørsprodukter se Tilbehør til emhætter 
bagerst i kataloget

Med intern motor
M.-nr. 10154320 Pris: 25.995,00

Til ekstern motor
M.-nr. 10154390 Pris: 25.495,00

•  Indsatsemhætte
•  Udluftning til det fri
•  Drejeknap
•  LED-belysning
•  Antal blæsertrin/Boostertrin: 3/1
•  Luft- og lyd (150 mm Ø):

Boost: 650 m3/t EN 61591
Maks.: 400 m3/t EN 61591, 54 dB(A) re 1 pW

•  Nem rengøring med CleanCover
•  Fedtfiltre og opsamlingsrende kan vaskes i 

opvaskemaskine
•  Temperatursensor
•  Mindsteafstand over kogezoner v. gas: 650 mm
•  Udluftningsstuds Ø: 150 mm
•  Produktmål HxBxD: 449x850x579 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 0,21 kW – 10 A

*   For tilbehørsprodukter se Tilbehør til emhætter 
bagerst i kataloget

Med intern motor
M.-nr. 10154360 Pris: 21.995,00

Til ekstern motor
M.-nr. 10154420 Pris: 21.495,00

 DAR 1135
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Ovne

Se alle produktfordele på www.miele.dk

Pyrolyse og Pyrofit

Pyrolyse er automatisk selvrens af 
ovnen ved meget høje tempera-

turer, og du behøver ikke at bruge tid eller 
aggressive rengøringsmidler, når ovnen skal 
rengøres. Når du kører Pyrolyse-programmet, 
bliver samtlige madrester til aske, som let kan 
fjernes med en våd klud. Tilbehør med Pyrofit 
tåler de høje varmegrader, og du kan derfor 
lade det sidde i ovnen under processen.

M Touch

Med det innovative touch-display i farver 
kommer du hurtigt i mål: Betjeningen på det 
nye M touch-display er enkel og selvforkla-
rende. Styringen af produkterne sker hurtigt 
og intuitivt via berøring direkte på displayet.

PerfectClean-emalje og
CleanGlass-ovnlåge
En overflade med non stick-belægning, der 
ikke tidligere er set, og som holder hele 
ovnens levetid. Madrester skal blot fjernes 
med en opvaskebørste og evt. et mildt op-
vaskemiddel.
CleanGlass-ovnlågen har en helt glat ind-
vendig døroverflade, som er utrolig nem at 
rengøre og som ekstra feature kan benyttes 
som frastillingsflade.

Klimaprogram

Med en kombination af Varmluft 
PLUS og fugt opnås optimale 

resultater ved tilberedning af f.eks. brød, 
kød, soufflé og gratiner, da dampen  
fordeles optimalt omkring retten. Indvendigt 
bliver retten mør, delikat og saftig –  
udvendigt får retten en sprød og lækker 
overflade. Klimaprogrammet kan køres som 
Automatikprogram eller som manuel funk- 
tionsform.

Stegetermometer med  
ledning eller trådløst
Når du arbejder med stegetermo-

meter, beregner ovnen selv, hvor længe  
kødet skal stege. Dette sikrer et perfekt og 
ensartet resultat – hver gang. Endnu mere 
bekvemt er det at arbejde med Mieles tråd-
løse stegetermometer, hvor du undgår  
generende ledninger under tilberedningen.  
Displayet viser dig, hvornår stegen er færdig.

CleanSteel –  
altid pæn og ren
Alle Mieles indbygningsprodukter i stål har 
CleanSteel og er betydeligt mindre modtage-
lige over for fingeraftryk.  
Oplev flotte, blanke stålfronter med Mieles 
unikke CleanSteel.

Elektronisk styring og  
automatikprogrammer
Elektronikken sikrer, at Mieles ovne 

arbejder med meget præcise temperaturer fra 
30 °C til 300 °C. Der accepteres kun tempe-
ra-turudsving på +/– 1 °C ved opnået tem-
peratur, hvilket naturligvis sikrer dig de bedste 
resultater. Desuden har flere af Mieles ovne de 
smarte automatikprogrammer, der kan hjælpe 
dig med at tilberede kød, bage kager og brød 
mm. helt perfekt.

AirClean-katalysator

AirClean-katalysatoren optager og afbræn-
der størstedelen af det fedtstof, der normalt 
ledes ud i køkkenet under stegningen.  
Derved undgår du, at fedtet sætter sig på 
f.eks. køkkenskabe.
Samtidig sørger katalysatoren for, at mad-
lugten bliver reduceret med et behageligere 
indeklima til følge.

Kun
hos Miele

Stort ovnrum på 76 liter med  
energiklasse A+
Mieles ovnrum på hele 76 liter med ribber i 5 
højder giver dig alle muligheder for kulinarisk 
udfoldelse, og du opnår samtidig optimal ud-
nyttelse af varmluftfunktionen, når du arbejder 
i flere lag. Ovnens halogenpærer giver dig en 
perfekt belysning og et godt overblik, når du 
skal se, hvor langt du er nået i tilberedningen. 
Det lave energiforbrug placerer Mieles ovne i 
en flot energiklasse A+.
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Ovne

• Farve: CleanSteel, hvid eller sort
• Energiklasse A+
• EasyControl
• LCD-display
• Forsænkbare drejeknapper
• Antal programmer: 8
• Hurtigopvarmning
• Pyrolyse med katalysator
• 76 l ovnrum
• Temperaturområde 50-250 °C
• Elektromekanisk styring
• Halogenbelysning (top)
•  1 bageplade med PerfectClean
•  1 bradepande med PerfectClean
•  1 rist
•  Minimum nichemål (højskab) 

HxBxD: 593-595x560-568x550 mm
•  Produktmål (kabinet) HxBxD: 579x554x547 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,5 kW – 16 A

M.-nr. CleanSteel 10149160 Pris: 10.495,00
M.-nr. Hvid 10149190 Pris: 10.495,00
M.-nr. Sort 10149170 Pris: 10.495,00

 H 2661-1 BP H 2265 B  H 2265 BP

•  Farve: CleanSteel
•  Energiklasse A+
•  EasyControl
•  LCD-display
•  Forsænkbare drejeknapper
•  Antal programmer: 8
•  Hurtigopvarmning
•  Ovnrum med PerfectClean og katalytisk bagpanel
•  76 l ovnrum
•  Temperaturområde 50-250 °C
•  Elektromekanisk styring
•  Halogenbelysning (top)
•  1 bageplade med PerfectClean
•  1 bradepande med PerfectClean
•  1 rist
•  Minimum hichemål (højskab) 

HxBxD: 593-595x560-568x550 mm
•  Produktmål (kabinet) HxBxD: 581x554x549 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,5 kW - 16 A

M.-nr. CleanSteel 10589170 Pris: 5.495,00

• Farve: CleanSteel
• Energiklasse A+
• EasyControl
•  LCD-display
•  Forsænkbare drejeknapper
•  Antal programmer: 8
•  Hurtigopvarmning
•  Pyrolyse med katalysator
•  76 l ovnrum
•  Temperaturområde 50-250 °C
•  Elektromekanisk styring
•  Halogenbelysning (top)
•  1 bageplade med PerfectClean
•  1 bradepande med PerfectClean
•  1 rist
•  Minimum nichemål (højskab) 

HxBxD: 593-595x560-568x550 mm
•  Produktmål (kabinet) HxBxD: 581x554x549 mm
-•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,5 kW - 16 A

M.-nr. CleanSteel 10589200 Pris: 7.995,00
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Ovne

 H 6460 BP

• Farve: CleanSteel, hvid eller sort
• Energiklasse A+
• DirectControl  • 4-linjet TFT-display
• Forsænkbare drejeknapper
• Antal programmer: 14
• Hurtigopvarmning
• Pyrolyse med katalysator  • 76 l ovnrum
• Temperaturområde 30-300 °C
• Elektronisk styring
• Halogenbelysning (top)
•  1 bageplade med PerfectClean
•  1 rist med PyroFit
•  1 bradepande med PerfectClean
• PyroFit
• Klimaprogram
• > 60 automatikprogrammer
•  Minimum nichemål (højskab) 

593-595x560-568x550 mm
•  Produktmål (kabinet) HxBxD: 579x554x547 mm
• Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,6 kW - 16 A

M.-nr. CleanSteel 9520020 Pris: 16.995,00
M.-nr. Hvid 9520000 Pris: 16.995,00
M.-nr. Sort 9520010 Pris: 16.995,00

• Farve: CleanSteel, hvid eller sort
• Energiklasse A+
• DirectSensor  • 4-linjet TFT-display
• Touch-styring
• Antal programmer: 14
• Hurtigopvarmning
• Pyrolyse med katalysator  • 76 l ovnrum
• Temperaturområde 30-300 °C
• Elektronisk styring
• Halogenbelysning (top)
•  1 bageplade med PerfectClean
•  1 rist med PyroFit
•  1 bradepande med PerfectClean
• PyroFit
• Klimaprogram
• > 60 automatikprogrammer
•  Minimum nichemål (højskab) 

593-595x560-568x550 mm
•  Produktmål (kabinet) HxBxD: 579x554x547 mm
• Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,6 kW - 16 A

M.-nr. CleanSteel 9520400 Pris: 18.495,00
M.-nr. Hvid 9520380 Pris: 18.495,00
M.-nr. Sort 9520390 Pris: 18.495,00

 H 6461 BP H 6260 BP

• Farve: CleanSteel
• Energiklasse A+
• EasyControl
• LCD-display
• Forsænkbare drejeknapper
• Antal programmer: 9
• Hurtigopvarmning
• Pyrolyse med katalysator
• 76 l ovnrum
• Temperaturområde 30-300 °C
• Elektronisk styring
• Halogenbelysning (top)
•  1 bageplade med PerfectClean
•  1 rist med PyroFit
•  1 bradepande med PerfectClean
• PyroFit
• Klimaprogram
•  Minimum nichemål (højskab) 

HxBxD: 593-595x560-568x550 mm
•  Produktmål (kabinet) HxBxD: 579x554x547 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,6 kW - 16 A

M.-nr. CleanSteel 9520310 Pris: 14.495,00

• Farve: CleanSteel
• Energiklasse A
• M Touch  • TFT farvedisplay
• Antal programmer: 20
• Automatisk hurtigopvarmning
• TwinPower-varmluftblæser
• Pyrolyse med AirClean-katalysator
• 90 l ovnrum  • Temperaturområde 30-300 °C
• Elektronisk styring
• Halogenbelysning (top+begge sider)
• 2 bradepande med PerfectClean
•  1 rist med PyroFit
• Roterende grillspyd
• PyroFit  • Klimaprogram
• > 100 automatikprogrammer
• Crisp-funktion
• Trådløst stegetermometer
• Mulighed for langtidsstegning, automatik
• Polyfoniske "ringetoner"
• 2 sæt FlexiClips (PyroFit)
•  Minimum nichemål (højskab) 517x860x550 mm
•  Produktmål (kabinet) HxBxD: 474x848x546 mm
• Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,6 kW - 16 A

M.-nr. CleanSteel 9520090 Pris: 54.995,00

 H 6890 BP H 6660 BP

• Farve: CleanSteel, hvid eller sort
• Energiklasse A+
• SensorTronic  • 5-linjet TFT-display
• Touch-styring  • Antal programmer: 20
• Automatisk hurtigopvarmning
• Pyrolyse med AirClean-katalysator
• 76 l ovnrum  • Temperaturområde 30-300 °C
• Elektronisk styring
• Halogenbelysning (top+side)
•  1 bageplade med PerfectClean
•  1 rist med PyroFit
•  1 bradepande med PerfectClean
• PyroFit  • Klimaprogram
• > 100 automatikprogrammer
• Crisp-funktion
• Stegetermometer m. ledning
• Mulighed for langtidsstegning, automatik
•  Minimum nichemål (højskab) 

593-595x560-568x550 mm
•  Produktmål (kabinet) HxBxD: 579x554x547 mm
• Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,6 kW – 16 A

M.-nr. CleanSteel 9520040 Pris: 20.995,00
M.-nr. Hvid 9520420 Pris: 20.995,00
M.-nr. Sort 9520430 Pris: 20.995,00

 H 6860 BP

• Farve: CleanSteel, hvid eller sort
• Energiklasse A+  • M Touch  • TFT farvedisplay
• Antal programmer: 20
• Automatisk hurtigopvarmning
• Pyrolyse med AirClean-katalysator
• 76 l ovnrum  • Temperaturområde 30-300 °C
• Elektronisk styring
• Halogenbelysning (top+begge sider)
•  1 bageplade med PerfectClean
•  1 rist med PyroFit
•  1 bradepande med PerfectClean
• PyroFit  • Klimaprogram
• > 100 automatikprogrammer  • Crisp-funktion
• Trådløst stegetermometer
• Mulighed for langtidsstegning, automatik
• Polyfoniske "ringetoner"
• 1 sæt FlexiClips (PyroFit)
•  Minimum nichemål (højskab) 

593-595x560-568x550 mm
•  Produktmål (kabinet) HxBxD: 579x554x547 mm
• Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,6 kW - 16 A

M.-nr. CleanSteel 9520080 Pris: 26.995,00
M.-nr. Hvid 9520060 Pris: 26.995,00
M.-nr. Sort 9520070 Pris: 26.995,00
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Mikrobølgeovne og kompaktovne med mikrobølger

Store ovnrum med masser 
af plads og PerfectClean
Ovnrummet i ovne med mikrobølge-

funktion er i rustfrit stål med en speciel linje-
struktur, og herudover er overfladen behandlet 
med PerfectClean med enestående non stick-
egenskaber. Ovnrummet er dermed mindre 
sart og betydeligt nemmere at rengøre end de 
traditionelle ovnrum i rustfrit stål.  
Hårdnakkede rester kan nemt fjernes med lidt 
opvaskemiddel og en blød svamp.

Alsidige og tidsbesparende  
tilberedningsformer
Ved at kombinere mikrobølger med traditio-
nelle opvarmnings-metoder kan du spare op 
til 30% tid sammenlignet med tilberedning 
uden mikrobølger.

Nem og hurtig mikrobølgeovn

Nem og hurtig betjening af mikrobølgefunk-
tion ved hjælp af en separat sensortast. Du 
kan opvarme et glas mælk, henkoge, smelte 
chokolade, tilberede grøntsager, optø fisk, 
smutte mandler og meget mere med en 
Miele mikrobølgeovn.

QuickStart

Med QuickStart får du hurtigt 
adgang til den maksimale mikro-

bølgeeffekt. Ved at trykke på "Start" (1, 2 eller 
3 gange) aktiveres produktet i 30, 60 eller 120 
sekunder og slukkes derefter automatisk. De 
tre forprogrammerede tidsværdier kan ompro-
grammeres efter individuelt behov. Kan for 
eksempel anvendes til at opvarme den dag-
lige godnat-kakao eller sutteflasker.

Stegetermometer

Planlægning af menuen uden 
stress. 

Programmets resttid aflæses nemt, og det 
er ikke længere nødvendigt at holde øje med 
processen.

Popcorn-tast

En hyggelig fjernsynsaften uden 
popcorn? Det er fortid.

Med popcorn-funktionen kan du med et 
enkelt tryk hurtigt og nemt tilberede en pose 
popcorn.
Popcorn-funktionen gemmer på et intelligent 
automatikprogram, der er perfekt tilpasset 
til tilberedningen af en almindelig pose pop-
corn.

Drejetallerken på 40 cm
Masser af plads.
Perfekt til flere glas, kopper, tallerkener eller
beholdere af forskellig størrelse.

Quartz-grill
Hurtige og ensartede resultater. Alle retter 
brunes perfekt på kort tid. Quartz-grillen, 
som er integreret i ovnrumsloftet, er klar 
til topydelse på hele 1500 W efter kun få 
sekunder.

Automatikprogrammer

Med de elektronisk styrede pro-
grammer kan du tilberede kager, 

brød, fjerkræ osv. helt perfekt. Du skal hver-
ken vælge funktion, temperatur eller varighed.  
Tilberedningsgraden, fx til fisk, kan ligeledes 
fastsættes.  
Kombinationen med de hurtige mikrobølger 
gør, at du endnu hurtigere kan komme til at 
nyde dine perfekt tilberedte retter.

Kun
hos Miele

Se alle produktfordele på www.miele.dk
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Mikrobølgeovne

• Farve: Rustfrit stål
• LCD-display
• Fritstående
• 80-900 W
• 1-trins-grill
• Drejeknapper
• 17 automatikprogrammer
• 26 l ovnrum
• 32 cm drejetallerken
• LED-belysning (top)
• Produktmål HxBxD: 305x520x422 mm
• Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,2 kW - 10 A

M.-nr. 10254470 Pris: 4.695,00

•  Farve: CleanSteel eller hvid
•  Til indbygning i under-/overskab
•  EasyControl
•  LCD-display
•  Til indbygning
• 80-800 W
•  1-trins-grill
•  17 automatikprogrammer
•  17 l ovnrum
•  27 cm drejetallerken
•  LED-belysning
•  Minimum hichemål (højskab)  HxBxD: 350-352x562-568x310 mm
•  Produktmål (kabinet) HxBxD: 372x595x310 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. cleansteel 10149220 Pris: 7.495,00
M.-nr. hvid 9566970 Pris: 7.495,00

 M 6012

 M 6032  M 6262

• Farve: CleanSteel, hvid eller sort
• EasyControl
• LCD-display
• Til indbygning
• 80-900 W
• 1-trins-grill
• Forsænkbare drejeknapper
• 23 automatikprogrammer
• 46 l ovnrum
• 40 cm drejetallerken
• LED-belysning (top)
• Popcorn funktion
•  Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 450-452x562-568x550 mm
•  Produktmål (kabinet) HxBxD: 446x561x542 mm
• Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,2 kW - 10 A

M.-nr. CleanSteel 10149180 Pris: 10.495,00
M.-nr. Hvid 9566990 Pris: 10.495,00
M.-nr. Sort 9567010 Pris: 10.495,00
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 H 6200 BM  H 6401 BM

Kompaktovne med mikrobølger

• Farve: CleanSteel
• EasyControl
• LCD-display
• Forsænkbare drejeknapper
• PerfectClean-ovnrum
• 43 l ovnrum
• 80-1.000 W
• Kombifunktion
• 1-trins-grill
• Hurtigopvarmning
• Varmluft Plus
• Popcorn-funktion
•  Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 450-452x560-568x550 mm
•  Produktmål (kabinet) HxBxD: 446x559x542 mm
• Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,6 kW - 16 A

M.-nr. CleanSteel 9519570  Pris: 13.495,00

• Farve: CleanSteel, hvid eller sort
•  DirectSensor
•  4-linjet TFT-display
•  Touch-styring
•  PerfectClean-ovnrum
•  43 l ovnrum
•  80-1.000 W
•  Kombifunktion
• 1-trins-grill
•  Automatisk hurtigopvarmning
•  Varmluft Plus
•  Langtidstilberedning
• Popcorn-funktion
• > 60 automatikprogrammer
•  Mulighed for 20 egne programmer
•  Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 450-452x560-568x550 mm
•  Produktmål (kabinet) HxBxD: 446x559x542 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,6 kW – 16 A

M.-nr. CleanSteel 10292480 Pris: 17.995,00
M.-nr. Hvid 10292530 Pris: 17.995,00
M.-nr. Sort 10292490 Pris: 17.995,00

 H 6600 BM

• Farve: CleanSteel, hvid eller sort
• SensorTronic
• 5-linjet TFT-display
• Touch-styring
• PerfectClean-ovnrum
• 43 l ovnrum
• 80-1.000 W
•  Kombifunktion
• 3-trins-grill
• Automatisk hurtigopvarmning
• Varmluft Plus
• Undervarme
• Over- + undervarme
• Intensiv bagning
•  Langtidstilberedning
• Popcorn-funktion
• > 100 automatikprogrammer
• Mulighed for 20 egne programmer
• Stegetermometer
•  Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 450-452x560-568x550 mm
•  Produktmål (kabinet) HxBxD: 446x559x542 mm
• Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,6 kW - 16 A

M.-nr. CleanSteel 9519600 Pris: 20.495,00
M.-nr. Hvid 9695550 Pris: 20.495,00
M.-nr. Sort 9695570 Pris: 20.495,00

• Farve: CleanSteel, hvid eller sort
• M Touch
• TFT farvedisplay
• PerfectClean-ovnrum
• 43 l ovnrum
• 80-1.000 W
• Kombifunktion
• 3-trins-grill
• Automatisk hurtigopvarmning
• Varmluft Plus
• Undervarme
• Over- + undervarme
• Intensiv bagning
•  Langtidstilberedning
• Popcorn-funktion
• > 100 automatikprogrammer
• Mulighed for 20 egne programmer
• Stegetermometer
• Polyfoniske ”ringetoner”
•  Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 450-452x560-568x550 mm
•  Produktmål (kabinet) HxBxD: 446x559x542 mm
• Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,6 kW - 16 A

M.-nr. CleanSteel 9519190 Pris: 22.495,00
M.-nr. Hvid 9519170 Pris: 22.495,00
M.-nr. Sort 9519180 Pris: 22.495,00

 H 6800 BM
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Masser af plads til 
kreativitet
Brug hele ovnens dybde,

og tilbered fisk, grøntsager og kød i flere 
niveauer uden overførsel af smag.
Ovnrummet i rustfrit stål er fuldstændigt tæt 
og sikret mod rust.

Automatisk tilberedning af menu

Ved tilberedning af en hel menu bestemmes 
temperatur, tilberedningstid og den  
rækkefølge, madvarerne skal sættes i ovnen 
automatisk.

Ekstern dampgenerator og 
MultiSteam
Ekstern generering af damp er 

væsentlig for at opnå det bedste resultat.  
Med ekstern dampgenerering og Mieles fan-
tastiske MultiSteam-system styrer produktet, 
at der kontinuerligt tilføres den rette mængde 
damp - og ved den rette temperatur.  
Temperaturen kan samtidig holdes stabil,  
så tilberedningen bliver jævn og kontrolleret. 
MultiSteam-systemet sikrer desuden korte op-
varmningstider og en optimal dampfordeling.

Automatikprogrammer

Nemt at tilberede mere end 150 
typer fødevarer, herunder fisk, kød, 

grøntsager og meget mere med perfekt 
resultat.

Varmholdningsfunktion

Forhindrer, at maden bliver kold: Maden  
holdes automatisk på serveringstemperatur  
i 15 minutter efter programslut.

Sous vide-tilberedning

Ved denne skånsomme tilbe- 
redningsform tilberedes maden 

ganske langsomt og ved konstante, lave  
temperaturer i en vakuumpakning.  
På grund af vaakumeringen fordamper der 
ingen fugtighed under tilberedningen, og 
alle nærings- og aromastoffer bibeholdes. 
Resultatet er en smagsintensiv og ensartet 
tilberedt madvare.

Kun
hos Miele

Kun
hos Miele

Dampovne og dampovne med mikrobølger

Se alle produktfordele på www.miele.dk

Nem og hurtig mikrobølgeovn

Nem og hurtig betjening af mikrobølgefunk-
tion ved hjælp af en separat sensortast. Du 
kan opvarme et glas mælk, henkoge, smelte 
chokolade, tilberede grøntsager, optø fisk, 
smutte mandler og meget mere i en mikro-
bølgeovn fra Miele.

Kun
hos Miele

Kun
hos Miele

QuickStart

Med QuickStart får du hurtig adgang til den 
maksimale mikrobølgeeffekt. Ved at trykke på 
”Start” (1, 2 eller 3 gange) aktiveres produktet 
i 30, 60 eller 120 sekunder og slukker derefter 
automatisk. QuickStart kan f.eks. anvendes 
til at opvarme en godnat-kakao eller barnets 
sutteflaske.

Popcorn-tast

En hyggelig fjernsynsaften uden 
popcorn? Det er fortid.

Med popcorn-funktionen kan du med et 
enkelt tryk hurtigt og nemt tilberede en pose 
popcorn.
Popcorn-funktionen gemmer på et intelligent 
automatikprogram, der er perfekt tilpasset 
til tilberedningen af en almindelig pose pop-
corn.
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Dampovne

 DG 6200

• Farve: CleanSteel
• EasySensor
• LCD-display
• Forsænkbare drejeknapper
• 38 l ovnrum
• Ekstern dampgenerering
• MultiSteam
•  4 hylder og 3 fade
• Vandtank 2 l
• 20 automatikprogrammer
• Dampreduktion
•  Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 450-452x560-568x550 mm
•  Produktmål (kabinet) HxBxD: 446x553x549 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,6 kW – 16 A

M.-nr. 10137660 Pris: 10.495,00

• Farve: CleanSteel, hvid eller sort
• DirectSensor
• 4-linjet TFT-display
• Touch-styring
• 38 l ovnrum
• Ekstern dampgenerering
• MultiSteam
•  Varmholdningsfunktion
•  4 hylder og 3 fade
•  Sous vide-funktion
• Vandtank 2 l
• > 75 automatikprogrammer
• Mulighed for 20 egne programmer
• Dampreduktion
• Stemningsbelysning
•  Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 450-452x560-568x550 mm
•  Produktmål (kabinet) HxBxD: 446x553x549 mm
• Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,6 kW – 16 A

M.-nr. CleanSteel 10137680 Pris: 15.995,00
M.-nr. Hvid 10137720 Pris: 15.995,00
M.-nr. Sort 10137710 Pris: 15.995,00

 DG 6401
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Dampovne med mikrobølger

• Farve: CleanSteel, hvid eller sort
•  M-Touch
•  TFT farvedisplay
•  LED-belysning (top)
•  40 l ovnrum
•  Sous vide-funktion
•  Mulighed for 20 egne programmer
•  > 150 automatikprogrammer
•  Automatisk tilberedning af menu
•  80-1.000 W
•  Popcorn-funktion
•  Hurtig mikrobølgetast
•  Ekstern dampgenerering
•  MultiSteam
•  Vandtank 1,5 l
•  Let udtagelig vandbeholder
•  Varmholdningsfunktion
•  Dampreduktion
•  4 hyldeniveauer, 3 fade og glasfad
•  Minimum nichemål (højskab) 

HxBxD: 450-452x560-568x595mm
•  Produktmål (kabinet) HxBxD: 456x595x617mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,3 kW – 16 A

M.-nr. CleanSteel 10098570 Pris: 30.995,00
M.-nr. Hvid 10098550 Pris: 30.995,00
M.-nr. Sort 10098560 Pris: 30.995,00

• Farve: CleanSteel, hvid eller sort
•  SensorTronic
•  5-linjet TFT-display
•  Touch-styring
•  LED-belysning (top)
•  40 l ovnrum
•  Sous vide-funktion
•  Mulighed for 20 egne programmer
•  > 150 automatikprogrammer
•  Automatisk tilberedning af menu
•  80-1.000 W
•  Popcorn-funktion
•  Hurtig mikrobølgetast
•  Ekstern dampgenerering
•  MultiSteam  •  Vandtank 1,5 l
•  Let udtagelig vandbeholder
•  Varmholdningsfunktion
•  Dampreduktion
•  4 hyldeniveauer, 3 fade og glasfad
•  Minimum nichemål (højskab) 

HxBxD: 450-452x560-568x595mm
•  Produktmål (kabinet) HxBxD: 456x595x617mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,3 kW – 16 A

M.-nr. CleanSteel 10340920 Pris: 24.995,00
M.-nr. Hvid 10340900 Pris: 24.995,00
M.-nr. Sort 10340910 Pris: 24.995,00

• Farve: CleanSteel, hvid eller sort
• DirectSensor
• 4-linjet TFT-display
• Touch-styring
• LED-belysning (top)
• 40 l ovnrum
•  Sous vide-funktion
• Mulighed for 20 egne programmer
• > 75 automatikprogrammer
• 80-1.000 W
• Popcorn-funktion
• Hurtig mikrobølgetast
• Ekstern dampgenerering
• MultiSteam
• Vandtank 1,5 l
• Let udtagelig vandbeholder
• Varmholdningsfunktion
• Dampreduktion
• 4 hyldeniveauer, 2 fade og glasfad
•  Minimum nichemål (højskab) 

HxBxD: 450-452x560-568x595mm
• Produktmål (kabinet) HxBxD: 456x595x617mm
• Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,3 kW – 16 A

M.-nr. CleanSteel 10340880 Pris: 17.995,00
M.-nr. Hvid 10340860 Pris: 17.995,00
M.-nr. Sort 10340870 Pris: 17.995,00

 DGM 6800 DGM 6600 DGM 6401

• Farve: CleanSteel, hvid eller sort
•  M-Touch  •  TFT farvedisplay
•  LED-belysning (top)
•  40 l ovnrum
•  Mulighed for 20 egne programmer
•  > 150 automatikprogrammer
•  Automatisk tilberedning af menu
•  80-1.000 W  •  Popcorn-funktion
•  Hurtig mikrobølgetast
•  Ekstern dampgenerering
•  MultiSteam
•  Vandtank 1,5 l
•  Let udtagelig vandbeholder
•  Varmholdningsfunktion
•  Dampreduktion
•  4 hyldeniveauer, 3 fade og glasfad
•  Minimum nichemål (højskab) 

HxBxD: 450-452x560-568x595mm
•  Produktmål (kabinet) HxBxD: 456x595x617mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,3 kW – 16 A
•  Kræver fast vandtilførsel (ikke afløb)

M.-nr. CleanSteel 10340960 Pris: 32.995,00
M.-nr. Hvid 10340940 Pris: 32.995,00
M.-nr. Sort 10340950 Pris: 32.995,00

 DGM 6805
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Se alle produktfordele på www.miele.dk

XL og XXL-ovnrum med 
PerfectClean
Brug hele ovnens dybde og tilbered fisk, 
grøntsager og kød i flere niveauer uden over-
førsel af smag.
Ovnrummet er behandlet med PerfectClean, 
som har enestående non stick-egenskaber 
og er dermed utroligt nemt at rengøre.

Automatisk tilberedning af menu

Ved tilberedning af en hel menu bestemmes 
temperatur, tilberedningstid og den  
rækkefølge, madvarerne skal sættes i ovnen, 
automatisk.

Ekstern dampgenerator og 
MultiSteam
Ekstern generering af damp er 

væsentlig for at opnå det bedste resultat.  
Med ekstern dampgenerering og Mieles fan-
tastiske MultiSteam-system styrer produktet, 
at der kontinuerligt tilføres den rette mængde 
damp - og ved den rette temperatur.  
Temperaturen kan samtidig holdes stabil,  
så tilberedningen bliver jævn og kontrolleret. 
MultiSteam-systemet sikrer desuden korte op-
varmningstider og en optimal dampfordeling.

Automatikprogrammer

Nemt at tilberede mere end 150 
typer fødevarer, herunder fisk, kød, 

grøntsager og meget mere med perfekt 
resultat.

Varmholdningsfunktion

Forhindrer, at maden bliver kold: Maden  
holdes automatisk på serveringstemperatur  
i 15 minutter efter programslut.

Sous vide-tilberedning

Ved denne skånsomme tilbe- 
redningsform tilberedes maden 

ganske langsomt og ved konstante, lave  
temperaturer i en vakuumpakning.  
På grund af vaakumeringen fordamper der 
ingen fugtighed under tilberedningen og 
alle nærings- og aromastoffer bibeholdes. 
Resultatet er en smagsintensiv og ensartet 
tilberedt madvare.

Kun
hos Miele

Kun
hos Miele

Kun
hos Miele

Dampovne med ovnfunktioner

3-i-1 produkt.  
Fuldt funktionsdygtig dampovn, 
almindelig ovn og kombidampovn
Opnå perfekte tilberednings-, stege- og 
bageresultater med ubegrænsede kombina-
tionsmuligheder.  
Med kombinationen af damp og ovnfunk- 
tioner opnås det sunde, møre og saftige  
resultat og den sprøde kant.

Motoriseret betjeningspanel  
med opløft
Frontpanelet åbner ved et tryk på en knap, 
så der nemt opnås adgang til vandbeholder, 
kondensbeholder og stegetermometer.

Stegetermometer med  
ledning eller trådløst
Du kan tilberede kød, fisk og fjerkræ

individuelt og helt perfekt. Stegetermometeret 
måler kernetemperaturen i kødet og informerer 
dig om den resterende tilberedningstid. Derved 
skal du ikke længere overvåge tilberednings-
forløbet. Og som en ekstra bonus undgår du 
generende ledninger under tilberedningen.

Kun
hos Miele

Kun
hos Miele
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Dampovne med ovnfunktioner

• Farve: CleanSteel, hvid eller sort
•  M Touch  •  TFT farvedisplay
• PerfectClean-ovnrum
• 48 l ovnrum
• Motoriseret betjeningspanel
• Ekstern dampgenerering
• MultiSteam
• > 200 automatikprogrammer
• Mulighed for 20 egne programmer
•  Automatisk tilberedning af menu
• Varmholdningsfunktion
•  Sous vide-funktion
• Halogenbelysning på begge sider
• Trådløst stegetermometer
• Polyfoniske "ringetoner"
•  1 sæt FlexiClips (PerfectClean)
• Kræver fast vandinstallation og afløb
•  Minimum nichemål (højskab) 

HxBxD: 450-452x560-568x555 mm
•  Produktmål (kabinet) HxBxD: 452x548x550 mm
• Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,4 kW – 16 A

M.-nr. CleanSteel 10174860 Pris: 32.995,00
M.-nr. Hvid 10174880 Pris: 32.995,00
M.-nr. Sort 10174890 Pris: 32.995,00

 DGC 6805 XL

 DGC 6400  DGC 6600 XL

• Farve: CleanSteel, hvid eller sort
•  DirectControl
•  4-linjet TFT-display
•  Forsænkbare drejeknapper
•  PerfectClean-ovnrum
•  32 l ovnrum
•  Ekstern dampgenerering
•  MonoSteam
•  Vandtank 1,2 l
•  > 85 automatikprogrammer
•  Mulighed for 20 egne programmer
•  Varmholdningsfunktion
•  Sous vide-funktion
•  Minimum nichemål (højskab) 

HxBxD: 450-452x560-568x555 mm
•  Produktmål (kabinet) HxBxD: 446x549x547 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,2 kW – 16 A

M.-nr. CleanSteel 10137740 Pris: 19.995,00
M.-nr. Hvid 10169560 Pris: 19.995,00
M.-nr. Sort 10169590 Pris: 19.995,00

• Farve: CleanSteel, hvid eller sort
•  SensorTronic
•  5-linjet TFT-display
•  Touch-styring
• PerfectClean-ovnrum
•  48 l ovnrum
•  Motoriseret betjeningspanel
• Ekstern dampgenerering
• MultiSteam
• > 200 automatikprogrammer
• Mulighed for 20 egne programmer
•  Automatisk tilberedning af menu
• Varmholdningsfunktion
•  Sous vide-funktion
• Halogenbelysning på en side
• Stegetermometer m. ledning
•  Minimum nichemål (højskab) 

HxBxD: 450-452x560-568x555 mm
•  Produktmål (kabinet) HxBxD: 452x548x550 mm
• Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,4 kW – 16 A

M.-nr. CleanSteel 10169920 Pris: 26.995,00
M.-nr. Hvid 10169960 Pris: 26.995,00
M.-nr. Sort 10169970 Pris: 26.995,00

• Farve: CleanSteel, hvid eller sort
•  M Touch  •  TFT farvedisplay
• PerfectClean-ovnrum
• 48 l ovnrum
• Motoriseret betjeningspanel
• Ekstern dampgenerering
• MultiSteam
• > 200 automatikprogrammer
• Mulighed for 20 egne programmer
•  Automatisk tilberedning af menu
• Varmholdningsfunktion
•  Sous vide-funktion
• Halogenbelysning på begge sider
• Trådløst stegetermometer
• Polyfoniske "ringetoner"
•  1 sæt FlexiClips (PerfectClean)
•  Minimum nichemål (højskab) 

HxBxD: 450-452x560-568x555 mm
•  Produktmål (kabinet) HxBxD: 452x548x550 mm
• Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,4 kW – 16 A

M.-nr. CleanSteel 10137850 Pris: 30.995,00
M.-nr. Hvid 10137860 Pris: 30.995,00
M.-nr. Sort 10137870 Pris: 30.995,00

 DGC 6800 XL
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Dampovne med ovnfunktioner

 DGC 6660 XXL  DGC 6860 XXL  DGC 6865 XXL

• Farve: CleanSteel, hvid eller sort
•  SensorTronic
•  5-linjet TFT-display
•  Touch-styring
• PerfectClean-ovnrum
• 68 l ovnrum
• Motoriseret betjeningspanel
• Ekstern dampgenerering
• MultiSteam
• > 200 automatikprogrammer
• Mulighed for 20 egne programmer
•  Automatisk tilberedning af menu
• Varmholdningsfunktion
•  Sous vide-funktion
• Halogenbelysning på begge sider
• Stegetermometer m. ledning
•  Minimum nichemål (højskab) 

HxBxD: 593-595x560-568x555 mm
•  Produktmål (kabinet) HxBxD: 590x548x550 mm
• Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,4 kW – 16 A

M.-nr. CleanSteel 10137790 Pris: 35.995,00
M.-nr. Hvid 10137800 Pris: 35.995,00
M.-nr. Sort 10137810 Pris: 35.995,00

• Farve: CleanSteel, hvid eller sort
•  M Touch
•  TFT farvedisplay
•  PerfectClean-ovnrum
•  68 l ovnrum
•  Motoriseret betjeningspanel
•  Ekstern dampgenerering
•  MultiSteam
•  > 200 automatikprogrammer
•  Automatisk tilberedning af menu
•  Mulighed for 20 egne programmer
•  Varmholdningsfunktion
•  Sous vide-funktion
•  Halogenbelysning på begge sider
•  Trådløst stegetermometer
•  Polyfoniske ”ringetoner”
•  1 sæt FlexiClips (PerfectClean)
•  Minimum nichemål (højskab) 

HxBxD: 593-595x560-568x555 mm
•  Produktmål (kabinet) HxBxD: 590x548x550 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,5 kW – 16 A

M.-nr. CleanSteel 10273160 Pris: 39.995,00
M.-nr. Hvid 10273140 Pris: 39.995,00
M.-nr. Sort 10273150 Pris: 39.995,00

• Farve: CleanSteel, hvid eller sort
•  M Touch  •  TFT farvedisplay
•  PerfectClean-ovnrum
•  68 l ovnrum
•  Motoriseret betjeningspanel
•  Ekstern dampgenerering
•  MultiSteam
•  > 200 automatikprogrammer
•  Automatisk tilberedning af menu
•  Mulighed for 20 egne programmer
•  Varmholdningsfunktion
•  Sous vide-funktion
•  Halogenbelysning på begge sider
•  Trådløst stegetermometer
•  Polyfoniske ”ringetoner”
•  1 sæt FlexiClips (PerfectClean)
•  Kræver fast vandtilslutning og afløb
•  Minimum nichemål (højskab) 

HxBxD: 593-595x560-568x555 mm
•  Produktmål (kabinet) HxBxD: 590x548x550 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,5 kW – 16 A

M.-nr. CleanSteel 10273220 Pris: 41.995,00
M.-nr. Hvid 10273200 Pris: 41.995,00
M.-nr. Sort 10273210 Pris: 41.995,00
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Espressomaskiner

Justerbare mængder og 
temperaturer 
samt egne brugerprofiler
Du har masser af muligheder for individuelt 
at tilpasse din kaffebrygning. Du kan bl.a. 
justere både mængde, temperaturer eller 
hvor fint/groft kaffebønnerne skal males.  
Når du har fundet den helt rigtige indstilling 
for dig, kan du oprette dine favoritdrikke i  
en personlig brugerprofil. Gem helt op til ti 
individuelle brugerprofiler.

EasyClick-mælkesystem

Innovativt og kun hos Miele.
Det brugervenlige mælkesystem klikkes  
ganske enkelt på plads på forsiden og fjer-
nes også meget nemt.

Trinløs højdejustering af  
kaffeudløb og CupSensor
Udløbsdysen kan justeres op og ned, 

hvorved den nemt kan tilpasses koppens højde 
- fra en lille espresso til en latte macchiato i et 
højt glas. 
Dermed brygges alle kaffespcialiteter på praktisk 
vis uden varmetab og tilstænkning af maskinen 
begrænses. Nogle modeller har endda Mieles 
unikke CupSensor, som kan registrere koppens 
kant og automatisk placere udløbsdysens posi-
tion derefter.

