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G 4203 Active
Bulaşık Makineleri

3.490 TL’den*
başlayan fiyatlarla

* 3.490 TL G 4203 Active fiyatıdır.
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Yeni Kampanyalar

Solo ve Ankastre
Buzdolaplarında

1.500 TL’ye*

varan indirimler!
* Solo buzdolaplarında 10.000 TL’ye
varan alışverişlerde 500 TL,
10.000 TL ve üstü alışverişlerde
1.000 TL indirim.
MasterCool serisi indirim
kampanyasına dahil değildir.

Buzdolabı kampanyasına ek her
10.000 TL tutarında solo veya ankastre
ürün alımında bir buzdolabında geçerli

%20 indirim!
Tüm buzdolabı modelleri kampanyaya dahildir.
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H 2265 B

KM 5600

DA 396-7 W

• EasyControl - Kullanıcı dostu
düğmeli kumanda
• PerfectClean donanım - Çok
rahat ve kolay temizlik imkanı
• 76 lt. -Geniş iç hacim
• Soğuk ön cephe- Her zaman
emniyetli kullanım
• 9 program
• Saat
• A+

• Cam seramik
• 4 adet elektrikli HiLight pişirme
bölmesi
• Easy Control kumanda
• Dijital göstergeli 9 güç kademesi
• Kalan ısı gösterge
• GxD: 560x490 mm

• 60 cm
• Çelik
• 3 güç kademesi ve yoğun kademe
• Baca bağlantılı veya özel aksesuar
ile baca bağlantısız kullanım
• Max. 500 m3/h, 61 dB
• C Enerji Sınıfı

4.490

4.390

%40
davlumbaz
indirimi

4.290
H 2265 B + DA 396-7 W + KM 5600

My Miele Set E

TOPLAM 13.170

11.374

H 2265 B

KM 2010 G

DA 396-7 W

• EasyControl - Kullanıcı dostu
düğmeli kumanda
• PerfectClean donanım - Çok
rahat ve kolay temizlik imkanı
• 76 lt. -Geniş iç hacim
• Soğuk ön cephe- Her zaman
emniyetli kullanım
• 9 program
• Saat
• A+

• Çelik, 60 cm.
• 4 adet gazlı pişirme bölümü
• düğmeli kumanda
• GxD: 560x480-490 mm

• 60 cm
• Çelik
• 3 güç kademesi ve yoğun kademe
• Baca bağlantılı veya özel aksesuar
ile baca bağlantısız kullanım
• Max. 500 m3/h, 61 dB
• C Enerji Sınıfı

4.290

5.090

4.490

H 2265 B + DA 396-7 W + KM 2010 G

My Miele Set G

TOPLAM 13.870

%40
davlumbaz
indirimi

12.074

H 2265 BP

H 2265 BP + DA 396-7 W + KM 5600

My Miele Pyro Set E
4

TOPLAM 15.070

%40
davlumbaz
indirimi

13.274

• EasyControl - Kullanıcı dostu
düğmeli kumanda
• PerfectClean donanım - Çok
rahat ve kolay temizlik imkanı
• 76 lt. -Geniş iç hacim
• Soğuk ön cephe- Her zaman
emniyetli kullanım
• 9 program
• Piroliz - Kendi kendini temizleme
programı ile konforlu temizlik
• Saat
• A+

6.190
My Miele Pyro Set G

TOPLAM 15.770

H 2265 BP + DA 396-7 W + KM 2010 G

%40
davlumbaz
indirimi

13.974

H 2265 B
• EasyControl - Kullanıcı dostu
düğmeli kumanda
• PerfectClean donanım - Çok
rahat ve kolay temizlik imkanı
• 76 lt. -Geniş iç hacim
• Soğuk ön cephe- Her zaman
emniyetli kullanım
• 9 program
• Saat
• A+

DA 396-7 W
• 60 cm
• Çelik
• 3 güç kademesi ve yoğun kademe
• Baca bağlantılı veya özel aksesuar
ile baca bağlantısız kullanım
• Max. 500 m3/h, 61 dB
• C Enerji Sınıfı

4.290

4.490

KM 5600
• Cam seramik
• 58 cm. 4 adet elektrikli HiLight
pişirme bölmesi
• Easy Control kumanda
• Dijital göstergeli 9 güç kademesi
• Kalan ısı göstergeli
• GxD: 560x490 mm

4.390

G 4203 i Active
M 6030

• Çelik panel
• Ankastre bulaşık makinesi
• ECO/Otomatik/Yoğun 75°C,
Normal 55°C/hassas program
• 3 basamaklı dijital gösterge
• Önceden programlama
• Kısa program olanağı
• Otomatik sensör ile mükemmel
temizlik
• Sensörlü kurutma sistemi
• Dolaşımlı turbotermik kurutma
• Kapı kilidi
• ComfortClose, 46dB

• 17 lt. ankastre mikrodalga
• Pure Line dizayn
• 80-800 W arası mikrodalga ayarı
• 11 adet otomatik program
• Güncel saat göstergesi
• Sola açılır kapı
• Yandan kumanda

5.690

5.890
H 2265 B + M 6030 + DA 396-7 W + KM 5600 + G 4203 i Active

My Kitchen Set

TOPLAM 24.750

%40
davlumbaz
indirimi

22.954

KFN 29132 D EDT
• Solo çelik geniş hacimli buzdolabı
• Soğutucu dondurucu kombinasyonu
• NoFrost sistem
• Yönü değişebilir kapı
• 269 lt. soğutucu bölümü
• 4 yıldızlı 87 lt. dondurucu bölümü
• 3 adet dondurucu çekmecesi
• Özel tatil modu
• YxExD: 201x60x62,5 cm

6.690

6.190

H 2265 B + M 6030 + DA 396-7 W + KM 5600 + G 4203 i Active + KFN 29132 D EDT

My Kitchen Plus Set

TOPLAM 31.440

%40
davlumbaz
indirimi

29.144
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H 2265 BP
• EasyControl - Kullanıcı dostu
düğmeli kumanda
• PerfectClean donanım - Çok
rahat ve kolay temizlik imkanı
• 76 lt. -Geniş iç hacim
• Soğuk ön cephe- Her zaman
emniyetli kullanım
• 9 program
• Piroliz - Kendi kendini temizleme
programı ile konforlu temizlik
• Saat
• A+

