
Miele ArtLine
Uforstyrret elegance.

Uforstyrret elegance
Miele. Til alt det, du virkelig holder af.
Lige, rene linjer er mere end nogensinde blevet indbegrebet af vores moderne livsstil. Arkitekter og 
designere søger med deres fantasi at fange en umiskendelig æstetik - en tidløs elegance, som kan 
skabe rammen om vores livsstil og omdanne vores stuer og køkkener til designmæssige mesterværker. 
Mieles dygtige produktdesignere har bragt sådan en vision til live med Miele ArtLine. ArtLine er den 
første designserie af indbygningsprodukter til køkkenet, der giver dig mulighed for at designe hele dit 
køkken uden et eneste greb. Du får blød og dæmpet åbning af døren og helt grebsfrit design takket 
være Mieles innovative Touch2Open- og SoftOpen-teknologi.



Miele kombinationsovne 
med damp 

Giver dig mulighed for 
at tilberede maden 

skånsomt og bevare både 
smag, vitaminer og mineraler.

Miele Gourmet-varmeskuffer
Skuffen kan opvarme dine taller-
kener inden middagen serveres - 
men den kan også benyttes til 
langtidsstegning.

Miele ovne
Mieles Klimaprogram giver 

dig mulighed for at tilføre små 
skud af damp, mens du steger 

og bager. Dette giver dig 
helt perfekte resultater.

Miele kompaktovne 
med mikrobølger
Du sparer op til 30% tid ved at 
kombinere konventionel 
tilberedning med 
mikrobølge-power.

Miele ArtLine
NYHED – hele køkkenet i grebsfrit design.
Du kan få en lang række af Mieles indbygningsprodukter i ArtLine-design og skabe nøjagtig de  
kombinationer, du ønsker i dit nye køkken.

Miele vakuumforseglerskuffer
Vakuumpak dine ingredienser i 
skuffen, og tilbered dem til 
perfektion med Mieles sous- 
vide-program i dampovnene.



Touch2Open og SoftOpen
Innovationen bag det grebsfri design.
Alle Mieles ArtLine-produkter er grebsfri, så de matcher formsproget i et elegant, minimalistisk køkken-
design. Dette kan lade sig gøre takket være Mieles eksklusive Touch2Open- og SoftOpen-teknologi, 
der benyttes til at åbne ovnlågen.

Touch2Open 
Ved let berøring af sensortasten glider døren blødt og dæmpet ned-
ad til sin slutposition.

SoftOpen
Funktionen sikrer, at døren åbner i en forsigtig, 
glidende bevægelse. 



M Touch og DirectSensor
Intuitive touch-displays.
Ud over de innovative Touch2Open- og SoftOpen-funktioner har alle Mieles ArtLine-produkter de lækre 
M Touch- eller DirectSensor-styresystemer. 

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

DirectSensor
Funktionerne kan vælges med et enkelt tryk på et af symbolerne til 
venstre for displayet. Touch-tasterne til højre for displayet hjælper 
brugeren med at navigere rundt i de forskellige valgmuligheder.



NYHED – Miele ArtLine i grafitgrå
Det sidst nye farvevalg

til dit køkken.

NYHED – Miele ArtLine i grafitgrå
Det sidst nye farvevalg til dit køkken.
Grafitgrå er køkkendesignernes nyeste farvetrend. Den mørke og cool tone understreger ren elegance 
og kommer 100% til sin ret uden greb. Den tager lige kanten af de hårdeste linjer og efterlader et fan- 
tastisk formstærkt udtryk i dit køkken.



Miele ArtLine i brillanthvid
Det perfekte puristiske valg 

til en raffineret køkkenstemning.

Miele ArtLine i brillanthvid
Det perfekte puristiske valg til en raffineret køkkenstemning.
Brillanthvid glider perfekt ind i et rent, hvidt køkken, men laver også en fantastisk kontrast i et farve-
strålende køkken. Farven forener minimalisme med eksklusivitet, og den blødgør og understreger på en 
og samme tid et underspillet design.



Miele ArtLine i obsidiansort
Det rigtige valg til et design, 

der er lige så elegant, som det er tidløst.

Miele ArtLine i obsidiansort
Det rigtige valg til et design, der er lige så elegant, som det er tidløst.
Obsidiansort skaber et umiskendeligt elegant look. De rene glasfronter tilføjer det perfekte touch til et 
køkken, der er helt sit eget. Det underspillede lys og skyggerne fremtryller fantastiske reflektioner og 
tilfører køkkenet en atmosfære af både dybde og finesse.



Grebsfri perfektion
Miele indbygningsprodukter til et perfekt high-end køkken.
Du kan få det hele i Miele og gennemføre raffinerede kombinationer med både indbyggede espresso-
maskiner og varmeskuffer. ArtLine-modellerne matches desuden perfekt af både Mieles køle-/fryseska-
be, emhætter og kogeplader - ja sågar af de grebsfri fuldintegrerbare opvaskemaskiner. 

Køleskabe og frysere 
Mieles indbyggede køleskabe og frysere giver dig førsteklas-
ses opbevaring af dine madvarer. Mieles fantastiske frisk-
hedssystemer garanterer perfekte opbevaringsbetingelser.

Espressomaskiner
Når det kommer til den ultimative kaffenydelse, behøver du ikke kigge længe-
re end til Mieles espressomaskiner. Designet er lige så lækkert som smagen 
af kaffen, og de indbyggede maskiner matcher ArtLine-produkterne perfekt. 

Opvaskemaskiner 
To lette bank på døren er alt du behøver at gøre, når du 
skal åbne en fuldintegreret Miele opvaskemaskine med 
Knock2Open-funktion.

Kogeplader
Mieles glaskeramiske induktionskogeplader fås til planforsænkning med 
elegante aftegninger og sensorstyrede betjeningsdisplays.
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