OneTouch for Two

OneTouch for Two gør det muligt 
at brygge to ens kaffespecialiteter 

samtidig - blot ved ét enkelt tryk på en knap. 
Det valgte program startes helt automatisk, 
og med den forkortede tilberedningstid bliver 
der mere tid til nydelsen for to.

Kun
hos Miele

Kun
hos Miele

BrilliantLight
Lyset i Mieles espressomaskiner sørger for 
en smuk iscenesættelse af hver eneste kop, 
du brygger, og det bløde LED-lys skaber 
masser af hygge. Samtidig giver lyset et 
godt overblik over alt, hvad der foregår.

Automatisk skylning af
mælkeslanger med vand fra
vandbeholderen
Enestående brugervenlighed.
Maskinen skylles automatisk efter brygning 
af kaffe med mælk.

ComfortDoor og 
ComfortClean
Du har nem adgang til både bønne-, 

vand- og affaldsbeholder samt afdrypnings-
bakken via den smarte ComfortDoor,  
og Mieles ComfortClean-system sikrer dig 
samtidig nem adgang til god hygiejne.  
Mange af maskinens dele - fx vandbeholderen 
og affaldsbeholderen - kan nemlig rengøres i 
opvaskemaskinen.

Rengøringsprogrammer for  
afkalkning og vedligeholdelse samt 
AutoDescale
Mieles espressomaskiner har smarte, auto-
matiske programmer til både rengøring og 
afkalkning. Maskinerne leder dig igennem 
alle forløb, hvilket sikrer dig korrekt og rettidig 
vedligeholdelse. Denne gode vedligeholdelse 
giver dig velsmagende kaffe hver gang og 
den bedste holdbarhed på din maskine.  
Bemærk, at CM 7500 desuden har Mieles 
patenterede automatiske afkalkningssystem.

Kun
hos Miele

Se alle produktfordele på www.miele.dk

Kaffedrikke, te og kandefunktion 
med et enkelt tryk
Betjeningen på Mieles espressomaskiner er  
legende let. Du kan brygge diverse luksus-
kaffer, te eller op til otte kopper kaffe efter 
hinanden i en kande - blot ved et enkelt tryk 
på en knap. CM7 kan automatisk producere 
20 forskellige varme drikke. Ikke alene et 
bredt udvalg af italienske kaffespecialiteter, 
men også vand i den helt rette temperatur til 
fx grøn, sort, urte- eller frugtte.
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 CM 6150  CM 6350

 CM 5300*  CM 5400*  CM 5500*

Espressomaskiner

 CM 7500

•  Farve: Brillanthvid eller obsidiansort
•  Fritstående model
•  C Touch 
•  TFT farvedisplay
• OneTouch for Two
•  Expert mode til nem tilpasning af drikke
•  DoubleShot-funktion
•  15 kaffedrikke, 4 til te og varmt vand
•  Bønnekapacitet 500 g
• Kandefunktion
• Vandbeholder 2,2 l
•  Automatisk rengøring
•  Højde til kaffeudløb 8-16 cm
•  CupSensor (automatisk højdejustering)
• BrilliantLight
•  Op til 10 brugerprofiler
•  Kopvarmer
•  Mælkebeholder
•  Polyfoniske ”ringetoner”
•  AutoDescale (automatisk afkalkning af rør)
•  Produktmål HxBxD: 397x311x445 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 1,45 kW – 10 A

M.-nr. Hvid 10285140 Pris: 18.495,00
M.-nr. Sort 10285200 Pris: 18.495,00

• Farve: Brillanthvid eller obsidiansort
• Fritstående model
• DirectSensor
• TFT-display
• Touch-styring
• OneTouch for Two
•  Bønnekapacitet 300 g
• Kandefunktion
• Vandbeholder 1.8 l
• Automatisk rengøring
• Højde til kaffeudløb 7-14 cm
• 4 brugerprofiler
•  Produktmål: HxBxD: 359x251x427 mm
• Eltilslutning: 1N AC 230 V 1,4 kW. 10A

M.-nr. Hvid 10606820 Pris: 8.495,00
M.-nr. Sort 10516140 Pris: 8.495,00

• Farve: Brillanthvid eller obsidiansort
• Fritstående model
• DirectSensor
• TFT-display
• Touch-styring
• OneTouch for Two
•  Bønnekapacitet 300 g
• Kandefunktion
• Vandbeholder 1.8 l
• Automatisk rengøring
• Højde til kaffeudløb 7-14 cm
• BrilliantLight
• Varmtvandsfunktion
• 4 brugerprofiler
• Kopvarmer
• Baggrundsbelyste knapper
• Mælkebeholder
•  Produktmål: HxBxD: 359x251x427 mm
• Eltilslutning: 1N AC 230 V 1,4 kW. 10A

M.-nr. Hvid 10606830 Pris: 9.995,00
M.-nr. Sort 10516160 Pris: 9.995,00

•  Farve: Grafitgrå, Obsidiansort eller Taybærrød
•  Fritstående model
•  DirectSensor
•  TFT-display
•  Touch-styring
•  OneTouch for Two
•  Bønnekapacitet 200 g
•  Kandefunktion
•  Vandbeholder 1.3 l
•  Automatisk rengøring
•  Højde til kaffeudløb 8,0-13,5 cm
•  1 brugerprofil
•  Produktmål: HxBxD: 360x241x460 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 1,45 kW. 10A

*  Leveres fra 1. oktober 2017

M.-nr. Grafitgrå 10770520 Pris: 6.795,00
M.-nr. Obsidiansort 10770580 Pris: 6.795,00
M.-nr. Taybærrød 10770650 Pris: 6.795,00

•  Farve: Obsidiansort
• Fritstående model
• DirectSensor
• TFT-display
• Touch-styring
• OneTouch for Two
• Bønnekapacitet 200 g
• Kandefunktion
• Vandbeholder 1.3 l
• Automatisk rengøring
• Højde til kaffeudløb 8,0-13,5 cm
• 2 brugerprofiler
• Varmtvandsfunktion
• Produktmål: HxBxD: 360x241x460 mm
• Eltilslutning: 1N AC 230 V 1,45 kW. 10A

*  Leveres fra 1. oktober 2017

M.-nr. Obsidiansort 10770760 Pris: 7.295,00

•  Farve: Grafitgrå eller Rose guld
• Fritstående model
• DirectSensor
• TFT-display
• Touch-styring
• OneTouch for Two
• Bønnekapacitet 200 g
• Kandefunktion
• Vandbeholder 1.3 l
• Automatisk rengøring
• Højde til kaffeudløb 8,0-13,5 cm
• 2 brugerprofiler
• Varmtvandsfunktion
• Drypbakke og cover i rustfrit stål
• Produktmål: HxBxD: 360x241x460 mm
• Eltilslutning: 1N AC 230 V 1,45 kW. 10A

*  Leveres fra 1. oktober 2017

M.-nr. Grafitgrå PF 10770810 Pris: 7.695,00
M.-nr. Rose guld PF 10770870 Pris: 7.695,00
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Espressomaskiner

• Farve: CleanSteel
•  DirectSensor
•  TFT-display
•  Touch-styring
• OneTouch for Two
•  Bønnekapacitet 500 g
• Kandefunktion
• Vandbeholder 2,3 l
•  Varmtvandsfunktion
•  ComfortDoor - 

nem og diskret adgang til alle dele
•  EasyClick-mælkesystem med mælkebeholder
•  Automatisk rengøring
•  Mulighed for fast vandtilslutning
•  10 brugerprofiler
•  Minimum nichemål (højskab) 

HxBxD: 450-452x560-568x550 mm
•  Produktmål (kabinet) HxBxD: 452x551x496 mm
• Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW - 10 A

M.-nr. 10171650 Pris: 22.995,00

 CVA 6405

 CVA 6431  CVA 6401

• Farve: CleanSteel
•  DirectSensor
•  TFT-display
•  Touch-styring
•  Til nespressokapsler
•  Cappuccinator til perfekt mælkeskum
•  Automatiske rengøringsprogrammer
•  ComfortDoor - 

nem og diskret adgang til alle dele
• Vandbeholder 1,5 l
•  10 brugerprofiler
• BrilliantLight
•  Minimum nichemål (højskab) 

HxBxD: 360-362x560-568x310 mm
•  Produktmål (kabinet) HxBxD: 362x551x310 mm
• Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,2 kW - 10 A

M.-nr. 10171620 Pris: 17.995,00

• Farve: CleanSteel
•  DirectSensor
•  TFT-display
•  Touch-styring
• OneTouch for Two
•  Bønnekapacitet 500 g
• Kandefunktion
• Vandbeholder 2,3 l
•  Varmtvandsfunktion
•  ComfortDoor - 

nem og diskret adgang til alle dele
•  EasyClick-mælkesystem med mælkebeholder
•  Automatisk rengøring
•  10 brugerprofiler
•  Minimum nichemål (højskab) 

HxBxD: 450-452x560-568x500 mm
•  Produktmål (kabinet) HxBxD: 452x551x487 mm
• Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,2 kW - 10 A

M.-nr. CleanSteel 10010860 Pris: 21.995,00
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 CVA 6800

• Farve: CleanSteel
•  M Touch
•  TFT farvedisplay
• OneTouch for Two
•  Bønnekapacitet 500 g
• Kandefunktion
• Vandbeholder 2,3 l
•  Varmtvandsfunktion
•  ComfortDoor - 

nem og diskret adgang til alle dele
•  EasyClick-mælkesystem med mælkebeholder
•  Automatisk rengøring
•  10 brugerprofiler
•  CupSensor
•  Køleskabslåg til mælkebeholder
•  Polyfoniske "ringetoner"
•  Minimum nichemål (højskab) 

HxBxD: 450-452x560-568x550 mm
•  Produktmål (kabinet) HxBxD: 452x551x487 mm
• Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW - 10 A

M.-nr. 10171680 Pris: 26.995,00

• Farve: CleanSteel
•  M Touch
•  TFT farvedisplay
• OneTouch for Two
•  Bønnekapacitet 500 g
• Kandefunktion
• Vandbeholder 2,3 l
•  Varmtvandsfunktion
•  ComfortDoor - 

nem og diskret adgang til alle dele
•  EasyClick-mælkesystem med mælkebeholder
•  Automatisk rengøring
•  10 brugerprofiler
•  CupSensor
•  Køleskabslåg til mælkebeholder
•  Polyfoniske "ringetoner"
•  Mulighed for fast vandtilslutning
•  Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 450-452x560-568x550 mm
•  Produktmål (kabinet) HxBxD: 452x551x496 mm
• Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW - 10 A

M.-nr. CleanSteel 10171730 Pris: 28.995,00

 CVA 6805

Espressomaskiner
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Se alle produktfordele på www.miele.dk

Gourmet-varmeskuffer og vakuumforseglerskuffer

Flot, elegant design og et  
perfekt match til Mieles indbygnings-
produkter
Både vakuumforsegler- og gourmet-varme-
skufferne fås i Mieles elegante Generation 
6000-design.
Med en højde på 14 cm eller 29 cm integreres 
skufferne perfekt i horisontale, vertikale eller 
kubeformationer af indbygningsprodukter.

Langtidsstegning

Med Mieles gourmet-varmeskuffer 
kan du tilberede mørt, aromatisk 

og saftigt kød. Med langtidsstegning opret-
holdes aromaer og næringsstoffer i stort 
omfang.  
Tilberedningen er let at sætte i gang og er 
stressfri, da processen ikke hele tiden skal 
overvåges.

Service- og kopvarmer 

Servicen forvarmes inden serveringen, uden 
at du behøver at optage ovnen til det. 
Afhængig af model og service kan der op-
varmes service til op til 12 personer.

Push2Open og SoftClose
Uden håndtag og dermed perfekt 
design-homogenitet med andre 

indbygningsprodukter fra Miele. Push2Open-
mekanismen gør det legende let at åbne 
skuffen – ikke blot med hånden - men også 
med andre dele af kroppen, f.eks. hvis du har 
hænderne fulde af service. Med SoftClose 
glider skuffen blidt og stille tilbage til udgang-
spositionen.

Kun
hos Miele

Varmholdningsfunktion

Du har brugt flere timer på en god middag 
til dig og dine gæster – men hvordan holdes 
retterne varme indtil serveringen?  
Du kan nu holde dine retter varme i gourmet-
varmeskuffen uden at gå på kompromis med 
kvaliteten.

Optimal emballering af dine  
fødevarer i længere levetid
I vakuumforseglerskuffen bliver ilten og luften 
trukket ud af vakuumposen – det betyder 
længere holdbarhed for dine fødevarer, uden 
at det går ud over smagen eller kvaliteten.  
I fryseskabet beskytter vakuumpakningen 
mod frysebrænding samt lugt- eller smags-
overførsel. Og ikke mindst holder brød og 
rundstykker, der vakuumpakkes ved stue-
temperatur, sig frisk længe.

Mulighed for optimal genpakning, 
portionsopdeling og transport af 
madretter
Efter en hyggeaften med chips og popcorn er  
der ofte rester tilbage i åbne poser. Vakuum-
forseglerskuffen lukker originalemballagen  
blidt og sikkert. Krydderier, oste eller pølser 
kan ligeledes opdeles i mindre portioner, så 
det altid er friskt. En portion lasagne kan f.eks. 
nemt opvarmes i dampovnen i vakuumposen.

Perfekt marinering og  
forberedelse til  
Sous vide-tilberedning

Vil du have kød eller fisk med meget intens 
smag? Ved hjælp af vakuumpakning bliver 
marinadens smag forstærket, idet krydder-
urter og krydderier påvirker madvaren direkte 
og koncentreret.  
Det er perfekt til Sousvide-tilberedning.

Kun
hos Miele

Touch-betjening og  
elektronisk styring
Mieles vakuumforsegler- og gourmet- 
varmeskuffer betjenes let og intuitivt via et 
plant touch-panel.
Touch-panelet ligger under glas, hvilket gør 
betjeningen meget komfortabel og rengørin-
gen hurtig og nem.
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Gourmet-varmeskuffer

• Farve: CleanSteel
•  SensorTouch
•  Touch-styring
•  Elektronisk temperaturstyring
•  Højde ved sammenbygning: 14 cm
•  Kapacitet til 6 personer
•  Varmluftssystem
•  Push2Open
•  Forskellige funktioner: 

Opvarmning af service, varmholdning af mad, 
langtidsstegning

•  Temperaturregulering: 40-85 °C
•  Nichemål BxD: 560-568x550 mm
•  Produktmål (kabinet) HxBxD: 141x537x548 mm
• Eltilslutning: 1N AC 230 V 1,02 kW - 10 A

M.-nr. 10126150 Pris: 7.495,00

•  Farve: CleanSteel
•  SensorTouch
•  Touch-styring
•  Push2Open
•  Højde ved sammenbygning: 14 cm
•  Vakuumering af poser op til 250x350 mm
•  Mulighed for brug af vakuumbeholdere
•  Vakuumeringseffekt op til 99,9%
•  Forseglingsgrader: 3
•  Tryk-grader: 3
•  Miele vakuumposer: 20 stk
•  Nichemål BxD: 560-568x550 mm
•  Produktmål (kabinet) HxBxD: 141x595x570 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 0,7 kW – 10 A

M.-nr. 10269690 Pris: 17.995,00

 ESW 6114

 EVS 6114

• Farve: CleanSteel, hvid eller sort
•  SensorTouch
•  Touch-styring
•  Elektronisk temperaturstyring
•  Højde ved sammenbygning: 29 cm
•  Kapacitet til 12 personer
•  Varmluftssystem
•  Push2Open
•  Forskellige funktioner: 

Opvarmning af service, varmholdning af mad, 
langtidsstegning

•  Temperaturregulering: 40-85 °C
•  Nichemål BxD: 560-568x550 mm
•  Produktmål (kabinet) HxBxD: 289x537x548 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 1,02 kW - 10 A

M.-nr. CleanSteel 10453460 Pris: 8.495,00
M.-nr. Hvid 10453440 Pris: 8.495,00
M.-nr. Sort 10453450 Pris: 8.495,00

 ESW 6229 X

• Farve: CleanSteel, hvid eller sort
•  SensorTouch
•  Touch-styring
•  Elektronisk temperaturstyring
•  Højde ved sammenbygning: 14 cm
•  Kapacitet til 6 personer
•  Varmluftssystem
•  Push2Open
•  Forskellige funktioner: 

Opvarmning af service, varmholdning af mad, 
langtidsstegning

•  Temperaturregulering: 40-85 °C
•  Nichemål BxD: 560-568x550 mm
•  Produktmål (kabinet) HxBxD: 141x537x548 mm
• Eltilslutning: 1N AC 230 V 1,02 kW - 10 A

M.-nr. CleanSteel 10126190 Pris: 7.495,00
M.-nr. Hvid 10126170 Pris: 7.495,00
M.-nr. Sort 10126180 Pris: 7.495,00

• Farve: CleanSteel, hvid eller sort
•  SensorTouch
•  Touch-styring
•   Push2Open
•  Højde ved sammenbygning: 14 cm
•  Vakuumering af poser op til 250x350 mm
•  Mulighed for brug af vakuumbeholdere
•  Vakuumeringseffekt op til 99,9%
•  Forseglingsgrader: 3
•  Tryk-grader: 3
•  Miele vakuumposer: 20 stk
•  Nichemål BxD: 560-568x550 mm
•  Produktmål (kabinet) HxBxD: 141x595x570 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 0,7 kW – 10 A

M.-nr. CleanSteel 10269740 Pris: 17.995,00
M.-nr. Hvid 10269720 Pris: 17.995,00
M.-nr. Sort 10269730 Pris: 17.995,00

 ESW 6214

 EVS 6214

Vakuumforseglerskuffer
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Kogeplader

Vario-kogezoner med  
opkogsautomatik
Mieles induktions-variokogezoner registrerer 
størrelsen på den anvendte gryde/pande, 
og kogezonen tilpasser sig, så energien kun 
bliver afgivet på den kogezone. 
Med opkogsautomatik varmer kogepladen 
til at starte med på højeste varmeeffekt og 
skruer derefter automatisk ned til det ind-
stillede varmetrin.
Derved sparer du tid og energi.

PowerFlex-zoner
Mieles PowerFlex-kogezoner er 
meget alsidige og fleksible. 

Uanset om det er to mindre gryder, en meget 
stor pastagryde eller måske et stegefad, så 
kan det hele bruges uden problemer.
PowerFlex-kogezonen er nemlig tre kogezoner 
i én.
TwinBooster-funktionen på PowerFlex-zoner 
er tilmed den kraftigste med op til 7300 W.

Stop&Go-funktion og flere  
sikkerhedsmekanismer

Ved at aktivere Stop&Go-funktionen 
reducerer du varmeeffekten for alle tændte 
kogezoner. På den måde kan du gå fra koge-
pladen i kort tid uden at risikere, at maden 
koger over. Når Stop&Go-funktionen deak- 
tiveres, varmer kogepladen igen på det oprin-
deligt indstillede varmetrin.
Derudover er Mieles induktionskogeplader ud-
styret med en række sikkerhedsmekanismer 
såsom børnesikring.

TempControl-zoner – NYHED!
TempControl giver dig ro i sindet, da du nu 
ikke længere behøver justere på varmetrin 
eller bekymre dig om, hvorvidt maden er ved 
at brænde på.
Med 3 nye tilberedningsniveauer med laveste 
niveau på 160 °C f.eks. til æg og fisk eller 
højeste niveau på 220 °C til bruning af kød 
og pandekager garanteres et perfekt resultat. 
Temperaturniveauerne kan justeres individuelt 
til dine præferencer.

Touch-betjening med nem og  
komfortabel styring
Betjeningen på Mieles kogeplader 
er intuitiv, nem og komfortabel med touch-
sensortaster. Kogeplader med DirectControl 
og DirectControl PLUS gør betjeningen af 
hver zone nem og ligetil.

Con@ctivity 2.0

Ved hjælp af Con@ctivity 2.0 kan 
emhætten kommunikere med 

kogepladen. Informationer fra kogepladen 
registreres og sendes til emhættens styring.
Systemet sikrer optimalt indeklima og be- 
tjeningskomfort med automatisk regulering  
af indstilling.

Restvarmeindikator, timer,  
individuelle indstillinger m.m.
For Mieles kogeplader findes der for hver 
enkelt kogezone en indikator for restvarme.
Med timeren kan du indstille en tilberednings-/ 
slukketid for dine kogezoner.
Kogepladens grundindstillinger kan desuden 
nemt tilpasses – f.eks. kan reaktionshastig-
heden for sensortasterne ændres og antallet 
af varmetrin udvides til 17 trin.

Varmholdningsfunktion

Med varmholdningsfunktionen sikrer du den 
præcise temperatur til varmholdning, der 
forhindrer fastbrænding og at retten får for 
meget. I bestræbelserne på at servere flere 
perfekt tilberedte varme retter på samme 
tid er funktionen derfor en kæmpe hjælp. 
Funktionen anvendes til at holde mad varm 
lige efter tilberedningen, dvs. mens den  
stadig er varm, og det er ikke nødvendigt at 
røre i maden under varmholdningen.

Se alle produktfordele på www.miele.dk

Hurtigste opvarmning

Med HiLight-kogepladerne med 
ExtraSpeed sparer du op til 35% 

opvarmningstid.
•  WaterBoost yder 5500 W på en enkelt 28 

cm zone. – ideelt til den store gryde, når 
kartoffel-/pastavandet skal bringes i kog.

•  TwinBooster-funktionen yder op til 3700 W 
på de fleste zoner og på PowerFlex zoner 
helt op til 7300 W – så du hurtigt kan få 
selv større ovnfade og grillfade varme.
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 KM 5600

•  Bred flad ramme i rustfrit stål
•  Baggrundstryk (ægte sort glas)
•  Sensortaster med DirectControl
•  Digital angivelse af varmetrin
•  Restvarmeindikator for hver kogezone
•  ExtraSpeed-zone
•  Vario-kogezone
•  Stegezone
•  Individuel programmering
•  Timer-funktion  •  Minutur  •  Sluk-automatik
•  Memory-funktion
•  Mulighed for Con@ctivity-tilslutning
•  Børnesikring/lås
•  Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
•  Udskæringsmål BxD: 750x490 mm
•  Produktmål BxD: 764x504 mm
•  Indbygningshøjde/inkl. tilslutningsboks: 38/47
•  Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 8,5 kW – 16 A

M.-nr. 10266010 Pris: 9.495,00

•  Bred flad ramme i rustfrit stål
•  Sensortaster med EasyControl
•  Digital angivelse af varmetrin
•  Restvarmeindikator for hver kogezone
•  Opkogsautomatik
•  Børnesikring/lås
•  Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
•  Udskæringsmål BxD: 560x490 mm
•  Produktmål BxD: 574x504 mm
•  Indbygningshøjde/inkl. tilslutningsboks: 38/47
•  Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 6,4 kW – 16 A

M.-nr. 10266000 Pris: 5.495,00

 KM 6212

Glaskeramiske HiLight-kogeplader

Gaskogeplader

• Gas på glas
• Hærdet glasplade
• Rustfrit ståltrim på for- og bagkant
• Eltænding
• Knapper i metal
• GasStop
• Støbejernsriste (kan rengøres i opvaskemaskine)
• Udskæringsmål BxD: 560-600 x 490-500 mm
• Produktmål: BxD: 626x526 mm
• Indbygningshøjde ekskl. tilslutninger: 46 mm
• Eltilslutning: 1N AC 230 V – 10 A

*   Kompatibel med natur-/flaske- og bygas.  
Dyser til bygas medfølger.  
Dyser til flaskegas kan bestilles separat

M.-nr. 9265930 Pris: 7.795,00

 KM 3010

• Gas på glas
• Keramisk glasplade
• Høj ramme i rustfrit stål
• Eltænding
• Knapper i metal
• Støbejernsriste (kan rengøres i opvaskemaskine)
• Dual-gaswok-brænder
• Hurtig opstart
• Minutur
• Restvarmeindikator
• GasStop&Restart
• Udskæringsmål BxD: 750-780x490-500 mm
• Produktmål: BxD: 806x526 mm
• Indbygningshøjde ekskl. tilslutninger: 46 mm
• Eltilslutning: 1N AC 230 V – 10 A

*   Kompatibel med natur-/flaske- og bygas.  
Dyser til bygas medfølger.  
Dyser til flaskegas kan bestilles separat

M.-nr. 9265940 Pris: 13.195,00

 KM 3034

Guldmedalje til Miele

Testen er udført af Forbrugerrådets blad TÆNK
 og offentliggjort i marts 2007. I testen deltog i alt 11 

vaskemaskiner fra kendte producenter. 
Se testen på www.taenk.dk

Miele glaskeramisk HiLight-kogeplade KM 5600

”Tyske Miele er i en klasse for sig 
og placerer sig med to modeller som en klar vinder i testen 

med en rigtig god vaskeevne for begge maskiner.” 
Citat www.taenk.dk, marts 2007
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Glaskeramiske induktionskogeplader 55-65 cm brede

 KM 6115

•  Bred flad ramme i rustfrit stål
•  Sensortaster med EasyControl
•  Vario-kogezoner (auto): 4
•  Digital angivelse af varmetrin
•  Individuel programmering
•  Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), 

antal: 1
•  Minutur
•  Varmholdningsfunktion
•  Opkogsautomatik
•  Restvarmeindikator for hver kogezone
•  Booster og TwinBooster
•  Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
•  Børnesikring/Lås
•  Beskyttelse mod overophedning
•  Udskæringsmål BxD: 560x490 mm
•  Produktmål BxD: 574x504 mm
•  Indbygningshøjde/inkl. tilslutningsboks: 48/48 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V+jord, 7,4 kW – 16 A

M.-nr. 10170610 Pris: 7.995,00

 KM 6318

•  Facetslebne sider
•  Baggrundstryk (ægte sort glas)
•  Sensortaster med DirectControl
•  Vario-kogezoner (auto): 4
•  Digital angivelse af varmetrin
•  Individuel programmering
•  Stop&Go
•  Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
•  Minutur
•  Mulighed for Con@ctivity-tilslutning
•  Varmholdningsfunktion
•  Opkogsautomatik
•  Restvarmeindikator for hver kogezone
•  Booster og TwinBooster
•  Stegezone 
•  Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
•  Børnesikring/Lås
•  Beskyttelse mod overophedning
•  Udskæringsmål BxD: 600x500 mm
•  Produktmål BxD: 630x530 mm
•  Indbygningshøjde/inkl. tilslutningsboks: 47/47 mm
•  Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 7,4 kW – 16 A

M.-nr. 10123730 Pris: 11.995,00

 KM 6322 PowerFlex  KM 6323 PowerFlex

•  Bred flad ramme i rustfrit stål
•  Baggrundstryk (ægte sort glas)
•  Sensortaster med DirectControl
•  Vario-kogezoner (auto): 2
•  PowerFlex-kogezoner: 2
•  Digital angivelse af varmetrin
•  Individuel programmering
•  Stop&Go
•  Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
•  Minutur
•  Mulighed for Con@ctivity-tilslutning
•  Varmholdningsfunktion
•  Opkogsautomatik
•  Restvarmeindikator for hver kogezone
•  Booster og TwinBooster
•  Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
•  Børnesikring/Lås
•  Beskyttelse mod overophedning
•  Udskæringsmål BxD: 600x500 mm
•  Produktmål BxD: 614x514 mm
•  Indbygningshøjde/inkl. tilslutningsboks: 48/48 mm
•  Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 7,4 kW – 16 A

M.-nr. 10176880 Pris: 10.995,00

•  Uden ramme - til planforsænkning
•  Baggrundstryk (ægte sort glas)
•  Sensortaster med DirectControl
•  Vario-kogezoner (auto): 2
•  PowerFlex-kogezoner: 2
•  Digital angivelse af varmetrin
•  Individuel programmering
•  Stop&Go
•  Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
•  Minutur
•  Mulighed for Con@ctivity-tilslutning
•  Varmholdningsfunktion
•  Opkogsautomatik
•  Restvarmeindikator for hver kogezone
•  Booster og TwinBooster
•  Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
•  Børnesikring/Lås
•  Beskyttelse mod overophedning
•  Udskæringsmål BxD: 596x496 mm
•  Produktmål BxD: 592x492 mm
•  Indbygningshøjde/inkl. tilslutningsboks: 51/51 mm
•  Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 7,4 kW – 16 A

M.-nr. 10123890 Pris: 11.495,00

 KM 6328-1 PowerFlex

•  Høj ramme i rustfrit stål
•  Baggrundstryk (ægte sort glas)
•  Sensortaster med DirectControl
•  PowerFlex-kogezoner: 4
•  Digital angivelse af varmetrin
•  Individuel programmering
•  Stop&Go
•  Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
•  Minutur
•  Mulighed for Con@ctivity-tilslutning
•  Varmholdningsfunktion
•  Opkogsautomatik
•  Restvarmeindikator for hver kogezone
•  Booster og TwinBooster
•  Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
•  Børnesikring/Lås
•  Beskyttelse mod overophedning
•  Udskæringsmål BxD: 560x490 mm
•  Produktmål BxD: 626x526 mm
•  Indbygningshøjde/inkl. tilslutningsboks: 45/45 mm
•  Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 7,4 kW – 16 A

M.-nr. 10123500 Pris: 12.495,00
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Glaskeramiske induktionskogeplader 70-80 cm brede

 KM 6118

•  Bred flad ramme i rustfrit stål
•  Sensortaster med EasyControl
•  Vario-kogezoner (auto): 4
•  Digital angivelse af varmetrin
•  Individuel programmering
•  Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
•  Minutur
•  Varmholdningsfunktion
•  Opkogsautomatik
•  Restvarmeindikator for hver kogezone
•  Booster og TwinBooster
•  Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
•  Børnesikring/Lås
•  Beskyttelse mod overophedning
•  Udskæringsmål BxD: 750x490 mm
•  Produktmål BxD: 764x504 mm
•  Indbygningshøjde/inkl. tilslutningsboks: 48/48 mm
•  Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 7,4 kW – 16 A

M.-nr. 10123720 Pris: 10.995,00

 KM 6347 PowerFlex

•  Bred flad ramme i rustfrit stål
•  Baggrundstryk (ægte sort glas)
•  Sensortaster med DirectControl
•  Vario-kogezoner (auto): 2
•  PowerFlex-kogezoner: 2
•  Digital angivelse af varmetrin
•  Individuel programmering
•  Stop&Go
•  Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
•  Minutur
•  Mulighed for Con@ctivity-tilslutning
•  Varmholdningsfunktion
•  Opkogsautomatik
•  Restvarmeindikator for hver kogezone
•  Booster og TwinBooster
•  Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
•  Børnesikring/Lås
•  Beskyttelse mod overophedning
•  Udskæringsmål BxD: 750x490 mm
•  Produktmål BxD: 764x504 mm
•  Indbygningshøjde/inkl. tilslutningsboks: 48/48 mm
•  Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 7,4 kW – 16 A

M.-nr. 10123750 Pris: 13.495,00

 KM 6348 PowerFlex

•  Uden ramme – til planforsænkning
•  Baggrundstryk (ægte sort glas)
•  Sensortaster med DirectControl
•  Vario-kogezoner (auto): 2
•  PowerFlex-kogezoner: 2
•  Digital angivelse af varmetrin
•  Individuel programmering
•  Stop&Go
•  Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
•  Minutur
•  Mulighed for Con@ctivity-tilslutning
•  Varmholdningsfunktion
•  Opkogsautomatik
•  Restvarmeindikator for hver kogezone
•  Booster og TwinBooster
•  Sikkershedsafbryder (maks. driftstid)
•  Børnesikring/Lås
•  Beskyttelse mod overophedning
•  Udskæringsmål BxD: 756x496 mm
•  Produktmål BxD: 752x492 mm
•  Indbygningshøjde/inkl. tilslutningsboks: 51/51 mm
•  Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 7,4 kW – 16 A

M.-nr. 10123760 Pris: 13.995,00
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Glaskeramiske induktionskogeplader 70-80 cm brede

•  Høj ramme i rustfrit stål
•  Baggrundstryk (ægte sort glas)
•  Sensortaster med DirectControl
•  PowerFlex-kogezoner: 6
•  Digital angivelse af varmetrin
•  Individuel programmering
•  Stop&Go
•  Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
•  Minutur
•  Mulighed for Con@ctivity-tilslutning
•  Varmholdningsfunktion
•  Opkogsautomatik
•  Restvarmeindikator for hver kogezone
•  Booster og TwinBooster
•  Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
•  Børnesikring/Lås
•  Beskyttelse mod overophedning
•  Udskæringsmål BxD: 780x500 mm
•  Produktmål BxD: 806x526 mm
•  Indbygningshøjde/inkl. tilslutningsboks: 45/45 mm
•  Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 11,1 kW – 16 A

M.-nr. 10123510 Pris: 17.495,00

 KM 6366-1 PowerFlex

•  Uden ramme - til planforsænkning
•  Baggrundstryk (ægte sort glas)
•  Sensortaster med DirectControl
•  PowerFlex-kogezoner: 6
•  Digital angivelse af varmetrin
•  Individuel programmering
•  Stop&Go
•  Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
•  Minutur
•  Mulighed for Con@ctivity-tilslutning
•  Varmholdningsfunktion
•  Opkogsautomatik
•  Restvarmeindikator for hver kogezone
•  Booster og TwinBooster
•  Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
•  Børnesikring/Lås
•  Beskyttelse mod overophedning
•  Udskæringsmål BxD: 796x516 mm
•  Produktmål BxD: 792x512 mm
•  Indbygningshøjde/inkl. tilslutningsboks: 51/51 mm
•  Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 11,1 kW – 16 A

M.-nr. 10123520 Pris: 17.995,00

 KM 6367-1 PowerFlex

 KM 6349-1 White PowerFlex

•  Uden ramme - til planforsænkning
•  Sensortaster med DirectControl
•  Vario-kogezoner (auto): 2
•  PowerFlex-kogezoner: 2
•  Digital angivelse af varmetrin
•  Booster og TwinBooster
•  Varmholdningsfunktion
•  Stop&Go
•  Minutur
•  Mulighed for con@ctivity
•  Restvarmeindikator for hver kogezone
•  Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
•  Opkogsautomatik
•  Individuel programmering
•  Sikkerhedsafbryder
•  Beskyttelse mod overophedning
•  Udskæringsmål BxD: 756x496 mm
•  Produktmål BxD: 752x492 mm
•  Indbygningshøjde/ink. tilslutningsboks: 51/51 mm
•  Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 7,4 kW – 16 A

M.-nr. 10309830 Pris: 14.995,00

 KM 6629 PowerFlex og TempControl

•  Bred flad ramme i rustfrit stål
•  Baggrundstryk (ægte sort glas)
•  Sensortaster med SmartSelect (gul)
•  Vario-kogezoner (auto): 1
•  PowerFlex-kogezoner: 2
•  TempControl-kogezoner (auto): 1
•  Digital angivelse af varmetrin
•  Individuel programmering
•  Stop&Go
•  Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
•  Minutur
•  Mulighed for Con@ctivity-tilslutning
•  Varmholdningsfunktion - programmerbar 50-90 °C
•  Opkogsautomatik  • Simrefunktion
•  Restvarmeindikator for hver kogezone
•  Booster og TwinBooster
•  Aftørringsbeskyttelse
•  Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
•  Børnesikring/Lås
•  Beskyttelse mod overophedning
•  Udskæringsmål BxD: 750x490 mm
•  Produktmål BxD: 764x504 mm
•  Indbygningshøjde/inkl. tilslutningsboks: 48/48 mm
•  Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 7,3 kW – 16 A

M.-nr. 10360830 Pris: 17.995,00
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 KM 6639 PowerFlex og TempControl

Glaskeramiske induktionskogeplader 70-80 cm brede

•  Uden ramme – til planforsænkning
•  Baggrundstryk (ægte sort glas)
•  Sensortaster med SmartSelect (gul)
•  Vario-kogezoner (auto): 1
•  PowerFlex-kogezoner: 2
•  TempControl-kogezoner (auto): 1
•  Digital angivelse af varmetrin
•  Individuel programmering
•  Stop&Go
•  Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
•  Minutur
•  Mulighed for Con@ctivity-tilslutning
•  Varmholdningsfunktion - programmerbar 50-90 °C
•  Opkogsautomatik
• Simrefunktion
•  Restvarmeindikator for hver kogezone
•  Booster og TwinBooster
•  Aftørringsbeskyttelse
•  Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
•  Børnesikring/Lås
•  Beskyttelse mod overophedning
•  Udskæringsmål BxD: 756x496 mm
•  Produktmål BxD: 752x492 mm
•  Indbygningshøjde/inkl. tilslutningsboks: 52/52 mm
•  Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 7,3 kW – 16 A

M.-nr. 10360840 Pris: 18.495,00

•  Uden ramme – til planforsænkning
•  Grafit sort glas
•  Sensortaster med SmartSelect (hvid)
•  Vario-kogezoner (auto): 1
•  PowerFlex-kogezoner: 2
•  TempControl-kogezoner (auto): 1
•  Digital angivelse af varmetrin
•  Individuel programmering
•  Stop&Go
•  Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
•  Minutur
•  Mulighed for Con@ctivity-tilslutning
•  Varmholdningsfunktion - programmerbar 50-90 °C
•  Opkogsautomatik
• Simrefunktion
•  Restvarmeindikator for hver kogezone
•  Booster og TwinBooster
•  Aftørringsbeskyttelse
•  Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
•  Børnesikring/Lås
•  Beskyttelse mod overophedning
•  Udskæringsmål BxD: 756x496 mm
•  Produktmål BxD: 752x492 mm
•  Indbygningshøjde/inkl. tilslutningsboks: 52/52 mm
•  Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 7,3 kW – 16 A

M.-nr. 10360880 Pris: 19.995,00

 KM 6839 PowerFlex og TempControl
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Glaskeramiske induktionskogeplader 85-95 cm brede

•  Høj ramme i rustfrit stål
•  Baggrundstryk (ægte sort glas)
•  Sensortaster med DirectControl Plus
• Vario-kogezoner (auto): 1
•  PowerFlex-kogezoner: 4
•  Digital angivelse af varmetrin
•  Individuel programmering
•  Stop&Go
•  Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
•  Minutur
•  Mulighed for Con@ctivity-tilslutning
•  Varmholdningsfunktion
•  Opkogsautomatik
•  Restvarmeindikator for hver kogezone
•  Booster, TwinBooster og WaterBoost
•  Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
•  Børnesikring/Lås
•  Beskyttelse mod overophedning
•  Stor kogezone (Ø 28 cm) med WaterBoost
•  Udskæringsmål BxD: 916x500 mm
•  Produktmål BxD: 942x526 mm
•  Indbygningshøjde/inkl. tilslutningsboks: 45/45 mm
•  Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 11,1 kW – 16 A

M.-nr. 10123680 Pris: 20.495,00

•  Uden ramme - til planforsænkning
•  Baggrundstryk (ægte sort glas)
•  Sensortaster med DirectControl Plus
• Vario-kogezoner (auto): 1
•  PowerFlex-kogezoner: 4
•  Digital angivelse af varmetrin
•  Individuel programmering
•  Stop&Go
•  Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
•  Minutur
•  Mulighed for Con@ctivity-tilslutning
•  Varmholdningsfunktion
•  Opkogsautomatik
•  Restvarmeindikator for hver kogezone
•  Booster, TwinBooster og WaterBoost
•  Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid) 
•  Børnesikring/Lås
•  Beskyttelse mod overophedning
•  Stor kogezone (Ø 28 cm) med WaterBoost
•  Udskæringsmål BxD: 932x516 mm
•  Produktmål BxD: 928x512 mm
•  Indbygningshøjde/inkl. tilslutningsboks: 51/51 mm
•  Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 11,1 kW – 16 A

M.-nr. 10123690 Pris: 20.995,00

 KM 6389 PowerFlex KM 6388 PowerFlex

•  Facetslebne sider
•  Baggrundstryk (ægte sort glas)
•  Sensortaster med DirectControl
•  Vario-kogezoner (auto): 4
•  Digital angivelse af varmetrin
•  Individuel programmering
•  Stop&Go
•  Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
•  Minutur
•  Mulighed for Con@ctivity-tilslutning
•  Varmholdningsfunktion
•  Opkogsautomatik
•  Restvarmeindikator for hver kogezone
•  Booster og TwinBooster
•  Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
•  Børnesikring/Lås
•  Beskyttelse mod overophedning
•  Udskæringsmål BxD: 750x490 mm
•  Produktmål BxD: 860x510 mm
•  Indbygningshøjde/inkl. tilslutningsboks: 47/47 mm
•  Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 7,4 kW – 16 A

M.-nr. 10123770 Pris: 12.995,00

 KM 6342  KM 6381 PowerFlex

•  Facetslebne sider
•  Baggrundstryk (ægte sort glas)
•  Sensortaster med DirectControl
•  PowerFlex-kogezoner: 4
•  Digital angivelse af varmetrin
•  Individuel programmering
•  Stop&Go
•  Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
•  Minutur
•  Mulighed for Con@ctivity-tilslutning
•  Varmholdningsfunktion
•  Opkogsautomatik
•  Restvarmeindikator for hver kogezone
•  Booster og TwinBooster
•  Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
•  Børnesikring/Lås
•  Beskyttelse mod overophedning
•  Udskæringsmål BxD: 886x386 mm
•  Produktmål BxD: 916x416 mm
•  Indbygningshøjde/inkl. tilslutningsboks: 51/51 mm
•  Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 7,4 kW – 16 A

Passer godt til bordemfanget DA 6890

M.-nr. 10123670 Pris: 16.995,00
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Glaskeramiske induktionskogeplader 85-95 cm brede

 KM 6699 PowerFlex og TempControl

 KM 6679 PowerFlex og TempControl

 KM 6669 PowerFlex og TempControl

•  Uden ramme – til planforsænkning
•  Baggrundstryk (ægte sort glas)
•  Sensortaster med SmartSelect (gul)
•  Vario-kogezoner (auto): 2
•  PowerFlex-kogezoner: 2
•  TempControl-kogezoner (auto): 1
•  Digital angivelse af varmetrin
•  Individuel programmering
•  Stop&Go
•  Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
•  Minutur
•  Mulighed for Con@ctivity-tilslutning
•  Varmholdningsfunktion - programmerbar 50-90 °C
•  Opkogsautomatik  • Simrefunktion
•  Restvarmeindikator for hver kogezone
•  Booster og TwinBooster
•  Aftørringsbeskyttelse
•  Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
•  Børnesikring/Lås
•  Beskyttelse mod overophedning
•  Udskæringsmål BxD: 906x490 mm
•  Produktmål BxD: 928x512 mm
•  Indbygningshøjde/inkl. tilslutningsboks: 51/51 mm
•  Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 11 kW – 16 A

M.-nr. 10360860 Pris: 21.495,00

•  Facetslebne sider
•  Baggrundstryk (ægte sort glas)
•  Sensortaster med SmartSelect (gul)
•  Vario-kogezoner (auto): 1
•  PowerFlex-kogezoner: 2
•  TempControl-kogezoner (auto): 1
•  Digital angivelse af varmetrin
•  Individuel programmering
•  Stop&Go
•  Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
•  Minutur
•  Mulighed for Con@ctivity-tilslutning
•  Varmholdningsfunktion - programmerbar 50-90 °C
•  Opkogsautomatik  • Simrefunktion
•  Restvarmeindikator for hver kogezone
•  Booster og TwinBooster
•  Aftørringsbeskyttelse
•  Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
•  Børnesikring/Lås
•  Beskyttelse mod overophedning
•  Udskæringsmål BxD: 886x386 mm
•  Produktmål BxD: 916x416 mm
•  Indbygningshøjde/inkl. tilslutningsboks: 47/47 mm
•  Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 7,3 kW – 16 A

Passer godt til bordemfanget DA 6890

M.-nr. 10360870 Pris: 20.995,00

•  Høj ramme i rustfrit stål
•  Baggrundstryk (ægte sort glas)
•  Sensortaster med SmartSelect (gul)
•  Vario-kogezoner (auto): 2
•  PowerFlex-kogezoner: 2
•  TempControl-kogezoner (auto): 1
•  Digital angivelse af varmetrin
•  Individuel programmering
•  Stop&Go
•  Timer-funktion  (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
•  Minutur
•  Mulighed for Con@ctivity-tilslutning
•  Varmholdningsfunktion - programmerbar 50-90 °C
•  Opkogsautomatik
• Simrefunktion
•  Restvarmeindikator for hver kogezone
•  Booster og TwinBooster
•  Aftørringsbeskyttelse
•  Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
•  Børnesikring/Lås
•  Beskyttelse mod overophedning
•  Udskæringsmål BxD: 916x500 mm
•  Produktmål BxD: 942x526 mm
•  Indbygningshøjde/inkl. tilslutningsboks: 45/45 mm
•  Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 11 kW – 16 A

M.-nr. 10360850 Pris: 20.995,00

 KM 6879 PowerFlex og TempControl

•  Uden ramme – til planforsænkning
•  Grafitsort glas
•  Sensortaster med SmartSelect (hvid)
•  Vario-kogezoner (auto): 2
•  PowerFlex-kogezoner: 2
•  TempControl-kogezoner (auto): 1
•  Digital angivelse af varmetrin
•  Individuel programmering
•  Stop&Go
•  Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
•  Minutur
•  Mulighed for Con@ctivity-tilslutning
•  Varmholdningsfunktion - programmerbar 50-90 °C
•  Opkogsautomatik  • Simrefunktion
•  Restvarmeindikator for hver kogezone
•  Booster og TwinBooster
•  Aftørringsbeskyttelse
•  Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
•  Børnesikring/Lås
•  Beskyttelse mod overophedning
•  Udskæringsmål BxD: 906x490 mm
•  Produktmål BxD: 928x512 mm
•  Indbygningshøjde/inkl. tilslutningsboks: 51/51 mm
•  Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 11 kW – 16 A

M.-nr. 10360890 Pris: 23.495,00
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Se alle produktfordele på www.miele.dk

Emhætter

Design og kvalitet
Den omhyggelige håndværksmæssige for-
arbejdning af førsteklasses materialer samt 
komfortabel teknik er med til at gøre emhæt-
ten til blikfanget i dit køkken samt sikre en 
lang levetid af din Miele emhætte.