DA 396-7 W
• 60 cm
• Çelik
• 3 güç kademesi ve yoğun kademe
• Baca bağlantılı veya özel aksesuar
ile baca bağlantısız kullanım
• Max. 500 m3/h, 61 dB
• C Enerji Sınıfı

6.190

4.490

KM 5600
• Cam seramik
• 58 cm. 4 adet elektrikli HiLight
pişirme bölmesi
• Easy Control kumanda
• Dijital göstergeli 9 güç kademesi
• Kalan ısı göstergeli
• GxD: 560x490 mm

4.390

G 4203 i Active
• Çelik panel
• Ankastre bulaşık makinesi
• ECO/Otomatik/Yoğun 75°C,
Normal 55°C/hassas program
• 3 basamaklı dijital gösterge
• Önceden programlama
• Kısa program olanağı
• Otomatik sensör ile mükemmel
temizlik
• Sensörlü kurutma sistemi
• Dolaşımlı turbotermik kurutma
• Kapı kilidi
• ComfortClose, 46dB

M 6030
• 17 lt. ankastre mikrodalga
• Pure Line dizayn
• 80-800 W arası mikrodalga ayarı
• 11 adet otomatik program
• Güncel saat göstergesi
• Sola açılır kapı
• Yandan kumanda

5.690

5.890
H 2265 BP + M 6030 + DA 396-7 W + KM 5600 + G 4203 i Active

My Kitchen Pyro Set

TOPLAM 26.650

%40
davlumbaz
indirimi

24.854

KFN 29132 D EDT
• Solo çelik geniş hacimli buzdolabı
• Soğutucu dondurucu kombinasyonu
• NoFrost sistem
• Yönü değişebilir kapı
• 269 lt. soğutucu bölümü
• 4 yıldızlı 87 lt. dondurucu bölümü
• 3 adet dondurucu çekmecesi
• Özel tatil modu
• YxExD: 201x60x62,5 cm

6.690

6.190

H 2265 BP + M 6030 + DA 396-7 W + KM 5600 + G 4203 i Active + KFN 29132 D EDT

My Kitchen Pyro Plus Set
6

TOPLAM 33.340

%40
davlumbaz
indirimi

31.044

DA 396-7 W
DGM 6401
H 2661-1 BP
• PureLine dizayn
• EasyControl - Kullanıcı dostu
düğmeli kumanda
• Piroliz - Kendi kendini temizleme
programı ile konforlu temizlik
• 76 lt. -Geniş iç hacim
• Soğuk ön cephe- Her zaman
emniyetli kullanım
• 9 program
• Saat
• A+

8.490

• DirectSensör kumanda
• 1000 W mikrodalga gücü
• Çözme
• Isıtma
• Buharla pişirme programı
• Aynı anda birden fazla noktadan
buhar püskürtme - MultiSteam
• Otomatik programlar
• 20 adede kadar kişisel program
kaydedebilme
• Sıcak tutma
• 3 adet rafta aynı anda besin
pişirebilme
• Sıcak tutma
• 40 lt. iç hacim
• PopCorn tuşu
• Hızlı mikrodalga
• Otomatik kireç arındırma

16.090

• 60 cm
• Çelik
• 3 güç kademesi ve yoğun kademe
• Baca bağlantılı veya özel aksesuar
ile baca bağlantısız kullanım
• Max. 500 m3/h, 61 dB
• C Enerji Sınıfı

4.490

G 4263 Active Vi

KM 5600
• Cam seramik
• 58 cm. 4 adet elektrikli HiLight
pişirme bölmesi
• Easy Control kumanda
• Dijital göstergeli 9 güç kademesi
• Kalan ısı göstergeli
• GxD: 560x490 mm

4.390

• Tam ankastre bulaşık makinesi
• ECO/Otomatik/Yoğun 75°C,
Normal 55°C/hassas programlı
• 3 basamaklı dijital gösterge
• Önceden programlama
• Kısa program olanağı
• Otomatik sensör
• Sensörlu kurutma sistemi
• Dolaşımlı turbotermik kurutma
• Çatal bıçak kaşık sepetli
• Kapı kilidi
• ComfortClose, 46dB

6.190

H 2661-1 BP + DGM 6401 + DA 396-7 W + KM 5600 + G 4263 Active Vi

My Steam Set

TOPLAM 39.650

%40
davlumbaz
indirimi

37.854

KFN 29132 D EDT
• Solo çelik geniş hacimli buzdolabı
• Soğutucu dondurucu kombinasyonu
• NoFrost sistem
• Yönü değişebilir kapı
• 269 lt. soğutucu bölümü
• 4 yıldızlı 87 lt. dondurucu bölümü
• 3 adet dondurucu çekmecesi
• Özel tatil modu
• YxExD: 201x60x62,5 cm

6.690

6.190

H 2661-1 BP + DGM 6401 + DA 396-7 W + KM 5600 + G 4263 Active Vi + KFN 29132 D EDT

My Steam Plus Set

TOPLAM 46.340

%40
davlumbaz
indirimi

44.044
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H 2661-1 B
• Pure Line dizayn
• EasyControl - Kullanıcı dostu düğmeli
kumanda
• PerfectClean donanım - Çok rahat ve
kolay temizlik imkanı
• 76 lt. -Geniş iç hacim
• Soğuk ön cephe - Her zaman emniyetli
kullanım
• 8 program
• Saat
• A+

DA 399-7 W

6.590

• 90 cm
• Çelik
• 3 güç kademesi ve yoğun kademe
• Baca bağlantılı veya özel aksesuar
ile baca bağlantısız kullanım
• Max. 500 m3/h, 61 dB
• C Enerji Sınıfı

KM 5607
• Cam seramik
• Düz çelik çerçeveli
• 75 cm. 4 adet elektrikli HiLight
pişirme alanı, 1 adedi kızartma
bölmesi, 1 adedi Vario pişirme
bölümü
• Önden +/- tuşları ile tüm ocak
gözlerini kumanda edebilme
• Dijital göstergeli 9 güç kademesi
• Pişirme- kapanma otomatiği
• Kalan ısı göstergesi
• GxD:750 mm x 490 mm