Indikator for fyldt fedtfilter

De fleste af Mieles emhætter 
fortæller dig, når fedt- og aktivkul-

filteret er fyldt, idet kontrollampen blinker for 
udskiftning eller rengøring.

CleanCover
Mieles overlegne teknologi viser sig blandt 
andet ved det enestående CleanCover,  
hvor alle kabel- og elektronikkomponenter  
er sikkert beskyttet mod fedt og snavs i et 
specialudviklet kabinet. 
Den indvendige rengøring af emhætten er 
meget ligetil på grund af de glatte overflader 
og de skjulte kabel- og elektronikkompo-
nenter.

Eftersugnings-funktion

Funktionen sørger for udsugning af den em 
og mados, der er i køkkenet, når stege- eller 
kogeprocessen er afsluttet. Emhætten stop-
per automatisk efter 5 eller 15 minutter.
Dette er med til at sikre dig et godt indeklima.

Kraftige fedtfiltre
Metalfedtfiltret består af mange lag, som 
tilbageholder stegefedtet, så det ikke  
sætter sig i motor- og udsugningskanaler. 
Metalfedtfiltret er let at tage ud og kan 
vaskes i opvaskemaskinen.
Mieles filtre har en fedtfiltreringsprocent på 
op til 95%.

Sikkerhedsglas
Alle glasplader i Mieles emhætter er frem-
stillet af sikkerhedsglas. Ved brud på glas-
pladen granulerer glasset i tusinder små 
ufarlige stykker i modsætning til almindeligt 
glas, der revner i skarpe glasskår, som kan 
forårsage skader. Sikkerhedsglas giver dig 
derfor optimal sikkerhed.

Frisk luft – ingen lugt
Mieles NoSmell-system består af aktive 
kulfiltre, der binder lugte og garanterer et 
behageligt indeklima - 10 gange bedre end 
traditionelle aktive kulfiltre.
Mieles emhætter sikrer frisk luft i dit hjem  
under madlavning takket være en lang række  
egenskaber såsom kraftig sugestyrke, 
enestående fedtfiltre og et effektivt NoSmell-
system.

Kraftig sugestyrke med lavt lydniveau
Med Mieles kraftige motorer er du altid sikret 
en kraftig sugestyrke. Det dobbelte blæserhjul 
sørger for optimal udsugning, og den kraftige 
motor, der er monteret på kuglelejer, sørger 
for en rolig drift – også under belastning.
På Mieles emhætter har man samtidig sørget 
for en speciel lyddæmpning ved motor- 
området. Dette sikrer dig mindst mulig støj 
ved brug af emhætten.
Eksterne motorer og ekstra lyddæmpere  
kan desuden vælges for endnu kraftigere 
sugestyrke og lavere lydniveau.

Con@ctivity 2.0

Miele Con@ctivity 2.0 gør det muligt 
for emhætten at kommunikere med 

kogepladen. Con@ctivity 2.0 indhenter infor-
mationer om, hvad der sker på kogepladen, 
og anvender oplysningerne til automatisk at 
vælge det rette betjeningstrin på emhætten. 
Den sender/modtager, der kræves for at 
kunne anvende kogeplader med Con@ctivity 
fra Miele, leveres sammen med emhætten.
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BEMÆRK!
Hvis der i samme rum anvendes både emhætte og ildsted, 
skal der tages særlige forholdsregler.

Hvis du ønsker specialtilpasning af din emhætte, bedes du 
kontakte Miele Kundecenter på tlf. 4327 1310.
Forventet leveringstid er ca. 8 uger.

Emhætter til underbyg og udtræk

 DA 3366

•  Udtræksemhætte i flot design i rustfrit stål
•  Montering i overskab
•  Kompatibel med "drop down"-ramme 

Best.nr. 9188880
•  Udluftning til det fri/re-cirkulation
•  Elektromekanisk styring
•  LED-belysning: 2x3 W
•  Antal blæsertrin/booster-trin: 3/1
•  Luft- og Lyd (150 mm Ø): 

Booster-trin: 430 m3/t EN 61591
Maks.: 320 m3/t EN 61591, 51 dB(A) re 1 pW

•  Energiklasse C  •  61,4 kWh/år
•  10-lags fedtfiltre i rustfrit stål 

(kan rengøres i opvaskemaskine)
•  Nem rengøring med CleanCover
•  Mindsteafstand over kogezoner v. el/gas: 45/65 cm
•  Udluftningsstuds Ø: 125/150 mm
•  Produktmål HxBxD: min. 384x595x275-425 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 0,21 kW - 10 A

Med intern motor
M.-nr. 10031040 Pris: 3.995,00

 DA 3566

•  Udtræksemhætte i flot design i rustfrit stål
•  Slimline-udtræk på kun 14 mm
•  Montering i overskab
•  Udluftning til det fri/re-cirkulation
•  Elektronisk styring  •  LED-belysning: 2x4,5 W
•  Antal blæsertrin/booster-trin: 3/1
•  Lufteffekt (150 mm Ø): 

Booster-trin: 640 m3/t EN 61591
Maks.: 400 m3/t EN 61591, 51 dB(A) re 1 pw

•  Energiklasse A+  •  31,5 kWh/år
•  10-lags fedtfiltre i rustfrit stål 

(kan rengøres i opvaskemaskine)
•  Nem rengøring med CleanCover
•  5/15 min. efterløbstid
•  Programmerbar filteralarm  •  Con@ctivity 2.0
•  Mindsteafstand over kogezoner v. el/gas: 45/65 cm
•  Udluftningsstuds Ø: 150 mm
•  Produktmål HxBxD: 325x593x309-469 mm

Med intern motor
M.-nr. 10031070 Pris: 8.995,00

Til ekstern motor
M.-nr. 9703170 Pris: 8.495,00

 DA 3596

•  Udtræksemhætte i flot design i rustfrit stål
•  Slimline-udtræk på kun 14 mm
•  Montering i overskab
•  Udluftning til det fri/re-cirkulation
•  Elektronisk styring
•  LED-belysning: 3x4,5 W
•  Antal blæsertrin/booster-trin: 3/1
•  Luft- og Lyd (150 mm Ø): 

Booster-trin: 640 m3/t EN 61591
Maks.: 400 m3/t EN 61591, 51 dB(A) re 1 pw

•  Energiklasse A+  •  34,7 kWh/år
•  10-lags fedtfiltre i rustfrit stål 

(kan rengøres i opvaskemaskine)
•  Nem rengøring med CleanCover
•  5/15 min. efterløbstid
•  Programmerbar filteralarm
•  Mindsteafstand over kogezoner v. el/gas: 45/65 cm
•  Udluftningsstuds Ø: 150 mm
•  Produktmål HxBxD: 37x892x309-469 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 0,1 kW – 10 A

Med intern motor
M.-nr. 10031080 Pris: 10.495,00

Til ekstern motor
M.-nr. 9703200 Pris: 9.995,00

 DA 3660  DA 3690

•  60 cm motoriseret udtræksemhætte i rustfrit stål
•  SlimLine-udtræk på kun 14 mm
•  Motoriseret udtræk med fjernbetjening
•  Fjernbetjening medfølger
•  Montering i overskab
•  Udluftning til det fri/re-cirkulation
•  Elektronisk styring
•  LED-belysning: 2x4,5 W
•  Antal blæsertrin/booster-trin: 3/1
•  Lufteffekt (150 mm Ø): 

Booster-trin: 640 m3/t EN 61591
Maks.: 400 m3/t EN 61591, 51 dB(A) re 1 pw

•  Energiklasse A+  •  31,5 kWh/år
•  10-lags fedtfiltre i rustfrit stål 

(kan rengøres i opvaskemaskine)
•  Nem rengøring med CleanCover
•  5/15 min. efterløbstid
•  Programmerbar filteralarm
•  Lysdæmper-funktion
•  Con@ctivity 2.0
•  Mindsteafstand over kogezoner v. el/gas: 45/65 cm
•  Udluftningsstuds Ø: 150 mm
•  Produktmål HxBxD: 325x593x309-469 mm

Med intern motor
M.-nr. 9310600 Pris: 14.495,00

•  90 cm motoriseret udtræksemhætte i rustfrit stål
•  SlimLine-udtræk på kun 14 mm
•  Motoriseret udtræk med fjernbetjening
•  Fjernbetjening medfølger
•  Montering i overskab
•  Udluftning til det fri/re-cirkulation
•  Elektronisk styring
•  LED-belysning: 3x4,5 W
•  Antal blæsertrin/booster-trin: 3/1
•  Lufteffekt (150 mm Ø): 

Booster-trin: 640 m3/t EN 61591
Maks.: 400 m3/t EN 61591, 51 dB(A) re 1 pw

•  Energiklasse A+  •  34,7 kWh/år
•  10-lags fedtfiltre i rustfrit stål 

(kan rengøres i opvaskemaskine)
•  Nem rengøring med CleanCover
•  5/15 min. efterløbstid
•  Programmerbar filteralarm
•  Lysdæmper-funktion
•  Con@ctivity 2.0
•  Mindsteafstand over kogezoner v. el/gas: 45/65 cm
•  Udluftningsstuds Ø: 150 mm
•  Produktmål HxBxD: 325x892x309-469 mm

Med intern motor
M.-nr. 9305060 Pris: 15.995,00

•  Emhætte til underbygning i brillanthvid eller 
rustfrit stål

•  Montering under overskab
•  Udluftning til det fri/re-cirkulation
•  Elektromekanisk styring
•  LED-belysning: 2x3 W
•  Antal blæsertrin/booster-trin: 3/1
•  Luft- og Lyd (150 mm Ø):

Booster-trin: 545 m3/t EN 61591
Maks.: 355 m3/t EN 61591, 64 dB(A) re 1 pW

•  Energiklasse C
•  91,6 kWh/år
•  10-lags fedtfiltre i rustfrit stål 

(kan rengøres i opvaskemaskine)
•  Nem rengøring med CleanCover
•  Mindsteafstand over kogezoner v. el/gas: 45/65 cm
•  Udluftningsstuds Ø: 150 mm
•  Produktmål HxBxD: 125x598x500 mm

Med intern motor
M.-nr. Hvid 10548430 Pris: 3.595,00
M.-nr. Rustfrit stål 10548440 Pris: 3.595,00

 DA 1260



36

Vægemhætter

 PUR 68 W  PUR 98 W

•  Flot design i rustfrit stål
•  Montering på væg/mellem overskabe
•  Udluftning til det fri/re-cirkulation
•  Elektronisk styring
•  LED-belysning: 2x3 W
•  Antal blæsertrin/booster-trin: 3/1
•  Luft- og Lyd (150 mm Ø):

Booster-trin: 650 m3/t EN 61591
Maks.: 395 m3/t EN 61591, 56 dB(A) re 1 pw

•  Energiklasse A
• 47 kWh/år
•  10-lags fedtfilter i rustfrit stål 

(kan rengøres i opvaskemaskine)
•  Nem rengøring med CleanCover
•  Mindsteafstand over kogezoner v. el/gas: 

45/65 cm
•  Udluftningsstuds Ø: 150 mm
•  Produktmål HxBxD: 685-1135x598x500 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 0,23 kW – 10 A

Med intern motor
M.-nr. 10385270 Pris: 7.995,00

•  Flot design i rustfrit stål
•  Montering på væg/mellem overskabe
•  Udluftning til det fri/re-cirkulation
•  Elektronisk styring
•  LED-belysning: 3x3 W
•  Antal blæsertrin/booster-trin: 3/1
•  Luft- og Lyd (150 mm Ø):

Booster-trin: 650 m3/t EN 61591
Maks.: 395 m3/t EN 61591, 56 dB(A) re 1 pw

•  Energiklasse A
• 50 kWh/år
•  10-lags fedtfilter i rustfrit stål 

(kan rengøres i opvaskemaskine)
•  Nem rengøring med CleanCover
•  Mindsteafstand over kogezoner v. el/gas: 

45/65 cm
•  Udluftningsstuds Ø: 150 mm
•  Produktmål HxBxD: 685-1135x898x500 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 0,23 kW – 10 A

Med intern motor
M.-nr. 10385280 Pris: 8.495,00

•  Dekorativ emhætte i brillanthvid eller obsidiansort
•  Kantsug 
•  Montering på væg/mellem overskabe
•  Udluftning til det fri/re-cirkulation
•  Elektronisk styring
•  LED-belysning: 3x4,5 W
•  Antal blæsertrin/booster-trin: 3/1
•  Luft- og Lyd (150 mm Ø): 

Booster-trin: 650 m3/t EN 61591
Maks.: 400 m3/t EN 61591, 54 dB(A) re 1 pw

•  Energiklasse B  •  70,4 kWh/år
•  10-lags fedtfilter i rustfrit stål 

(kan rengøres i opvaskemaskine)
•  Nem rengøring med CleanCover
•  Mindsteafstand over kogezoner v. el/gas: 45/65 cm
•  Udluftningsstuds Ø: 125/150 mm
•  Produktmål HxBxD: 547x600x490 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 0,28 kW – 10 A

Rør og skorsten kan købes seperat

Med intern motor
M.-nr. Hvid 10138850 Pris: 8.995,00
M.-nr. Sort 10138840 Pris: 8.995,00

•  Dekorativ emhætte i brillanthvid eller obsidiansort
•  Kantsug 
•  Montering på væg/mellem overskabe
•  Udluftning til det fri/re-cirkulation
•  Elektronisk styring
•  LED-belysning: 3x4,5 W
•  Antal blæsertrin/booster-trin: 3/1
•  Luft- og Lyd (150 mm Ø): 

Booster-trin: 650 m3/t EN 61591
Maks.: 400 m3/t EN 61591, 54 dB(A) re 1 pw

•  Energiklasse B
•  70,4 kWh/år
•  10-lags fedtfilter i rustfrit stål 

(kan rengøres i opvaskemaskine)
•  Nem rengøring med CleanCover
•  Mindsteafstand over kogezoner v. el/gas: 45/65 cm
•  Udluftningsstuds Ø: 125/150 mm
•  Produktmål HxBxD: 547x800x490 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 0,28 kW – 10 A

Rør og skorsten kan købes seperat

Med intern motor
M.-nr. Hvid 10143210 Pris: 9.795,00
M.-nr. Sort 10138860 Pris: 9.795,00

 DA 6066 W Wing

 DA 6086 W Wing  DA 6096 W Wing

•  Dekorativ emhætte i brillanthvid eller obsidiansort
•  Kantsug
•  Montering på væg/mellem overskabe
•  Udluftning til det fri/re-cirkulation
•  Elektronisk styring
•  LED-belysning 3x4,5 W
•  Antal blæsertrin/booster-trin: 3/1
•  Luft- og Lyd (150 mm Ø): 

Booster-trin: 650 m3/t EN 61591
Maks.: 400 m3/t EN 61591, 54 dB(A) re 1 pW

•  Energiklasse B
•  70,4 kWh/år
•  10-lags fedtfilter i rustfrit stål 

(kan rengøres i opvaskemaskine)
•  Nem rengøring med CleanCover
•  Mindsteafstand over kogezoner v. el/gas: 45/65 cm
•  Udluftningsstuds Ø: 125/150 mm
•  Produktmål HxBxD: 547x900x490 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 0,28 kW - 10 A

Rør og skorsten kan købes seperat

Med intern motor
M.-nr. Hvid 9974070 Pris: 9.995,00
M.-nr. Sort 9974080 Pris: 9.995,00

Til ekstern motor
M.-nr. Hvid 9894880 Pris: 9.495,00
M.-nr. Sort 9945010 Pris: 9.495,00
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Vægemhætter

 DA 429-6 Puristic Plus

• Flot design i rustfrit stål
• Montering på væg/mellem overskabe
• Udluftning til det fri/re-cirkulation
•  Elektronisk styring  • LED-belysning: 3x3 W
• Antal blæsertrin/booster-trin: 3/1
•  Luft- og Lyd (150 mm Ø): 

Booster-trin: 640 m3/t EN 61591
Maks.: 400 m3/t EN 61591, 53 dB(A) re 1 pW

•  Energiklasse B  •  67,3 kWh/år
•  10-lags fedtfilter i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
•  Nem rengøring med CleanCover
•  5/15 min. efterløbstid  •  Programmerbar filteralarm
•  Con@ctivity 2.0  •  Silence-pakke
•  Mindsteafstand over kogezoner v. el/gas: 45/65 cm
•  Udluftningsstuds Ø: 125/150 mm
•  Produktmål HxBxD: 685-1005x900x500 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 0,26 kW - 10 A

Med intern motor
M.-nr. 9692420 Pris: 11.495,00

Til ekstern motor
M.-nr. 9597600 Pris: 10.995,00

 DA 5796 W Next Step

•  Dekorativ emhætte i fladt design og glas
•  Montering på væg/mellem overskabe
•  Udluftning til det fri/re-cirkulation
•  Elektronisk styring  •  LED-belysning: 2x4,5 W
•  Antal blæsertrin/booster-trin: 3/1
•  Luft- og Lyd (150 mm Ø): 

Booster-trin: 620 m3/t EN 61591
Maks.: 400 m3/t EN 61591, 55 dB(A) re 1 pW

•  Energiklasse A+  •  30 kWh/år
•  10-lags fedtfilter i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
•  Nem rengøring med CleanCover
•  5/15 min. efterløbstid
•  Programmerbar filteralarm  •  Con@ctivity 2.0
•  Mindsteafstand over kogezoner v. el/gas: 45/65 cm
•  Udluftningsstuds Ø: 150 mm
•  Produktmål HxBxD: 660-1110x893x520 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 0,01 kW – 10 A

Med intern motor
M.-nr. 10299260 Pris: 11.495,00

Til ekstern motor
M.-nr. 10147330 Pris: 10.995,00

 DA 6488 W Pure  DA 6498 W Pure

• Flot, stilren emhætte i obsidiansort glas
• Montering på væg/mellem overskabe
• Udluftning til det fri/re-cirkulation
• Touch-betjening på glas
• LED-belysning
• Antal blæsertrin/booster-trin: 3/1
• 5/15 min. efterløbstid
•  Luft- og lyd (150mm Ø):

Booster-trin: 610 m3/t EN 61591
Maks.: 380 m3/t EN 61591, 53 dB(A) re 1 pW

•  Energiklasse: A++  •  25 kWh/år  •  ECO-motor
•  10-lags fedtfilter i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
•  Programmerbar filteralarm
•  Nem rengøring med CleanCover
•  Miele@home indbygget
•  Con@ctivity 2.0
•  Silence-pakke
• Sikkerhedsafbryder (maks. drift 10 timer) 
• Mindsteafstand over kogezoner v. el/gas: 45/65 cm
• Udluftningsstuds Ø: 150 mm
•  Produktmål HxBxD: 550x798x525 mm
• Eltilslutning: 1N AC 230 V 0,1 kW – 10 A

Med intern motor*
M.-nr. Obsidiansort 10799430 Pris: 13.495,00
* Leveres fra 1. november 2017

Til ekstern motor**
M.-nr. Obsidiansort 10747680 Pris: 12.995,00
** Leveres fra 1. januar 2018

• Flot, stilren emhætte i obsidiansort glas
• Montering på væg/mellem overskabe
• Udluftning til det fri/re-cirkulation
• Touch-betjening på glas
• LED-belysning
• Antal blæsertrin/booster-trin: 3/1
• 5/15 min. efterløbstid
•  Luft- og lyd (150mm Ø):

Booster-trin: 610 m3/t EN 61591
Maks.: 380 m3/t EN 61591, 53 dB(A) re 1 pW

•  Energiklasse: A++  •  25 kWh/år  •  ECO-motor
•  10-lags fedtfilter i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
•  Programmerbar filteralarm
•  Nem rengøring med CleanCover
•  Miele@home indbygget
•  Con@ctivity 2.0
•  Silence-pakke
•  Sikkerhedsafbryder (maks. drift 10 timer)
•  Mindsteafstand over kogezoner v. el/gas: 45/65 cm
•  Udluftningsstuds Ø: 150 mm
•  Produktmål HxBxD: 550x898x525 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 0,1 kW – 10 A

Med intern motor*
M.-nr. Obsidiansort 10799450 Pris: 13.695,00
* Leveres fra 1. november 2017

Til ekstern motor**
M.-nr. Obsidiansort 10747700 Pris: 13.195,00
** Leveres fra 1. januar 2018



38

Vægemhætter

 DA 6796 W Shape  DA 6996 W Pearl

•  Dekorativ emhætte i obsidiansort
•  Kantsug
•  Montering på væg/mellem overskabe
•  Udluftning til det fri/re-cirkulation
•  Elektronisk styring
•  LED-belysning 3x3 W
•  Antal blæsertrin/booster-trin: 3/1
•  Luft- og Lyd (150 mm Ø): 

Booster-trin: 640 m3/t EN 61591
Maks.: 400 m3/t EN 61591, 53 dB(A) re 1 pW

•  Energiklasse A+
•  34,1 kWh/år
•  10-lags fedtfilter i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
•  Nem rengøring med CleanCover
•  5/15 min. efterløbstid  •  Programmerbar filteralarm  •  Con@ctivity 2.0
•  Mindsteafstand over kogezoner v. el/gas: 45/65 cm
•  Udluftningsstuds Ø: 125/150 mm
•  Produktmål HxBxD: 568x900x490 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 0,28 kW - 10 A

Rør og skorsten kan købes seperat

Med intern motor
M.-nr. 9974090 Pris: 17.995,00

Til ekstern motor
M.-nr. 9894900 Pris: 17.495,00

•  Dekorativ emhætte i brillanthvid
•  Montering på væg/mellem overskabe
•  Udluftning til det fri/re-cirkulation
•  Elektronisk styring
•  LED-belysning
•  Antal blæsertrin/booster-trin: 3/1
•  Luft- og Lyd (150 mm Ø):

Booster-trin: 650 m3/t EN 61591
Maks.: 460 m3/t EN 61591, 55 dB(A) re 1 pw

•  Energiklasse A+
•  10-lags fedtfilter i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
•  Nem rengøring med CleanCover
•  5/15 min. efterløbstid
•  Programmerbar filteralarm
•  Lysdæmpning
•  Con@ctivity 2.0
•  Mindsteafstand over kogezoner v. el/gas: 45/65 cm
•  Udluftningsstuds Ø: 150 mm
•  Produktmål HxBxD: 547-583x898x537 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V – 10 A

Rør og skorsten kan købes seperat

Med intern motor
M.-nr. 10385290 Pris: 22.495,00

 DA 6690 W Puristic Ed. 6000

• Farve: CleanSteel, hvid eller sort
•  Touch betjening på glas
•  Montering på væg/mellem overskabe
•  Udluftning til det fri/re-cirkulation
•  Elektronisk styring  •  LED-belysning: 3x3 W
•  Antal blæsertrin/booster-trin: 3/1
•  Luft- og Lyd (150 mm Ø): 

Booster-trin: 640m3 EN 61591
Maks.: 300m3 EN 61591, 51 dB(A) re pW

•  Energiklasse A+  •  30,8 kWh/år
•  10-lags fedtfilter i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
•  Nem rengøring med CleanCover
•  5/15 min. efterløbstid
•  Programmerbar filteralarm
•  Con@ctivity 2.0  • Silence-pakke
•  Mindsteafstand over kogezoner v. el/gas:  45/65 cm
•  Udluftningsstuds Ø: 125/150 mm
•  Produktmål HxBxD: 710-1030x900x500 mm

Med intern motor
M.-nr. CleanSteel 9517700 Pris: 17.495,00
M.-nr. Hvid 9483300 Pris: 17.495,00
M.-nr. Sort 9483320 Pris: 17.495,00

Til ekstern motor
M.-nr. CleanSteel 9483350 Pris: 16.995,00
M.-nr. Hvid 9483310 Pris: 16.995,00
M.-nr. Sort 9483330 Pris: 16.995,00

 DA 7198 W Triple

•  Flot design i obsidiansort glas
•  Montering på væg/mellem overskabe
•  Udluftning til det fri/re-cirkulation
•  Elektronisk styring  •  LED-belysning
•  Antal blæsertrin/booster-trin: 3/1
•  5/15 min. efterløbstid
•  Luft- og lyd (150mm Ø):

Booster-trin: 600 m3/t EN 61591
Maks.: 375 m3/t EN 61591, 60 dB(A) re 1 pW

•  Energiklasse: A+  •  26 kWh/år  •  ECO-motor 
•  10-lags fedtfilter i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
•  Programmerbar filteralarm
•  Nem rengøring med CleanCover
•  Miele@home indbygget
•  Con@ctivity 2.0
•  Sikkerhedsafbryder (maks. drift 10 timer) 
•  Mindsteafstand over kogezoner v. el/gas: 45/65 cm
•  Udluftningsstuds Ø: 150 mm 
•  Produktmål HxBxD: 440x880x433 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 0,1 kW – 10 A

Med intern motor*
M.-nr. Obsidiansort 10799470 Pris: 14.495,00
* Leveres fra 1. november 2017

Til ekstern motor**
M.-nr. Obsidiansort 10747650 Pris: 13.995,00
** Leveres fra 1. januar 2018
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Bordemfang

 DA 6890 Levantar

•  Motoriseret bordemfang, kan nedsænkes i bordpladen
•  Montering i bordpladen
•  Kantsug
•  Touch-betjening på glas
•  Udluftning til det fri/re-cirkulation
•  Elektronisk styring
•  LED-belysning 48x0,15 W
•  Antal blæsertrin/booster-trin: 3/1
•  Luft- og Lyd (150 mm Ø): 

Booster-trin: 710 m3/t EN 61591
Maks.: 450 m3/t EN 61591: 60 dB(A) re 1 pW

•  Energiklasse C
•  109,9 kWh/år
•  2 stk. 8-lags fedtfilter (kan rengøres i opvaskemaskine)
•  2 lysniveauer
•  Efterløbsstyring 15 min.
•  Kontrollampe for rengøring af fedtfilter
•  Fleksibel installation – motor kan drejes i trin af 90°
•  Ikke egnet til gaskogeplader
•  Produktmål HxBxD: 500x900x850 mm

Anbefales til KM 6381 og KM6399

Ombygning til brug med ekstern motor kræver tilbehørsartikel DEXT 6890

Med intern motor
M.-nr. 9819660 Pris: 17.495,00
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Indsatsemhætter

•  Emhætte skjult ved integration
•  Udluftning til det fri/re-cirkulation
•  Elektronisk styring
•  LED-belysning: 2x3 W
•  Antal blæsertrin/booster-trin: 3/1
•  Luft- og Lyd (150 mm Ø):

Booster-trin: 600 m3/t EN 61591
Maks: 360 m3/t EN 61591, 56 dB(A) re 1 pW

•  Energiklasse A
• 51,7 kWh/år
•  10-lags fedtfiltre i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
•  Nem rengøring med CleanCover
•  5/15 min. efterløbstid
•  Programmerbar filteralarm
•  Con@ctivity 2.0 
•  Mindsteafstand over kogezoner v. el/gas: 45/65 cm
•  Udluftningsstuds Ø: 150 mm
•  Produktmål HxBxD: 500x532x372 mm

Fjernbetjening kan købes separat

Med intern motor
M.-nr. 10548470 Pris: 5.495,00

Til ekstern motor
M.-nr. 10473150 Pris: 4.995,00

•  Emhætte skjult ved integration
•  Udluftning til det fri/re-cirkulation
•  Elektronisk styring
•  LED-belysning: 2x3 W
•  Antal blæsertrin/booster-trin: 3/1
•  Luft- og Lyd (150 mm Ø):

Booster-trin: 600 m3/t EN 61591
Maks: 360 m3/t EN 61591, 56 dB(A) re 1 pW

•  Energiklasse A
• 51,7 kWh/år
•  10-lags fedtfiltre i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
•  Nem rengøring med CleanCover
•  5/15 min. efterløbstid
•  Programmerbar filteralarm
•  Con@ctivity 2.0 
•  Mindsteafstand over kogezoner v. el/gas: 45/65 cm
•  Udluftningsstuds Ø: 150 mm
•  Produktmål HxBxD: 500x702x402 mm

Fjernbetjening kan købes separat

Med intern motor
M.-nr. 10548480 Pris: 6.495,00

Til ekstern motor
M.-nr. 10473160 Pris: 5.995,00

 DA 2550  DA 2570

•  Emhætte skjult ved integration
•  Udluftning til det fri/re-cirkulation
•  Elektronisk styring
•  LED-belysning: 2x3 W
•  Antal blæsertrin/booster-trin: 3/1
•  Luft- og Lyd (150 mm Ø):

Booster-trin: 600 m3/t EN 61591
Maks: 360 m3/t EN 61591, 52 dB(A) re 1 pW

•  Energiklasse A
• 49,1 kWh/år
•  10-lags fedtfiltre i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
•  Nem rengøring med CleanCover
•  Mindsteafstand over kogezoner v. el/gas: 45/65 cm
•  Udluftningsstuds Ø: 150 mm
•  Produktmål HxBxD: 342x580x293 mm

Med intern motor
M.-nr. 10548450 Pris: 6.495,00

Til ekstern motor
M.-nr. 10452230 Pris: 5.995,00

•  Emhætte skjult ved integration
•  Udluftning til det fri/re-cirkulation
•  Elektronisk styring
•  LED-belysning: 4x3 W
•  Antal blæsertrin/booster-trin: 3/1
•  Luft- og Lyd (150 mm Ø):

Booster-trin: 600 m3/t EN 61591
Maks: 360 m3/t EN 61591, 52 dB(A) re 1 pW

•  Energiklasse A
• 55,3 kWh/år
•  10-lags fedtfiltre i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
•  Nem rengøring med CleanCover
•  Mindsteafstand over kogezoner v. el/gas: 45/65 cm
•  Udluftningsstuds Ø: 150 mm
•  Produktmål HxBxD: 342x880x293 mm

Med intern motor
M.-nr. 10548460 Pris: 8.995,00

Til ekstern motor
M.-nr. 10452260 Pris: 8.495,00

 DA 2360  DA 2390
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 DA 2660

•  Emhætte skjult ved integration
•  Montering i overskab
•  Udluftning til det fri/re-cirkulation
•  Elektronisk styring
•  LED-belysning: 2x4,5 W
•  Antal blæsertrin/booster-trin: 3/1
•  Luft- og Lyd (150 mm Ø): 

Booster-trin: 600 m3/t EN 61591
Maks.: 380 m3/t EN 61591, 53 dB(A) re 1 pw

•  Energiklasse A
•  38,5 kWh/år
•  10-lags fedtfiltre i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
•  Nem rengøring med CleanCover
•  5/15 min. efterløbstid
•  Programmerbar filteralarm
•  Con@ctivity 2.0 
•  Mindsteafstand over kogezoner v. el/gas: 45/65 cm
•  Udluftningsstuds Ø: 125/150 mm
•  Produktmål HxBxD: 342x580x293 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 0,1 kW – 10 A

Fjernbetjening kan købes separat

Med intern motor
M.-nr. 10143030 Pris: 11.495,00

Til ekstern motor
M.-nr. 9980280 Pris: 10.995,00

Indsatsemhætter

 DA 2690

•  Emhætte med kantsug og skjult ved integration i overskab
•  Montering i overskab
•  Udluftning til det fri/re-cirkulation
• Elektronisk styring
• LED-belysning: 4x3 W
• Antal blæsertrin/booster-trin: 3/1
•  Luft- og Lyd (150 mm Ø): 

Booster-trin: 640 m3/t EN 61591
Maks.: 400 m3/t EN 61591, 52 dB(A) re 1 pw

•  Energiklasse A
•  36,2 kWh/år
•  10-lags fedtfiltre i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
•  Nem rengøring med CleanCover
•  5/15 min. efterløbstid
•  Programmerbar filteralarm
•  Con@ctivity 2.0 
•  Mindsteafstand over kogezoner v. el/gas: 45/65 cm
•  Udluftningsstuds Ø: 150 mm
•  Produktmål HxBxD: 342x880x293 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 0,1 kW – 10 A

Fjernbetjening kan købes separat

Med intern motor
M.-nr. Rustfrit stål 10143050 Pris: 13.995,00
M.-nr. Hvid 10172640 Pris: 14.995,00

Til ekstern motor
M.-nr. Rustfrit stål 9980310 Pris: 13.495,00
M.-nr. Hvid 9980350 Pris: 14.495,00

•  Emhætte med kantsug og skjult ved integration i overskab
•  Montering i overskab  •  Udluftning til det fri  •  Elektronisk styring
•  LED-belysning: 3x4,5 W
•  Antal blæsetrin/booster-trin: 3/1
•  Luft- og Lyd (150 mm Ø): 

Booster-trin: 640 m3/t EN 61591
Maks.: 400 m3/t EN 61591, 52 dB(A) re 1 pw

•  Energiklasse A
•  37,6 kWh/år
•  10-lags fedtfiltre i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
•  Nem rengøring med CleanCover
•  5/15 min. efterløbstid
•  Programmerbar filteralarm
•  Con@ctivity 2.0 
•  Mindsteafstand over kogezoner v. el/gas: 45/65 cm
•  Udluftningsstuds Ø: 150 mm
•  Produktmål HxBxD: 342x1180x293 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 0,1 kW – 10 A

Fjernbetjening kan købes seperat

Med intern motor
M.-nr. Rustfrit stål 10181220 Pris: 16.495,00
M.-nr. Hvid 10181210 Pris: 17.495,00

Til ekstern motor
M.-nr. Rustfrit stål 9980330 Pris: 15.995,00
M.-nr. Hvid 9980370 Pris: 16.995,00

 DA 2620
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 DA 2806

•  Multizone-kantsugemhætte i 
brillanthvid eller rustfrit stål

•  Til loftintegration
•  Udluftning til det fri/re-cirkulation
•  Elektronisk styring  •  LED-belysning: 4x3 W
•  Antal blæsertrin/booster-trin: 3/1
•  Lufteffekt (150 mm Ø): 

Booster-trin: 750 m3/t EN 61591
Maks.: 500 m3/t EN 61591, 57 dB(A) re 1 pw

•  Energiklasse A+  •  32 kWh/år
•  10-lags fedtfiltre i rustfrit stål 

(kan rengøres i opvaskemaskine)
•  Nem rengøring med CleanCover
•  5/15 min. efterløbstid
•  Programmerbar filteralarm
•  Con@ctivity 2.0
•  Mindsteafstand over kogezoner v. el/gas: 45/65 cm
•  Udluftningsstuds Ø: 150 mm
•  Produktmål HxBxD: 312x880x500 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 0,14 kW – 10 A