6.890

6.290

%40
davlumbaz
indirimi

KM 5607 + DA 399-7 + H 2661-1 B

My Miele Maxi Set

TOPLAM 19.770

17.014

H 2661-1 BP
• PureLine dizayn
• EasyControl - Kullanıcı dostu
düğmeli kumanda
• Piroliz - Kendi kendini temizleme
programı ile konforlu temizlik
• 76 lt. -Geniş iç hacim
• Soğuk ön cephe- Her zaman
emniyetli kullanım
• 9 program
• Saat
• A+

8.490
%40
davlumbaz
indirimi

KM 5607 + DA 399-7 + H 2661-1 BP

My Miele Maxi Pyro Set
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TOPLAM 21.670

18.914

DA 399-7 W
• 90 cm
• Çelik
• 3 güç kademesi ve yoğun kademe
• Baca bağlantılı veya özel aksesuar
ile baca bağlantısız kullanım
• Max. 500 m3/h, 61 dB
• C Enerji Sınıfı

M 6040
• 26 lt. ankastre mikrodalga
• Pure Line dizayn
• 80-900 W arası mikrodalga ayarı
• 11 adet otomatik program
• Güncel saat göstergesi
• Sola açılır kapı
• Yandan kumanda

6.890

H 2661-1 B
• Pure Line dizayn
• EasyControl - Kullanıcı dostu düğmeli
kumanda
• PerfectClean donanım - Çok rahat ve
kolay temizlik imkanı
• 76 lt. -Geniş iç hacim
• Soğuk ön cephe - Her zaman emniyetli
kullanım
• 8 program
• Saat
• A+

6.890

6.590

G 4203 i Active

KM 5607

• Çelik panel
• Ankastre bulaşık makinesi
• ECO/Otomatik/Yoğun 75°C,
Normal 55°C/hassas program
• 3 basamaklı dijital gösterge
• Önceden programlama
• Kısa program olanağı
• Otomatik sensör ile mükemmel
temizlik
• Sensörlü kurutma sistemi
• Dolaşımlı turbotermik kurutma
• Kapı kilidi
• ComfortClose, 46dB

• Cam seramik
• Düz çelik çerçeveli
• 75 cm. 4 adet elektrikli HiLight
pişirme alanı, 1 adedi kızartma
bölmesi, 1 adedi Vario pişirme
bölümü
• Önden +/- tuşları ile tüm ocak
gözlerini kumanda edebilme
• Dijital göstergeli 9 güç kademesi
• Pişirme- kapanma otomatiği
• Kalan ısı göstergesi
• GxD:750 mm x 490 mm

5.890

6.290
G 4203 i Active + M 6040 + KM 5607 + DA 399-7 W + H 2661-1 B

My Maxi Set

TOPLAM 32.550

%40
davlumbaz
indirimi

29.794

KFN 15842 SD ED/CS
• Çelik gövdeli
• Çift kapılı model
• Metal EasyOpen kulp
• Yönü değiştirilebilir kapı
• Sensörlü TouchControl panel
• DynaCool soğutucu bölümü 338 lt
• Altta 4-Yıldız No-Frost dondurucu
bölümü 82 lt
• YxExD: 186x75x63 cm
• A++

17.790

16.790

G 4203 i Active + M 6040 + KM 5607 + DA 399-7 W + H 2661-1 B + KFN 15842 SD ED

%40
davlumbaz
indirimi

My Maxi Plus Set

46.584

TOPLAM 50.340
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H 2661-1 BP
• PureLine dizayn
• EasyControl - Kullanıcı dostu
düğmeli kumanda
• Piroliz - Kendi kendini temizleme
programı ile konforlu temizlik
• 76 lt. -Geniş iç hacim
• Soğuk ön cephe- Her zaman
emniyetli kullanım
• 9 program
• Saat
• A+

G 4203 i Active
• Çelik panel
• Ankastre bulaşık makinesi
• ECO/Otomatik/Yoğun 75°C,
Normal 55°C/hassas program
• 3 basamaklı dijital gösterge
• Önceden programlama
• Kısa program olanağı
• Otomatik sensör ile mükemmel
temizlik
• Sensörlü kurutma sistemi
• Dolaşımlı turbotermik kurutma
• Kapı kilidi
• ComfortClose, 46dB

8.490

KM 5607
• Cam seramik
• Düz çelik çerçeveli
• 75 cm. 4 adet elektrikli HiLight
pişirme alanı, 1 adedi kızartma
bölmesi, 1 adedi Vario pişirme
bölümü
• Önden +/- tuşları ile tüm ocak
gözlerini kumanda edebilme
• Dijital göstergeli 9 güç kademesi
• Pişirme- kapanma otomatiği
• Kalan ısı göstergesi
• GxD:750 mm x 490 mm

5.890

6.290

M 6040

DA 399-7 W

• 26 lt. ankastre mikrodalga
• Pure Line dizayn
• 80-900 W arası mikrodalga ayarı
• 11 adet otomatik program
• Güncel saat göstergesi
• Sola açılır kapı
• Yandan kumanda

• 90 cm
• Çelik
• 3 güç kademesi ve yoğun kademe
• Baca bağlantılı veya özel aksesuar
ile baca bağlantısız kullanım
• Max. 500 m3/h, 61 dB
• C Enerji Sınıfı

6.890

6.890

G 4203 i Active + M 6040 + H2661-1 BP + KM 5607 + DA 399-7

TOPLAM 34.450

My Maxi Pyro Set

%40
davlumbaz
indirimi

31.694

KFN 15842 SD ED
• Çelik gövdeli
• Çift kapılı model
• Metal EasyOpen kulp
• Yönü değiştirilebilir kapı
• Sensörlü TouchControl panel
• DynaCool soğutucu bölümü 331 lt
• Altta 4-Yıldız No-Frost dondurucu
bölümü 86 lt
• YxExD: 186x75x63 cm
• A++

17.790
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16.790

G 4203 i Active + M 6040 + H2661-1 BP + KM 5607 + DA 399-7 + KFN 15842 SD ED

%40
davlumbaz
indirimi

My Maxi Pyro Plus Set

48.484

TOPLAM 52.240

G 4263 Vi Active

KM 5607

• Tam ankastre bulaşık makinesi
• ECO/Otomatik/Yoğun 75°C,
Normal 55°C/hassas programlı
• 3 basamaklı dijital gösterge
• Önceden programlama
• Kısa program olanağı
• Otomatik sensör
• Sensörlu kurutma sistemi
• Dolaşımlı turbotermik kurutma
• Çatal bıçak kaşık sepetli
• Kapı kilidi
• ComfortClose, 46dB

• Cam seramik
• Düz çelik çerçeveli
• 75 cm. 4 adet elektrikli HiLight
pişirme alanı, 1 adedi kızartma
bölmesi, 1 adedi Vario pişirme
bölümü
• Önden +/- tuşları ile tüm ocak
gözlerini kumanda edebilme
• Dijital göstergeli 9 güç kademesi
• Pişirme- kapanma otomatiği
• Kalan ısı göstergesi
• GxD:750 mm x 490 mm

6.190

6.290

DGM 6401
• DirectSensör kumanda
• 1000 W mikrodalga gücü
• Çözme
• Isıtma
• Buharla pişirme programı
• Harici buhar üretimi
• Aynı anda birden fazla noktadan
buhar püskürtme - MultiSteam
• Otomatik programlar
• 20 adede kadar kişisel program
kaydedebilme
• Sıcak tutma
• 3 adet rafta aynı anda besin
pişirebilme
• Sıcak tutma
• 40 lt. iç hacim
• Hızlı mikrodalga
• Otomatik kireç arındırma

H 2661-1 BP
• PureLine dizayn
• EasyControl - Kullanıcı dostu
düğmeli kumanda
• Piroliz - Kendi kendini temizleme
programı ile konforlu temizlik
• 76 lt. -Geniş iç hacim
• Soğuk ön cephe- Her zaman
emniyetli kullanım
• 9 program
• Saat
• A+

8.490

16.090

DA 399-7 W
• 90 cm
• Çelik
• 3 güç kademesi ve yoğun kademe
• Baca bağlantılı veya özel aksesuar
ile baca bağlantısız kullanım
• Max. 500 m3/h, 61 dB
• C Enerji Sınıfı

6.890

%40
davlumbaz
indirimi

H 2661-1 BP + DGM 6401 + G 4263 Vi Active + KM 5607 + DA 399-7

TOPLAM 43.950

My Steam Maxi Pyro Set

41.194

KFN 15842 SD ED
• Çelik gövdeli
• Çift kapılı model
• Metal EasyOpen kulp
• Yönü değiştirilebilir kapı
• Sensörlü TouchControl panel
• DynaCool soğutucu bölümü 331 lt
• Altta 4-Yıldız No-Frost dondurucu
bölümü 86 lt
• YxExD: 186x75x63 cm
• A++

17.790

16.790

H 2661-1 BP + DGM 6401 + G 4263 Vi Active + KM 5607 + DA 399-7 + KFN 15842 SD ED

%40
davlumbaz
indirimi

My Steam Maxi Pyro Plus Set

57.984

TOPLAM 61.740
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Miele ArtLine.
Kulpsuz tasarımla kullanım konforu
Sade, kulpsuz ve tamamen mobilyaya uyumlu: Miele ArtLine, komple düz yüzeyleri sayesinde tamamen entegre
edilebilen yenilikçi mutfak ankastre cihazlarının arasındaki ilk tasarım çizgisidir. Net çizgisi sayesinde yemek
yapma, yemek yeme ve oturma alanları uyumlu bir şekilde birleştirilmektedir.

13

ArtLine Ürünler

H 6860 BPX Gri

H 6800 BMX Gri

DGC 6800 X Gri

• ArtLine gri renk kulpsuz dizayn
• Touch2Open sayesinde tek bir
sensör tuşu ile konforlu kapak
açılımı
• M-Touch kumanda - renkli TFT
dokunmatik ekran ile yönlediren
sembol destekli kumanda
• Piroliz - Kendi kendini temizleme
programı ile konforlu temizlik
• 76 lt. Geniş iç hacim
• Soğuk ön cephe- Her zaman
emniyetli kullanım
• 16 program
• Kişisel programları kaydedebilme
• Özel Crisp fonksiyonu ile
mükemmel pizza pişirme
• Düşük ısı programı ile özel et
spesiyalitelerini hazırlama
• 100 ün üzerinde otomatik
kullanıcıyı yönlendiren pişirme
programı
• Nem ilaveli pişirme - Et ve
hamurlu gıdalar için mükemmel
program
• Saat
• HFC72 PyroFit pirolize uygun
FlexiClip sürgü
• Polyphonic sinyal tonları
• Kablosuz Besin termometresi ile
et ve kanatlıların otomatik olarak
tercih edilen oranda pişirilmesi
• A+

• ArtLine gri renk kulpsuz dizayn
• Touch2Open sayesinde tek bir
sensör tuşu ile konforlu kapak
açılımı
• M-Touch kumanda-renkli TFT
dokunmatik ekran ile kullanıcı
dostu sembol destekli kumanda
• 800 - 1000 W arası mikrodalga
ayarı
• Otomatik hızlı ısıtma
• 25 mikrodalga ve fırın programı
• Otomatik programlar
• 20 adede kadar özel programları
kayıt imkanı
• Güncel saat ve tarih göstergesi
• 3 kademeli gril
• 43 lt. kullanım hacmi
• Popcorn tuşu ile tek bir tuşla taze
popcorn
• PerfectClean pişirme bölümü
sayesinde çok kolay temizlik,
yapışmazlık
• 100 ün üzerinde otomatik
kulanıcıyı yönlendiren program
• Besin termometresi ile et ve
kanatlıların otomatik olarak tercih
edilen oranda pişirilmesi