Fjernbetjening kan købes seperat

Med intern motor
M.-nr. Rustfrit stål 10299250 Pris: 16.995,00
M.-nr. Hvid 10299240 Pris: 17.995,00

Til ekstern motor
M.-nr. Rustfrit stål 10212360 Pris: 16.495,00
M.-nr. Hvid 10212380 Pris: 17.495,00

 DA 2906

•  Multizone-kantsugemhætte i rustfrit stål
•  Til loftintegration
•  Paneler i glas eller rustfrit stål 

(maskinopvaskbare) - købes separat.
•  Udluftning til det fri/re-cirkulation
•  Elektronisk styring  • LED-belysning: 4x3 W
•  Antal blæsertrin/booster-trin: 3/1
•  Lufteffekt (150 mm Ø): 

Booster-trin: 740 m3/t EN 61591
Maks.: 450 m3/t EN 61591, 57 dB(A) re 1 pw

•  Energiklasse A+  • 36,1 kWh/år
•  10-lags fedtfiltre i rustfrit stål 

(kan rengøres i opvaskemaskine)
•  Nem rengøring med CleanCover
•  5/15 min. efterløbstid
•  Programmerbar filteralarm
•  Con@ctivity 2.0  • Silence-pakke
•  Fjernbetjening
•  Mindsteafstand over kogezoner v. el/gas: 45/65 cm
•  Udluftningsstuds Ø: 150 mm
•  Produktmål HxBxD: 1170-31*x1100x700 mm

*  Afhængig af motorplacering

Bemærk! Husk at vælge paneltype ved bestilling

Med intern motor + panel
M.-nr. 10031020 Pris: 20.995,00

Til ekstern motor + panel
M.-nr. 9876880 Pris: 20.495,00

 DRP 2906 paneler

DRP-panel i glas

•  Panel i glas til DA 2906

DRP-panel i rustfrit stål

•  Panel i stål til DA 2906 

Frithængende emhætter

 DA 420-6 Puristic Plus PUR 98 D

•  Flot design i rustfrit stål 
•  Montering i loft over kogeø
•  Udluftning til det fri/re-cirkulation
•  Elektronisk styring  •  LED-belysning: 4x3 W
•  Antal blæsertrin/booster-trin: 3/1
•  Luft- og Lyd (150 mm Ø): 

Booster-trin: 700 m3/t EN 61591
Maks.: 480 m3/t EN 61591, 57 dB(A) re 1 pW

•  Energiklasse C  •  93 kWh/år
•  10-lags fedtfiltre i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
•  Nem rengøring med CleanCover  •  5/15 min. efterløbstid
•  Programmerbar filteralarm  •  Con@ctivity 2.0  •  Silence-pakke
•  Mindsteafstand over kogezoner v. el/gas: 45/65 cm
•  Udluftningsstuds Ø: 150 mm
•  Produktmål HxBxD: 690-990x900x600 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 0,28 kW - 10 A

Med intern motor
M.-nr. 9676080 Pris: 19.995,00

Til ekstern motor
M.-nr. 9597980 Pris: 19.495,00

•  Flot design i rustfrit stål
•  Montering i loft over kogeø
•  Udluftning til det fri/re-cirkulation
•  Elektronisk styring
•  LED-belysning: 4x3 W
•  Antal blæsertrin/booster-trin: 3/1
•  Luft- og Lyd (150 mm Ø):

Booster-trin: 650 m3/t EN 61591
Maks.: 400 m3/t EN 61591, 57 dB(A) re 1 pw

•  Energiklasse A
•  52 kWh/år
•  10-lags fedtfiltre i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
•  Nem rengøring med CleanCover
•  Mindsteafstand over kogezoner v. el/gas: 45/65 cm
•  Udluftningsstuds Ø: 150 mm
•  Produktmål HxBxD: 69-106x898x598 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 0,23 kW – 10 A

Med intern motor
M.-nr. 10385250 Pris: 14.995,00

Loftsintegrerede emhætter



43

Frithængende emhætter

 DA 420 V-6 Puristic Varia motoriseret højdeindstilling

•  Flot design i rustfrit stål
•  Motoriseret højdeindstilling
•  Montering i loft over kogeø
•  Udluftning til det fri/re-cirkulation
•  Elektronisk styring
•  LED-belysning: 4x3 W
•  Antal blæsertrin/booster-trin: 3/1
•  Luft- og Lyd (150 mm Ø): 

Booster-trin: 700 m3/t EN 61591
Maks.: 460 m3/t EN 61591, 62 dB(A) re 1 pW

•  Energiklasse A  •  36,4 kWh/år
•  10-lags fedtfiltre i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
•  Nem rengøring med CleanCover
•  5/15 min. efterløbstid
•  Programmerbar filteralarm
•  Lysdæmper-funktion  •  Con@ctivity 2.0  •  Silence-pakke
•  Mindsteafstand over kogezoner v. el/gas: 55/65 cm
•  Udluftningsstuds Ø: 150 mm
•  Produktmål HxBxD: 755-1045x900x600 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 0,455 kW - 10 A

Med intern motor
M.-nr. 9695210 Pris: 26.995,00

Til ekstern motor
M.-nr. 9598380 Pris: 26.495,00

 DA 6690 D Puristic Ed. 6000

• Farve: CleanSteel, hvid eller sort
•  Touch-betjening på glas
•  Montering i loft over kogeø
•  Udluftning til det fri/re-cirkulation
•  Elektronisk styring  •  LED-belysning 4x3 W
•  Antal blæsertrin/booster-trin: 3/1
•  Luft- og Lyd (150 mm Ø): 

Booster-trin: 750 m3 EN 61591
Maks.: 500 m3 EN 61591, 55 dB(A) re pW

•  Energiklasse A+  •  33,3 kWh/år
•  10-lags fedtfiltre i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
•  Nem rengøring med CleanCover  •  5/15 min. efterløbstid
•  Programmerbar filteralarm  •  Con@ctivity 2.0  •  Silence-pakke
•  Mindsteafstand over kogezoner v. el/gas: 55/65 cm
•  Udluftningsstuds Ø: 125/150 mm
•  Produktmål HxBxD: 705-1005x900x500 mm

Med intern motor
M.-nr. CleanSteel 9517690 Pris: 25.495,00
M.-nr. Hvid 9483380 Pris: 25.495,00
M.-nr. Sort 9483400 Pris: 25.495,00

Til ekstern motor
M.-nr. CleanSteel 9483430 Pris: 24.995,00
M.-nr. Hvid 9483390 Pris: 24.995,00
M.-nr. Sort 9483410 Pris: 24.995,00

 DA 6700 Aura til recirkulation

• Farve: CleanSteel, hvid eller sort
•  Touch-betjening på glas
•  Montering i loft over kogeø
•  Udluftning ved re-cirkulation
•  NoSmell aktivt kulfilter
•  Elektronisk styring
•  LED-belysning 4x3 W
•  Antal blæsertrin/booster-trin: 3/1
•  Luft- og Lyd (150 mm Ø): 

Booster-trin: 600 m3/t EN 61591
Maks.: 450 m3/t EN 61591, 67 dB(A) re 1 pW

•  Energiklasse C
•  80,6 kWh/år
•  Længde på tilslutningsledning: 1,8 m
•  10-lags fedtfiltre i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
•  Nem rengøring med CleanCover
•  5/15 min. efterløbstid
•  Programmerbar filteralarm
•  Con@ctivity 2.0
•  Mindsteafstand over kogezoner v. el/gas: 45/65 cm
•  Produktmål HxBxD: 110x1000x700 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 0,18 kW. 10A

Med intern motor
M.-nr. CleanSteel 9696540 Pris: 26.995,00
M.-nr. Hvid 9666500 Pris: 26.995,00
M.-nr. Sort 9666520 Pris: 26.995,00
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Se alle produktfordele på www.miele.dk

Integrerbare køleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe

NoFrost med VarioRoom

Med Mieles NoFrost-system for-
hindrer cirkulerende afkølet luft, 

at frysevarerne rimer til og danner is.  
Fryseskabe med NoFrost-system skal aldrig 
afrimes.
Udtagelige plader mellem skufferne tillader 
opbevaring af store frysevarer.
Der er ingen fryseelementer i Mieles fryse-
skabe.

Superkøl- og Superfrost-automatik

Ved at anvende funktionen Superkøl fås en 
meget hurtig afkøling i hele køleskabet. Dette 
er særlig fordelagtigt, hvis større mængder 
skal nedkøles på en gang. Senest efter 6 
timer frakobles Superkøl automatisk. Det 
samme gør sig gældende i et fryseskab med 
Superfrost, hvor funktionen anvendes til ind-
frysning af større mængder på en gang.

DynaCool-ventilation
(dynamisk køling)
Med det dynamiske kølesystem sørger en 
blæser i køleskabet for intensiv og regel-
mæssig luftcirkulation.  
Temperaturen og luftfugtigheden er dermed 
ensartet overalt i skabet, således at maden 
kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt 
giver op til 50% hurtigere køling.

SoftClose

Denne praktiske dørdæmpnings-
funktion sørger for, at køleskabs-

døren uden problemer kan lukkes i, uden at 
man risikerer, at varerne i skabet beskadiges 
uanset hvor hårdt døren lukkes.  
Ved en vinkel på mindre end 30 grader lukker 
døren desuden automatisk i.

SelfClose

PerfectFresh-skufferne er udstyret med 
heludtræk og dæmpet selvlukning. De kan 
altså trækkes ekstra langt ud, og med et let 
tryk lukkes de igen nemt og bekvemt og helt 
automatisk.  
Skufferne glider ekstra stille og yderst let. 
Denne høje betjeningskomfort giver dig en 
meget bekvem adgang til dine opbevarede 
madvarer.

Touch-styring

Mieles Touch-styring gør betjeningen af  
skabet enkel og ligetil. Det elegante panel 
med den intuitive betjening er helt uden  
knapper, hvilket samtidig gør området meget 
rengøringsvenligt.

IceMaker

Isterninger til alle dine kolde drikke - 
professionelt og hurtigt. Den auto-

matiske IceMaker kan producere op til 100 
isterninger om dagen. Fryseskabet tilføres 
vand, som Mieles IceMaker omdanner til  
de flotteste isterninger i en skuffe i fryseren. 
Når skuffen er fyldt, kan du bytte den ud med 
skuffen ved siden af, så sørger IceMaker for 
yderligere forsyninger.

LED-belysning og 
FlexiLight

LED-belysning er vedlige-
holdelsesfri og sørger for en optimal belysning  
af produktets indre. Sammenlignet med  
almindelige pærer er LED-belysning særligt  
besparende og har en betydeligt længere 
levetid. Mieles nye LED-glashyldebelysning, 
FlexiLight, skaber en enestående brillant 
belysning i køleskabet. Det følger hylden og 
kan derfor placeres fleksibelt.

PerfectFresh og
PerfectFresh PRO

PerfectFresh-systemet 
kombinerer højere luftfugtighed med lavere 
temperaturer, og hvad enten det drejer sig 
om grønt, ost, fisk, kød eller fjerkræ, vil du 
kunne opbevare dine madvarer helt friske i 
op til 3 gange så lang tid som i et almindeligt 
køleskab.  
De nye elegante PerfectFresh PRO skuffer 
slutter endda endnu tættere til og holder dine 
madvarer friske i endnu længere tid.
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 K 37272 iD - PerfectFresh

 K 35422 iD

Integrerbare køleskabe

 K 34222 i

•  Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 
121,8x55,9x54,4 cm

•  Energiklasse: A++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 105 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 36
•  Kapacitet køleskab (netto): 217 l
•  ComfortClean, dørhylder tåler maskinopvask
•  Superkøl
•  LED-belysning
•  Montering af låge med fladhængsler
• Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9508470 Pris: 8.195,00

•  Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 
139,5x55,9x54,4 cm

•  Energiklasse: A++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 109 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 36
•  Kapacitet køleskab i alt (netto): 251 l
•  DynaCool-ventilation
•  ComfortClean, dørhylder tåler maskinopvask
•  Superkøl  •  FlexiLight  •  SoftClose
•  Bredt ståltrim
•  TouchControl
•  LED-belysning
•  Montering af låge med fladhængsler
• Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9503280 Pris: 13.995,00

 K 37222 iD

•  Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 
177,0x55,9x54,4 cm

•  Energiklasse: A++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 117 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 38
•  Kapacitet køleskab (netto): 325 l
•  DynaCool-ventilation
•  ComfortClean, dørhylder tåler maskinopvask
•  Superkøl
•  LED-belysning
•  Montering af låge med fladhængsler
• Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9499680 Pris: 11.495,00

•  Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 
177,0x55,9x54,4 cm

•  Energiklasse: A++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 133 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 36
•  Kapacitet køleskab i alt (netto): 301 l
•  Kapacitet køleskab/PerfectFresh (netto): 211/90 l
•  DynaCool-ventilation
•  PerfectFresh
•  ComfortClean, dørhylder tåler maskinopvask
•  Superkøl
•  LED-belysning
•  Montering af låge med fladhængsler
• Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9474410 Pris: 13.495,00
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 FNS 37402 i

•  Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 
177,2-178,8x56,0-56,8xmin. 55,0 cm

• Energiklasse A++
• Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 244 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 36
• Kapacitet fryseskab (netto): 213 l
• NoFrost (fuldautomatisk afrimning af fryseskab)
• SoftClose-dørdæmpning
• Superfrost-automatik
• VarioRoom  •  TouchControl  • LED-belysning
•  Sidevarme  •  Mulighed for side-by-side
•  Montering af låge med fladhængsler
• Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9430750 Pris: 17.995,00

Integrerbare fryseskabe

 FN 37402 i

•  Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 
177,2-178,8x56,0-56,8xmin. 55,0 cm

• Energiklasse A++
• Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 244 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 38
• Kapacitet fryseskab (netto): 213 l
• NoFrost (fuldautomatisk afrimning af fryseskab)
• SoftClose-dørdæmpning
• Superfrost-automatik
• VarioRoom  •  TouchControl
• LED-belysning
•  Montering af låge med fladhængsler
• Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9430650 Pris: 16.495,0

•  Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 
177,0x55,9x54,4 cm

•  Energiklasse: A++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år.: 230
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 36
•  Kapacitet køleskab i alt (netto): 257 l
•  Kapacitet køleskab (netto): 167 l
•  Kapacitet PerfectFresh PRO (netto): 90 l
•  Kapacitet frostboks (netto): 27 l
•  DynaCool-ventilation  •  PerfectFresh PRO
•  ComfortClean, dørhylder tåler maskinopvask
•  Superkøl  •  FlexiLight  •  SoftClose
•  Bredt ståltrim  •  TouchControl  •  SelfClose
•  Montering af låge med fladhængsler
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9358870 Pris: 17.495,00

•  Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 
177,0x55,9x54,4 cm

•  Energiklasse: A++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 133 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 36
•  Kapacitet køleskab i alt (netto): 301 l
•  Kapacitet køleskab/PerfectFresh (netto): 211/90 l
•  DynaCool-ventilation
•  PerfectFresh
•  ComfortClean, dørhylder tåler maskinopvask
•  Superkøl  •  FlexiLight  •  SoftClose
•  Bredt ståltrim
•  TouchControl  •  SelfClose
•  Montering af låge med fladhængsler
• Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9474430 Pris: 16.995,00

 K 37682 iDF - PerfectFresh PRO K 37472 iD PerfectFresh

Integrerbare køleskabe

 K 37422 iD

•  Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 
177,0x55,9x54,4 cm

•  Energiklasse: A++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 117 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 38
•  Kapacitet køleskab i alt (netto): 325 l
•  DynaCool-ventilation
•  ComfortClean, dørhylder tåler maskinopvask
•  Superkøl
•  FlexiLight
•  SoftClose
•  Bredt ståltrim
•  TouchControl
•  Montering af låge med fladhængsler
• Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9508040 Pris: 15.495,00



47

 KFN 37692 iDE - PerfectFresh PRO og ICE

 KFN 37432 iD  KFN 37282 iD - PerfectFresh

•  Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 
177,0x55,9x54,4 cm

•  Energiklasse: A++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år.: 235
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 39
•  Kapacitet køleskab i alt (netto): 175 l
•  Kapacitet køleskab (netto): 108 l
•  Kapacitet PerfectFresh (netto): 67 l
•  Kapacitet frostboks (netto): 62 l
•  DynaCool-ventilation
•  PerfectFresh
•  ComfortClean, dørhylder tåler maskinopvask
•  Superkøl
•  LED-belysning
•  NoFrost
•  VarioRoom
•  Montering af låge med fladhængsler
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9508060 Pris: 15.495,00

•  Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 
177,0x55,9x54,4 cm

•  Energiklasse: A++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 230 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 39
•  Kapacitet i alt (netto): 255 l
•  Kapacitet køleskab/fryseskab (netto): 193/62 l
•  DynaCool-ventilation
•  ComfortClean, dørhylder tåler maskinopvask
•  Superkøl
•  FlexiLight
•  SoftClose
•  Bredt ståltrim
•  TouchControl
•  NoFrost
•  VarioRoom
•  Montering af låge med fladhængsler
• Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9508070 Pris: 16.495,00

•  Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 
177,0x55,9x54,5 cm

•  Energiklasse: A++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år.: 232
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 39
•  Kapacitet køleskab i alt (netto): 176 l
•  Kapacitet køleskab (netto): 67 l
•  Kapacitet PerfectFresh PRO (netto): 109 l
•  Kapacitet fryser (netto): 58 l
•  DynaCool-ventilation
•  PerfectFresh PRO
•  ComfortClean, dørhylder tåler maskinopvask
•  VarioRoom
•  Superkøl

•  FlexiLight
•  SoftClose
•  Bredt ståltrim
•  TouchControl
•  NoFrost
•  SelfClose
•  IceMaker til hurtig fremstilling af isterninger
•  Fast vandtilslutning til IceMaker
•  Montering af låge med fladhængsler
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9506080 Pris: 21.995,00

Integrerbare køle-/fryseskabe

  KF 37132 iD

•  Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 
177,0x55,9x54,4 cm

•  Energiklasse: A++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 per. År: 235 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 35
•  Kapacitet i alt (netto): 274 l
•  Kapacitet køleskab/fryseskab (netto): 194/80 l
•  ComfortClean, dørhylder tåler maskinopvask
•  Superkøl
•  LED-belysning
•  VarioRoom
•  Fastmontering med glideskinner
• Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9474500 Pris: 11.995,00
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Fritstående køleskabe og fryseskabe

Se alle produktfordele på www.miele.dk

Active AirClean-kulfilter

Dine madvarer skal ikke kun opbevares køligt, 
men også i lugtneutrale omgivelser, og Miele 
har den optimale løsning med Mieles Active 
AirClean-filter. Filtret består af aktivt kul samt 
naturproduktet chitosan og bevirker, at der 
næsten ikke opstår lugte i køleskabet. Filtret 
er nemt og hurtigt at sætte i, og er klar til 
brug med det samme.

Perfekt side-by-side-løsning  
til opstilling i par (120 cm niche)
Mieles køle- og fryseskabe kan opstilles i en 
elegant side-by-side-løsning.  
Med en samlingsliste kan produkterne sættes 
sammen, så de ligner ét produkt. Miele har 
desuden køleskabe og fryseskabe med  
vertikale EasyOpen-greb, som kan installeres 
i en 120 cm bred niche.

EasyOpen-døråbning  
og SoftClose- 
dørlukning

Denne praktiske dørdæmpningsfunktion sørger 
for, at køleskabsdøren uden problemer kan 
lukkes i, uden at man risikerer at varerne i 
skabet beskadiges, uanset hvor hårdt døren 
lukkes. Ved en vinkel på mindre end 30 grader 
lukker døren desuden automatisk i.
Det elegante dørgreb overvinder uden proble-
mer kræfterne fra undertrykket.

•  Komfortabel og let åbning af døren

•  Elegant design i stål eller stål-look 
afhængig af model.

Superkøl- og Superfrost-automatik

Ved at anvende funktionen Superkøl fås en 
meget hurtig afkøling i hele køleskabet. Dette 
er særlig fordelagtigt, hvis større mængder 
skal nedkøles på en gang. Senest efter 6 
timer frakobles Superkøl automatisk. Det 
samme gør sig gældende i et fryseskab med 
Superfrost, hvor funktionen anvendes til ind-
frysning af større mængder på en gang.

PerfectFresh

PerfectFresh-systemet kombinerer 
højere luftfugtighed med lavere 

temperaturer, og hvad enten det drejer sig 
om grønt, ost, fisk, kød eller fjerkræ, vil du 
kunne opbevare dine madvarer helt friske i 
op til 3 gange så lang tid som i et almindeligt 
køleskab.

LED-belysning

LED-belysning er vedligeholdelsesfri 
og sørger for en optimal belysning 

af produktets indre. Sammenlignet med 
almindelige pærer er LED-belysning særligt  
besparende og har en betydeligt længere 
levetid.

Touch-styring

Mieles Touch-styring gør betjeningen af  
skabet enkel og ligetil. Det elegante panel 
med den intuitive betjening er helt uden  
knapper, hvilket samtidig gør området meget 
rengøringsvenligt.

NoFrost med VarioRoom

Med Mieles NoFrost-system for-
hindrer cirkulerende afkølet luft, 

at frysevarerne rimer til og danner is.  
Fryseskabe med NoFrost-system skal aldrig 
afrimes.
Udtagelige plader mellem skufferne tillader 
opbevaring af store frysevarer.
Der er ingen fryseelementer i Mieles fryse-
skabe.

DynaCool-ventilation
(dynamisk køling)
Med det dynamiske kølesystem sørger en 
blæser i køleskabet for intensiv og regel-
mæssig luftcirkulation.  
Temperaturen og luftfugtigheden er dermed 
ensartet overalt i skabet, således at maden 
kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt 
giver op til 50% hurtigere køling.
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Fritstående køleskabe

 K 12010 S-2

•  Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 85x55x61 cm
•  Hvid dør og sider
•  Fast greb
•  Energiklasse A+
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 119 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 39 (Lavt lydniveau)
•  Kapacitet i alt (netto): 148 l
•  Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
•  Halogen-belysning
•  ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 7750420 Pris: 3.695,00

 K 12012 S-2

•  Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 85x55x61 cm
•  Hvid dør og sider
•  Fast greb
•  Energiklasse A+
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 119 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 39
•  Kapacitet i alt (netto): 148 l
•  Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
•  Fryseboks
•  Halogen-belysning
•  ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 7750430 Pris: 3.795,00

 K 28202 D edt/cs

•  Fritstående køleskab
•  Produktmål HxBxD (inkl. afstand til væg): 

185x60x63 cm
•  Cleansteel (anti-finger rustfrit stål) 

dør og stål look sider
•  EasyOpen-dørgreb
•  Energiklasse A++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 116 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 34 

(Meget lavt lydniveau)
•  Kapacitet i alt (netto): 381 l
•  Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
•  LED-belysning
•  TouchControl med display
•  Optisk og akustisk døralarm
•  ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
•  DynaCool (dynamisk køling)
•  Side-by-side mulighed med FN 28262 edt/cs
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 10243430 Pris: 8.995,00

 K 28202 D ws

•  Fritstående køleskab
•  Produktmål HxBxD (inkl. afstand til væg): 

185x60x63 cm
•  Hvid dør og sider
•  EasyOpen-dørgreb
•  Energiklasse A++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 116 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 34 

(Meget lavt lydniveau)
•  Kapacitet i alt (netto): 381 l
•  Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
•  LED-belysning
•  TouchControl med display
•  Optisk og akustisk døralarm
•  ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
•  DynaCool (dynamisk køling)
•  Side-by-side mulighed med FN 28262 hvid

•  Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 10243420 Pris: 7.995,00
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Fritstående køleskabe

 K 14820 SD ed/cs

•  Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 185x60x63 cm
•  Cleansteel (anti-finger rustfrit stål) 

dør og stål look sider
•  EasyOpen-dørgreb
•  Energiklasse A+
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 148 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 39 (Lavt lydniveau)
•  Kapacitet i alt (netto): 384 l
•  Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
•  LED-belysning  •  Optisk og akustisk døralarm
•  TouchControl med display
•  VarioBord-dørhyldesystem m. hylder i rustfrit stål
•  AirClean-aktivt kulfilter
•  ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
•  Superkøl-automatik
•  DynaCool (dynamisk køling)
•  SoftClose-dørdæmpning
•  Side-by-side-mulighed med FN 14827 S ed/cs
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 7750510 Pris: 11.995,00

•  Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 185x60x63 cm
•  Cleansteel (anti-finger rustfrit stål) dør og sider
•  EasyOpen-dørgreb
•  Energiklasse A++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 133 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 43
•  Kapacitet i alt (netto): 358 l
•  Kapacitet i køleskab/PerfectFresh (netto): 

242/116 l
•  LED-belysning
•  Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
•  Optisk og akustisk døralarm
•  TouchControl med display
•  VarioBord-dørhyldesystem m. hylder i rustfrit stål

•  AirClean aktivt kulfilter
•  PerfectFresh-skuffer - forlænger holdbarheden 

af frugt og grønt op til 3 gange
•  ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
•  Superkøl-automatik
•  DynaCool (dynamisk køling)
•  SoftClose-dørdæmpning
•  Side-by-side-mulighed med FN 14827 S ed/cs
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9485430 Pris: 17.995,00

 K 14827 SD ed/cs-1

•  Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 
185x60x67,5 cm

•  Cleansteel (anti-finger rustfrit stal) dør og sider
•  Click2Open
•  Energiklasse A+++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 90 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 38
•  Kapacitet i alt (netto): 367 l
•  Kapacitet i køleskab/PerfectFresh (netto): 234/133 l
•  FlexiLight-belysning
•  XL-interiør med ekstra dybe glashylder 

(passer til Mieles bageplader)
•  Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
•  Optisk og akustisk døralarm

•  FreshTouch-betjening og display
•  AirClean-aktivt kulfilter
•  PerfectFresh PRO-skuffer med belysning - 

forlænger holdbarheden af frugt og grønt op til 
5 gange

•  ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
•  Superkøl-automatik
•  DynaCool (dynamisk koling)
•  SoftClose-dørdæmpning
•  SelfClose-skuffedæmpning
•  Eltilslutning: 1N AC 220-240 V – 10 A

M.-nr. 10243440 Pris: 18.495,00

 K 28463 D ed/cs
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Fritstående fryseskabe

 FN 14827 S ed/cs-1

•  Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 
185x60x63 cm

•  Cleansteel (anti-finger rustfrit stål) 
dør og stål look sider

•  EasyOpen-dørgreb
•  NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab
•  Energiklasse A++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 245 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 43
•  Kapacitet i alt (netto): 257 l
•  8 fryseskuffer med VarioRoom
•  TouchControl med display
•  Optisk og akustisk dør og temperaturalarm
•  Sidevarme 

(kan stilles i venstre side ved side-by-side)
•  LED-belysning

•  ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
•  Superfrost-automatik
•  SoftClose-dørdæmpning
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V

*   Side-by-side mulighed, passer til 
K 14820 SD ed/cs og K 14827 SD ed/cs-1

M.-nr. 9485350 Pris: 14.995,00

 FN 28263 ws

•  Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 
185x60x67,5 cm

•  Hvid dør og sider
•  Click2Open
•  NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab
•  Energiklasse A+++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 168 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 38
•  Kapacitet i alt (netto): 270 l
•  8 fryseskuffer med VarioRoom
•  XL-interiør med ekstra dybe fryseskuffer
•  FreshTouch-betjening og display
•  Optisk og akustisk dør og temperaturalarm
•  SuperFrost-automatik (hurtig nedfrysning)
•  LED-belysning
•  Eltilslutning: 1N AC 220-240 V – 10 A

M.-nr. 10243230 Pris: 10.995,00

 FN 28262 edt/cs

•  Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 185x60x63 cm
•  Cleansteel (anti-finger rustfrit stål) 

dør og stål look sider
•  EasyOpen-dørgreb
•  NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab
•  Energiklasse A++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 243 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 42
•  Kapacitet i alt (netto): 253 l
•  8 fryseskuffer med VarioRoom
•  TouchControl med display
•  Optisk og akustisk dør og temperaturalarm
•  Sidevarme (kan stilles i venstre side ved side-by-side)
•  LED-belysning
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V

*   Side-by-side mulighed, passer til K 28202 D edt/cs

M.-nr. 10243300 Pris: 8.995,00

 FN 26062 ws

•  Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 164x60x63 cm
•  Hvid dør og sider
•  EasyOpen-dørgreb
•  NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab 
•  Energiklasse A++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 225 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 43
•  Kapacitet i alt (netto): 221 l
•  7 fryseskuffer med VarioRoom
•  PicTronic-betjening med trykknapper og display
•  Superfrost-automatik
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 10243210 Pris: 7.495,00

 FN 28262 ws

•  Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 185x60x63 cm
•  Hvid dør og sider
•  EasyOpen-dørgreb
•  NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab
•  Energiklasse A++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 243 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 42
•  Kapacitet i alt (netto): 253 l
•  8 fryseskuffer med VarioRoom
•  TouchControl med display
•  Optisk og akustisk dør og temperaturalarm
•  Sidevarme 

(kan stilles i venstre side ved side-by-side)
•  LED-belysning
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V

*   Side-by-side mulighed, passer til K 28202 D hvid

M.-nr. 10243260 Pris: 7.995,00
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Se alle produktfordele på www.miele.dk

Unikt design med Miele  
BlackBoard Edition, CleanSteel eller 
eksklusivt sort/hvidt glas
Med Mieles BlackBoard Edition kan du og din 
familie kommunikere sammen med almindelig 
kridt på dørens glas - ligesom på en tavle. 
Døren vaskes hurtigt og nemt ren igen med 
en fugtig klud, og der kan tegnes på ny - til 
glæde for alle.
Mieles køle-/fryseskabe fås også med 
CleanSteel-overflade, som er nem at holde 
ren uden brug af specielle rengøringsmidler.

Click2Open- 
døråbning og 
SoftClose-dørlukning

Denne praktiske dørdæmpningsfunktion  
sørger for, at køleskabsdøren uden problemer 
kan lukkes i, uden at man risikerer at varerne 
i skabet beskadiges, uanset hvor hårdt døren 
lukkes. Ved en vinkel på mindre end 30 grader 
lukker døren desuden automatisk i.
Dette elegante dørgreb overvinder uden pro-
blemer kræfterne fra undertrykket.

•  Komfortabel og let åbning af døren

•  Elegant design i stål eller stål-look 
afhængig af model.

LED-belysning og 
FlexiLight

LED-belysning er vedlige-
holdelsesfri og sørger for en optimal belysning  
af produktets indre. Sammenlignet med  
almindelige pærer er LED-belysning særligt  
besparende og har en betydeligt længere 
levetid. Mieles nye LED-glashyldebelysning, 
FlexiLight, skaber en enestående brillant 
belysning i køleskabet. Det følger hylden og 
kan derfor placeres fleksibelt.

Superkøl- og Superfrost-automatik

Ved at anvende funktionen Superkøl fås en 
meget hurtig afkøling i hele køleskabet. Dette 
er særlig fordelagtigt, hvis større mængder 
skal nedkøles på en gang. Senest efter 6 
timer frakobles Superkøl automatisk. Det 
samme gør sig gældende i et fryseskab med 
Superfrost, hvor funktionen anvendes til ind-
frysning af større mængder på en gang.

PerfectFresh og
PerfectFresh PRO

PerfectFresh-systemet 
kombinerer højere luftfugtighed med lavere 
temperaturer, og hvad enten det drejer sig 
om grønt, ost, fisk, kød eller fjerkræ, vil du 
kunne opbevare dine madvarer helt friske i 
op til 3 gange så lang tid som i et almindeligt 
køleskab.  
De nye elegante PerfectFresh PRO skuffer 
slutter endda endnu tættere til og holder dine 
madvarer friske i endnu længere tid.

Touch-styring

Mieles Touch-styring gør betjeningen af  
skabet enkel og ligetil. Det elegante panel 
med den intuitive betjening er helt uden  
knapper, hvilket samtidig gør området meget 
rengøringsvenligt.

Active AirClean-kulfilter

Dine madvarer skal ikke kun opbevares køligt, 
men også i lugtneutrale omgivelser, og Miele 
har den optimale løsning med Mieles Active 
AirClean-filter. Filtret består af aktivt kul samt 
naturproduktet chitosan og bevirker, at der 
næsten ikke opstår lugte i køleskabet. Filtret 
er nemt og hurtigt at sætte i, og er klar til 
brug med det samme.

NoFrost med VarioRoom

Med Mieles NoFrost-system for-
hindrer cirkulerende afkølet luft, 

at frysevarerne rimer til og danner is.  
Fryseskabe med NoFrost-system skal aldrig 
afrimes.
Udtagelige plader mellem skufferne tillader 
opbevaring af store frysevarer.
Der er ingen fryseelementer i Mieles fryse-
skabe.

DynaCool-ventilation
(dynamisk køling)
Med det dynamiske kølesystem sørger en 
blæser i køleskabet for intensiv og regel-
mæssig luftcirkulation.  
Temperaturen og luftfugtigheden er dermed 
ensartet overalt i skabet, således at maden 
kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt 
giver op til 50% hurtigere køling.
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Fritstående køle-/fryseskabe

 KD 28032 edo

•  Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 181,7x60x63 cm
•  Stål-look dør og sider
•  Integreret greb i døren
•  ComfortFrost (langt længere imellem afrimningen af fryseren)
•  Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
•  Energiklasse A++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 216 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 40 (Lavt lydniveau)
•  Kapacitet i alt (netto): 310 l
•  Kapacitet køleskab/fryseskab (netto): 222/88 l
•  Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
•  3 fryseskuffer med VarioRoom
•  LED-belysning
•  FreshTouch-betjening og display
•  ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
•  Superfrost-automatik
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V - 10 A

M.-nr. 10242830 Pris: 6.995,00

 KD 26052 ws

•  Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 
160x55x62,8 cm

•  Hvid dør og sider
•  Energiklasse: A++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år.: 191
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 39
•  Kapacitet køleskab (netto): 210 l
•  Kapacitet fryser (netto): 53 l
•  ComfortClean, dørhylder tåler maskinopvask
•  Fast greb
•  VarioRoom
•  LED-belysning
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 10078660 Pris: 5.595,00

•  Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 
180x55x62,8 cm

•  Hvid dør og sider
•  Energiklasse: A++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år.: 210
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 39
•  Kapacitet køleskab (netto): 210 l
•  Kapacitet fryser (netto): 84 l
•  ComfortClean, dørhylder tåler maskinopvask
•  Fast greb
•  VarioRoom
•  LED-belysning
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 10078670 Pris: 6.195,00

 KD 28052 ws

 KD 28032 ws

•  Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 181,7x60x63 cm
•  Hvid dør og sider
•  Integreret greb i døren
•  ComfortFrost (langt længere imellem afrimningen af fryseren)
•  Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
•  Energiklasse A++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 216 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 40 (Lavt lydniveau)
•  Kapacitet i alt (netto): 310 l
•  Kapacitet køleskab/fryseskab (netto): 222/88 l
•  Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
•  3 fryseskuffer med VarioRoom
•  LED-belysning
•  FreshTouch-betjening og display
•  ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
•  Superfrost-automatik
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V - 10 A

M.-nr. 10242820 Pris: 6.495,00
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 KFN 28132 D ws  KFN 28132 D edt/cs

•  Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 
186,1x60x65,7 cm

•  Hvid dør og sider
•  Integreret greb i døren
•  DuplexCooling – 

2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer 
med mange funktioner

•  NoFrost – fuldautomatisk afrimning af fryseskab
•  Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
•  Energiklasse A++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 232 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 43
•  Kapacitet i alt (netto): 304 l
•  Kapacitet i køleskab/fryseskab (netto): 209/95 l
•  3 fryseskuffer med VarioRoom
•  LED-belysning
•  LCD-display med trykknap-betjening
•  Akustisk og optisk dør og temperaturalarm
•  ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
•  Superfrost-automatik
•  DynaCool (dynamisk koling)
•  Eltilslutning: 1N AC 220-240 V – 10 A

M.-nr. 10622020 Pris: 7.495,00

•  Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 
186,1x60x65,7 cm

•  Cleansteel (anti-finger rustfrit stål) 
dør og stål-look sider

-•  Integreret greb i døren
•  DuplexCooling – 

2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer 
med mange funktioner

•  NoFrost – fuldautomatisk afrimning af fryseskab
•  Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
•  Energiklasse A++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 232 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 43
•  Kapacitet i alt (netto): 304 l
•  Kapacitet i køleskab/fryseskab (netto): 209/95 l
•  3 fryseskuffer med VarioRoom
•  LED-belysning
•  LCD-display med trykknap-betjening
•  Akustisk og optisk dør og temperaturalarm
•  ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
•  Superfrost-automatik
•  DynaCool (dynamisk koling)
•  Eltilslutning: 1N AC 220-240 V – 10 A

M.-nr. 10622070 Pris: 8.495,00

•  Mål HxBxD (inkl. afstand til væg):
186,1x60x65,7 cm

•  Cleansteel (anti-finger rustfrit stål) 
dør og stål-look sider

-•  Integreret greb i døren
•  DuplexCooling – 

2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer 
med mange funktioner

•  NoFrost – fuldautomatisk afrimning af fryseskab
•  Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren

•  Energiklasse A+++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 160 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 41
•  Kapacitet i alt (netto): 304 l
•  Kapacitet i køleskab/fryseskab (netto): 209/95 l
•  3 fryseskuffer med VarioRoom
•  LED-belysning
•  LCD-display med trykknap-betjening
•  Akustisk og optisk dør og temperaturalarm
•  ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask

•  Superfrost-automatik
•  DynaCool (dynamisk koling)
•  Eltilslutning: 1N AC 220-240 V – 10 A

M.-nr. 10622130 Pris: 9.495,00

 KFN 28133 D ws

•  Mål HxBxD (inkl. afstand til væg):
186,1x60x65,7 cm

•  Hvid dør og sider
•  Integreret greb i døren
•  DuplexCooling – 

2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer 
med mange funktioner

•  NoFrost – fuldautomatisk afrimning af fryseskab
•  Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
•  Energiklasse A+++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 160 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 41
•  Kapacitet i alt (netto): 304 l
•  Kapacitet i køleskab/fryseskab (netto): 209/95 l
•  3 fryseskuffer med VarioRoom
•  LED-belysning
•  LCD-display med trykknap-betjening
•  Akustisk og optisk dør og temperaturalarm
•  ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
•  Superfrost-automatik
•  DynaCool (dynamisk koling)
•  Eltilslutning: 1N AC 220-240 V – 10 A

M.-nr. 10622110 Pris: 8.495,00

 KFN 28133 D edt/cs
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•  Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 
201,1x60x65,7 cm

•  Cleansteel (anti-finger rustfrit stål) 
dør og stål-look sider

•  Integreret greb i døren
•  DuplexCooling – 

2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer 
med mange funktioner

•  NoFrost – fuldautomatisk afrimning af fryseskab
•  Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren

•  Energiklasse A+++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 167 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 41
•  Kapacitet i alt (netto): 338 l
•  Kapacitet i køleskab/fryseskab (netto): 243/95 l
•  3 fryseskuffer med VarioRoom
•  LED-belysning
•  LCD-display med trykknap-betjening
•  Akustisk og optisk dør og temperaturalarm
•  ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask

•  Superfrost-automatik
•  DynaCool (dynamisk koling)
•  Eltilslutning: 1N AC 220-240 V – 10 A

M.-nr. 10622570 Pris: 9.995,00

Fritstående køle-/fryseskabe

 KFN 29133 D edt/cs

•  Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 
201,1x60x65,7 cm

•  Hvid dør og sider
•  Integreret greb i døren
•  DuplexCooling – 

2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer  
med mange funktioner

•  NoFrost – fuldautomatisk afrimning af fryseskab
•  Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
•  Energiklasse A++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 242 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 43
•  Kapacitet i alt (netto): 338 l
•  Kapacitet i køleskab/fryseskab (netto): 243/95 l
•  3 fryseskuffer med VarioRoom
•  LED-belysning
•  LCD-display med trykknap-betjening
•  Akustisk og optisk dør og temperaturalarm
•  ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
•  Superfrost-automatik
•  DynaCool (dynamisk koling)
•  Eltilslutning: 1N AC 220-240 V – 10 A

M.-nr. 10622450 Pris: 7.995,00

•  Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 
201,1x60x65,7 cm

•  Hvid dør og sider
•  Integreret greb i døren
•  DuplexCooling – 

2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer 
med mange funktioner

•  NoFrost – fuldautomatisk afrimning af fryseskab
•  Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
•  Energiklasse A++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 167 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 41
•  Kapacitet i alt (netto): 338 l
•  Kapacitet i køleskab/fryseskab (netto): 243/95 l
•  3 fryseskuffer med VarioRoom
•  LED-belysning
•  LCD-display med trykknap-betjening
•  Akustisk og optisk dør og temperaturalarm
•  ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
•  Superfrost-automatik
•  DynaCool (dynamisk koling)
•  Eltilslutning: 1N AC 220-240 V – 10 A

M.-nr. 10622540 Pris: 8.995,00

 KFN 29132 D ws  KFN 29133 D ws KFN 29132 D edt/cs

•  Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 
201,1x60x65,7 cm

•  Cleansteel (anti-finger rustfrit stål) 
dør og stål-look sider

•  Integreret greb i døren
•  DuplexCooling – 

2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer  
med mange funktioner

•  NoFrost – fuldautomatisk afrimning af fryseskab
•  Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
•  Energiklasse A++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 242 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 43
•  Kapacitet i alt (netto): 338 l
•  Kapacitet i køleskab/fryseskab (netto): 243/95 l
•  3 fryseskuffer med VarioRoom
•  LED-belysning
•  LCD-display med trykknap-betjening
•  Akustisk og optisk dør og temperaturalarm
•  ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
•  Superfrost-automatik
•  DynaCool (dynamisk koling)
•  Eltilslutning: 1N AC 220-240 V – 10 A

M.-nr. 10622470 Pris: 8.995,00
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Fritstående køle-/fryseskabe

•  Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 201,1x60x63 cm
•  Hvid dør og sider
•  Integreret greb i døren
•  DuplexCooling - 

2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer med mange funktioner
•  NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab
•  Køling af køleskab uden brug af tør l uft fra fryseren
•  Energiklasse A++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 263 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 39 (Lavt lydniveau)
•  Kapacitet i alt (netto): 340 l
•  Kapacitet køleskab/fryseskab (netto): 221/119 l
•  Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
•  4 fryseskuffer med VarioRoom
•  LED-belysning
•  FreshTouch-betjening og display
•  ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
•  Superkøl/Superfrost-automatik
•  DynaCool (dynamisk køling)
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V - 10 A

M.-nr. 10243000 Pris: 9.495,00

 KFN 29042 D ws  KFN 29243 D ed/cs

•  Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 201x60x67,5 cm
•  Cleansteel (anti-finger rustfrit stål) dør og sider
•  Click2Open
•  DuplexCooling - 

2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer med mange funktioner
•  NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab
•  Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
•  Energiklasse A+++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 180 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 38 (Silence-system)
•  Kapacitet i alt (netto): 349 l
•  Kapacitet køleskab/fryseskab (netto): 220/129 l
•  Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
•  XL-interiør med ekstra dybe glashylder (passer til Mieles bageplader)
•  4 fryseskuffer med VarioRoom
•  LED-belysning
•  FreshTouch-betjening og display
•  DailyFresh-skuffe - bevarer frugt og grønt længere
•  Compact Case-skuffe - fleksibel ekstra skuffe 
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V - 10 A

M.-nr. 10243070 Pris: 13.495,00

 KFN 29283 D edt/cs

•  Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 
201x60x67,5 cm

•  Cleansteel (anti-finger rustfrit stål) 
dør og stål-look sider

•  Click2Open
•  DuplexCooling - 

2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer 
med mange funktioner

•  NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab
•  Køling af køleskab uden brug af tør luft fra 

fryseren

•  Energiklasse A+++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 186 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 38 (Silence-system)
•  Kapacitet i alt (netto): 343 l
•  Kapacitet køleskab/fryseskab (netto): 242/101 l
•  Kapacitet i PerfectFresh-skuffe (netto): 97 l
•  Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
•  XL-interiør med ekstra dybe glashylder 

(passer til Mieles bageplader)
•  3 fryseskuffer med VarioRoom
•  LED-belysning

•  FreshTouch-betjening og display
•  PerfectFresh-skuffer - 

forlænger holdbarheden af frugt og grønt op til 
3 gange

•  ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
•  Superkøl/Superfrost-automatik
•  DynaCool (dynamisk køling)

M.-nr. 10153920 Pris: 13.995,00
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 KFN 29483 D edt/cs

•  Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 
201x60x67,5 cm

•  Cleansteel (anti-finger rustfrit stål) 
dør og stål-look sider

•  Click2Open
•  DuplexCooling - 2 separate temperaturkontrollerede 

kølesystemer med mange funktioner
•  NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab
•  Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
•  Energiklasse A+++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 186 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 37 (Silence system)

•  Kapacitet i alt (netto): 343 l
•  Kapacitet køleskab/fryseskab (netto): 242/101 l
•  Kapacitet i PerfectFresh-skuffe (netto): 97 l
•  Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
•  XL-interiør med ekstra dybe glashylder 

(passer til Mieles bageplader)
•  3 fryseskuffer med VarioRoom
•  FlexiLight-belysning
•  FreshTouch-betjening og display
•  PerfectFresh PRO-skuffer med belysning - 

forlænger holdbarheden af frugt og grønt op til 
5 gange

•  AirClean-aktivt kulfilter
•  ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
• Superkøl/Superfrost-automatik
• DynaCool (dynamisk køling)
• SoftClose-dørdæmpning
• SelfClose-skuffedæmpning
• Eltilslutning: 1N AC 230 V - 10 A

M.-nr. 10153950 Pris: 17.495,00

 KFN 29283 D bb

•  Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 201x60x68,5 cm
•  BlackBoard-dør og stål-look sider  •  Click2Open
•  DuplexCooling - 2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer 

med mange funktioner
•  NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab
•  Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
•  Energiklasse A+++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 186 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 38 (Silence system)
•  Kapacitet i alt (netto): 343 l
•  Kapacitet køleskab/fryseskab (netto): 242/101 l
•  Kapacitet i PerfectFresh-skuffe (netto): 97 l
•  Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
•  XL-interiør med ekstra dybe glashylder (passer til Mieles bageplader)
•  3 fryseskuffer med VarioRoom
•  LED-belysning
•  FreshTouch-betjening og display
•  PerfectFresh-skuffer - forlænger holdbarheden af frugt og grønt op til 3 gange
•  ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
•  Superkøl/Superfrost-automatik
•  DynaCool (dynamisk køling)
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V - 10 A

M.-nr. 10243090 Pris: 15.495,00

 KFN 29233 D bb

•  Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 201x60x68,5 cm
•  BlackBoard-dør og stål-look sider  •  Click2Open
•  DuplexCooling - 2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer 

med mange funktioner
•  NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab
•  Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
•  Energiklasse A+++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 174 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 38 (Silence-system)
•  Kapacitet i alt (netto): 361 l
•  Kapacitet køleskab/fryseskab (netto): 260/101 l
•  Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
•  XL-interiør med ekstra dybe glashylder (passer til Mieles bageplader)
•  3 fryseskuffer med VarioRoom
•  LED-belysning
•  FreshTouch-betjening og display
•  DailyFresh-skuffe - bevarer frugt og grønt længere
•  Compact Case-skuffe - fleksibel ekstra skuffe 
•  ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
•  Superkøl/Superfrost-automatik
•  DynaCool (dynamisk køling)
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V - 10 A

M.-nr. 10242900 Pris: 14.495,00

Fritstående køle-/fryseskabe
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 KFN 15943 SD ed/cs

 KFN 29683 D brws

•  Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 
201x60x68,5 cm

•  Brillant hvid glasfrontdør
•  Click2Open
•  DuplexCooling - 

2 separate temperaturkontrollerede  
kølesystemer med mange funktioner

•  NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab
•  Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
•  Energiklasse A+++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 186 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 37 (Silence-system)

•  Kapacitet i alt (netto): 343 l
•  Kapacitet køleskab/fryseskab (netto): 242/101 l
•  Kapacitet i PerfectFresh-skuffe (netto): 97 l
•  Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
•  XL-interiør med ekstra dybe glashylder 

(passer til Mieles bageplader)
•  3 fryseskuffer med VarioRoom
•  FlexiLight-belysning og fryserbelysning
•  FreshTouch-betjening og display
•  PerfectFresh PRO-skuffer med belysning - 

forlænger holdbarheden af frugt og grønt  
op til 5 gange

•  AirClean-aktivt kulfilter
•  ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
•  Superkøl/Superfrost-automatik
•  DynaCool (dynamisk køling)
•  SoftClose-dørdæmpning
•  SelfClose-skuffedæmpning
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V - 10 A

M.-nr. 10243110 Pris: 22.495,00

•  Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 202x75,0x63 cm
•  Cleansteel (anti-finger rustfrit stål) dør og sider
•  EasyOpen-dørgreb
•  DuplexCooling - 

2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer med mange funktioner
•  NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab
•  Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
•  Energiklasse A++
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 289 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 42
•  Kapacitet i alt (netto): 453 l
•  Kapacitet køleskab/fryseskab (netto): 331/121 l
•  Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
•  3 fryseskuffer med VarioRoom 
•  LED-belysning
•  TouchControl med display
•  VarioBord-dørhyldesystem m. hylder i rustfrit stål
•  AirClean-aktivt kulfilter
•  ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
•  Superkøl/Superfrost-automatik
•  DynaCool (dynamisk køling)  •  SoftClose-dørdæmpning
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V - 10 A

M.-nr. 10721500 Pris: 21.495,00

•  Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 201x60x68,5 cm
•  Obsidiansort glasfrontdør  •  Click2Open
•  DuplexCooling - 2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer 

med mange funktioner
•  NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab
•  Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
•  Energiklasse A+++  •  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 186 kWh
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 37 (Silence-system)
•  Kapacitet i alt (netto): 343 l
•  Kapacitet køleskab/fryseskab (netto): 242/101 l
•  Kapacitet i PerfectFresh-skuffe (netto): 97 l
•  Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
•  XL-interiør med ekstra dybe glashylder (passer til Mieles bageplader)
•  3 fryseskuffer med VarioRoom  •  FlexiLight-belysning og fryserbelysning
•  FreshTouch-betjening og display
•  PerfectFresh PRO-skuffer med belysning - 

forlænger holdbarheden af frugt og grønt op til 5 gange
•  AirClean-aktivt kulfilter
•  ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
•  Superkøl/Superfrost-automatik  •  DynaCool (dynamisk køling)
•  SoftClose-dørdæmpning  •  SelfClose-skuffedæmpning
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V - 10 A

M.-nr. 10243100 Pris: 22.495,00

 KFN 29683 D obsw

Fritstående køle-/fryseskabe
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Vinkøleskabe

SommelierSet
Med det enestående SommelierSet 
fra Miele kan du imponere dine 

gæster med professionel dekantering af dine 
ædle vine. Med det nye SommelierSet har du 
altid det komplette værktøj lige ved hånden. 
Nyd samtidig champagnen eller hvidvinen i et 
koldt glas og opnå altid den perfekte tempe-
rering af vinflaskerne efter åbning. Det er tid til 
ægte vinnydelse.

Temperaturzoner med indstilling
Vinkøleskabene fra Miele er udstyret med op 
til tre individuelt regulerbare temperaturzoner. 
Herved kan du opbevare op til tre forskellige 
vinsorter, fx rødvin, hvidvin og champagne, 
ved en perfekt temperatur.

Push2Open

Døren med Push2open-funktion 
sikrer yderligere elegance og inte-

greres perfekt i det grebsløse køkken. Ved 
et let tryk på fronten åbner døren. Let og 
elegant.

FlexiFrame

Sikker opbevaring af alle flaskestør-
relser. Mieles fleksible flaskehylder 

sørger for stabil og sikker opbevaring af en-
hver flaske. Lamellerne i den elegante ramme 
kan skydes til siderne i en håndevending og 
sikrer dermed, at du altid kan skabe et stabilt 
underlag - uanset flaskens form og størrelse. 
Herved lagres din vin roligt og altid i den op-
timale position.

DynaCool-ventilation
(dynamisk køling)
Med det dynamiske kølesystem sørger en  
blæser i vinkøleskabet for intensiv og regel-
mæssig luftcirkulation.  
Temperaturen og luftfugtigheden er dermed 
ensartet overalt i skabet, således at vinen  
kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt 
giver op til 50% hurtigere køling.

Active AirClean-filter
Det er vigtigt, at vinen opbevares uforstyrret 
uden påvirkninger udefra.  
Vinen skal kunne ”ånde” frit gennem kork-
proppen uden at blive kompromitteret.  
Derfor sikrer et aktivt kulfilter et optimalt inde-
klima og beskytter vinen mod luftoverførsel.

LED-belysning
Den indirekte belysning skaber en 
stemningsfuld atmosfære og 

understreger skabets førsteklasses materialer.  
LED er vedligeholdelsesfri og sørger for en 
optimal belysning - og den er naturligvis 
uskadelig for vinen. Sammenlignet med 
almindelige pærer er LED-belysning samtidig 
særlig besparende og har en betydeligt læn-
gere levetid.

SoftClose
Ro, ro, ro – det er, hvad vin har 
brug for, og du skal kunne åbne og 

lukke dit vinkøleskab, uden risiko for at vinen 
rystes. SoftClose dæmper døren ved lukning, 
og det innovative system sørger for, at døren 
lukkes automatisk, når den står i en vinkel på 
under 30°. Dette sikrer, at døren glider dæm-
pet i og aldrig smækker ved en fejl.

Se alle produktfordele på www.miele.dk

Touch-styring

Mieles Touch-styring gør betjeningen af  
skabet enkel og ligetil. Det elegante panel 
med den intuitive betjening er helt uden  
knapper, hvilket samtidig gør området meget 
rengøringsvenligt.



61

 KWT 6312 UGS

 KWT 6112 iG ed/cs  KWT 6112 iG obsw

 KWT 6321 UG  KWT 6322 UG

Vinkøleskabe til indbygning og underbygning

•  Montering til underbygning 
•  Passer til Miele obsidiansorte 

indbygningsprodukter
•  Antal temperaturzoner: 1
•  Antal hyldeudtræk: 3
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 145 kWh
•  Energiklasse A
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 38 (Lavt lydniveau)
•  Kapacitet: 46 flasker
•  Vinkøl (netto): 110 l
•  DynaCool-ventilation (dynamisk køling)
•  Active AirClean-aktivt kulfilter
•  Touch-styring
•  LED-belysning (dæmpbar)
•  FlexiFrame – fleksibel indretning af hylderne
•  NoteBoard – notering af vininformationer
•  SommelierSet – indrettet til nydelse af vine
•  Minimum nichemål (højskab) 

HxBxD: 820-870x600x555 mm
•  Produktmål (inkl. dør) HxBxD: 818x597x575 mm

M.-nr. 9764970 Pris: 23.495,00

•  Montering i 45 cm nicheindbygning
•  Passer til Miele indbygningsprodukter i 

CleanSteel
•  Antal temperaturzoner: 1
•  Antal udtræk: 2
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 106 kWh
•  Energiklasse A
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 34
•  Kapacitet: 18 flasker
•  Vinkøl (netto): 46 l
•  DynaCool-ventilation (dynamisk køling)
•  Active AirClean-aktivt kulfilter
•  Touch-styring
•  Optisk og akustisk dør og temperaturalarm
•  LED-belysning
•  SoftClose
•  Push2Open
•  FlexiFrame – fleksibel indretning af hylderne
•  NoteBoard – notering af vininformationer
•  Minimum nichemål (højskab) 

HxB: 450-452x560-568 mm
•  Produktmål (inkl. dør) HxBxD: 465x557x571 mm

M.-nr. 10289960 Pris: 19.495,00

•  Montering i 45 cm nicheindbygning
•  Passer til Miele indbygningsprodukter i 

obsidiansort
•  Antal temperaturzoner: 1
•  Antal udtræk: 2
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 106 kWh
•  Energiklasse A
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 34
•  Kapacitet: 18 flasker
•  Vinkøl (netto): 46 l
•  DynaCool-ventilation (dynamisk køling)
•  Active AirClean-aktivt kulfilter
•  Touch-styring
•  Optisk og akustisk dør og temperaturalarm
•  LED-belysning
•  SoftClose
•  Push2Open
•  FlexiFrame – fleksibel indretning af hylderne
•  NoteBoard – notering af vininformationer
•  Minimum nichemål (højskab) 

HxB: 450-452x560-568 mm
•  Produktmål (inkl. dør) HxBxD: 465x557x571 mm

M.-nr. 10529610 Pris: 19.495,00

•  Montering til underbygning
•  Passer til Miele obsidiansorte 

indbygningsprodukter
•  Antal temperaturzoner: 2
•  Antal hyldeudtræk: 3
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 190 kWh
•  Energiklasse B
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 38 (Lavt lydniveau)
•  Kapacitet: 34 flasker
•  Vinkøl (netto): 95 l
•  DynaCool-ventilation (dynamisk køling)
•  Active AirClean-aktivt kulfilter
•  ComfortControl-betjening med display
•  LED-belysning (dæmpbar)
•  Minimum nichemål (højskab) 

HxBxD: 820-870x600x570 mm
•  Produktmål (inkl. dør) HxBxD: 818x597x575 mm

M.-nr. 9764980 Pris: 19.995,00

•  Montering til underbygning 
•  Passer til Miele obsidiansorte 

indbygningsprodukter
•  Antal temperaturzoner: 2
•  Antal hyldeudtræk: 3
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 144 kWh
•  Energiklasse A
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 37 (Lavt lydniveau)
•  Kapacitet: 34 flasker
•  Vinkøl (netto): 94 l
•  DynaCool-ventilation (dynamisk køling)
•  Active AirClean-aktivt kulfilter
•  Touch-styring
•  LED-belysning (dæmpbar)
•  FlexiFrame – fleksibel indretning af hylderne
•  NoteBoard – notering af vininformationer
•  Minimum nichemål (højskab) 

HxBxD: 820-870x600x555 mm
•  Produktmål (inkl. dør) HxBxD: 818x597x575 mm

M.-nr. 9138040 Pris: 24.995,00

2
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Fritstående vinkøleskabe
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 KWT 6833 SG obsw  KWT 6834 SGS obsw

•  Fritstående vinkøleskab til temperering af vine
•  Passer til Miele obsidiansorte indbygningsprodukter
•  Højrehængslet, vendbar dør
•  Antal temperaturzoner: 3 (indstillelig imellem 5 - 20 °C)
•  Antal hyldeudtræk: 10
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 180 kWh
•  Energiklasse A
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 37 (Lavt lydniveau)
•  Kapacitet: 178 flasker
•  Vinkøl (netto): 502 l
•  DynaCool-ventilation (dynamisk køling)
•  Active AirClean-aktivt kulfilter
•  Optisk og akustisk dør og temperaturalarm
•  Touch-styring
•  LED-belysning (dæmpbar)
•  FlexiFrame – fleksibel indretning af hylderne
•  NoteBoard – notering af vininformationer
•  Produktmål (inkl. dør) HxBxD: 1920x700x745 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 10409080 Pris: 39.995,00

•  Fritstående vinkøleskab til temperering af vine
•  Passer til Miele obsidiansorte indbygningsprodukter
•  Højrehængslet, vendbar dør
•  Antal temperaturzoner: 3 (indstillelig imellem 5 - 20 °C)
•  Antal hyldeudtræk: 10 
•  Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 180 kWh
•  Energiklasse A
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 37 (Lavt lydniveau)
•  Kapacitet: 178 flasker
•  Vinkøl (netto): 502 l
•  DynaCool-ventilation (dynamisk køling)
•  Active AirClean-aktivt kulfilter
•  Optisk og akustisk dør og temperaturalarm
•  Touch-styring  •  LED-belysning (dæmpbar)
•  FlexiFrame – fleksibel indretning af hylderne
•  NoteBoard – notering af vininformationer
•  SommelierSet – indrettet til nydelse af vine
•  Produktmål (inkl. dør) HxBxD: 1920x700x745 mm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 10409090 Pris: 41.995,00

1
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Opvaskemaskiner

Den kendte Miele kvalitet,  
sikkerhed og tryghed med garanti
Alle opvaskemaskiner fra Miele er udviklet i  
Tyskland, lavet af førsteklasses materialer og  
testet til 20 års holdbarhed, hvilket indebærer 
en test af kurvenes holdbarhed 75.000 gange. 
For absolut tryghed er alle Miele opvaske-
maskiner udstyret med Mieles dobbeltsikrede 
Waterproof-system til beskyttelse mod vand-
skader. Ved faglig korrekt installation yder 
Miele garanti i hele opvaskemaskinens levetid 
svarende til 7.500 programforløb.

Nem og indbydende interaktion 
uden alt det besværlige 
Mieles opvaskemaskiner gør vedligeholdelse 
til en leg med det smarte 3-filter-system og 
nem rengøring af delene.
I den patenterede saltbeholder i døren påfyl-
des alle opvaskemidlerne nemt - uden at 
du skal bukke dig. Det sikrer en ergonomisk 
korrekt arbejdsstilling ved påfyldning af salt.

Sikker og elegant åbning og lukning 
- komfortabelt og automatisk
Knock2Open er den perfekte løsning til  
køkkendesign uden håndtag. Bank to gange 
på fronten, og døren åbner helt af sig selv. Et 
næsten magisk let tryk på døren og opvaske-
maskinen lukkes automatisk med AutoClose. 
Og med Mieles ComfortClose-funktion - det 
bedste dørkoncept i nyere tid - fastholdes 
døren åben i den ønskede position.

Se alle produktfordele på www.miele.dk

Startforvalg, EcoStart, forbrug og 
resttidsvisning
Udskudt start giver dig mulighed for at udsky-
de programstart i op til 24 timer. FlexiTimeren 
med EcoStart kan desuden sætte maskinen 
til at starte i tidsrum med billige strømpriser. I 
displayet vises resttiden for det igangværende 
program. Med EcoFeedback-funktionen viser 
maskinen det forventede vand- og strømfor-
brug inden programstart og maskinens fakti-
ske forbrugsværdier under programforløbet.                                                                                                              
MobileControl- På udvalgte EcoFlex-
maskiner kan du fjernstyre din opvaskema-
skine via en mobil-app.

Få det opvaskeresultat du foretræk-
ker med Mieles ekstra programmer 
og tilvalg
Det nemme og hurtige QuickPowerWash-
program vasker dokumenteret skinnende rent 
ved 65 °C på under 1 time.
Med Turbo/Kort-funktionen kan programtiden 
reduceres med op til 30%, og Ekstra Øko-
funktionen kan reducere energiforbruget med 
op til 20%.
Programmet ”Ekstra lydsvag” vasker næsten  
lydløst op ved kun 38 dB(A). Og med  
hygiejne-programmet bliver fx sutteflasker, 
skærebrætter o.l. bakteriefrie og særligt rene.

Opnå bedste vaske-/tørreresultat og  
glasbeskyttelse – hver gang
For at sikre dig det bedste opvaskeresultatet 
hver gang måles fyldning og tilsmudsningsgrad  
vha. opvaskemaskinens auto-sensorteknik. 
Maskinen nedjusterer forbruget automatisk, 
hvis maskinen kun er halvt fyldt.
Ved programslut sørger AutoOpen for auto-
matisk åbning af lågen - perfekt tørring.
Perfect GlassCare - Blødt vand gør det 
nemmere at vaske servicet grundigt af, men 
det er samtidigt aggressivt over for glas.  
Derfor er opvaskemaskinerne fra Miele ud-
styret med Perfect GlassCare-teknologi, som 
sikrer, at dine glas bliver vasket skånsomt op.

Skån miljøet, og spar penge med lavt 
forbrug igennem lang produktlevetid
Mieles opvaskemaskiner fås i absolut bedste 
energiklasse med et kilowatt forbrug helt ned 
til -20% under energiklasse A+++. I løbet af 
de seneste 30 år har Miele desuden reduceret 
vandforbruget med 85% og Mieles opvaske-
maskiner kan nu vaske rent med et vandfor-
brug fra kun 6,5 liter. 
Enhver Miele opvaskemaskine kan derudover 
tilsluttes varmt vand på op til 60 °C, hvorved 
strømforbruget kan reduceres med op til 40% 
og programvarigheden med op til 9%.

Fleksibelt kurvesystem giver  
optimale opvaskeresultater
Nem og sikker fyldning og tømning hver 
gang på grund af førsteklasses materialer, 
ergonomiske kurvehåndtag og smart design.
Både overkurv og underkurv kan indstilles 
efter behov og tilpasses mange størrelser 
og former for service. Det er fx muligt at få 
plads til 35 cm store tallerkner, skærebrætter 
og store gryder, idet hele underkurven kan 
laves til en plan overflade. Flaskeholderen 
kan anvendes til enten sutteflasker eller 
vaser, og FlexCare-holderne eller glasstativet 
holder fx langstilkede glas stabile og plane.

Mieles originale bestikkurv og bestik-
bakke med 3D og 3D+ funktioner
Mieles opvaskemaskiner fås enten med 
bestikbakke eller bestikkurv. Begge sørger 
for at adskille bestikket, så det ikke ridses 
samt sikrer, at du får det bedste opvaske- og 
tørreresultat. Den nye intelligente 3D og 3D+ 
bestikbakke kan varieres i bredden, dybden  
og højden, så fx piskeris kan placeres i bestik-
bakken eller langstilkede glas i overkurven.
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Opvaskemaskiner til underbygning - 60 cm

 G 4212 U

•  Friskvandsmaskine i Brillanthvid til koldt eller 
varmt vand

•  2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let 
og kraftigt spuletryk

•  WPS - dobbelt beskyttelse imod vandskade 
(Miele garanti på 20 år med 1 opvask per dag)

•  ComfortClose - nem åbning og lukning
•  Energiklasse A+ med kun 299 kWh/år
•  Vandforbrug 3780 liter/år
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 46
•  Kapacitet (kuverter): 13
•  Opvaske- og tørreevne: A
•  Display med resttidsindikation
•  Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
•  Højdejusterbar overkurv - med 2 koprækker
•  Underkurv - med fleksibel zone
•  Mieles originale bestikkurv
•  5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering 

ift. fyldnings- og smudsniveau
•  Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
•  Mål HxBxD: 81 (-0,5/+6)x60x57 cm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. 9926070 Pris: 5.495,00

 G 4202 U

•  Friskvandsmaskine i Brillanthvid til koldt eller 
varmt vand

•  2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let 
og kraftigt spuletryk

•  WPS - dobbelt beskyttelse imod vandskade 
(Miele garanti på 20 år med 1 opvask per dag)

•  ComfortClose - nem åbning og lukning
•  Energiklasse A+ med kun 295 kWh/år
•  Vandforbrug 3780 liter/år
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 48
•  Kapacitet (kuverter): 13
•  Opvaske- og tørreevne: A
•  Display med resttidsindikation
•  Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
•  Højdejusterbar overkurv - med 2 koprækker
•  Underkurv - med fleksibel zone
•  Mieles originale bestikkurv
•  5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering 

ift. fyldnings- og smudsniveau
•  Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
•  Mål HxBxD: 81 (-0,5/+6)x60x57 cm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. 9924230 Pris: 5.295,00

 G 4930 U

•  Friskvandsmaskine i Brillanthvid til koldt eller 
varmt vand

•  2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let 
og kraftigt spuletryk

•  WPS - dobbelt beskyttelse imod vandskade 
(Miele garanti på 20 år med 1 opvask per dag)

•  ComfortClose - nem åbning og lukning
•  Energiklasse A++ med kun 266 kWh/år
•  Vandforbrug 2772 liter/år - 

muligt med kun 6,5 l per opvask
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 45
•  Kapacitet (kuverter): 13
•  Opvaske- og tørreevne: A
•  Display med resttidsindikation
•  Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
•  Højdejusterbar overkurv - med 2 koprækker
•  Underkurv - med fleksibel zone
•  Mieles originale bestikkurv
•  5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering 

ift. fyldnings- og smudsniveau
•  Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
•  Mål HxBxD: 81 (-0,5/+6)x60x57 cm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. 10554740 Pris: 6.495,00

 G 4930 SCU

•  Friskvandsmaskine til koldt eller varmt vand
•  2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let 

og kraftigt spuletryk
•  WPS - dobbelt beskyttelse imod vandskade 

(Miele garanti på 20 år med 1 opvask per dag)
•  ComfortClose - nem åbning og lukning
•  Energiklasse A++ med kun 266 kWh/år
•  Vandforbrug 2772 liter/år - 

muligt med kun 6,5 l per opvask

•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 45
•  Kapacitet (kuverter): 13
•  Opvaske- og tørreevne: A
•  Display med resttidsindikation
•  Nem rensning med 3-filtersystem og 

smart interiør
•  Højdejusterbar overkurv - med koprække
•  Underkurv - med fleksibel zone
•  Mieles unikke bestikbakke med 3D funktion

•  5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering 
ift. fyldnings- og smudsniveau

•  Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
•  Mål HxBxD: 81 (-0,5/+6)x60x57 cm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A
•  CleanSteel – Pris 7.995,00

M.-nr. Hvid 10554780 Pris: 6.995,00
M.-nr. CleanSteel 10554830 Pris: 7.995,00

BEMÆRK!
For information om topplader,  sidestykker og sokkel kontakt 
Miele reservedele.

Vi tilbyder forskellige frontbeklædninger til vores integrerbare 
og fuldintegrerbare opvaskemaskiner. Se dine muligheder på 
side 112 i kataloget. 
Til opvaskemaskiner til underbygning i normal højde tilbydes 
topplader, sidestykker og sokkel separat.
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 G 6000 SCU  G 6620 SCU

•  Friskvandsmaskine til koldt eller varmt vand
•  2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
•  WPS - dobbelt beskyttelse imod vandskade 

(Miele garanti på 20 år med 1 opvask per dag)
•  ComfortClose - nem åbning og lukning
•  Energiklasse A+++ med kun 237 kWh/år
•  Vandforbrug 2716 liter/år - muligt med kun 6,5 l per opvask
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 44
•  Kapacitet (kuverter): 14
•  Opvaske- og tørreevne: A
•  Display med resttidsindikation
•  Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
•  Højdejusterbar overkurv - med koprække
•  Underkurv - med fleksibel zone og glasholder
•  Mieles unikke bestikbakke med 3D-funktion
•  5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
•  Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
•  Specialprogram: Kort (40 °C program på under 1 time)
•  Perfect GlassCare - Mieles unikke system imod glaspest
•  AutoOpen tørring - perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen
•  Mål HxBxD: 81 (-0,5/+6)x60x57 cm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. Hvid 10555790 Pris: 7.995,00
M.-nr. CleanSteel 10555810 Pris: 8.995,00

•  Friskvandsmaskine til koldt eller varmt vand
•  2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
•  WPS - dobbelt beskyttelse imod vandskade 

(Miele garanti på 20 år med 1 opvask per dag)
•  ComfortClose - nem åbning og lukning
•  Energiklasse A+++ -10% med kun 213 kWh/år
•  Vandforbrug 2716 liter/år - muligt med kun 6,5 l per opvask
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 44
•  Kapacitet (kuverter): 14
•  Opvaske- og tørreevne: A
•  Display med resttidsindikation
•  Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
•  Højdejusterbar overkurv - med koprække
•  ExtraComfort underkurv - med fleksibel zone og 2 FlexCare-holdere
•  Mieles unikke bestikbakke med 3D+ funktioner
•  5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
•  Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt start
•  QuickPowerWash - 

65 °C program til skinnende rent service på under 1 time
•  Perfect GlassCare - Mieles unikke system imod glaspest
•  AutoOpen tørring - perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen
•  Mål HxBxD: 81 (-0,5/+6)x60x57 cm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. Hvid 10365730 Pris: 8.995,00
M.-nr. CleanSteel 10365740 Pris: 9.995,00

 G 6720 SCU

•  Friskvandsmaskine til koldt eller varmt vand
•  2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let 

og kraftigt spuletryk
•  WPS - dobbelt beskyttelse imod vandskade 

(Miele garanti på 20 år med 1 opvask per dag)
•  ComfortClose - nem åbning og lukning
•  Energiklasse A+++ -20% med kun 189 kWh/år
•  Vandforbrug 2772 liter/år - 

muligt med kun 6,5 l per opvask
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 44 - 

kun 40 dB(A) på specialprogram
•  Kapacitet (kuverter): 14

•  Opvaske- og tørreevne: A
•  Display med FlexiTimer og EcoFeedback
•  Nem rensning med 3-filtersystem og 

smart interiør
•  Højdejusterbar overkurv - med koprække
•  ExtraComfort underkurv - 

med fleksibel zone og 2 FlexCare-holdere
•  Mieles unikke bestikbakke med 3D+ funktioner
•  5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering 

ift. fyldnings- og smudsniveau
•  3 specialprogrammer inkl. SolarSpar og 

Ekstra lydsvagt

•  Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Ekstra øko
•  QuickPowerWash - 65 °C program 

til skinnende rent service på under 1 time
•  Perfect GlassCare - 

Mieles unikke system imod glaspest
•  AutoOpen-tørring - 

perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen
•  Mål HxBxD: 81 (-0,5/+6)x60x57 cm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. Hvid 10365810 Pris: 10.495,00
M.-nr. CleanSteel 10365820 Pris: 11.495,00

Opvaskemaskiner til underbygning - 60 cm
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 G 6820 SCU

 G 6825 SCU XXL

Opvaskemaskiner til underbygning - 60 cm

•  Friskvandsmaskine til koldt eller varmt vand
•  2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både 

let og kraftigt spuletryk
•  WPS – dobbelt beskyttelse imod vandskade 

(Miele garanti på 20 år med 1 opvask per dag)
•  ComfortClose – nem åbning og lukning
•  Saltpåfyldning direkte ved dørlugen
•  Energiklasse A+++-20% med kun 189 kWh/år
•  Vandforbrug 2772 liter/år – 

muligt med kun 6,5 l per opvask
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 42 – 

kun 40 dB(A) på specialprogram
•  Kapacitet (kuverter): 14
•  Opvaske- og tørreevne: A

•  Display med FlexiTimer og EcoFeedback
•  Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
•  MaxiComfort-overkurv – 

med fuld fleksibilitet, 2 koprækker og glasholder
•  MaxiComfort-underkurv – med fuld fleksibilitet, 

4 FlexCare-holdere, flaske- og glasholder
•  Mieles unikke bestikbakke med 3D+ funktioner
•  BrilliantLight-belysning i opvaskerummet
•  5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering 

ift. fyldnings- og smudsniveau
•  5 specialprogrammer inkl. Hygiejne og 

Uden overkurv
•  Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Ekstra øko, 

Ekstra tør, Ekstra intensiv

•  QuickPowerWash – 65 °C program til skinnende 
rent service på under 1 time

•  Perfect GlassCare – Mieles unikke system imod 
glaspest

•  AutoOpen-tørring – perfekt tørring og beskyttelse 
af bordpladen

•  MobileControl fjernstyring via Miele App
•  Mål HxBxD: 81 (-0,5/+6)x60x57 cm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW – 10 A

M.-nr. Hvid 10370350 Pris: 12.995,00
M.-nr. CleanSteel 10370380 Pris: 13.995,00

•  Friskvandsmaskine til koldt eller varmt vand
•  2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både 

let og kraftigt spuletryk
•  WPS - dobbelt beskyttelse imod vandskade 

(Miele garanti på 20 år med 1 opvask per dag)
•  ComfortClose - nem åbning og lukning
•  Saltpåfyldning direkte ved dørlugen 
•  XXL model (med ekstra plads i overkurven)
•  Energiklasse A+++ -20% med kun 189 kWh/år
•  Vandforbrug 2772 liter/år - 

muligt med kun 6,5 l per opvask
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 42 - 

kun 40 dB(A) på specialprogram
•  Kapacitet (kuverter): 14
•  Opvaske- og tørreevne: A
•  Display med FlexiTimer og EcoFeedback
•  Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
•  MaxiComfort-overkurv - 

med fuld fleksibilitet, 2 koprækker og glasholder
•  MaxiComfort-underkurv - 

med fuld fleksibilitet, 4 FlexCare-holdere,  
flaske- og glasholder

•  Mieles unikke bestikbakke med 3D+ funktioner
•  BrilliantLight-belysning i opvaskerummet
•  5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering 

ift. fyldnings- og smudsniveau
•  5 specialprogrammer inkl. Hygiejne og 

Uden overkurv
•  Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Ekstra øko, 

Extra tør, Extra intensiv
•  QuickPowerWash - 65 °C program til skinnende 

rent service på under 1 time
•  Perfect GlassCare - 

Mieles unikke system imod glaspest
•  AutoOpen-tørring - 

perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen
•  MobileControl fjernstyring via Miele App
•  Mål HxBxD: 85 (-0,5/+6)x60x57 cm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. Hvid 10365890 Pris: 13.495,00
M.-nr. CleanSteel 10365900 Pris: 14.495,00



68

 G 4620 SCU Active*  G 4720 SCU

Opvaskemaskine til underbygning - 45 cm

•  Friskvandsmaskine til koldt eller varmt vand
•  2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
•  WPS - dobbelt beskyttelse imod vandskade 

(Miele garanti på 20 år med 1 opvask per dag)
•  ComfortClose - nem åbning og lukning
•  Energiklasse A+ med kun 221 kWh/år
•  Vandforbrug 2436 liter/år - men muligt med kun 6 l per opvask
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 46
•  Kapacitet (kuverter): 9
•  Opvaske- og tørreevne: A
•  Display med resttidsindikation
•  Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
•  Højdejusterbar overkurv - med koprække
•  ExtraComfort underkurv - med fleksibel zone og FlexCare-holdere
•  Mieles originale bestikbakke
•  5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering 

ift. fyldnings- og smudsniveau
•  Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
•  Perfect GlassCare - Mieles unikke system imod glaspest
•  Mål HxBxD: 81 (-0,5/+6)x45x57 cm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

* Leveres fra 1. november 2017

M.-nr. 10800280 Pris: 6.995,00

•  Friskvandsmaskine til koldt eller varmt vand
•  2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
•  WPS - dobbelt beskyttelse imod vandskade 

(Miele garanti på 20 år med 1 opvask per dag)
•  ComfortClose - nem åbning og lukning
•  Energiklasse A+ med kun 221 kWh/år
•  Vandforbrug 2436 liter/år - men muligt med kun 6 l per opvask
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 46
•  Kapacitet (kuverter): 9
•  Opvaske- og tørreevne: A
•  Display med resttidsindikation
•  Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
•  Højdejusterbar overkurv - med koprække
•  ExtraComfort underkurv - med fleksibel zone og FlexCare-holdere
•  Mieles originale bestikbakke
•  5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering 

ift. fyldnings- og smudsniveau
•  QuickPowerWash - 

65 °C program til skinnende rent service på under 1 time
•  Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
•  Perfect GlassCare - Mieles unikke system imod glaspest
•  Mål HxBxD: 81 (-0,5/+6)x45x57 cm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. 10365700 Pris: 7.995,00

 G 4722 SCU*

•  Friskvandsmaskine til koldt eller varmt vand
•  2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både 

let og kraftigt spuletryk
•  WPS - dobbelt beskyttelse imod vandskade 

(Miele garanti på 20 år med 1 opvask per dag)
•  ComfortClose - nem åbning og lukning
•  Energiklasse A++ med kun 221 kWh/år
•  Vandforbrug 2436 liter/år - 

men muligt med kun 6 l per opvask
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 46
•  Kapacitet (kuverter): 9
•  Opvaske- og tørreevne: A
•  Display med resttidsindikation
•  Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
•  Højdejusterbar overkurv - med koprække
•  ExtraComfort underkurv - 

med fleksibel zone og FlexCare-holdere

•  Mieles originale bestikbakke
•  5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering 

ift. fyldnings- og smudsniveau
•  QuickPowerWash - 65 °C program til skinnende 

rent service på under 1 time
•  Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
•  Perfect GlassCare - 

Mieles unikke system imod glaspest
•  AutoOpen-tørring - 

perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen
•  Mål HxBxD: 81 (-0,5/+6)x45x57 cm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

* Leveres fra 1. november 2017

M.-nr. CleanSteel 10800320 Pris: 8.595,00
M.-nr. Hvid 10800310 Pris: 7.995,00



69

Integrerbare opvaskemaskiner - 60 cm

 G 6725 SCi XXL

•  Friskvandsmaskine med synligt panel til koldt 
eller varmt vand

•  2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både 
let og kraftigt spuletryk