• ArtLine Gri renk kulpsuz dizayn
• MTouch kumanda
• Harici buhar üretimi
• Aynı anda birden fazla noktadan
buhar püskürtme - MultiSteam
• 16 program
• Otomatik programlar
• 10 adet özel program
• 20 adede kadar kişisel program
kaydedebilme
• 4 adet rafta aynı anda besin
pişirebilme
• 48 lt. iç hacim
• PerfectClean iç pişirme bölümü
• İçi görülebilir kapak
• Özel otomatik temizleme
programları
• Buhar azaltma sistemi
• Enerji sınıfı A
• Asansörlü kapak arkasında su
tankı
• Polyphonic sinyal tonları

27.890
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23.490

30.490

ESW 6214 X Gri
• Isıtma ve sıcak tutma çekmecesi
• ArtLine Gri renk kulpsuz dizayn
• Dokunmatik sensörlü kumanda
• Düşük ısıda pişirme
• Her program için ısı önerisi
• Turbo sistem
• Kapanma otomatiği
• Soğuk ön cephe
• Silikon kaymaz taban
• 14 cm

7.690

ESW 6229 X Gri
DGC 6860 X Gri

CVA 6805 X Gri

• ArtLine Gri renk kulpsuz dizayn
• M-Touch kumanda
• Harici buhar üretimi
• Aynı anda birden fazla noktadan
buhar püskürtme- MultiSteam
• 16 program
• Otomatik programlar
• 10 adet özel program
• 20 adede kadar kişisel program
kaydedebilme
• 4 adet rafta aynı anda besin
pişirebilme
• 68 lt. iç hacim
• PerfectClean pişirme bölümü
• Fırın kapağı içi görülebilir
• Özel otomatik temizleme
programları
• Buhar azaltma sistemi
• Asansörlü kumanda paneli
arkasında su tankı
• Kablosuz besin termometresi
• Polyphonic sinyal tonları

• Ankastre model çekirdek sistemi
• ArtLine Gri renk kulpsuz dizayn
• MTouch kumanda
• Opsiyonel su bağlama imkanı
• Espresso, double espresso, kahve,
double kahve, büyük kahve,
double büyük kahve, cappucino,
double cappucino, sıcak süt,
double sıcak süt, süt köpüğü,
Latte Macchiato, double Latte
Macchiato, ardarda 3-8 adet
fincan arası kahve alabilme
programları
• OneTouch for Two - Tek tuş ile iki
kişilik prosiyon programı
• CupSensor - fincan boyu tanıma
• Toz kahve hazırlayabilme
• 10 adet kişisel profil programlama
• Saat ve tarih göstergesi
• Ayarlanır açma/kapama süresi
• Özel temizleme programları
• 500 gr. çekirdek kahve kapasitesi,
şeffaf süt kabı
• Polyphonic sinyal uyarı tonları

39.090

33.390

• Isıtma ve sıcak tutma çekmecesi
• ArtLine Gri renk kulpsuz dizayn
• Dokunmatik sensörlü kumanda
• Düşük ısıda pişirme
• Her program için ısı önerisi
• Turbo sistem
• Kapanma otomatiği
• Soğuk ön cephe
• Amortisörlü kapı
• Silikon kaymaz taban
• 29 cm

8.690

EVS 6214 X Gri
• Ankastre vakum çekmecesi
• Besin maddelerin vakumlanması ve
SousVide tekniği ile buharda fırında
pişirilmesi için eşsiz sistem
• Hassas ve marine edilmiş besinlerin
uzun süre saklanabilmesi
• ArtLine Gri renk kulpsuz dizayn
• Dokunmatik sensörlü kumanda
• Çelik vakum haznesi
• 3 farklı vakumlama kademesi
• 14 cm.

17.990
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Range Serisi
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DAR 1135

DAR 1155

DAR 1255

• HR 1936 Range fırın ile
mükemmel kombinasyon
• 85 cm. Her tip mutfak dizaynına
uyumlu gömülebilir aspiratör
• Ada veya duvar tipi kullanım
imkanı
• 3 güç kademesi ve yoğun
kademe
• Baca bağlantılı veya özel
aksesuar ile baca bağlantısız
çalışma imkanı
• Max. 650m3/h, 67dB
• B enerji sınıfı

• HR 1956 Range fırın ile
mükemmel kombinasyon
• 115,5 cm, Her tip mutfak
dizaynına uyumlu gömülebilir
aspiratör
• Ada veya duvar tipi kullanım
imkanı
• 3 güç kademesi ve yoğun
kademe
• Baca bağlantılı veya özel
aksesuar ile baca bağlantısız
çalışma imkanı
• Max. 650m3/h, 67dB
• B enerji sınıfı

• HR 1956 Range fırın ile
mükemmel kombinasyon
• 121,9 cm, çelik davlumbaz
• Ada veya duvar tipi kullanım
imkanı
• 3 güç kademesi ve yoğun
kademe
• Baca bağlantılı veya özel
aksesuar ile baca bağlantısız
çalışma imkanı
• Max. 650m3/h, 67dB
• B enerji sınıfı

19.790

20.490

HR 1936 G

HR 1956 G

• 92 cm fırın, ocak, gril, grubu
kombinasyonu
• M-touch kumanda - renkli TFT
ekran ile yönlendiren sembol
destekli kumanda
• Motor hareketli ergonomik kulp
• Hareketli ergonomik kumanda
paneli
• Gril şiş tertibatı
• 150 lt. - Çok geniş iç hacim
kullanımı
• Soğuk ön cephe: Her zaman
emniyetli kullanım
• 16 program
• Kişisel programları kaydedebilme
• Özel Crisp programı ile
mükemmel pizza pişirme
• Düşük ısı programı ile et
spesiyallerini hazırlayabilme
• Saat
• TwinPower çift fan sistemi ile eşit
ısı dağılımı
• Kablosuz besin termometresi
• 4 adet güçlü gazlı ocak alanı
• GasStop&Restart sayesinde gazın
güvenlik için otomatik kesilip
tekrar ateşlenmesi
• 1 adet gril gözü

• 122 cm fırın, kompakt fırın, ocak,
gril, tabak ısıtma çekmecesi
grubu kombinasyonu
• M-touch kumanda - renkli TFT
ekran ile yönlendiren sembol
destekli kumanda
• Maksimum çeşitlilik
• Hareketli ergonomik kumanda
paneli
• Gril şiş tertibatı
• 84 lt fırın, 43 lt kompakt fırın hacmi