•  WPS - dobbelt beskyttelse imod vandskade 
(Miele garanti på 20 år med 1 opvask per dag)

•  ComfortClose - nem åbning og lukning
•  XXL model (med ekstra plads i overkurven)
•  Energiklasse A+++ -20% med kun 189 kWh/år
•  Vandforbrug 2772 liter/år - 

muligt med kun 6,5 l per opvask
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 44 - 

kun 40 dB(A) på specialprogram
•  Kapacitet (kuverter): 14
•  Opvaske- og tørreevne: A
•  Display med FlexiTimer og EcoFeedback
•  Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
•  Højdejusterbar overkurv - med 2 koprækker
•  ExtraComfort underkurv - 

med fleksibel zone og 2 FlexCare-holdere

•  Mieles unikke bestikbakke med 3D+ funktioner
•  5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering 

ift. fyldnings- og smudsniveau
•  3 specialprogrammer inkl. SolarSpar og 

Ekstra lydsvagt
•  Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Ekstra øko
•  QuickPowerWash - 65 °C program til skinnende 

rent service på under 1 time
•  Perfect GlassCare - 

Mieles unikke system imod glaspest
•  AutoOpen-tørring - 

perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen
•  Mål HxBxD: 85 (-0,5/+6)x60x57 cm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. CleanSteel 10365860 Pris: 12.995,00
M.-nr. Hvid 10365850 Pris: 11.995,00
M.-nr. Sort 10365840 Pris: 11.995,00
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Fuldintegrerbare opvaskemaskiner - 60 cm

 G 4263 Vi

•  Friskvandsmaskine uden front til koldt eller varmt vand
•  2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
•  WPS - dobbelt beskyttelse imod vandskade 

(Miele garanti på 20 år med 1 opvask per dag)
•  ComfortClose - nem åbning og lukning
•  Energiklasse A+ med kun 299 kWh/år
•  Vandforbrug 3780 liter/år
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 46
•  Kapacitet (kuverter): 13
•  Opvaske- og tørreevne: A
•  Display med akustisk indikation
•  Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
•  Højdejusterbar overkurv - med 2 koprækker
•  Underkurv - med fleksibel zone
•  Mieles originale bestikkurv
•  5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
•  Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
•  Mål HxBxD: 81 (-0,5/+6)x60x57 cm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. 10273450 Pris: 7.495,00

•  Friskvandsmaskine uden front til koldt og varmt vand
•  2 pumper inkl. elektronisk profi pump til både let og kraftigt tryk
•  WPS - dobbelt beskyttelse imod vandskade 

(Miele garanti på 20 år med 1 opvask per dag)
•  ComfortClose nem åbning og lukning
•  Energiklasse A+ med kun 299 kWh/år
•  Vandforbrug 3780 liter/år
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 46
•  Kapacitet (kuverter): 14
•  Opvaske- og tørreevne: A
•  Display med akustisk indikation
•  Nem rensning med 3-filter system og smart interiør
•  Højdejusterbar overkurv - med koprække
•  Underkurv - med fleksibel zone
•  Mieles originale bestikbakke
•  5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
•  Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
•  Mål HxBxD: 81 (-0,5/+6)x60x57 cm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. 10273510 Pris: 7.995,00

 G 4264 SCVi
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Fuldintegrerbare opvaskemaskiner - 60 cm

 G 4980 SCVi

•  Friskvandsmaskine uden front til koldt eller varmt vand
•  2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
•  WPS - dobbelt beskyttelse imod vandskade 

(Miele garanti på 20 år med 1 opvask per dag)
•  ComfortClose - nem åbning og lukning
•  Energiklasse A++ med kun 266 kWh/år
•  Vandforbrug 2772 liter/år - muligt med kun 6,5 l per opvask
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 45
•  Kapacitet (kuverter): 14
•  Opvaske- og tørreevne: A
•  Display med akustisk indikation
•  Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
•  Højdejusterbar overkurv - med koprække
•  Underkurv - med fleksibel zone
•  Mieles unikke bestikbakke med 3D funktion
•  5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
•  Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
•  Mål HxBxD: 81 (-0,5/+6)x60x57 cm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. 10555770 Pris: 8.995,00

 G 4980 Vi

•  Friskvandsmaskine uden front til koldt eller varmt vand
•  2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
•  WPS - dobbelt beskyttelse imod vandskade 

(Miele garanti på 20 år med 1 opvask per dag)
•  ComfortClose - nem åbning og lukning
•  Energiklasse A++ med kun 262 kWh/år
•  Vandforbrug 2772 liter/år - muligt med kun 6,5 l per opvask
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 45
•  Kapacitet (kuverter): 13
•  Opvaske- og tørreevne: A
•  Display med akustisk indikation
•  Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
•  Højdejusterbar overkurv - med 2 koprækker
•  Underkurv - med fleksibel zone
•  Mieles originale bestikkurv
•  5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
•  Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
•  Mål HxBxD: 81 (-0,5/+6)x60x57 cm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. 10555760 Pris: 8.495,00

•  Friskvandsmaskine uden front til koldt og varmt vand
•  2 pumper inkl. elektronisk profi pump til både let og kraftigt tryk
•  WPS - dobbelt beskyttelse imod vandskade 

(Miele garanti på 20 år med 1 opvask per dag)
•  ComfortClose nem åbning og lukning
•  XXL model (med ekstra plads i overkurven)
•  Energiklasse A+ med kun 299 kWh/år
•  Vandforbrug 3780 liter/år
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 46
•  Kapacitet (kuverter): 14  •  Opvaske- og tørreevne: A
•  Display med akustisk indikation
•  Nem rensning med 3-filter system og smart interiør
•  Højdejusterbar overkurv - med koprække
•  Underkurv - med fleksibel zone
•  Mieles originale bestikbakke
•  5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
•  Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
•  Mål HxBxD: 85 (-0,5/+6)x60x57 cm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. 10555780 Pris: 8.495,00

 G 4268 SCVi XXL

 G 4985 SCVi XXL

•  Friskvandsmaskine uden front til koldt eller varmt vand
•  2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
•  WPS - dobbelt beskyttelse imod vandskade 

(Miele garanti på 20 år med 1 opvask per dag)
•  ComfortClose - nem åbning og lukning
•  XXL model (med ekstra plads i overkurven)
•  Energiklasse A++ med kun 266 kWh/år
•  Vandforbrug 2772 liter/år - muligt med kun 6,5 l per opvask
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 45
•  Kapacitet (kuverter): 14
•  Opvaske- og tørreevne: A
•  Display med akustisk indikation
•  Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
•  Højdejusterbar overkurv – med 2 koprækker
•  Underkurv - med fleksibel zone
•  Mieles unikke bestikbakke med 3D funktion
•  5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
•  Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
•  Mål HxBxD: 85 (-0,5/+6)x60x57 cm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. 10555780 Pris: 9.495,00



Fuldintegrerbare opvaskemaskiner - 60 cm

 G 6665 SCVi XXL

•  Friskvandsmaskine uden front til koldt eller 
varmt vand

•  Intuitiv betjening med taster og display
•  2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let 

og kraftigt spuletryk
•  WPS - dobbelt beskyttelse imod vandskade 

(Miele garanti på 20 år med 1 opvask per dag)
•  ComfortClose - nem åbning og lukning
•  XXL model (med ekstra plads i overkurven)
•  Energiklasse A+++ -10% med kun 213 kWh/år
•  Vandforbrug 2716 liter/år - 

muligt med kun 6,5 l per opvask

•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 44
•  Kapacitet (kuverter): 14
•  Opvaske- og tørreevne: A
•  Display med akustisk og optisk indikation
•  Nem rensning med 3-filtersystem og smart 

interiør
•  Højdejusterbar overkurv - med 2 koprækker
•  ExtraComfort underkurv - 

med fleksibel zone og 2 FlexCare-holdere
•  Mieles unikke bestikbakke med 3D+ funktioner
•  5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering 

ift. fyldnings- og smudsniveau

•  Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
•  QuickPowerWash - 65 °C program til 

skinnende rent service på under 1 time
•  Perfect GlassCare - 

Mieles unikke system imod glaspest
•  AutoOpen-tørring - 

perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen
•  Mål HxBxD: 85 (-0,5/+6)x60x57 cm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. 10365780 Pris: 11.495,00

 G 6660 SCVi

•  Friskvandsmaskine uden front til koldt eller varmt vand
•  2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
•  WPS - dobbelt beskyttelse imod vandskade 

(Miele garanti på 20 år med 1 opvask per dag)
•  ComfortClose - nem åbning og lukning
•  Energiklasse A+++ -10% med kun 213 kWh/år
•  Vandforbrug 2716 liter/år - muligt med kun 6,5 l per opvask
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 44
•  Kapacitet (kuverter): 14
•  Opvaske- og tørreevne: A
•  Display med akustisk og optisk indikation
•  Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
•  Højdejusterbar overkurv - med koprække
•  ExtraComfort underkurv - med fleksibel zone og 2 FlexCare-holdere
•  Mieles unikke bestikbakke med 3D+ funktioner
•  5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
•  Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
•  QuickPowerWash - 

65 °C program til skinnende rent service på under 1 time
•  Perfect GlassCare - Mieles unikke system imod glaspest
•  AutoOpen-tørring - 

perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen
•  Mål HxBxD: 81 (-0,5/+6)x60x57 cm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. 10365770 Pris: 10.995,00
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Fuldintegrerbare opvaskemaskiner - 60 cm

 G 6860 SCVi

•  Friskvandsmaskine uden front til koldt eller 
varmt vand

•  2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let 
og kraftigt spuletryk

•  WPS - dobbelt beskyttelse imod vandskade 
(Miele garanti på 20 år med 1 opvask per dag)

•  ComfortClose - nem åbning og lukning
•  Salt-påfyldning direkte ved dørlugen
•  Energiklasse A+++ -20% med kun 189 kWh/år
•  Vandforbrug 2772 liter/år - 

muligt med kun 6,5 l per opvask
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 41 - 

kun 38 dB(A) på specialprogram
•  Kapacitet (kuverter): 14

•  Opvaske- og tørreevne: A
•  Display med FlexiTimer og EcoFeedback
•  Nem rensning med 3-filtersystem og smart 

interiør
•  MaxiComfort-overkurv - med fuld fleksibilitet, 

koprække og glasholder
•  MaxiComfort-underkurv - med fuld fleksibilitet, 

4 FlexCare-holdere, flaske- og glasholder
•  Mieles unikke bestikbakke med 3D+ funktioner
•  BrilliantLight-belysning i opvaskerummet
•  5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering 

ift. fyldnings- og smudsniveau
•  5 specialprogrammer inkl. Hygiejne og 

Uden overkurv

•  Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Ekstra øko, 
Extra tør, Extra intensiv

•  QuickPowerWash - 65 °C program til 
skinnende rent service på under 1 time

•  Perfect GlassCare - 
Mieles unikke system imod glaspest

•  AutoOpen-tørring - 
perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen

•  MobileControl fjernstyring via Miele App
•  Mål HxBxD: 81 (-0,5/+6)x60x57 cm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. 10366010 Pris: 14.995,00

 G 6760 SCVi  G 6765 SCVi XXL

•  Friskvandsmaskine uden front til koldt eller varmt vand
•  2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
•  WPS - dobbelt beskyttelse imod vandskade 

(Miele garanti på 20 år med 1 opvask per dag)
•  ComfortClose - nem åbning og lukning
•  Energiklasse A+++ -20% med kun 189 kWh/år
•  Vandforbrug 2772 liter/år - muligt med kun 6,5 l per opvask
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 44 - kun 40 dB(A) på specialprogram
•  Kapacitet (kuverter): 14
•  Opvaske- og tørreevne: A 
•  Display med FlexiTimer og EcoFeedback
•  Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
•  Højdejusterbar overkurv - med koprække
•  ExtraComfort underkurv - med fleksibel zone og 2 FlexCare-holdere
•  Mieles unikke bestikbakke med 3D+ funktioner
•  5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
•  3 specialprogrammer inkl. SolarSpar og Ekstra lydsvagt
•  Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Ekstra øko
•  QuickPowerWash - 65 °C program til skinnende rent service på under 1 time
•  Perfect GlassCare - Mieles unikke system imod glaspest
•  AutoOpen-tørring - perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen
•  Mål HxBxD: 81 (-0,5/+6)x60x57 cm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. 10365870 Pris: 12.495,00

•  Friskvandsmaskine uden front til koldt eller varmt vand
•  2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
•  WPS - dobbelt beskyttelse imod vandskade 

(Miele garanti på 20 år med 1 opvask per dag)
•  ComfortClose - nem åbning og lukning
•  XXL model (med ekstra plads i overkurven)
•  Energiklasse A+++ -20% med kun 189 kWh/år
•  Vandforbrug 2772 liter/år - muligt med kun 6,5 l per opvask
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 44 - kun 40 dB(A) på specialprogram
•  Kapacitet (kuverter): 14
•  Opvaske- og tørreevne: A 
•  Display med FlexiTimer og EcoFeedback
•  Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
•  Højdejusterbar overkurv - med 2 koprækker
•  ExtraComfort underkurv - med fleksibel zone og 2 FlexCare-holdere
•  Mieles unikke bestikbakke med 3D+ funktioner
•  5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
•  3 specialprogrammer inkl. SolarSpar og Ekstra lydsvagt
•  Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Ekstra øko
•  QuickPowerWash - 65 °C program til skinnende rent service på under 1 time
•  Perfect GlassCare - Mieles unikke system imod glaspest
•  AutoOpen-tørring - perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen
•  Mål HxBxD: 85 (-0,5/+6)x60x57 cm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. 10365880 Pris: 12.995,00



Fuldintegrerbare opvaskemaskiner - 60 cm

•  Friskvandsmaskine uden front til koldt eller varmt vand
•  2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
•  WPS - dobbelt beskyttelse imod vandskade 

(Miele garanti på 20 år med 1 opvask per dag)
•  ComfortClose - nem åbning og lukning
•  Salt-påfyldning direkte ved dørlugen
•  XXL model (med ekstra plads i overkurven)
•  Energiklasse A+++ -20% med kun 189 kWh/år
•  Vandforbrug 2772 liter/år - muligt med kun 6,5 l per opvask
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 41 - kun 38 dB(A) på specialprogram
•  Kapacitet (kuverter): 14  •  Opvaske- og tørreevne: A
•  Display med FlexiTimer og EcoFeedback
•  Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
•  MaxiComfort-overkurv - med fuld fleksibilitet, 2 koprækker og glasholder
•  MaxiComfort-underkurv - 

med fuld fleksibilitet, 4 FlexCare-holdere, flaske- og glasholder
•  Mieles unikke bestikbakke med 3D+ funktioner
•  BrilliantLight-belysning i opvaskerummet
•  5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
•  5 specialprogrammer inkl. Hygiejne og Uden overkurv
•  Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Ekstra øko, Extra tør, Extra intensiv
•  QuickPowerWash - 65 °C program til skinnende rent service på under 1 time
•  Perfect GlassCare - Mieles unikke system imod glaspest
•  AutoOpen-tørring - perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen
•  MobileControl fjernstyring via Miele App
•  Mål HxBxD: 85 (-0,5/+6)x60x57 cm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. 10365910 Pris: 15.495,00

 G 6865 SCVi XXL  G 6997 SCVi XXL K20

•  Friskvandsmaskine uden front til koldt eller varmt vand
•  2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
•  WPS - dobbelt beskyttelse imod vandskade 

(Miele garanti på 20 år med 1 opvask per dag)
•  Knock2Open åbning og Auto-Close automatik
•  Salt-påfyldning direkte ved dørlugen
•  XXL model (med ekstra plads i overkurven)
•  Energiklasse A+++ -20% med kun 189 kWh/år
•  Vandforbrug 2772 liter/år - muligt med kun 6,5 l per opvask
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 41 - kun 38 dB(A) på specialprogram
•  Kapacitet (kuverter): 14  •  Opvaske- og tørreevne: A
•  Display med TimeControl programforløb
•  Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
•  MaxiComfort-overkurv - med fuld fleksibilitet, 2 koprækker og glasholder
•  MaxiComfort-underkurv - 

med fuld fleksibilitet, 4 FlexCare-holdere, flaske- og glasholder
•  Mieles unikke bestikbakke med 3D+ funktioner
•  BrilliantLight-belysning i opvaskerummet
•  5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
•  7 specialprogrammer inkl. Pasta/Paella og Ølglas
•  Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Ekstra øko, Extra tør, Extra intensiv
•  QuickPowerWash - 65 °C program til skinnende rent service på under 1 time
•  Perfect GlassCare - Mieles unikke system imod glaspest
•  AutoOpen-tørring - perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen
•  MobileControl fjernstyring via Miele App
•  Mål HxBxD: 85 (-0,5/+6)x60x57 cm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. 10365940 Pris: 21.995,00
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Fuldintegrerbare opvaskemaskiner - 45 cm

 G 4780 SCVi G 4680 SCVi Active*

•  Friskvandsmaskine uden front til koldt eller varmt vand
•  WPS - dobbelt beskyttelse imod vandskade 

(Miele garanti på 20 år med 1 opvask per dag)
•  2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
•  ComfortClose - nem åbning og lukning
•  Energiklasse A+ med kun 221 kWh/år
•  Vandforbrug 2436 liter/år - muligt med kun 6 l per opvask
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 46
•  Kapacitet (kuverter): 9
•  Opvaske- og tørreevne: A
•  Display med optisk og akustisk indikation
•  Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
•  Højdejusterbar overkurv - med koprække
•  ExtraComfort underkurv - med fleksibel zone og FlexCare-holdere
•  Mieles originale bestikbakke
•  5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
•  QuickPowerWash - 65 °C program til skinnende rent service på under 1 time
•  Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
•  Perfect GlassCare - Mieles unikke system imod glaspest
•  Mål HxBxD: 81 (-0,5/+6)x45x57 cm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. 10365720 Pris: 9.995,00

•  Friskvandsmaskine uden front til koldt eller varmt vand
•  WPS - dobbelt beskyttelse imod vandskade 

(Miele garanti på 20 år med 1 opvask per dag)
•  2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
•  ComfortClose - nem åbning og lukning
•  Energiklasse A+ med kun 221 kWh/år
•  Vandforbrug 2436 liter/år - muligt med kun 6 l per opvask
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 46
•  Kapacitet (kuverter): 9
•  Opvaske- og tørreevne: A
•  Display med optisk og akustisk indikation
•  Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
•  Højdejusterbar overkurv - med koprække
•  ExtraComfort underkurv - med fleksibel zone og FlexCare-holdere
•  Mieles originale bestikbakke
•  5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
•  QuickPowerWash - 65 °C program til skinnende rent service på under 1 time
•  Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
•  Perfect GlassCare - Mieles unikke system imod glaspest
•  Mål HxBxD: 81 (-0,5/+6)x45x57 cm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

* Leveres fra 1. november 2017

M.-nr. 10800300 Pris: 8.595,00

•  Friskvandsmaskine uden front til koldt eller 
varmt vand

•  WPS - dobbelt beskyttelse imod vandskade 
(Miele garanti på 20 år med 1 opvask per dag)

•  2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både 
let og kraftigt spuletryk

•  ComfortClose - nem åbning og lukning
•  Energiklasse A++ med kun 221 kWh/år
•  Vandforbrug 2436 liter/år - 

muligt med kun 6 l per opvask
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 46
•  Kapacitet (kuverter): 9

•  Opvaske- og tørreevne: A
•  Display med optisk og akustisk indikation
•  Nem rensning med 3-filtersystem og 

smart interiør
•  Højdejusterbar overkurv - med koprække
•  ExtraComfort underkurv - 

med fleksibel zone og FlexCare-holdere
•  Mieles originale bestikbakke
•  5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering 

ift. fyldnings- og smudsniveau
•  QuickPowerWash - 65 °C program til skinnende 

rent service på under 1 time

•  Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
•  Perfect GlassCare - 

Mieles unikke system imod glaspest
•  AutoOpen-tørring - 

perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen
•  Mål HxBxD: 81 (-0,5/+6)x45x57 cm
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

* Leveres fra 1. november 2017

M.-nr. 10800330 Pris: 9.995,00

 G 4782 SCVi*
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Vaskemaskiner

Pletbehandling

Programmer til særlig behandling af 
visse typer pletter sammensat ud 

fra valg af plettyper. Der er i alt 22 plettyper, 
og der kan vælges op til 3 plettyper på de 
fleste programmer.  
Mieles vaskemaskiner afstemmer dermed 
vaskeprogrammet optimalt til dit vasketøj 
og de valgte pletter og sikrer samtidig en 
skånsom vask.

A+++

I en tid med meget fokus på miljø 
og CO2 udslip kan Miele nu levere 

maskiner med det laveste energiforbrug - 
også selvom du vasker mindre portioner.  
Det er blandt andet et resultat af maskinens 
evne til nøjagtigt at tilpasse vand- og energi-
forbrug efter den aktuelle fyldningsmængde i 
maskinen, der bringer energiklassificeringen 
helt i top.

AutoClean af sæbeskuffen

AutoClean-funktionen bliver akti-veret ved 
hver vask:

•  Impuls-afskylning af begge kamre 
under tryk

•  Altid en ren sæbeskuffe uden merforbrug 
af vand.

Emaljeret front

Den emaljerede front findes kun hos Miele. 
Emaljen er slag- og ridsefast og bevarer sin 
hvide farve mange år frem i tiden.

SteamCare - reducerer 
strygning med op til 50%

Optimalt for dig der er træt af at 
stryge skjorter og andet tøj, der hurtigt bliver 
krøllet. SteamCare løsner tøjets fibre op ved 
hjælp af varierende dampmængder, hvorved 
der opnås reduceret krøldannelse.

Skånsom tøjbehandling

SoftCare-tromlens enestående overflade-
struktur gør, at der mellem tøjet og trom-
levæggen opstår en vandfilm, som tøjet glider 
let henover.  
Resultatet er optimal skånsom vask og  
mindre slitage.  
Tøjafviseren forhindrer, at tøjet sætter sig fast 
i lugebælgen.

PowerWash 2.0 –  
revolutionerende økonomisk 
uanset tøjmængden

Produkterne fra Miele med PowerWash 2.0  
vasker op til 40% mere økonomisk end 
energieffektivitetsklasse A+++ og vasker 
selv små tøjmængder meget energieffektivt. 
Hemmeligheden: Den innovative vaske-
teknologi Spin&Spray giver mulighed for en 
meget lav vandstand og sparer på den måde 
energi til opvarmning. Og det med særlig god 
vaskeevne, enestående vaskeresultater og 
moderate programtider, selv i programmet 
Bomuld Eco.

TwinDos

Fuldautomatisk dosering af flydende 
vaskemiddel med to muligheder: 

Du kan enten vælge at benytte Mieles 2-fase- 
system TwinDos. TwinDos sørger for at 
tilsætte UltraPhase 1 og 2 på det helt rigtige 
tidspunkt i vaskeprocessen.
Alternativt kan du vælge at påfylde dit eget 
flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i to 
tomme beholdere. Beholderne kan købes på 
shop.miele.dk

CapDosing

Kræver dit tøj specialbehandling, er 
de nye Miele Caps en meget nem 

løsning. Du lægger dem ganske enkelt i 
skuffen til skyllemiddel. Herefter tilsætter 
maskinen automatisk vaskemidlet på det helt 
rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Du kan 
vælge mellem 6 specialvaskemidler, 3 skylle-
midler samt Booster.

Se alle produktfordele på www.miele.dk
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Vaskemaskiner

 WKF 130 NDS

•  Farve: Lotushvid - ChromeEdition
•  Lugering i blankt krom
•  SoftCare-tromle 2.0 - kapacitet 8 kg
•  Energiklasse: A+++
•  Årligt el-/vandforbrug: 137 kWh/9900 liter
•  Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved vask/centrifugering: 

47/72
•  Centrifugering omdr./m.: 400-1600
•  HxBxD: 85x59,6x63,6 cm 

(inkl. 2 cm afstand til væg)
•  Skråt betjeningspanel
•  Emaljeret front
•  24-timers startforvalg/angivelse af resttid
•  Sæbeskuffe med AutoClean
•  ProfiEco-motor
•  EcoFeedback  •  PowerWash 2,0
•  Udglatning
•  CapDosing
•  Pletbehandling: 6 typer
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10201630 Pris: 10.995,00

 WKF 131 WPS NDS WKB 130 NDS

 WKB 120 NDS

•  Farve: Lotushvid – ChromeEdition
•  Lugering i mat alu-silver
•  SoftCare-tromle 2.0 - kapacitet 8 kg
•  Energiklasse: A+++
•  Årligt el-/vandforbrug: 176 kWh/9900 liter
•  Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved 

vask/centrifugering: 48/73
•  Centrifugering omdr./m.: 400-1600
•  HxBxD: 85x59,6x63,6 cm 

(inkl. 2 cm afstand til væg)
• Lige betjeningspanel
•  Emaljeret front
•  24-timers startforvalg/angivelse af resttid
•  Sæbeskuffe med AutoClean
•  ProfiEco-motor
•  Udglatning
•  CapDosing
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10015400 Pris: 9.495,00

•  Farve: Lotushvid – ChromeEdition
•  Lugering i mat alu-silver
•  SoftCare-tromle 2.0 - kapacitet 8 kg
•  Energiklasse: A+++
•  Årligt el-/vandforbrug: 176 kWh/9900 liter
•  Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved 

vask/centrifugering: 48/73
•  Centrifugering omdr./m.: 400-1600
•  HxBxD: 85x59,6x63,6 cm 

(inkl. 2 cm afstand til væg)
•  Skråt betjeningspanel
•  Emaljeret front
•  24-timers startforvalg/angivelse af resttid
•  Sæbeskuffe med AutoClean
•  ProfiEco-motor
•  Udglatning
•  CapDosing
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10015410 Pris: 9.495,00

 WDB 030 NDS WDB 020 NDS

•  Farve: Lotushvid - ChromeEdition
•  Lugering i mat alu-silver
•  SoftCare-tromle - kapacitet 7 kg
•  Energiklasse: A+++
•  Årligt el-/vandforbrug: 175 kWh/10340 liter
•  Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved 

vask/centrifugering: 50/74
•  Centrifugering omdr./m.: 400-1400
•  HxBxD: 85x59,6x63,6 cm 

(inkl. 2 cm afstand til væg)
•  Lige betjeningspanel
•  Emaljeret front
•  24-timers startforvalg/angivelse af resttid
•  Sæbeskuffe med AutoClean
•  ProfiEco-motor
•  DirectSensor-display
•  CapDosing
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10636030 Pris: 7.495,00

•  Farve: Lotushvid - ChromeEdition
•  Lugering i mat alu-silver
•  SoftCare-tromle - kapacitet 7 kg
•  Energiklasse: A+++
•  Årligt el-/vandforbrug: 175 Wh/10340 liter
•  Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved 

vask/centrifugering: 50/74
•  Centrifugering omdr./m.: 400-1400
•  HxBxD: 85x59,6x63,6 cm 

(inkl. 2 cm afstand til væg)
•  Skråt betjeningspanel
•  Emaljeret front
•  24-timers startforvalg/angivelse af resttid
•  Sæbeskuffe med AutoClean
•  ProfiEco-motor
•  DirectSensor-display
•  CapDosing
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10636040 Pris: 7.495,00

•  Farve: Lotushvid - ChromeEdition
•  Lugering i blankt krom
•  SoftCare-tromle 2.0 - kapacitet 8 kg
•  Energiklasse: A+++
•  Årligt el-/vandforbrug: 176 kWh/9900 liter
•  Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved 

vask/centrifugering: 48/73
•  Centrifugering omdr./m.: 400-1600
•  HxBxD: 85x59,6x63,6 cm 

(inkl. 2 cm afstand til væg)
•  Skråt betjeningspanel
•  Emaljeret front
•  24-timers startforvalg/angivelse af resttid
•  Sæbeskuffe med AutoClean
•  ProfiEco-motor
•  EcoFeedback  • TwinDos
•  Udglatning
• CapDosing
•  Pletbehandling: 6 typer
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 9743570 Pris: 10.995,00

 WKG 130 NDS
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 WKH 120 WPS NDS  WKR 770 WPS NDS

•  Farve: Lotushvid - ChromeEdition
•  Lugering i blankt krom
•  SoftCare-tromle 2.0 - kapacitet 9 kg
•  Energiklasse: A+++
•  Årligt el-/vandforbrug: 130 kWh/11000 liter
•  Lydniveau i dB(A)re 1 pw 

ved vask/centrifugering: 46/72
•  Centrifugering omdr./m.: 400-1600
•  HxBxD: 85x59,6x63,6 cm 

(inkl. 2 cm afstand til væg)
•  Skråt betjeningspanel
•  Emaljeret front
•  24-timers startforvalg/angivelse af resttid
•  Sæbeskuffe med AutoClean
•  ProfiEco-motor  •  EcoFeedback
• PowerWash 2,0
• TwinDos  •  Udglatning  • CapDosing
•  Pletbehandling: 6 typer
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10519820 Pris: 12.995,00

•  Farve: Lotushvid - ChromeEdition
•  Lugering i blankt krom
•  SoftCare-tromle 2.0 - kapacitet 9 kg
•  Energiklasse: A+++
•  Årligt el-/vandforbrug: 130 kWh/11000 liter
•  Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved vask/centrifugering: 

46/72
•  Centrifugering omdr./m.: 400-1600
•  HxBxD: 85x59,6x63,6 cm 

(inkl. 2 cm afstand til væg)
•  Skråt betjeningspanel  •  Emaljeret front
•  24-timers startforvalg/angivelse af resttid
•  Sæbeskuffe med AutoClean
•  ProfiEco-motor  •  EcoFeedback
• PowerWash 2,0
• TwinDos  •  SteamCare  • CapDosing
•  Tromlebelysning LED  • TFT-display med 4 linjer
•  Pletbehandling: 6 typer
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10201670 Pris: 18.495,00

Vaskemaskiner

 WKH 132 WPS NDS  WKR 771 WPS NDS WKH 120 WPS NDS

•  Farve: Lotushvid - ChromeEdition
•  Lugering i blankt krom
•  SoftCare-tromle 2.0 - kapacitet 9 kg
•  Energiklasse: A+++
•  Årligt el-/vandforbrug: 130 kWh/11000 liter
•  Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved 

vask/centrifugering: 46/72
•  Centrifugering omdr./m.: 400-1600
•  HxBxD: 85x59,6x63,6 cm 

(inkl. 2 cm afstand til væg)
•  Skråt betjeningspanel  •  Emaljeret front
•  24-timers startforvalg/angivelse af resttid
•  Sæbeskuffe med AutoClean
•  ProfiEco-motor  •  EcoFeedback
• PowerWash 2,0
• TwinDos  •  SteamCare  • CapDosing
• Tromlebelysning LED
•  Pletbehandling: 6 typer
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10519830 Pris: 14.995,00

 WKH 272 WPS NDS

•  Farve: Lotushvid - WhiteEdition
•  Hvid lugering med trim i krom
•  SoftCare-tromle 2.0 - kapacitet 8 kg
• Energiklasse: A+++
•  Årligt el-/vandforbrug: 137 kWh/9900 liter
•  Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved 

vask/centrifugering: 47/72
•  Centrifugering omdr./m.: 400-1600
•  HxBxD: 85x59,6x63,6 cm 

(inkl. 2 cm afstand til væg)
•  5° skråt betjeningspanel  •  Emaljeret front
•  24-timers startforvalg/angivelse af resttid
•  Sæbeskuffe med AutoClean
•  ProfiEco-motor
•  EcoFeedback
•  PowerWash 2,0  •  Udglatning  •  CapDosing
•  Pletbehandling: 6 typer
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10201690 Pris: 10.995,00

•  Farve: Lotushvid – WhiteEdition
•  Lugering med trim i mat alu-silver
•  SoftCare-tromle 2.0 - kapacitet 8 kg
•  Energiklasse: A+++
•  Årligt el-/vandforbrug: 176 kWh/9900 liter
•  Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved 

vask/centrifugering: 48/73
•  Centrifugering omdr./m.: 400-1600
•  HxBxD: 85x59,6x63,6 cm 

(inkl. 2 cm afstand til væg)
•  5° skråt betjeningspanel
•  Emaljeret front
•  24-timers startforvalg/angivelse af resttid
•  Sæbeskuffe med AutoClean
•  ProfiEco-motor
•  Udglatning
•  CapDosing
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10015420 Pris: 9.495,00

 WMF 121 NDS WMB 120 NDS

•  Farve: Lotushvid - WhiteEdition
•  Hvid lugering med trim i krom
•  SoftCare-tromle 2.0 - kapacitet 8 kg
•  Energiklasse: A+++
•  Årligt el-/vandforbrug: 176 kWh/9900 liter
•  Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved 

vask/centrifugering: 48/73
•  Centrifugering omdr./m.: 400-1600
•  HxBxD: 85x59,6x63,6 cm 

(inkl. 2 cm afstand til væg)
•  5° skråt betjeningspanel  •  Emaljeret front
•  24-timers startforvalg/angivelse af resttid
•  Sæbeskuffe med AutoClean
•  ProfiEco-motor
•  EcoFeedback
•  TwinDos  •  Udglatning  •  CapDosing
•  Pletbehandling: 6 typer
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 9825410 Pris: 10.995,00

 WMG 120 NDS
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Vaskemaskiner

 WMH 122 WPS NDS  WMV 963 WPS XL Tronic Wifi NER

•  Farve: Lotushvid - WhiteEdition
•  Hvid lugering med trim i krom
•  SoftCare-tromle 2.0 - kapacitet 9 kg
•  Energiklasse: A+++
•  Årligt el-/vandforbrug: 130 kWh/11000 liter
•  Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved vask/centrifugering: 46/72
•  Centrifugering omdr./m.: 400-1600
•  HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
•  5° skråt betjeningspanel
•  Emaljeret front
•  24-timers startforvalg/angivelse af resttid
•  Pletbehandling: 6 typer
•  Sæbeskuffe med AutoClean
•  ProfiEco-motor
•  PowerWash 2,0
•  TwinDos
•  Udglatning
•  CapDosing
•  Pletbehandling: 6 typer
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10519840 Pris: 12.995,00

•  Farve: Lotushvid - WhiteEdition
•  Lugering i alu-silver med trim i krom
•  SoftCare-tromle 2.0 - kapacitet 9 kg
•  Energiklasse: A+++
•  Årligt el-/vandforbrug: 130 kWh/11000 liter
•  Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved vask/centrifugering: 46/72
•  Centrifugering omdr./m.: 400-1600
•  HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
•  5° skråt betjeningspanel
•  Emaljeret front
•  24-timers startforvalg/angivelse af resttid
•  Anbefalet sæbedosering
•  Pletbehandling: 23 typer
•  Sæbeskuffe med AutoClean
•  ProfiEco-motor  •  EcoFeedback  •  PowerWash 2,0
•  TwinDos  •  SteamCare  •  CapDosing
•  ProgramManager
•  Favoritprogrammer  •  Vaskeguide
•  Tromlebelysning LED
•  TouchTronic-display  •  3D-vægtsensor
•  Miele@home indbygget
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10697280 Pris: 20.595,00
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Se alle produktfordele på www.miele.dk

Vaske- tørremaskiner

Pletbehandling

Programmer til særlig behandling af 
visse typer pletter sammensat ud 

fra valg af plettyper. Der er i alt 22 plettyper, 
og der kan vælges op til 3 plettyper på de 
fleste programmer.  
Mieles vaskemaskiner afstemmer dermed 
vaskeprogrammet optimalt til dit vasketøj 
og de valgte pletter og sikrer samtidig en 
skånsom vask.

Emaljeret front

Den emaljerede front findes kun hos Miele. 
Emaljen er slag- og ridsefast og bevarer sin 
hvide farve mange år frem i tiden.

SteamCare - reducerer strygning 
med op til 50%

Optimalt for dig der er træt af at stryge 
skjorter og andet tøj, der hurtigt bliver krøllet. 
SteamCare løsner tøjets fibre op ved hjælp 
af varierende dampmængder, hvorved der 
opnås reduceret krøldannelse.

Skånsom tøjbehandling

SoftCare-tromlens enestående overflade-
struktur gør, at der mellem tøjet og tromle-
væggen opstår en vandfilm, som tøjet glider 
let henover.  
Resultatet er optimal skånsom vask og  
mindre slitage.  
Tøjafviseren forhindrer, at tøjet sætter sig fast 
i lugebælgen.

PowerWash 2.0 – revolutionerende 
økonomisk uanset tøjmængden
Produkterne fra Miele med PowerWash 2.0  
vasker op til 40% mere økonomisk end 
energieffektivitetsklasse A+++ og vasker 
selv små tøjmængder meget energieffektivt. 
Hemmeligheden: Den innovative vaske-
teknologi Spin&Spray giver mulighed for en 
meget lav vandstand og sparer på den måde 
energi til opvarmning. Og det med særlig god 
rengøringsevne, enestående vaskeresultater 
og moderate programtider, selv i programmet 
Bomuld Eco.

TwinDos

Fuldautomatisk dosering af flydende vaske-
middel med to muligheder: 
Du kan enten vælge at benytte Mieles 2-fase 
system TwinDos. TwinDos sørger for at 
tilsætte UltraPhase 1 og 2 på det helt rigtige 
tidspunkt i vaskeprocessen.
Alternativt kan du vælge at påfylde dit eget 
flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i to 
tomme beholdere. Beholderne kan købes på 
shop.miele.dk

QuickPowerWash & Dry

Tid er for mange en vigtig faktor. Med Mieles 
QuickPower Wash & Dry kan der virkeligt 
spares tid på vask og tørring. Afhængig af 
model kan 4 kg. tøj vaskes og tørres på 2:45 
timer. og 5 kg. på 3:15 timer.

CapDosing

Kræver dit tøj specialbehandling, er de nye 
Miele Caps en meget nem løsning.  
Du lægger dem ganske enkelt i skuffen til  
skyllemiddel. Herefter tilsætter maskinen 
automatisk vaskemidlet på det helt rigtige 
tidspunkt i vaskeprocessen. Du kan vælge 
mellem 6 specialvaskemidler, 3 skyllemidler 
samt Booster.

PerfectDry-funktion

Det patenterede PerfectDry-system måler 
konstant restfugtigheden i vasketøjet og  
sørger således for en præcis tørring – også 
ved forskellige vandkvaliteter.  
PerfectDry-systemet registrerer vandets lede-
evne og afstemmer det med tørreprocessen.
•  Op til 12% tidsbesparelse

•  Op til 12% strømbesparelse
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 WTF 130 WPM NDS  WTZH 730 WPM NDS

•  Farve: ChromeEdition
•  Lugering med trim i krom
•  SoftCare-tromle kapacitet vask/tørring: 7,0/4,0 kg
•  PowerWash 2.0
•  QuickPowerWash & Dry: 4,0 kg tøj vasket og tørret på 2:45 timer
•  Energiklasse A
•  Energiforbrug i kWh vask: 0,93 – vask & tør: 4,48
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: vask/centrifugering/tørring 46/72/58
•  HxBxD: 85x59,6x63,7 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
•  Skråt betjeningspanel
•  Emaljeret front
•  Tromlebelysning LED
•  Elektronisk fugtighedsmåling: PerfectDry
•  ProfiEco-motor
•  Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
•  CapDosing
•  24-timers tidsforvalg/angivelse af resttid
•  ProgramManager
•  SteamCare
•  Sæbeskuffe med AutoClean
•  Pletbehandling: 7 plettyper og PletGuide
•  Forberedt til WiFi Connect
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW – 10 A

M.-nr. 10584540 Pris: 16.995,00

•  Farve: ChromeEdition
•  Lugering med trim i krom
•  SoftCare-tromle 2.0 kapacitet vask/tørring: 8,0/5,0 kg
•  PowerWash 2.0
•  QuickPowerWash & Dry: 5,0 kg tøj vasket og tørret på 3:15 timer
•  Energiklasse A
•  Energiforbrug i kWh vask: 1,10 – vask & tør: 5,36
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: vask/centrifugering/tørring 46/72/58
•  HxBxD: 85x59,6x71,4 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
•  Skråt betjeningspanel
•  Emaljeret front
•  Tromlebelysning LED
•  Elektronisk fugtighedsmåling: PerfectDry
•  ProfiEco-motor
•  Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
•  TwinDos
•  CapDosing
•  24-timers tidsforvalg/angivelse af resttid
•  ProgramManager
•  SteamCare
•  Sæbeskuffe med AutoClean
•  Pletbehandling: 7 plettyper og PletGuide
•  WiFi Connect
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW – 10 A

M.-nr. 10584560 Pris: 21.995,00

Vaske- tørremaskiner
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Tørretumblere

PerfectDry-funktion

Det patenterede PerfectDry-system 
måler konstant restfugtigheden i 

vasketøjet og sørger således for en præcis 
tørring – også ved forskellige vandkvaliteter.  
PerfectDry-systemet registrerer vandets 
ledningsevne og afstemmer det med tørre-
processen.

•  Op til 12% tidsbesparelse

•  Op til 12% strømbesparelse

Emaljeret front

Den emaljerede front findes kun hos Miele. 
Emaljen er slag- og ridsefast og bevarer sin 
hvide farve mange år frem i tiden.

Varmepumpetumblere

Varmepumpeteknologien genbruger 
den én gang opnåede varme igen 

og igen. Det gør Mieles varmepumpetumblere 
særdeles billige i anvendelse – op til 50%  
mere energibesparende end almindelige  
kondenstørretumblere.  
Mieles varmepumpetumblere afgiver en mini-
mal mængde kondens til omgivelserne.
Det resulterer i et bedre indeklima.

Specialprogrammer

Mieles tørretumblere har programmer til alt  
dit yndlingstøj – uanset materiale.  
Du finder en lang række specialprogrammer, 
der sikrer den helt korrekte behandling af dit 
dyrebare tøj.  
Tør Kashmir-uld, silke, undergardiner,  
Gore-Tex®, sportstøj og meget mere, 
og opnå et perfekt resultat ved den mest 
nænsomme behandling.

Enkel betjening

Tørretumblerne er udstyret med én knap  
til programvalg.  
Dette gør det nemt og overskueligt at  
betjene en Miele tørretumbler.

SteamFinish

Ved tørreprocessens start bliver 
vand sprayet ind i tromlen, og det 

danner en fin sky af vanddråber, som opvar-
mes af tørreluften. Den damp, der udvikles, 
gennemtrænger tekstilerne og gør dem syn-
ligt glattere. Dette sikrer, at strygningen bliver 
lettere og hurtigere – eller helt overflødig.

FragranceDos

Mieles duftflakoner tilfører din per-
sonlige favoritduft, mens vasketøjet 

tørres. Vælg mellem tre forskellige duft- 
varianter. Resultatet bliver behageligt friskt og 
naturligt duftende vasketøj i op til 4 uger.

EcoFeedback

Før programstart kan du aflæse det 
forventede energiforbrug, og efter 

programslut vises det præcise forbrug, som 
vil afhænge af vasketøjets sammensætning 
og tørhedsgrad. Desuden får du besked om 
tilsmudsningsgraden af fnugfiltret, som bør 
holdes rent

Ny SoftCare-tromle

Mieles tørretumblere med en kapa-
citet på helt op til 9 kg kan opfylde 

enhver husholdnings behov, og selv store 
stykker vasketøj som fx en hovedpude eller et 
sengetæppe kan uden problemer tørres i din 
Miele tørretumbler.

Se alle produktfordele på www.miele.dk
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Tørretumblere, aftræk

 T 8302  T 8303

•  Farve: Lotushvid
•  SoftCare-tromle kapacitet 1-6 kg
•  Energiklasse/Kondensklasse: C/-
•  Energiforbrug i kWh/år: 425
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 63
•  HxBxD: 85x60(59,5)x60 cm 

(inkl. 2 cm afstand til væg)
•  Lige betjeningspanel
•  Emaljeret front
•  Tromlebelysning
•  PerfectDry-funktion
•  Elektronisk fugtighedsmåling
•  Sensitiv-tørresystem til energibesparende tørring
•  Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW - 10 A

M.-nr. 7002430 Pris: 6.695,00

•  Farve: Lotushvid
•  SoftCare-tromle kapacitet 1-6 kg
•  Energiklasse/Kondensklasse: C/-
•  Energiforbrug i kWh/år: 425
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 63
•  HxBxD: 85x60(59,5)x60 cm 

(inkl. 2 cm afstand til væg)
•  Skråt betjeningspanel
•  Emaljeret front
•  Tromlebelysning
•  PerfectDry-funktion
•  Elektronisk fugtighedsmåling
•  Sensitiv-tørresystem til energibesparende tørring
•  Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW - 10 A

M.-nr. 7002440 Pris: 6.695,00

Tørretumblere, kondens

 TDA 140 C NDS  TDA 150 C NDS

•  Farve: Lotushvid
•  SoftCare-tromle - kapacitet 1-7 kg
•  Energiklasse/Kondensklasse: B/A
•  Energiforbrug i kWh/år: 494
•  Lydniveau i dB(A) re 1pW: 63
•  HxBxD: 85x60(59,5)x60 cm 

(inkl. 2 cm afstand til væg)
•  Lige betjeningspanel
•  Emaljeret front
•  Tromlebelysning
•  PerfectDry-funktion
•  Elektronisk fugtighedsmåling
•  Sensitiv-tørresystem til energibesparende tørring
•  Mulighed for ajourføring af programmer
•  Angivelse af resttid
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW - 10 A

M.-nr. 9932040 Pris: 6.995,00

•  Farve: Lotushvid
•  SoftCare-tromle kapacitet 1-7 kg
•  Energiklasse/Kondensklasse: B/A
•  Energiforbrug i kWh/år: 494
•  Lydniveau i dB(A) re 1pW: 63
•  HxBxD: 85x60(59,5)x60 cm 

(inkl. 2 cm afstand til væg) 
•  Skråt betjeningspanel
•  Emaljeret front
•  Tromlebelysning
•  PerfectDry-funktion
•  Elektronisk fugtighedsmåling
•  Sensitiv-tørresystem til energibesparende tørring
•  Mulighed for ajourføring af programmer
•  Angivelse af resttid
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW - 10 A

M.-nr. 9932050 Pris: 6.995,00



84

Tørretumblere, varmepumpe

•  Farve: ChromeEdition
•  Hvid luge
•  SoftCare-tromle kapacitet 1-7 kg
•  Energiklasse/Kondensklasse: A++/A
•  Energiforbrug i kWh/år: 211
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 66
•  HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
•  Lige betjeningspanel
•  Emaljeret front
•  Tromlebelysning LED
•  PerfectDry-funktion med LED
•  Elektronisk fugtighedsmåling
•  Sensitiv-tørresystem til energibesparende tørring
•  Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
•  DirectSensor-display - gul
•  24-timers tidsforvalg/angivelse af resttid
•  FragranceDos
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW – 10 A

M.-nr. 10753630 Pris: 7.995,00

•  Farve: ChromeEdition
•  Hvid luge
•  SoftCare-tromle kapacitet 1-7 kg
•  Energiklasse/Kondensklasse: A++/A
•  Energiforbrug i kWh/år: 211
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 66
•  HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
•  Skråt betjeningspanel
•  Emaljeret front
•  Tromlebelysning LED
•  PerfectDry-funktion
•  Elektronisk fugtighedsmåling
•  Sensitiv-tørresystem til energibesparende tørring
•  Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
•  DirectSensor-display - gul
•  24-timers tidsforvalg/angivelse af resttid
•  FragranceDos
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW – 10 A

M.-nr. 10753640 Pris: 7.995,00

 TDB 220 WP Active NDS  TDB 230 WP Active NDS

•  Farve: ChromeEdition
•  Hvid luge
•  SoftCare-tromle kapacitet 1-8 kg
•  Energiklasse/Kondensklasse: A+++/A
•  Energiforbrug i kWh/år: 171
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 66
•  HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
•  Skråt betjeningspanel
•  Emaljeret front
•  Tromlebelysning LED
•  PerfectDry-funktion
•  Elektronisk fugtighedsmåling
•  Sensitiv-tørresystem til energibesparende tørring
•  Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
•  DirectSensor-display - hvid
•  24-timers tidsforvalg/angivelse af resttid
•  FragranceDos
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW – 10 A

*  Gavebevis medfølger købet

M.-nr. 10753680 Pris: 9.495,00

 TCE 530 WP Active Plus NDS
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Tørretumblere, varmepumpe

•  Farve: ChromeEdition
•  Lugering med trim i krom
•  SoftCare-tromle kapacitet 1-8 kg
•  Energiklasse/Kondensklasse: A+++/A
•  Energiforbrug i kWh/år: 169
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 64
•  HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
•  Skråt betjeningspanel
•  Emaljeret front
•  Tromlebelysning LED
•  PerfectDry-funktion med LED
•  Elektronisk fugtighedsmåling
•  Sensitiv-tørresystem til energibesparende tørring
•  Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
•  24-timers tidsforvalg/angivelse af resttid
•  SteamFinish  •  Program: Opfriskning  •  FragranceDos
•  EcoFeedback
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW – 10 A

M.-nr. 10287160 Pris: 12.995,00

•  Farve: ChromeEdition
•  Lugering med trim i krom
•  SoftCare-tromle kapacitet 1-9 kg
•  Energiklasse/Kondensklasse: A+++/A
•  Energiforbrug i kWh/år: 193
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 62
•  HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
•  Skråt betjeningspanel
•  Emaljeret front
•  Tromlebelysning LED
•  PerfectDry-funktion med LED
•  Elektronisk fugtighedsmåling
•  Sensitiv-tørresystem til energibesparende tørring
•  Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
•  24-timers tidsforvalg/angivelse af resttid
•  ProfiEco-motor
•  SteamFinish  •  Program: Opfriskning  •  FragranceDos
•  EcoFeedback
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW – 10 A

M.-nr. 10287170 Pris: 15.495,00

 TKG 850 WP NDS

 TKR 850 WP NDS

•  Farve: ChromeEdition
•  Transparent luge – lugering i alu-silver
•  SoftCare-tromle kapacitet 1-8 kg
•  Energiklasse/Kondensklasse: A+++/A
•  Energiforbrug i kWh/år: 171
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 64
•  HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
•  Skråt betjeningspanel
•  Emaljeret front
•  Tromlebelysning LED
•  PerfectDry-funktion
•  Elektronisk fugtighedsmåling
•  Sensitiv-tørresystem til energibesparende tørring
•  Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
•  DirectSensor-display - hvid
•  24-timers tidsforvalg/angivelse af resttid
•  FragranceDos
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW – 10 A

M.-nr. 10636120 Pris: 11.395,00

 TCF 630 WP NDS

•  Farve: WhiteEdition
•  Hvid luge – kan vendes
•  SoftCare-tromle kapacitet 1-8 kg
•  Energiklasse/Kondensklasse: A+++/A
•  Energiforbrug i kWh/år: 171
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 66
•  HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
•  Skråt betjeningspanel
•  Emaljeret front
•  Tromlebelysning LED
•  PerfectDry-funktion
•  Elektronisk fugtighedsmåling
•  Sensitiv-tørresystem til energibesparende tørring
•  Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
•  DirectSensor-display - hvid
•  24-timers tidsforvalg/angivelse af resttid
•  FragranceDos
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW – 10 A

*  Gavebevis medfølger købet

M.-nr. 10753690 Pris: 9.495,00

 TWE 520 WP Active Plus NDS
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Tørretumblere, varmepumpe

•  Farve: WhiteEdition
•  Lugering med trim i krom - kan vendes
•  SoftCare-tromle kapacitet 1-8 kg
•  Energiklasse/Kondensklasse: A+++/A
•  Energiforbrug i kWh/år: 169
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 64
•  HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
•  5° skråt betjeningspanel
•  Emaljeret front
•  Tromlebelysning LED
•  PerfectDry-funktion med LED
•  Elektronisk fugtighedsmåling
•  Sensitiv-tørresystem til energibesparende tørring
•  Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
•  24-timers tidsforvalg/angivelse af resttid
•  SteamFinish
• Program: Opfriskning
•  FragranceDos
• EcoFeedback
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW – 10 A

M.-nr. 10287200 Pris: 12.995,00

 TMG 840 WP NDS

•  Farve: WhiteEdition
•  Lugering i alu-silver med trim i krom - kan vendes
•  SoftCare-tromle kapacitet 1-9 kg
•  Energiklasse/Kondensklasse: A+++/A
•  Energiforbrug i kWh/år: 193
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 62
•  HxBxD: 85x59,6x63,6 cm 

(inkl. 2 cm afstand til væg)
•  5° skråt betjeningspanel
• Emaljeret front
•  Tromlebelysning LED
•  PerfectDry-funktion med LED
•  Elektronisk fugtighedsmåling
•  Sensitiv-tørresystem til energibesparende tørring

•  Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
•  24-timers tidsforvalg/angivelse af resttid
•  TouchTronic-display
•  Tørreguide
•  ProfiEco-motor
• SteamFinish
•  Program: Opfriskning
•  FragranceDos
• EcoFeedback
•  Miele@home indbygget
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW – 10 A

M.-nr. 10697340 Pris: 19.995,00

 TMV 843 WP XL Tronic Wifi NER

•  Farve: WhiteEdition
•  Transparent luge - lugering i alu-silver - kan vendes
•  SoftCare-tromle kapacitet 1-8 kg
•  Energiklasse/Kondensklasse: A+++/A
•  Energiforbrug i kWh/år: 171
•  Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 64
•  HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
•  Skråt betjeningspanel
•  Emaljeret front
•  Tromlebelysning LED
•  PerfectDry-funktion
•  Elektronisk fugtighedsmåling
•  Sensitiv-tørresystem til energibesparende tørring
•  Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
•  DirectSensor-display - hvid
•  24-timers tidsforvalg/angivelse af resttid
•  FragranceDos
•  Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW – 10 A

M.-nr. 10636140 Pris: 11.395,00

 TWF 620 WP NDS
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 B 3847

Strygeruller

• Farve: Lotushvid
• Patenteret SoftCare-strygesål
• 2 blæsertrin
• Blæse-/sugefunktion
• Damptryk 4,0 bar
• Vandbeholder 1,25 l.
• 1-2 Liftsystem
• Trinløs højdejustering
• Separat non stick-sål
• Cool Down-funktion 
• Auto off-funktion
• Varmebestandigt strygebordsbetræk
• Steamer
• Eltilslutning: 1 N AC 230 V 50/60 Hz - 13 A

M.-nr. 10546530 Pris: 13.795,00

FashionMaster

 B 990  B 995 D

• Farve: Lotushvid
• Fritstående model/sammenklappelig med damp
• Strygesålsbredde: 83 cm
• Valsefriløb
•  Fingerbeskyttelsesautomatik
• 3 varmelegemer
• Elektronisk regulerbar valsehastighed i 5 trin
• Elektrisk fodkontakt
• Stort fralægningsbord
• HxBxD: 96/105,5*x98,5/50*x38/38*
• Tilslutning: 230 V
• Vandbeholder: 0,8 l
• Rulninger pr. fyldt tank: 40 min.
• Eltilslutning: 1 N AC 230 V 50/60 Hz - 13 A

*  Sammenklappet

M.-nr. 7222780 Pris: 12.195,00

• Farve: Lotushvid
• Fritstående model/sammenklappelig
• Strygesålsbredde: 83 cm
• Valsefriløb
•  Fingerbeskyttelsesautomatik
• 3 varmelegemer
• Elektronisk regulerbar valsehastighed i 5 trin
• Elektrisk fodkontakt
• Stort fralægningsbord
• HxBxD: 96/105,5*x98,5/50*x38/38*
• Eltilslutning: 1 N AC 230 V 50/60 Hz - 10 A

*  Sammenklappet

M.-nr. 7246550 Pris: 11.195,00
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Gør det sikkert at tage varme, tunge bageplader 
og riste ud af ovnen.
•  Støtter tunge riste i fronten, hvor der er brug for 

støtte

M.-nr. 3985271 Pris: 145,00

Til sprøde kager og småkager og pizza med sprød 
skorpe.
•  Også til pommes frites – især ved brug af klima-

program
•  Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes 

direkte på ribberne

Til H 6000-serien
M.-nr. 9520620 Pris: 595,00

Til bagning af småkager og tynde kager. . .
•  Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes 

direkte på ribberne (til stegning og bagning på 
flere niveauer i ovnen på samme tid)

HBB 51 til H 2000-serien
med 56 l ovnrum
M.-nr. 9519690 Pris: 425,00

HBB 71 for H 6000-serien
M.-nr. 9519820 Pris: 495,00

Ideel når du skal bage kager med et tykt lag på 
toppen.. .
•  Som drypbakke til kødsaft eller fedt fra stegning 

og grill
•  Brug en HGBB grill- og stegerist til at lægge 

ovenpå, når du steger
•  Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes 

direkte på ribberne

HUBB 51 til H 2000-serien
med 56 l ovnrum
M.-nr. 9519720 Pris: 495,00

HUBB 71 til H 6000-serien
M.-nr. 9519840 Pris: 595,00

HUBB 91 til 90 cm brede
ovne i H 6000-serien
M.-nr. 9520680 Pris: 1.295,00

Tilbehør til ovne

 Mieles originale bageplader
 HBB 51/71

 Mieles originale 
 universalbradepander HUBB 51/71/91

 Perforerede gourmetbageplader
 HBBL 71

 Greb
 HEG
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Underlag til bageforme og gourmetfade
•  Ideel til grill direkte på risten
•  Passer perfekt til Mieles universalbradepander/ 

drypbakker, hvor kødsaften kan opsamles
•  Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes på 

ribberne

Til H 2000-serien med 56 l ovnrum
M.-nr. 9519790 Pris: 375,00

Underlag til bageforme og gourmetfade
•  Ideel til grill direkte på risten
•  Passer perfekt til Mieles universalbageplader/ 

drypbakker, hvor kødsaften kan opsamles
•  Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes på 

ribberne

Til H 6000-serien
M.-nr. 9524950 Pris: 450,00

Tilbehør til ovne

 Bage- og stegerist
 HBBR 50

 Bage- og stegerist
 HBBR 71

Mieles originale bage- og stegeriste
Mieles ovne og dampovne leveres med 
en bage- og stegerist. Hvis du bruger 
din ovn i langt større omfang og bager 
og steger på flere niveauer på samme 
tid, kan du få ekstra riste til din ovn. 
Mieles riste kan bruges som underlag  
til bageforme, men er også ideelle, når  
du skal stege eller grille pølser og kød.  
De passer perfekt sammen med Mieles 
universalbradepander, så dryppende 
fedt kan opsamles.

Underlag til bageforme og gourmetfade
• Ideel til grill direkte på risten
•  Passer perfekt til Mieles universalbageplader/ 

drypbakker, hvor kødsaften kan opsamles
•  Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes på 

ribberne

Til H 6000-serien
M.-nr. 9520640 Pris: 595,00

Underlag til bageforme og gourmetfade
• Ideel til grill direkte på risten
•  Passer perfekt til Mieles universalbageplader/ 

drypbakker, hvor kødsaften kan opsamles
•  Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes på 

ribberne

Til 90 cm brede ovne i H 6000-serien
M.-nr. 9520700 Pris: 1.195,00

 Bage- og stegerist
 HBBR 72

 Bage- og stegerist
 HBBR 92

Til at opnå samme resultat, som i en stenovn.
•  Til at bage pizza, brød, boller, blinis og snacks
•  Som varmeplade på bordet holder den varmen i 

op til 25 minutter
•  Høj kontaktvarme udnytter energien bedre og 

mere effektivt
•  Meget let at rengøre takket være den specielle 

belægning
•  Bagestenen er en glaseret ildfast sten 

– inkl. bagestenspalette og opskriftshæfte

M.-nr. 5382220 Pris: 1.395,00

 Gourmet-bagesten
 HBS 60

Til at bage pizzaer og tærter
•  Non stick-belægning, særlig skærefast takket 

være PerfectClean
•  Bagepapir eller smøring ikke nødvendig
•  27 cm i diameter – skal stilles på en rist

M.-nr. 9520720 Pris: 350,00

Til at bage sprøde pizzaer og tærter med 
Klimaprogram
•  Ideel til bagning af rundstykker, briocher, 

croissants, pizzaer og tærter
•  Optimal dampfordeling ved Klimaprogram via huller
•  Non stick-belægning, særlig skærefast takket være 

PerfectClean
•  Bagepapir eller smøring ikke nødvendig
•  27 cm i diameter – skal stilles på en rist

M.-nr. 10116800 Pris: 395,00

 Pizza-/tærteform
 HBF 27-1

 Perforeret Pizza-/tærteform
 HBFP 27-1
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Tilbehør til ovne

Mieles originale  
grill- og stegeindsatser
Mieles grill- og stegeindsats placeres helt 
enkelt oven på Mieles universalbrade-
pande, når du skal grille eller stege. Den 
er ideel til at opsamle kødsaft. Grill- og 
stegeindsatsen forhindrer til gengæld, at
kødsaften brænder på. Saften kan bru-
ges til at lave lækker sovs. Mieles grill- og 
stegeindsats beskytter også din ovn mod
fedtstænk, hvilket gør rengøringen af 
ovnen meget nemmere.

FlexiClip-udtræk
Fuldudtræk gør det muligt at tage bage- 
plader, bage- og stegeriste og gourmet-
fade ud af ovnen, uden at de tipper. 
Så kan du dyppe eller vende en steg 
uden for den varme ovn uden at risikere 
at brænde dig. Du kan også nemt 
anbringe bradepander, bageplader, riste 
og gourmetfade direkte på FlexiClip-
udtræk på forskellige niveauer.
Der kan indsættes op til 3 sæt  
FlexiClipudtræk i ovnen på samme tid 
(=3 niveauer).

Ideel når du skal stege og grille
•  Passer perfekt sammen med en HUBB 71 / 91 

universalbradepande
•  Rillerne i pladen gør, at pizza altid får en dejlig 

sprød bund
•  Kødsaft og fedt brænder ikke fast på overfladen; 

god til lækker sovs
•  Beskytter mod fedtstænk, reducerer behovet for 

rengøring

HGBB 71 til H 6000-serien
M.-nr. 9520630 Pris: 595,00

HGBB 91 til 90 cm brede
ovne i H 6000-serien
M.-nr. 9520690 Pris: 1.195,00

 Grill- og stegeindsatser
 HGBB 71 / HGBB 91

Med PerfectClean for nem rengøring
•  Så du kan bruge flere niveauer i ovnen på samme 

tid
•  Nem adgang til bageplader og riste på hvert 

enkelt niveau
•  Så du kan flytte bageplader/riste til andre niveauer
•  Nem at fastgøre på ribberne i ovnen

Til H 6000-serien
samt H 2661 B og H 2661 BP
M.-nr. 9520660 Pris: 1.195,00

Med Pyrofit-overfladebehandling
•  Så du kan bruge flere niveauer i ovnen på samme 

tid
•  Nem adgang til bageplader og riste på hvert 

enkelt niveau
•  Så du kan flytte bageplader/riste til andre niveauer
•  Nem at fastgøre på ribberne i ovnen

HFC 72 til H 6000-serien
samt H 2661 BP
M.-nr. 9520670 Pris: 1.295,00

HFC 92 til 90 cm brede
ovne i H 6000-serien
M.-nr. 9520710 Pris: 1.495,00

 FlexiClip fuldudtræk
 HFC 72 / HFC 92

 FlexiClip fuldudtræk
 HFC 71

Så du kan bruge flere niveauer i ovnen på samme 
tid
•  Så du kan flytte bageplader/riste til andre niveauer
•  Nem adgang til bageplader og riste på hvert 

enkelt niveau
•  Nem at fastgøre på ribberne i ovnen
•  Op til 3 sæt, til eftermontering

HFC 50 til H 2160 B og H 2161 B
M.-nr. 9170810 Pris: 725,00

HFC 70 til H 6000-serien
samt H 2661 B og H 2661 BP
M.-nr. 9520650 Pris: 925,00

HFC 70 C til H 2265 BP og H 2267 BP
M.-nr. 10581490 Pris: 1.025,00

 FlexiClip fuldudtræk
 HFC 50 / HFC 70 / HFC 70 C



91

Tilbehør til ovne

Til Mieles gourmetfad HUB 61-22, 62-22, 5000 M
og 5001 M.
•  Leveres ikke med gourmetfad
•  Fremstillet af førsteklasses rustfrit stål
•  Ikke egnet til ovne med mikrobølger eller til grill

M.-nr. 5136950 Pris: 695,00

Maks. kapacitet ca. 5 kg
•  Udvendige mål: BxDxH 44,8x26,8x8,6 cm
•  Fremstillet i helstøbt aluminium, håndstøbt
•  Nem at rengøre takket være den specielle 

non stick-belægning
•  Kan bruges i ovne og på kogeplader med undta-

gelse af induktionskogeplader og gaskogeplader
•  Uden HBD 60-22 låg (se de øvrige tilbehør)

Passer til ovne med 76 l ovnrum
M.-nr. 10314250 Pris: 1.195,00

Med to riller, f.eks. fad til dampning eller et univer-
salfad.
•  Inkl. to fade til dampning: DGGL 8 perforeret fad 

og drypbakke, 2 cm dybe
•  Fremstillet af olieret bøgetræ med førsteklasses 

skridsikre silikonefødder
•  Med en bred saftrende, som er nem at rengøre

M.-nr. 7690220 Pris: 1.195,00

Bunden af dette fad er også velegnet til induktions-
kogeplader.
Har samme kapacitet og mål som HUB 5000-M.

Passer til ovne med 76 l ovnrum
M.-nr. 10314270 Pris: 1.695,00

 Låg til gourmetfad
 HBD 60-22

 Gourmetfad
 HUB 5000-M

 Skærebræt
 DGSB 1

 Gourmetfad til induktion
 HUB 5001-M

Til Mieles HUB 61-35 og HUB 5000 XL  
gourmetfade.
•  Leveres ikke med gourmetfad.
•  Fremstillet af førsteklasses rustfrit stål.
•  Ikke egnet til ovne med mikrobølger eller til grill.

M.-nr. 5136960 Pris: 795,00

All-round-fadet – fra kogepladen og direkte ind i
ovnen eller dampovnen.
•  Til tilberedning af stege, ovnretter, kødretter. . .
•  Kan flyttes direkte ind i dampovnen efter bruning 

på kogepladen
•  Helstøbt aluminium med en bund, der er velegnet 

til induktion og non stik-belægning
•  Maks. kapacitet ca. 2,5 kg 

Udvendige mål: BxDxH 32,5x26,0x6,0 cm
•  Inkl. rustfrit stållåg og opskriftshæfte.
•  Kan indsættes i Mieles skærebræt DGSB 1

M.-nr. 7253040 Pris: 2.195,00

 Låg til gourmetfad
 HBD 60-35

 Gourmetfad, multifunktion
 KMB 5000-S

Maks. kapacitet ca. 8 kg.
•  Udvendige mål: BxDxH 44,8x38,6x8,6 cm.
•  Fremstillet i helstøbt aluminium, håndstøbt.
•  Nem at rengøre takket være den specielle 

non stick-belægning
•  Kan bruges i ovne og på kogeplader, 

induktionskogeplader og gas-kogeplader.
•  Uden HBD 60-35 låg.

Passer til ovne med 76 l ovnrum
M.-nr. 10314310 Pris: 1.995,00

 Gourmetfad til induktion
 HUB 5001-XL
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Tilbehør til ovne

PureLine-greb i flere farver til eftermontering.
• Fås i andre farver, så de passer lige til dit køkken
•  Kan monteres både på produkterne og på 

køkkenskabe

M.-nr. 9555120
Rustfrit stål/CleanSteel Pris: 795,00
M.-nr. 9555130 Aluminium Pris: 795,00
M.-nr. 9555140 Krom Pris: 795,00
M.-nr. 9445670 Brillanthvid Pris: 795,00
M.-nr. 9445660 Obsidiansort Pris: 795,00

PureLine-greb til dine køkkenskabe til eftermonte-
ring (består af 3 greb).
• Så greb på ovne og skabe passer sammen
• Egnet til både ovne og skabe

M.-nr. 9445630
Rustfrit stål/CleanSteel Pris: 995,00

 Decorsæt
 DS 6000

 Dækpanel
 HKL 60

 Decorsæt
 DS 6003

Et luksuriøst, forgyldt håndtag giver dig en  
personlig stil.
•  Mat, guldanodiseret håndtag
•  Ekstravagant og elegant kvalitetsdesign
•  Til eftermontering på indbygningsprodukter i 

PureLine-design
•  Egner sig til montering på indbygningsprodukter 

og køkkenmøbler

M.-nr. 9823210 Obsidiansort Pris: 1.495,00
M.-nr. 9823220 Brillanthvid Pris: 1.495,00

Et elegant håndtag med glasindsats giver dig en 
personlig stil.
•  Klare linjer, elegant design med glasindsats i 

produktfarven
•  Tilpasning til individuelle møbelmoduler med 

farvealternativerne
•  Til eftermontering på indbygningsprodukter i 

PureLine-design
•  Egner sig til montering på indbygningsprodukter 

og køkkenmøbler

M.-nr. 9823270 Obsidiansort Pris: 1.495,00
M.-nr. 9823280 Brillanthvid Pris: 1.495,00

 Decorsæt
 DS 6000 GOLD

 Decorsæt
 DS 6000 VITRO

Panel til at skjule kanter på køkkenelementer  
imellem Miele prokukter når de er installeret i lodret 
kombination.

M.-nr. 17114780 Rustfrit stål Pris: 315,00
M.-nr. 15165170 Obsidiansort Pris: 275,00
M.-nr. 10410570 Grafitgrå Pris: 375,00
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Tilbehør til dampovne

Kapacitet: 2,5 l, nyttekapacitet: 2,0 l
•  Udvendige mål: BxDxH: 325x176x60 mm
•  Fremstillet af rustfrit stål, overfladebehandlet, 

tykkelse 0,6 mm
•  Professionelt tilbehør produceret i Europa

M.-nr. 5001390 Pris: 175,00

Kapacitet: 1,5 l, nyttekapacitet: 0,9 l
• BxDxH: 325x176x40 mm
•  Fremstillet af rustfrit stål, overfladebehandlet, 

tykkelse 0,6 mm
• Professionelt tilbehør produceret i Europa

M.-nr. 5001370 Pris: 195,00

Kapacitet: 4,0 l, nyttekapacitet: 2,8 l
•  Udvendige mål: BxDxH: 325x176x100 mm
•  Fremstillet af rustfrit stål, overfladebehandlet, 

tykkelse 0,6 mm
•  Professionelt tilbehør produceret i Europa

M.-nr. 8019361 Pris: 225,00

Kapacitet: 2,5 l, nyttekapacitet: 2,0 l
• BxDxH: 325x176x60 mm
•  Fremstillet af rustfrit stål, overfladebehandlet, 

tykkelse 0,6 mm
• Professionelt tilbehør produceret i Europa

M.-nr. 8019293 Pris: 225,00

Kapacitet: 4,0 l, nyttekapacitet: 2,8 l
• BxDxH: 325x176x100 mm
•  Fremstillet af rustfrit stål, overfladebehandlet, 

tykkelse 0,6 mm
• Professionelt tilbehør produceret i Europa

M.-nr. 8019294 Pris: 295,00

Kapacitet: 4,0 l, nyttekapacitet: 3,1 l
•  Udvendige mål: BxDxH: 325x265x65 mm
•  Fremstillet af rustfrit stål, overfladebehandlet, 

tykkelse 0,6 mm
•  Professionelt tilbehør produceret i Europa
•  Ikke egnet til Mieles dampovne med tryk.

M.-nr. 5001400 Pris: 225,00

 Fad uden huller til dampovn
 DGG 2

 Fad med huller til dampovn
 DGGL 1

 Fad uden huller til dampovn
 DGG 7

 Fad med huller til dampovn
 DGGL 5

 Fad med huller til dampovn
 DGGL 6

 Fad uden huller til dampovn
 DGD 1/2

•  Dampovnsfadet kan anbringes direkte i 
serveringsfadet

•  Fadet kan forvarmes i Mieles ovne eller Mieles 
gourmet-varmeskuffer. Porcelænet bevarer  
varmen og holder retten varm betydeligt længere.

•  Serveringsfadet består af glaseret porcelæn i 
høj kvalitet med låg inkl. håndtag og åbning til  
serveringsbestik.

•  Passer til Mieles dampovnsfad DGG 2 uden 
huller samt til Mieles dampovnsfad DGGL 1 og  
DGGL 5 med huller.

•  Kan også anvendes som gratinform i Mieles ovne 
ved maks. 230° C eller til langtidsstegning i Mieles 
gourmet-varmeskuffer.

M.-nr. 9438520 Pris: 895,00

 Serveringsfad til dampovnsfade
 DGSE1
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Tilbehør til dampovne

Kapacitet: 2,0 l, nyttekapacitet: 1,7 l
• BxDxH: 325x265x40 mm
•  Fremstillet af rustfrit stål, overfladebehandlet, 

tykkelse 0,6 mm
• Professionelt tilbehør produceret i Europa

M.-nr. 8227240 Pris: 225,00

Kapacitet: 4,0 l, nyttekapacitet: 3,1 l
• BxDxH: 325x265x60 mm
•  Fremstillet af rustfrit stål, overfladebehandlet, 

tykkelse 0,6 mm
• Professionelt tilbehør produceret i Europa

M.-nr. 5379570 Pris: 295,00

Til fade til dampovne.
• Udvendige mål BxD: 325x265 mm
• Fremstillet af rustfrit stål

M.-nr. 7623900 Pris: 155,00

Mieles vakuumposer er fremstillet i polyethylen/
polyamid (PE/PA). De er fødevaregodkendte, afgiver 
hverken smag eller lugt og er modstandsdygtige 
over for varme, kulde, syre, fedt og alkohol.

Anvendelse:
•  Forberedelse til sous vide-tilberedning
•  Marinering og portionering af mad
•  Forlængelse af holdbarheden af fødevarer
•  Tæt emballering til sauce, skysauce, marinader 

og marinerede retter
•  90 μm tykke og rivefaste.
•  Indhold: 50 stk.

M.-nr. 10380620 Pris: 249,00

Mieles vakuumposer er fremstillet i polyethylen/
polyamid (PE/PA). De er fødevaregodkendte, afgiver 
hverken smag eller lugt og er modstandsdygtige 
over for varme, kulde, syre, fedt og alkohol.

Anvendelse:
•  Forberedelse til sous vide-tilberedning
•  Marinering og portionering af mad
•  Forlængelse af holdbarheden af fødevarer
•  Tæt emballering til sauce, skysauce, marinader 

og marinerede retter
•  90 μm tykke og rivefaste.
•  Indhold: 50 stk.

M.-nr. 10380630 Pris: 289,00

 Fad med huller til dampovn
 DGGL 8

 Fad med huller til dampovn
 DGGL 4

 Låg i rustfrit stål med greb
 DGD

 Vakuumpose (small)
 VB 1828

 Vakuumpose (large)
 VB 2435
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Tilbehør til dampovne med mikrobølger

•  Til tilberedning af retter med mikrobølger
•  Kan også anvendes som opsamlingsfad ved 

dampning
•  BxDxH: 375x394x30 mm

M.-nr. 10168180 Pris: 399,00

•  Kapacitet: 2,0 liter, nominel kapacitet: 1,4 liter
•  BxDxH: 375x197x40 mm
•  Må ikke anvendes til mikrobølger!

M.-nr. 10168200 Pris: 175,00

 DMGS 1/1 - 30 L
 glasfad

 DGG 1/2 - 40 L
 dampovnsfad uden huller

•  Kapacitet: 2,0 liter, nominel kapacitet: 1,4 liter
•  BxDxH: 375x197x40 mm
•  Må ikke anvendes til mikrobølger!

M.-nr. 10168190 Pris: 175,00

•  Kapacitet: 4,1 liter, nominel kapacitet: 3,5 liter
•  BxDxH: 375x197x80 mm
•  Må ikke anvendes til mikrobølger!

M.-nr. 10168230 Pris: 199,00

•  Kapacitet: 4,0 liter, nominel kapacitet: 3,4 liter
•  BxDxH: 375x394x40 mm
•  Til Miele dampovne med mikrobølger 

med ovnrum på 40 l
•  Må ikke anvendes til mikrobølger

M.-nr. 10170300 Pris: 275,00

•  Kapacitet: 4,0 liter, nominel kapacitet: 3,4 liter
•  BxDxH: 375x394x40 mm
•  Til Miele dampovne med mikrobølger 

med ovnrum på 40 l
•  Må ikke anvendes til mikrobølger

M.-nr. 10170290 Pris: 275,00

 DGGL 1/2 - 40 L 
 dampovnsfad med huller

 DGG 1/2 - 80 L
 dampovnsfad uden huller

 DGGL 1/1 - 40 L
 dampovnsfad med huller

 DGG 1/1 - 40 L
 dampovnsfad uden huller
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Tilbehør til kogeplader

•  Gryde i matbørstet stål med førsteklasses 
flerlagsbund

•  Bundens diameter er 18,5 cm (foroven 20 cm)
•  Volumen: 4,0 l 
•  Kan anvendes på HiLight-, induktions- og 

gaskogeplader
•  Fås også i grydesættet KMKS 5704 med 4 stk.

M.-nr. 07300270 Pris: 699,00

•  Gryde i matbørstet stål med førsteklasses 
flerlagsbund

•  Bundens diameter er 22,2 cm (foroven 24 cm)
•  Volumen: 6,0 l
•  Kan anvendes på HiLight-, induktions- og 

gaskogeplader

M.-nr. 07300280 Pris: 899,00

 Iittala gryde
 KMKT 2040

 Iittala gryde
 KMKT 2460

•  Stålkasserolle med førsteklasses flerlagsbund
•  Bundens diameter er 15 cm (foroven 16 cm)
•  Volumen: 1,5 l 
•  Kan anvendes på HiLight-, induktions- og 

gaskogeplader
•  Fås også i grydesættet KMTS 5704 med 4 stk.

M.-nr. 07300250 Pris: 499,00

•  Stegepande i matbørstet stål med førsteklasses 
flerlagsbund

•  Med førsteklasses non stick-belægning
•  Bundens diameter er 22 cm (foroven 28 cm)
•  Fås også i grydesættet KMTS 5704 med 4 stk.

M.-nr. 10461240 Pris: 599,00

Gryde i matbørstet stål med førsteklasses  
flerlagsbund
•  Bundens diameter er 15,5 cm (foroven 18 cm)
•  Volumen: 2,5 l
•  Kan anvendes på HiLight-, induktions- og 

gaskogeplader
•  Fås også i grydesættet KMTS 5704 med 4 stk.

M.-nr. 7300260 Pris: 599,00

Fugekit til kogeplader

M.-nr. 99000394 Pris: 315,00

 Iittala kasserolle
 KMSK 1615

 Iittala stegepande
 KMBP 2800

 Iittala gryde
 KMKT 1825

 Fugekit
 til kogeplader
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Tilbehør til espressomaskiner

Termomælkebeholder i rustfrit stål - kapacitet 0,5 l.
Passer til Mieles expressomaskiner CM5, CM6 og 
CM7.
•  Holder mælken frisk og kold i længere tid.
•  Kold mælk er en vigtig forudsætning for frem-

stilling af fin, cremet og fast mælkeskum.
•  Mælkebeholderen fra Miele er let at anvende 

og rengøre.

M.-nr. 7953690 Pris: 445,00

Mælkebeholder i glas til Mieles indbygnings-  
expressomaskiner.
Passer til Miele CVA 6000 serien.

M.-nr. 9552740 Pris: 699,00

Afkalkningspatron til Mieles CM7 fritstående  
espressomaskine.
•  Den indbyggede afkalkningspatron afkalker 

maskinen alle de dage, hvor maskinen er i brug.
•  Den beskytter maskinen mod tilkalkning.
•  Patronen skal kun skiftes ca. 1 gang årligt. 

(afhængig af brug).
Du sparer tid, da afkalkning nu sker helt automatisk 
hver gang maskinen benyttes.