21.290
• Soğuk ön cephe: Her zaman
emniyetli kullanım
• 21 program
• Kişisel programları kaydedebilme
• Özel Crisp programı ile
mükemmel pizza pişirme
• Düşük ısı programı ile et
spesiyallerini hazırlayabilme
• Nem ilaveli pişirme: Et ve hamurlu
gıdalar için mükemmel program
• Saat
• TwinPower çift fan sistemi ile eşit
ısı dağılımı
• Kablosuz besin termometresi
• Popcorn fonksiyonu
• 6 adet güçlü gazlı ocak alanı
• GasStop&Restart sayesinde gazın
güvenlik için otomatik kesilip
tekrar ateşlenmesi
• 1 adet gril gözü
• Tabak ısıtma çekmecesi
• Fincan ısıtma ve tabak ısıtma
• Besinleri sıcak tutma özelliği
• Düşük ısıda pişirme
• Soğuk ön cephe
• Her program için ısı önerisi

115.690

72.190
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Miele CulinArt H 6267 B ve H 6267 BP modeli fırınlarımız “Delikli tepsi + FlexiClip ray” ve Nisan ayı itibariyle indüksiyonlu ocaklarda
kullanılabilen HUB 5001 M ve diğer tüm ocaklar ile kullanılabilen HUB 5000 M Gurme Kabı hediye çeki ile birlikte sunulacaktır.
Kampanya 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerlidir. Satın alınan fırın içinden çıkacak olan hediye çekinin www.shop.miele.com.tr
adresinde ilgili linki tıklayarak hediye çeki kodunun ve gerekli olan bilgilerin girilmesi gerekmektedir. Hediye çeki onayından sonra talep
edilen gurme kabı Miele tarafından adrese gönderilecektir.

H 6267 B

H 6267 BP

• PureLine dizayn
• EasyControl - Kullanıcı dostu
düğmeli kumanda
• PerfectClean donanım - Çok rahat
ve kolay temizlik imkanı
• 76 lt. -Geniş iç hacim
• Soğuk ön cephe- Her zaman
emniyetli kullanım
• 9 program
• Nem ilaveli pişirme - Et ve hamurlu
gıdalar için mükemmel program
• Saat
• HFC 71 FlexiClip sürgü
• A+

• PureLine dizayn
• DirectSensor - Kullanıcı dostu
düğmeli kumanda
• Piroliz - Kendi kendini temizleme
programı ile konforlu temizlik
• 76 lt. -Geniş iç hacim
• Soğuk ön cephe- Her zaman
emniyetli kullanım
• 13 program
• Nem ilaveli pişirme - Et ve hamurlu
gıdalar için mükemmel program
• Saat
• HFC 72 PyroFit pirolize uygun
FlexiClip sürgü
• A+

10.490
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12.990

Ankastre Fırınlar

H 2265 B

H 2661-1 B

H 2265 BP

• EasyControl - Kullanıcı dostu
düğmeli kumanda
• PerfectClean donanım - Çok
rahat ve kolay temizlik imkanı
• 76 lt. -Geniş iç hacim
• Soğuk ön cephe- Her zaman
emniyetli kullanım
• 9 program
• Saat
• A+

• Pure Line dizayn
• EasyControl - Kullanıcı dostu
düğmeli kumanda
• PerfectClean donanım - Çok
rahat ve kolay temizlik imkanı
• 76 lt. -Geniş iç hacim
• Soğuk ön cephe - Her zaman
emniyetli kullanım
• 8 program
• Saat
• A+

• EasyControl - Kullanıcı dostu
düğmeli kumanda
• PerfectClean donanım - Çok
rahat ve kolay temizlik imkanı
• 76 lt. -Geniş iç hacim
• Soğuk ön cephe- Her zaman
emniyetli kullanım
• 9 program
• Piroliz - Kendi kendini temizleme
programı ile konforlu temizlik
• Saat
• A+

4.290

6.590

6.190

H 2661-1 BP

H 6260 B

H 6260 BP

• PureLine dizayn
• EasyControl - Kullanıcı dostu
düğmeli kumanda
• Piroliz - Kendi kendini temizleme
programı ile konforlu temizlik
• 76 lt. -Geniş iç hacim
• Soğuk ön cephe- Her zaman
emniyetli kullanım
• 9 program
• Saat
• A+

• PureLine dizayn
• EasyControl - Kullanıcı dostu
düğmeli kumanda
• PerfectClean donanım - Çok rahat
ve kolay temizlik imkanı
• 76 lt. -Geniş iç hacim
• Soğuk ön cephe- Her zaman
emniyetli kullanım
• 9 program
• Nem ilaveli pişirme - Et ve hamurlu
gıdalar için mükemmel program
• Saat
• HFC 71 FlexiClip sürgü
• A+

• PureLine dizayn
• EasyControl - Kullanıcı dostu
düğmeli kumanda
• Piroliz - Kendi kendini temizleme
programı ile konforlu temizlik
• 76 lt. -Geniş iç hacim
• Soğuk ön cephe- Her zaman
emniyetli kullanım
• 10 program
• Nem ilaveli pişirme - Et ve hamurlu
gıdalar için mükemmel program
• Saat
• HFC 72 PyroFit pirolize uygun
FlexiClip sürgü
• A+

8.490

11.290

13.690
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H 6461 B

H 6461 BP

H 6860 BP

• PureLine dizayn
• DirectSensor kumanda - TFT ve
dokunmatik ekran kumandası
• PerfectClean donanım - Çok
rahat ve kolay temizlik imkanı
• 76 lt. -Geniş iç hacim
• Soğuk ön cephe- Her zaman
emniyetli kullanım
• 13 program
• Kişisel programları kaydedebilme
60 ın üzerinde otomatik kullanıcıyı
yönlendiren pişirme programı
• Nem ilaveli pişirme - Et ve
hamurlu gıdalar için mükemmel
program
• Saat
• HFC71 FlexiClip sürgü
• A+

• PureLine dizayn
• DirectSensor kumanda - TFT ve
dokunmatik ekran kumandası
• Piroliz - Kendi kendini temizleme
programı ile konforlu temizlik
• 76 lt. -Geniş iç hacim
• Soğuk ön cephe- Her zaman
emniyetli kullanım
• 14 program
• Kişisel programları kaydedebilme
60 ın üzerinde otomatik kullanıcıyı
yönlendiren pişirme programı
• Nem ilaveli pişirme - Et ve
hamurlu gıdalar için mükemmel
program
• Saat
• HFC72 PyroFit pirolize uygun
FlexiClip sürgü
• A+

• PureLine dizayn
• M-Touch kumanda - renkli TFT
dokunmatik ekran ile yönlediren
sembol destekli kumanda
• Piroliz - Kendi kendini temizleme
programı ile konforlu temizlik
• 76 lt. -Geniş iç hacim
• Soğuk ön cephe- Her zaman
emniyetli kullanım
• 16 program
• Kişisel programları kaydedebilme
• Özel Crisp fonksiyonu ile
mükemmel pizza pişirme
• Düşük ısı programı ile özel et
spesiyalitelerini hazırlama
• 100 ün üzerinde otomatik
kullanıcıyı yönlendiren pişirme
programı
• Nem ilaveli pişirme - Et ve
hamurlu gıdalar için mükemmel
program
• Saat
• HFC72 PyroFit pirolize uygun
FlexiClip sürgü
• Polyphonic sinyal tonları
• Kablosuz besin termometresi
• A+

15.190

17.190

26.390

H 6890 BP
• PureLine dizayn, 90 cm
• M-Touch kumanda - renkli TFT
dokunmatik ekran ile yönlediren
sembol destekli kumanda
• Piroliz - Kendi kendini temizleme
programı ile konforlu temizlik
• 89 lt. -Çok geniş iç hacim
• Soğuk ön cephe- Her zaman
emniyetli kullanım
• 16 program
• Kişisel programları kaydedebilme
• Özel Crisp fonksiyonu ile
mükemmel pizza pişirme
• Düşük ısı programı ile özel et
spesiyalitelerini hazırlama
20
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• 100 ün üzerinde otomatik
kullanıcıyı yönlendiren pişirme
programı
• Nem ilaveli pişirme - Et ve
hamurlu gıdalar için mükemmel
program
• Döner şiş tertibatı
• Saat
• HFC72 PyroFit pirolize uygun
FlexiClip sürgü
• Polyphonic sinyal tonları
• Kablosuz besin termometresi
•A

56.190

Kompakt Mikrodalga Fırınlar

H 6200 BM

H 6800 BM

• Pure Line dizayn
• EasyControl kumanda
• Gömülebilir kumanda düğmeleri
• 80-1000 W arası mikrodalga ayarı
• Gril
• Manuel hızlı ısıtma
• 10 mikrodalga ve fırın programı
• Güncel saat göstergesi
• 43 lt. kullanım hacmi
• EasyControl - düğmeli kumanda
LCD ekran
• Popcorn tuşu ile tek bir tuşla taze
popcorn
• PerfectClean pişirme bölümü
sayesinde çok kolay temizlik,
yapışmazlık

• Pure Line dizayn
• 80-1000 W arası mikrodalga ayarı
• 3 kademeli gril
• Otomatik hızlı ısıtma
• 25 mikrodalga ve fırın programı
• 20 adede kadar özel programları
kayıt imkanı
• Güncel saat ve tarih göstergesi
• 43 lt. kullanım hacmi
• Polyphonic sinyal tonları
• M-Touch kumanda-renkli TFT
dokunmatik ekran ile kullanıcı
dostu sembol destekli kumanda
• Popcorn tuşu ile tek bir tuşla taze
popcorn
• PerfectClean pişirme bölümü
sayesinde çok kolay temizlik,
yapışmazlık
• 100 ün üzerinde otomatik
kulanıcıyı yönlendiren program
• Besin termometresi ile et ve
kanatlıların otomatik olarak tercih
edilen oranda pişirilmesi

11.990

22.190
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Mikrodalga Fırınlar

M 6030

M 6040

M 6260

• 17 lt. ankastre mikrodalga
• Pure Line dizayn
• 80-800 W arası mikrodalga ayarı
• Güncel saat göstergesi
• Sola açılır kapı
• Yandan kumanda
• 11 adet otomatik program
sayesinde mükemmel çözme ve
pişirme
• Hafıza özelliği - 3 adımlı bir işlemi
tek bir tuşa altına kaydedebilme
• Sıcak tutma otomatiği Yemeklerin sıcaklığının ve
lezzetinin korunması

• 26 lt. ankastre mikrodalga
• Pure Line dizayn
• 80-900 W arası mikrodalga ayarı
• Güncel saat göstergesi
• Sola açılır kapı
• Yandan kumanda
• 11 adet otomatik program
sayesinde mükemmel çözme ve
pişirme
• Hafıza özelliği - 3 adımlı bir işlemi
tek bir tuşa altına kaydedebilme
• Sıcak tutma otomatiği Yemeklerin sıcaklığının ve
lezzetinin korunması

• 46 lt. ankastre mikrodalga
• Pure Line dizayn
• 80-900 W arası mikrodalga ayarı
• Popcorn tuşu
• Güncel saat göstergesi
• Aşağı açılır fırın kapağı
• Üstten kumanda
• 23 adet otomatik program
sayesinde mükemmel çözme ve
pişirme
• EasyControl - düğmeli kumanda
LCD ekran
• Popcorn tuşu ile tek bir tuşla taze
popcorn

ANKASTRE YANDAN AÇILIR KAPAK

ANKASTRE YANDAN AÇILIR KAPAK

ANKASTRE ÜSTTEN AÇILIR KAPAK

5.690

6.890

8.990

M 6262

M 6012 Solo Mikrodalga Fırın

• 46 lt. ankastre mikrodalga
• Pure Line dizayn
• 80-900 W arası mikrodalga ayarı
• 1500 W gril ayarı
• 23 adet otomatik program
• Popcorn tuşu
• Güncel saat göstergesi
• Aşağı açılır fırın kapağı
• Üstten kumanda