M.-nr. 10224080 Pris: 499,00

 MB-CM5
 Mælkebeholder

 MB-CVA 6000
 Mælkebeholder

 Afkalkningspatron
 til CM7

Miele termokande 1,0 l til Miele espressomaskine 
CVA og CM med kandefunktion
•  Rustfrit, poleret stål i høj kvalitet
•  Brudsikker Toptherm vakuum-isoleret indsats
•  Direkte brygning uden omfyldning fra espresso-

maskinen til kanden
•  Nem rengøring med fuldt aftageligt låg
•  Komfortabelt aroma-skydelåg

M.-nr. 10694310 Pris: 795,00

•  Ideel til espresso, kaffe og kaffespecialiteter 
med mælk

•  Udsøgt blanding af de fineste sydamerikanske 
Arabica-bønner

•  Udviklet og håndristet eksklusivt til 
Mieles espressomaskiner

•  Harmonisk og afbalanceret frugtagtig smag
•  Ristningsgrad: mellem til mørk.
•  Fairtrade / Bio-certificeret DE-ÖKO-001, 

ikke-EU-landbrug
•  Indhold: 4 x 250 g hele kaffebønner

M.-nr. 10631070 Pris: 199,95

 Miele
 termokande

 Miele
 Black Edition N°1 kaffe
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Tilbehør til emhætter

Til Mieles DA 6890 bordemfang.
• Indhold: 2 filtre

M.-nr. 9812030 Pris: 795,00

Til Mieles DA 6096 W, DA 6796 W, DA 6086 W,  
DA 6066 W, DA6996 W, DA 6488 W og DA 6498 W
• Indhold: 1 filter

M.-nr. 9972550 Pris: 595,00

 Lugtfilter med aktivt kul
 DKF 22-1

 Lugtfilter med aktivt kul
 DKF 25-1

Til Mieles DA 3xxx recirkulationsemhætter.
• Indhold: 1 filter

M.-nr. 6485741 Pris: 595,00

Til Mieles DA 2xxx recirkulationsemhætter.
• Indhold: 2 filtre

M.-nr. 6938631 Pris: 695,00

Til Mieles DA 7198 Triple recirkulationsemhætter.
• Indhold: 1 filter

M.-nr. 7353170 Pris: 595,00

 Lugtfilter med aktivt kul
 DKF 13-1

 Lugtfilter med aktivt kul
 DKF 15-1

 Lugtfilter med aktivt kul
 DKF 11-1

Til Mieles recirkulationsemhætter.
• Indhold: 1 filter
•  Til Mieles PUR 68 W, PUR 98 W +D, 

DA4XX og DA 6690 W+D

M.-nr. 6228731 Pris: 645,00

Til Mieles DA 23XX, DA35XX og DA 36XX  
recirkulationsemhætter.
• Indhold: 2 filtre
• DA 36x0

M.-nr. 9231860 Pris: 525,00

 Lugtfilter med aktivt kul
 DKF 12-1

 Lugtfilter med aktivt kul
 DKF 19-1

Til Mieles DA 6700 emhætte.
•  Indhold: 4 filtre (4 x DKF 18-1)
•  Leveres også i emballage med 4 stk. til 

DKF-18-1 filter

M.-nr. 9720600 Pris: 1.795,00

 Lugtfilter med aktivt kul
 DKF 21-1

Til Mieles DA 1260, DA 2806, DA 2906 og  
DA 6700 recirkulationsemhætter.

M.-nr. 9162160 Pris: 595,00

 Lugtfilter med aktivt kul
 DKF 18-1
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 Longlife AirClean lugtfilter
 DKF 11-R 

 Longlife AirClean lugtfilter
 DKF 12-R 

 Longlife AirClean lugtfilter
 DKF 21-R 

 Longlife AirClean lugtfilter
 DKF 25-R 

•  Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
•  Regenereres nemt og bekvemt ovnen hver 

6. måned
•  3 års levetid
•  Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved 

overholdelse af intervallerne for regenerering
•  Til Mieles DA 7198 W til recirkulation
•  Indeholder 1 filter

M.-nr. 10787630 Pris: 1.495,00

•  Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
•  Regenereres nemt og bekvemt ovnen hver 

6. måned
•  3 års levetid
•  Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved 

overholdelse af intervallerne for regenerering
•  Til alle Mieles emhætter til recirkulation undtagen 

DA 186/2xxx/3xxx
•  Indeholder 1 filter

M.-nr. 10271450 Pris: 1.495,00

•  Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
•  Regenereres nemt og bekvemt ovnen hver 

6. måned
•  3 års levetid
•  Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved 

overholdelse af intervallerne for regenerering
•  Til Mieles DA 6700 emhætter til recirkulation
•  Indeholder 4 filter

M.-nr. 10271460 Pris: 2.995,00

•  Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
•  Regenereres nemt og bekvemt ovnen hver 

6. måned
•  3 års levetid
•  Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved 

overholdelse af intervallerne for regenerering
•  Til Mieles DA 60X6 W Wing, DA 64X8 W Pure, 

DA 6796 W Shape og DA 6996 W Pearl
•  Indeholder 1 filter

M.-nr. 10271470 Pris: 1.495,00

 Longlife AirClean lugtfilter
 DKF 26-R 

 Longlife AirClean lugtfilter
 DKF 1000-R 

•  Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
•  Regenereres nemt og bekvemt ovnen hver 

6. måned
•  3 års levetid
•  Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved 

overholdelse af intervallerne for regenerering
•  Til alle Mieles DA709x emhætter til recirkulation
•  Indeholder 2 filter

M.-nr. 10271480 Pris: 2.295,00

•  Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
•  Regenereres nemt og bekvemt ovnen hver 

6. måned
•  3 års levetid
•  Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved 

overholdelse af intervallerne for regenerering
•  Til CombiSet med bordemfang CSDA 10x0
•  Indeholder 1 filter

M.-nr. 10427040 Pris: 1.495,00

Tilbehør til emhætter
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Tilpasning af skorstene til emhætter

De fleste af Mieles emhætter kan specialtilpasses efter individuelle behov.
Aftrækkanalens diameter har stor betydning for emhættens effekt og udvikling af 
støj.
Hvis aftrækkanalens diameter er mindre end udluftningsstudsens størst mulige  
diameter, bliver emhættens effekt mindre og lydniveauet højere.
Når du vælger, hvor emhætten skal monteres, skal du sikre dig, at afstanden mellem 
den eksterne motor og kabinettet er 5-7 meter.

Kontakt vores kundecenter for priser og information omkring specialtilpasning af din 
emhætte.

Ekstern motor, ingen begrænsninger for montering
• Montering af motor i et andet rum
• Mindre støj – fra ca. 5-7 m aftrækskanal
•  Ydelse – større luftgennemstrømning end interne 

motorer
• Udblæsningseffekt: 600 m3/t
•  HxBxD: 245 x 340 x 395 mm

M.-nr. 6081850 Pris: 4.495,00

 Motorenhed
 ABLG 202

Ekstern motor til ydermur
• Mindre støj – fra ca. 5-7 m aftrækskanal
•  Ydelse – større luftgennemstrømning end interne 

motorer
• Udblæsningseffekt: 580 m3/t

M.-nr. 5680680 Pris: 4.995,00

Reducerer luftstrøm og motorstøj.
•  Ekstra komponent som reducerer støjen fra 

emhætter
• Støjreduktion med op til 4.5 db(A) re 1 pW

M.-nr. 8269360 Pris: 795,00

Fjernbetjening til komfortabel betjening af udvalgte  
kompatible emhætter.
•  Til at tænde og slukke motoren
•  Til indstilling af sugestyrke
•  Til uafhængig tænd og sluk af emhættebelysning
•  Til aktivering og indstilling af tiden for 

efterløbsfunktion
•  10 m rækkevidde - inkl. batterier

M.-nr. 9812060 Pris: 745,00

 Ekstern motor til væg
 AWG 102

 Lyddæmper
 DASD 150

 
 DARC 6

Tilbehør til emhætter

Skorsten i stål til alternativ luftudledning opad
•  DA 60x6 W, DA 64x8 W og DA 6796 W
•  Fleksibel skorstenshøjde på 365-660 mm
•  Skorstensbredde 340 mm
•  Skorstensdybde 270 mm
•  Inklusive beslag til montering på væg

M.-nr. 19947450 CleanSteel Pris: 1.095,00
M.-nr. 10331460 Hvid Pris: 1.095,00

Skorsten i stål til alternativ luftudledning opad
•  Til DA 7198
•  Fleksibel skorstenshøjde på 365-660 mm
•  Skorstensbredde 340 mm
•  Skorstensdybde 285 mm
•  Inklusiv beslag til montering på væg

M.-nr. 10768440 Obsidiansort Pris: 1.395,00

 
 DADC 6000

 
 DADC 7000
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Tilbehør til emhætter

Til ombygning af loftintegrerede emhætter fra 
udluftning
til recirkulation.
• Ensartet luftstrøm ved recirkulation
• Mindsker luftstøj

M.-nr. 9242390 Pris: 3.495,00

Til ombygning af DA 420V/DA 390-5 frithængende
emhætter fra udluftning til recirkulation.
• Ensartet luftstrøm ved recirkulation
• Mindsker luftstøj

M.-nr. 6995690 Pris: 595,00

Til ombygning af udtræksemhætter og emfang fra
udluftning til recirkulation.
• Ensartet luftstrøm ved recirkulation
• Mindsker luftstøj

M.-nr. 7294230 Pris: 795,00

Til ombygning af væghængte emhætter til  
recirkulation.
• Ensartet luftstrøm ved recirkulation
• Mindsker luftstøj

M.-nr. 6264790 Pris: 395,00

Sæt med 4 spots

M.-nr. 9953120 Pris: 1.795,00

 Ombygning til recirkulation
 DUU 2900 til DA 2XXX og DA 6890

 Ombygning til recirkulation
 DUI 31 til DA 420 V

 Ombygning til recirkulation DUW 20 til
 væghængte emhætter undt. DA 249-4

 LED-sæt
 DES 6000

 Ombygning til recirkulation  
 DUU 151 for DA 3xxx/2xxx/DA 6890

"Drop-down"-ramme til fuld integration af  
DA 35XX og DA 36XX

M.-nr. 9188880 Pris: 1.495,00

Kan anvendes til ventilation
•  Murkasse (Ø 150 mm) til ventilation til emhætter 
•  Varmeisolerende – der kan ikke trænge 

kold luft ind
•  Energi – Blower Door testet, egnet til 

energisparehuse

M.-nr. 9162280 Pris: 1.495,00

 "Drop-down"-ramme
 DAR 3000

 Murkasse
 DMK 150

Ombygning til ekstern motor.
DEXT 6890

M.-nr. 9937020 Pris: 1.495,00

 Ombygning til ekstern motor
 DEXT 6890



66
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Til sikker, pladsbesparende opbevaring af flasker
•  Til køleskabe i K 30.000-serien
•  Plads til 5 flasker
•  Kan anbringes i forskellige højder
•  I forkromet metal

KFR 30060 PF til køleskabe med PerfectFresh
M.-nr. 9552700 Pris: 345,00

KFR 30060 til køleskabe uden PerfectFresh
M.-nr. 9552690 Pris: 345,00

 Flaskehylde
 KFR 30060 PF/KFR 30060

Til sikker, pladsbesparende opbevaring af flasker
•  Til alle køle-/fryseskabe samt K 10.000 med 

PerfectFresh-zone og en min. bredde på 55 cm 
og min. højde på 90 cm

•  Plads til 5 flasker
•  Kan anbringes i forskellige højder
•  I forkromet metal

M.-nr. 7316060 Pris: 345,00

Forebygger ubehagelig lugt i køleskabet.
• For perfekt og lugtfri opbevaring
• Indhold: 2 lugtfiltre
•  Til udskiftning af filtre i plastikkabinet 

Materialenr. 7.236.290
• Bør udskiftes ca. hver 6. måned

M.-nr. 7236280 Pris: 375,00

Forebygger ubehagelig lugt i køleskabet.
• For perfekt og lugtfri opbevaring
• Innovativ kombination af aktivt kul og chitosan
• Anbringes på bagkanten af glashylden
• Bør udskiftes ca. hver 6. måned
• Der er kun to filtre, der skal udskiftes

M.-nr. 7236290 Pris: 445,00

Sørger for optimal luftudskiftning og høj luftkvalitet
i dit vinkøleskab.

M.-nr. 9447050 Pris: 155,00

 Flaskehylde
 KFR 10055

 Lugtabsorberende  
 Active AirClean-filter KKF-RF

 Eftermonteringskit til  
 Active AirClean-filter KKF-FF

 Aktivt kulfilter til  
 vinkøleskabe

Tilbehør til køleskabe, fryseskabe og vinkøleskabe

Side-by-side kit til vinkøleskabe.

M.-nr. 9799630 Pris: 995,00

Sørger for optimal luftudskiftning og høj luftkvalitet
i dit vinkøleskab.
• Til vinkøleskabe i KWT 63xx-serien

M.-nr. 9945070 Pris: 155,00

 Side-by-side kit til vinkøleskabe 
 KSK 6300

 Aktivt kulfilter til vinkøleskabe 
 KKF-KWT

Til sikker, pladsbesparende opbevaring af flasker
•  Til køleskabe i K 20.000-serien
•  Plads til 5 flasker
•  Kan anbringes i forskellige højder
•  I forkromet metal

KFR 20060 PF til køleskabe med PerfectFresh
M.-nr. 10363580 Pris: 345,00

KFR 20060 til køleskabe uden PerfectFresh
M.-nr. 10363600 Pris: 345,00

 Flaskehylde
 KFR 20060 PF/KFR 20060
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Giver ekstra kapacitet til bestik i underkurven.
• Bestikkurven passer perfekt i underkurven
• Til Miele G 5000- og G 6000 opvaskemaskiner
• Sikrer optimal placering af f.eks. vanskeligt bestik

M.-nr. 9614020 Pris: 225,00

 Bestikkurv til underkurv
 GBU 5000

I rustfrit stål med CleanSteel-finish
• Med PureLine-greb
• Perfekt designharmoni i køkkenet
• Nemt at fjerne fingeraftryk

Passer til fuldintegrerbare Miele-opvaskemaskiner, 
der er 60 cm brede:

GFVi 613/72-1. Fronten er 71,5 cm høj
M.-nr. 9635930 Pris: 1.895,00

GFVi 613/77-1. Fronten er 76,5 cm høj
M.-nr. 9635950 Pris: 1.995,00

I rustfrit stål med CleanSteel-finish
• Med ContourLineLine-greb
• Perfekt designharmoni i køkkenet
• Nemt at fjerne fingeraftryk

Passer til fuldintegrerbare Miele-opvaskemaskiner, 
der er 60 cm brede:

GFVi 612/72-1. Fronten er 71,5 cm høj
Materialenr. 9635920 Pris: 1.895,00

GFVi 612/77-1. Fronten er 76,5 cm høj
M.-nr. 9635940 Pris: 1.995,00

I rustfrit stål med CleanSteel-finish
• Med ContourLineLine - uden greb
• Perfekt designharmoni i køkkenet
• Nemt at fjerne fingeraftryk

Passer til fuldintegrerbare Miele-opvaskemaskiner, 
der er 60 cm brede:

GFVi 603/72-1. Fronten er 71,5 cm høj
Materialenr. 7160740 Pris: 1.595,00

GFVi 603/77-1. Fronten er 76,5 cm høj
M.-nr. 7160760 Pris: 1.695,00

Passer til Miele fuldintegrerbare opvaskemaskiner, 
der er 45 cm bredde:

GFVi 453/72-1. Fronten er 71,5 cm høj
M.-nr. 7160840 Pris: 1.595,00

 Frontbeklædning med greb til 
 fuldintegrebare opvaskemaskiner

 Frontbeklædning med greb til 
 fuldintegrebare opvaskemaskiner

 Frontbeklædning uden greb til 
 fuldintegrebare opvaskemaskiner

Tilbehør til opvaskemaskiner

I rustfrit stål og CleanSteel-finish
•  Perfekt designharmoni mellem forskellige fronter 

og paneler
• Nemt at fjerne fingeraftryk

Passer til Miele integrerbare opvaskemaskiner, 
der er 60 cm bredde:

GFV 60/57-1. Fronten er 57 cm høj
M.-nr. 7149240 Pris: 1.195,00

GFV 60/60-1. Fronten er 60 cm høj
M.-nr. 7160640 Pris: 1.295,00

GFV 60/62-1. Fronten er 62 cm høj
M.-nr. 7160660 Pris: 1.295,00

GFV 60/63,5-1. Fronten er 63,5 cm høj
M.-nr. 7160700 Pris: 1.395,00

GFV 60/65-1. Fronten er 65 cm høj
M.-nr. 7160710 Pris: 1.395,00

 Frontbeklædning uden greb til
 integrebare opvaskemaskiner
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Tørretumblere

W1 Chrome Edition

W1 White Edition

W 3000/5000
Lige panel / WDA

W 3000/5000
Skråt panel / WDA

W 1000

WTV 511
WTV 501

T1 Chrome 
Edition

T1 White 
Edition

T 8000 T 7000

WTV 511
WTV 501

WTV 511
WTV 501

WTV 511

WTV 511

WTV 512
WTV 502 

WTV 512
WTV 502 

WTV 512
WTV 502 

WTV 512

WTV 512

WTV 412

WTV 412

WTV 406
WTV 412

WTV 407
WTV 412

WTV 412

WTV 414
WTV 412
WTV 4171)

WTV 414
WTV 412

WTV 412

WTV 412

WTV 414
WTV 412

1) Kun til vaskemaskiner med skråt panel

Sammenbygning af vaske-/tørre-søjle

Tilbehør til vaskemaskiner og tørretumblere
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Skuffe til opbevaring af eksempelvis vaskemidler, 
duftflakoner og tørrekurv.  
Praktisk med 35 cm sokkel.
•  Skridsikkert underlag.
•  Til alle W1-vaskemaskiner og T1-tørretumblere
•  Fave: Lotushvid.

M.-nr. 9322300 Pris: 2.995,00

 WTS 510

Tilbehør til vaskemaskiner og tørretumblere

Til sikker opstilling af vaske-/tørresøjle med  
opbevaringsskuffe og udtræksplade.
•  Stor opbevaringsplads med integreret skuffe 

med skubbe-/trækkefunktion.
•  Egnet til alle W1-vaskemaskinemodeller i 

kombination med T1-tørretumblere i  
ChromeEdition-serien.

•  Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9351780 Pris: 1.495,00

Til sikker opstilling af vaske-/tørresøjle med  
opbevaringsskuffe og udtræksplade.
•  Stor opbevaringsplads med integreret skuffe med 

skubbe-/trækkefunktion.
•  Egnet til alle W1-vaskemaskinemodeller i 

kombination med T1-tørretumblere i  
WhiteEdition-serien.

•  Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9351790 Pris: 1.495,00

Til pladsbesparende og sikker opstilling af  
vaske-/tørresøjle.
•  Pladsbesparende WTV-beslag på 2,5 cm.
•  Egnet til alle W1-vaskemaskinemodeller i 

kombination med T1-tørretumblere i  
ChromeEdition-serien.

•  Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9256130 Pris: 395,00

 WTV 511  WTV 512

 WTV 501

Til pladsbesparende og sikker opstilling af  
vaske-/ tørresøjle.
•  Pladsbesparende WTV-beslag på 2,5 cm.
•  Egnet til alle W1-vaskemaskinemodeller 

i kombi¬nation med T1-tørretumblere i 
WhiteEdition-serien.

•  Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9256140 Pris: 395,00

Til sikker opstilling af vaske-/tørresøjle med  
udtræksplade.
•  Integreret udtræksplade med skubbe/trække-

funktion.
•  Vaskemaskiner med skråt betjeningspanel: 

W 500, W 2000, W 3000, W 5000 i kombination 
med tørretumbler T 200, T 4000, T 8000.

•  Farve: Lotushvid.

M.-nr. 6694470 Pris: 795,00

Til sikker opstilling af vaske-/tørresøjle med  
udtræksplade.
•  Integreret udtræksplade med skubbe/trække-

funktion.
•  Vaskemaskiner med lige betjeningspanel: 

W 500, W 2000, W 3000, W 5000 i kombination 
med tørretumbler T 200, T 4000, T 8000.

•  Farve: Lotushvid.

M.-nr. 6694490 Pris: 795,00

 WTV 502

 WTV 406  WTV 407

Til sikker opstilling af vaske-/tørresøjle med 
udtræksplade.
•  Integreret udtræksplade med skubbe/trække-

funktion.
•  Til integrerbare vaskemaskiner W 2000i.
•  Til integrerbare tørretumblere T 4000Ci.
•  Farve: Lotushvid, kan ændres til stål eller 

mørkebrun.

M.-nr. 6694500 Pris: 795,00

 WTV 410
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Til pladsbesparende og sikker opstilling som  
vaske-tørre-søjle.
•  Allrounder til vaskemaskiner med lige eller

 skråt panel.
•  Egnet til alle vaskemaskiner i kombination med 

T 200, T 4000, T 7000, T 8000.
•  Farve: Lotushvid.

M.-nr. 6667550 Pris: 395,00

Til sikker opstilling som vaske-tørre-søjle.
•  Integreret arbejdsplade med push-pull-funktion 

og opbevaringsrum.
•  Til vaskemaskiner W 1000 i kombination med 

T 7000-serien.
•  Farve: Lotushvid.

M.-nr. 6719970  Pris: 850,00

Til sikker opstilling som vaske-tørre-søjle.
•  Med skuffe.
•  Til vaskemaskiner W 4000 og W 6000 i 

kombination med T 7000-serien.
•  Farve: Lotushvid.

M.-nr. 6889700 Pris: 1.695,00

 WTV 412  WTV 414

 WTV 417

Til sikker opstilling som vaske-tørre-søjle. 
•  Integreret arbejdsplade med push-pull-funktion.
•  Til vaskemaskiner med skråt panel i 

W 500-, W 2000-, W 3000- og W 5000-serien  
i kombination med T 200, T 4000, T 8000.

•  Farve: Rustfrit stål.

M.-nr. 6889690 Pris: 995,00

Skuffe til opbevaring af eksempelvis vaskemidler, 
duftflakoner og tørrekurv.
•  Praktisk ved med 30 cm sokkel.
•  Til vaskemaskiner: W 2000, W 3000, W 5000.
•  Til tørretumblere: T 4000 og T 8000.
•  Ikke til vaske-tørremaskiner eller indbygnings-

produter.
•  Farve Lotushvid.

M.-nr. 7324270 Pris: 2.995,00

 WTV 419

 WTS 410

Ideel til sportssko, børnestøvler, uld-produkter  
eller bamser.
•  Maksimal skånsom mod tøjet.
•  Specialudviklet til Mieles W1-tørretumblere.

M.-nr. 9614800 Pris: 495,00

Ideel til sportssko, børnestøvler, uldprodukter  
eller bamser.
•  Maksimal skånsom mod tøjet 
•  Specialudviklet til Miele tørretumblere i 

T 7000-, T 8000- og 9000-serien 

M.-nr. 6407550 Pris: 495,00

 TKR 555  TK 111

Tilbehør til vaskemaskiner og tørretumblere
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Øvrig tilbehør

Wifi-modul til kommunikation mellem mobilenheder 
og Miele-produkt.

M.-nr. 10441480 Pris: 749,00

 Kommunikationsmodul
 XKM 3100 W
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Produktpleje

For det bedste rengøringsresultat og sikker brug.
•  Særdeles effektiv rengøring uden ubehagelige 

lugte
•  Enkel rengøring takket være den geleagtige 

konsistens
•  Kort virketid på mellem 10 og 40 minutter, ud

en at ovnen skal tændes
•  Også velegnet til PerfectClean-belægninger
•  Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10162710 Pris: 79,00

•  Nem rengøring af ovne
•  Uden lugtgener
•  Let at påføre - selv på lodrette flader

M.-nr. 10172710 Pris: 129,00

For det bedste rengøringsresultat og sikker brug.
•  Fjerner fedt, fastbrændte pletter og vandpletter 

effektivt
•  Skånsom rengøring takket være formlen med 

fine krystaller
•  Efterlader en smudsafvisende hinde på 

overfladen, som letter rengøring
•  Bedste produkt på markedet - testvinder i Schweiz
• Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10173200 Pris: 49,00

 Ovnrens
 500 ml

 DGClean
 250 ml

 Glaskeramisk kogepladerens og 
 stålrens 250 ml**

Til CVA og CM. Sikrer kaffenydelse på højeste niveau.
• Grundig fjernelse af olierester og kaffeaflejringer
• Meget effektiv og skånsom på samme tid  
• Perfekt formel – specielt udviklet af Miele
• Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10270530 Pris: 115,00

 Rengøringstabs
 10 stk.

**  Bemærk: Mieles glaskeramisk kogeplade 
rens og stålrens og plejemiddel til rustfrit stål  
er ikke velegnet til rustfri ståloverflader med 
CleanSteel finish!

Til CVA, CM, ovne med klimaprogrammer og  
dampovne.
•  Grundig fjernelse af aflejringer og kalk
•  Fjernelse af kalk – meget effektiv og skånsom på 

samme tid
•  Perfekt formel – specielt udviklet af Miele
•  Ingen kemikalieaflejringer efter kalkfjerning
•  Optimal pleje sikrer lang levetid
Bemærk: Der skal benyttes en særligt afkalknings-
middel til Mieles dampovne med tryk.

M.-nr. 10178330 Pris: 115,00

 Afkalkningstabs
 6 stk.

Fjern kalksten i din vaskemaskine og  
opvaskemaskine hurtigt og effektivt.
•  Hæld indholdet direkte i vasketromlen på 

din vaskemaskine
•  Anbefales at anvende 1-3 gange årligt 

(afhængig af vandets hårdhedsgrad)

M.-nr. 10131080 Pris: 65,00

 Afkalkningsmiddel
 250 g
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Produktpleje

Fjern dårlig eller sur lugt i din vaskemaskine og 
opvaskemaskine.
•  Afkalk først med Miele Afkalker 
•  Rens herefter med maskinrengøring. 

Afkalkeren fjerner kalkbelægninger  
og maskinrengøring slår bakterierne ihjel. 

M.-nr. 10717140 Pris: 65,00

 IntenseClean
 200 g

For det bedste rengøringsresultat og sikker brug.
•  Meget holdbar og slidstærk
•  Perfekt resultat takket være de fintvævede 

mikrofibre
•  Kan bruges tør eller fugtig med eller uden 

rengøringsmiddel
• Kan vaskes op til 500 gange ved 60 °C
• Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 7006550 Pris: 50,00

Sæt bestående af 1 universal-, 1 glas- og  
1 højglansklud
•  God rengøringsevne takket være meget 

fintvævede mikrofibre
•  Meget holdbare og slidsstærke
•  Kan bruges tør eller fugtig med eller uden 

rengøringsmiddel
•  Vaskes op til 500 gange ved 60 °C

M.-nr. 10159570 Pris: 89,00

Plejemiddel, som sikrer, at opvaskemaskinen  
fungerer optimalt. 
•  Fjerner lugt, kalk og lette aflejringer
•  Bevarer lågepakningens elasticitet og tæthed
•  Aktiv beskyttelse gennem renhed
•  Den bedste pleje til mange års trofast tjeneste
•  Indhold: 160 g

M.-nr. 9959330 Pris: 79,00

 Universal mikrofiberklud
 1 stk.

 Universal mikrofiberklude
 Sæt med 3 stk.

 DishClean
 160 g

Uovertruffen tørring og beskyttelse af service i
Mieles opvaskemaskiner.
• Skinnende rent resultat på glas
• Fremmer tørringen af service
• Glasbeskyttende formel, som forhindrer ætsninger
•  Præcis og nem dosering med det særlige hætte 

(honningflaske)

M.-nr. 10198940 Pris: 45,00

Sikrer, at din opvaskemaskine fungerer rigtigt og
yder det ønskede resultat.
• Ekstra grov, perfekt for Miele opvaskemaskiner
•  Beskytter maskinen og service mod skadelige 

kalkaflejringer

M.-nr. 10248690 Pris: 20,00

 Afspændingsmiddel
 500 ml

 Salt
 1,5 kg

•  Til optimal vedligehold og rengøring af dit 
FashionMaster-strygesystem

•  Anvend 1 tab pr. afkalkning

M.-nr. 9285030 Pris: 115,00

 Afkalkningstabs
 til FashionMaster 6 stk.

Giver det bedste opvaskeresultat i Miele  
opvaskemaskiner.
•  Skinnende rent resultat selv ved genstridige 

pletter
•  Tabsene er pakket i en vandopløselig folie og 

skal derfor ikke pakkes ud
•  Flere funktioner som f.eks. afspænding, 

salt og glasbeskyttelse
• Fosfatfri – godt for miljøet

M.-nr. 10245640 Pris: 129,00

 UltraTabs Multi
 60 stk.

Sikrer hygiejnisk rene mælkesystemer i CVA og CM.
• Fjerner effektivt mælkeproteiner og -fedt.
• Meget effektiv og skånsom på samme tid
•  Enkel dosering, da de enkelte stiks indeholder 

den nødvendige mængde
• Sikker at bruge – Miele-formel
• Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10180270 Pris: 225,00

 Rengøringsmiddel til mælkesystem
 100 stk.
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Til W1-vaskemaskiner
•  Til hvidt tøj samt tøj i lysende farver
•  Fremragende pletfjerning - også ved lave 

temperaturer
•  Ingen overdosering takket være automatisk 

dosering
•  Meget drøj - op til 37 maskinfulde
•  Indhold: 1,5 l

M.-nr. 10243310 Pris: 99,95

Til W1-vaskemaskiner
•  Til hvidt tøj samt tøj i lysende farver
•  Fremragende pletfjerning - også ved lave 

temperaturer
•  Ingen overdosering takket være automatisk 

dosering
•  Meget drøj - op til 50 maskinfulde
•  Indhold: 1,5 l

M.-nr. 10243380 Pris: 99,95

Til fin- og uldvask i W1-vaskemaskiner.
•  Specielt plejekompleks af hvedeprotein og 

farvebeskyttelsesformel
•  Fiberbeskyttelseskomponenter mod 

sammenfiltring
•  Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 grader
•  Ingen overdosering
•  Indhold: 10 caps (= 10 vaske)

M.-nr. 10218890 Pris: 59,95

Til vask af sportstøj i W1-vaskemaskiner. 
•  Neutraliserer lugt takket være de integrerede 

lugtabsorbere 
•  Rengør og plejer, skånsom mod farverne 
•  Bevarer tøjets form – også for fleece 
•  Ingen overdosering
•  Indhold: 10 caps (= 10 vaske)

M.-nr. 10216680 Pris: 79,95

Perfekt til pletfjerning ved vask i W1-vaskemaskiner. 
•  Egnet til både hvidt og kulørt vasketøj
•  Til hårdnakkede pletter, fx fedt- eller frugtpletter 
•  Storartede vaskeresultater – også ved lave 

temperaturer 
•  Ingen overdosering
•  Indhold: 10 caps (= 10 vaske)

M.-nr. 10218860 Pris: 69,95

Vaskemiddel til outdoor-tøj til W1-vaskemaskiner. 
•  8 outdoor- og 2 imprægneringscaps 
•  Outdoor-caps rengør og plejer farveskånsomt 
•  Imprægneringscaps beskytter mod fugt, 

vind og snavs 
•  Ingen overdosering
•  Indhold: 10 caps (til 10 vaske)

M.-nr. 10217400 Pris: 139,95

 UltraPhase 1  UltraPhase 2

 Caps WoolCare  Caps Sport  Caps Booster

 Caps Outdoor

Caps til specielle anvendelser i W1-vaskemaskiner. 
•  3 WoolCare- og 2 SilkCare-caps til det sarte
•  2 duncaps til puder eller tekstiler med dunfyld 
•  3 boostercaps mod hårdnakkede pletter 
•  Ingen overdosering
•  Indhold: 10 caps (til 10 vaske)

M.-nr. 10217490 Pris: 74,95

Blandet pakke med vaske-/plejemiddelcaps til 
W1-vaskemaskiner.
•  Vaskemiddel-caps: Sport, Dun, Outdoor, 

WoolCare og SilkCare
•  Plejemiddel-caps: Skyllemiddel og 

imprægneringsmiddel

M.-nr. 10217150 Pris: 79,95

 Caps Home  Caps Collection

Vaskemidler
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Vaskemidler

•  Til W1-vaskemaskiner
•  Til blødt og dejligt vasketøj 
•  Frisk, naturlig duft af renhed
•  Ingen overdosering
•  Ideelt til frotté
•  Indhold: 10 caps (til 10 vaske)

M.-nr. 10215890 Pris: 49,95

•  Til W1-vaskemaskiner
•  Til blødt og dejligt vasketøj 
•  Frisk, naturlig duft
•  Ingen overdosering
•  Ideelt til frotté
•  Indhold: 10 caps (til 10 vaske)

M.-nr. 10216120 Pris: 49,95

•  Til W1-vaskemaskiner
•  Til blødt og dejligt vasketøj 
•  Frisk, naturlig blomsterduft
•  Ingen overdosering
•  Ideelt til frotté
•  Indhold: 10 caps (til 10 vaske)

M.-nr. 10216000 Pris: 49,95

•  Harmonisk og feminin
•  Oplev den sarte, raffinerede duft af friskplukkede 

maj-roser med ROSE
•  Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10234810 Pris: 79,95

•  Sensuel og maskulin
•  ORIENT samler alle Orientens hemmeligheder 

i en forførende duft
•  Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10234710 Pris: 79,95

 AQUA skyllemiddel Caps  COCOON skyllemiddel Caps  NATURE skyllemiddel Caps

 Duftflakon ROSE  Duftflakon ORIENT

•  Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
•  AQUA – renhed og frisk duft
•  Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10231950 Pris: 79,95

•  Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
•  NATURE – blomsterduft og en naturlig balance
•  Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10234500 Pris: 79,95

•  Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
•  COCOON – til øjeblikke fyldt med ro og tryghed
•  Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10234630 Pris: 79,95

 Duftflakon AQUA  Duftflakon NATURE  Duftflakon COCOON
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Vaskemidler

Specielt velegnet til hvidt og lyst tøj og meget  
snavset kulørt tøj.
•  Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60/95 °C.
•  Strålende hvidt tøj takket være effektiv formel 

med aktivt oxygen 
•  Fremragende pletfjerning - også ved lave 

temperaturer.
•  Meget drøj - også ved lave temperaturer.

M.-nr. 10199830 Pris: 135,00

Optimal vask og pleje af kulørte og sorte tekstiler.
•  Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C.
•  Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver.
•  Fremragende pletfjerning - også ved lave 

temperaturer.
•  Meget drøj - til 30 maskinfulde.

M.-nr. 10223650 Pris: 115,00

Til uld, silke og al finvask.
•  Specielt plejekompleks af hvedeprotein og 

farvebeskyttelsesformel.
•  Fiberbeskyttelseskomponenter mod 

sammenfiltring.
•  Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C.
•  Meget drøj - til 50 maskinfulde.

M.-nr. 10249650 Pris: 115,00

 UltraWhite Vaskepulver
 2.7 kg

 UltraColor Flydende vaskemiddel
 2 l

 WoolCare Finvaskemiddel
 2 l

Særligt velegnet til alle tekstiler af frotté.
•  Til blødt og dejligt vasketøj.
•  Frisk, naturlig duft.
•  Forhindrer elektrostatisk opladning i 

tørretumbleren.
•  Meget drøj - til 66 maskinfulde.

M.-nr. 10240860 Pris: 69,00

Perfekt til værdifuld Outdoor-beklædning og  
funktionelt tøj.
•  Med lanolin - som et 'plejende bad' til membranen.
•  Rengør og plejer.
•  Skånsom mod farverne i tøjet.
•  Meget drøj - til 13 maskinfulde.

M.-nr. 10226420 Pris: 89,00

Ideel til puder, soveposer eller værdifuld  
dunbeklædning.
•  Bevarer dunenes elasticitet og åndbarhed.
•  Dunene klumper sig ikke sammen, men forbliver 

lette og luftige.
•  Meget drøj - til 13 maskinfulde.

M.-nr. 10225680 Pris: 89,00

 Skyllemiddel
 2 l

 Specialvaskemiddel Outdoor
 250 ml

 Specialvaskemiddel Dun
 250 ml

Perfekt til åndbar sportsbeklædning.
•  Neutraliserer lugt takket være de integrerede 

lugtabsorbere.
•  Rengør og plejer - skånsom mod farverne.
•  Bevarer tøjets form - også for fleece.
•  Meget drøj - til 13 maskinfulde.

M.-nr. 10225860 Pris: 89,00

Ideelt til sportsbeklædning og regntøj.
•  Bevarer tøjets åndbarhed.
•  Effektiv imprægnering mod fugt, vind og snavs.
•  Meget drøj - til 4 gange.

M.-nr. 10240620 Pris: 120,00

 Specialvaskemiddel Sport
 250 ml

 Imprægneringsmiddel
 250 ml
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Miljøvenlig emballage
Pappet, som vi emballerer vores maskiner i, 
er af 100% genbrugspapir. Hjørnestøtterne 
er også lavet af genbrugsmateriale og kan, 
ligesom bølgepappet, genbruges. Og ikke et 
eneste sundt træ er nogensinde blevet fældet 
for at skaffe materiale til vores paller – de er 
nemlig lavet af affaldstræ.

Miljøvenlige produkter
Alle Miele produkter er også meget miljø-
venlige, idet op til 95% af f.eks. en vaske-
maskine kan genbruges. For at opnå dette 
mærker vi alle plastikkomponenter. Det letter 
nemlig arbejdet med sortering og genbrug 
senere hen. For at opfylde disse krav har vi 
været nødt til at re-designe alt vores værktøj 
og maskiner, så de indeholder de internatio-
nale forkortelser for forskellige typer af nye 
polymerer såsom PP for polypropylen og PA 
for polyamid. På vores fabrikker arbejder over 
40 forskellige sprøjte-støbemaskiner konstant 
med at lave mere end 400 forskellige dele, 
som alle kan genbruges på et senere tids-
punkt.

Miljøvenligt affald
Hvad angår behandling af affald sætter Miele 
sig ligeledes i en førerposition. At reducere 
affaldsmængden er en opgave, der skal ofres 
stor opmærksomhed. Derfor er Miele i stor 
udstrækning begyndt at pakke reservedele 
på en ny måde, som overflødiggør brugen 
af de ikke genanvendelige styroporchips. Vi 
benytter en såkaldt ”Airpress Pack”, som er 
en pose af nedbrydelig plastik. Posen fyldes 
med luft for at beskytte reservedelen og  
lukkes hermetisk. Efter brug lukkes luften ud, 
så posen næsten intet fylder - og den kan i 
øvrigt bruges flere gange.
Ovenstående giver kun et lille indblik i, hvad 
vi gør for at beskytte miljøet. Vi håber allige-
vel, at det klart viser, at vi tager vores ansvar 
alvorligt.

FLERE GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE MIELE

Miele og miljøet
Miljøet og omgivelserne er en del af livet. Både indenfor og udenfor.  
Vores luft, vores hjem, vores liv har krav på kun det bedste.  
Lad hverdagskunsten og kogekunsten foregå i trygge rammer.



Miele A/S Tlf.: Privatkunder 4327 1310 E-mail: info@miele.dk

Erhvervsvej 2 Tlf.: Forhandlerhenvendelser 4327 1410 Webshop: shop.miele.dk

2600 Glostrup Tlf.: Erhvervskunder 4327 1510 Website: miele.dk D
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Tryghed i hele produktets levetid
Hurtig og professionel service

Får du behov for reparationsservice, klarer vi det hurtigt med egen 
serviceafdeling.

Vi har over hele landet mere end 60 lokalt boende serviceteknikere 
og er derfor altid tæt på kunderne. Ventetiden for at få besøg af 
en servicetekniker er normalt kun ganske få dage, så du er hurtigt 
klar til at bruge dit produkt igen. Dette kan vi gøre i kraft af vores 
store stab af egne serviceteknikere, som kører i centralt dirigerede 
servicevogne. Teknikeren medbringer en stor mængde originale 
Miele-reservedele i sin servicevogn. Dette bevirker, at langt de fleste 
reparationer klares med det samme uden yderligere servicebesøg.

Rygraden i god service er dygtige serviceteknikere. Alle vores  
teknikere har en relevant faglig håndværksuddannelse, og denne 
suppleres løbende med Mieles egen uddannelse i drift, vedlige-
holdelse og reparation af vores produkter. Du kan derfor også altid 
få råd og vejledning om produkternes drift og vedligeholdelse.
På reservedele og reparationer yder vi 2 års reklamationsfrist, lige-
som vi garanterer levering af reservedele i mange år efter ophør af 
produktion.

Miele Kundecenter kan kontaktes hverdage 
mellem kl. 8:00 og kl. 16:00 (fredag 15:30) på telefon: 4327 1310