• Solo mikrodalga
• Pure Line dizayn
• 80-900 W arası mikrodalga ayarı
• 800 W gril ayarı
• 17 adet otomatik program
• Güncel saat göstergesi
• Sola açılır kapı
• Sıcak tutma otomatiği
• Yandan kumanda
• 17 adet otomatik program
sayesinde mükemmel çözme ve
pişirme

ANKASTRE ÜSTTEN AÇILIR KAPAK

SOLO MİKRODALGA FIRIN

10.790

4.290
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Buharlı Fırınlar

DG 6200

DG 6401

• Ankastre buharlı fırın
• Sembollü panel
• EasySensor kumanda
• MultiSteam - birden fazla
noktadan buhar püskürtme
• 38 lt. kullanım hacmi
• 4 adet rafta aynı anda besin
pişirebilme
• Otomatik programlar
• Kireçten arındırma
• Buhar azaltma sistemi

• Ankastre buharlı fırın
• Sembollü panel
• DirectSensor kumanda
• Harici buhar üretimi
• MultiSteam - birden fazla
noktadan buhar püskürtme
• 38 lt. kullanım hacmi
• 4 adet rafta aynı anda besin
pişirebilme
• Otomatik programlar
• 20 adede kadar kişisel
programları kaydedebilme
• 7 adet özel program
• Kireçten arındırma
• Çözme, ısıtma, buhar azaltma
sistemi
• Güncel saat göstergesi
• Çalıştırma kilidi
• İçi görülebilir kapak

9.790

15.290
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Solo Buharlı Fırın GourmetStar

Solo
DG 6001
GourmetStar
Buharlı Fırın

Buharla pişirilenler daha
fazla besin içerir
Sağlığınız açısından kazanç
Miele buharlı fırınlar sayesinde harika taze
yemekler hazırlayabilirsiniz. Buharlı fırınlar
yoğun doğal lezzetli yemeklerin yanı sıra,
büyük ölçüde önemli vitamin, mineral ve
nadir bulunan kimyasal maddeler içerir. Bilimsel araştırmalar buharlı pişirme işleminin
sıradan pişirme yöntemlerine karşın büyük
avantajlar sunduğunu göstermektedir.
Buharda pişirilen gıdalar suda pişirilenlere kıyasla % 50 daha fazla vitamin içerir.
Buharda pişirme mükemmel yemek kalitesi
sunar ve önemli ölçüde besin içerir ve sağlıklı beslenmeye katkıda bulunur.
Buharlı pişirmenin sağlıklı olmasının
sebebi
Daha çok lezzet, daha çok besin: Miele
buharlı fırında pişen yemekler çok lezzetlidir.
Yemeklerin yoğun katıksız gerçek lezzeti ve
doğal rengi heyecan yaratır. Buharlı pişirme
ilkesi çok basittir. Buhar yemeğe dört bir
taraftan uygulanır. Ani sıcaklık değişimi
pişirme müddeti olmaksızın hızlı bir pişirme
süreci sağlar. Gıda su içinde değildir ve bu
nedenle posası çıkmaz - Lezzeti ve dokusu
aynı kalır. Preparatın yumuşak doğası
sayesinde buharlı pişirme yumuşak sebze,
balık, et ve patates gibi hassas gıdalar için
idealdir.

24

DG 6001 GourmetStar
• Solo buharlı fırın
• Sembollü panel
• EasySensor sembollü kumanda
• Harici buhar üretimi
• 24 lt. kullanım hacmi
• 3 adet rafta aynı anda besin
pişirebilme
• Kireçten arındırma

4.490

Kombi Buharlı Fırınlar

DGC 6800
• PureLine dizayn
• MTouch kumanda
• Harici buhar üretimi
• Aynı anda birden fazla noktadan
buhar püskürtme - MultiSteam
• 16 program
• Otomatik programlar
• 10 adet özel program
• 20 adede kadar kişisel program
kaydedebilme
• 4 adet rafta aynı anda besin
pişirebilme
• 48 lt. iç hacim
• PerfectClean iç pişirme bölümü
• İçi görülebilir kapak
• Özel otomatik temizleme
programları
• Buhar azaltma sistemi
• Enerji sınıfı A
• Asansörlü kapak arkasında su
tankı
• Polyphonic sinyal tonları

29.690

DGC 6860 XL
• PureLine dizayn
• M-Touch kumanda
• Harici buhar üretimi
• Aynı anda birden fazla noktadan
buhar püskürtme- MultiSteam
• 16 program
• Otomatik programlar
• 10 adet özel program
• 20 adede kadar kişisel program
kaydedebilme
• 4 adet rafta aynı anda besin
pişirebilme
• 68 lt. iç hacim
• PerfectClean pişirme bölümü
• Fırın kapağı içi görülebilir
• Özel otomatik temizleme
programları
• Buhar azaltma sistemi
• Asansörlü kumanda paneli
arkasında su tankı
• Kablosuz besin termometresi
• Polyphonic sinyal tonları

38.890

25

Kompakt Mikrodalgalı Buharlı Fırın
Buhar fonksiyonu, pişirme ve ısıtma aynı cihazda. Dilediğiniz menüyü istediğiniz gibi hazırlayabilriisiniz.
Mutfağın kalbi olan fırının yanına genellikle sadece bir ek pişirme ünitesi ilave edilir. Buharlı fırın veya
mikrodalgalı fırın. Şimdi her iki özellik de sadece bir cihazda mevcut.
Günlük hayatta çok kısa sürede bir fincan kakaolu sütü ısıtmak, Popcorn fonksiyonu ile sinema keyfini patlamış mısır
ile çıkartmak önemli ihtiyaçlarımızdan bir kaçı. Bu yüzden pratikliği ve hızı nedeniyle mikrodalgalı fırınlar hayatımızın ve
mutfaklarımızın vazgeçilmezi olmuştur. Ancak son yıllarda gelişen beslenme trendlerinde balık, et, sebze ağırlıklı sağlıklı
ve leziz menüler hazırlamak Miele buharlı fırınlarla renkleri, vitamin değerleri değişim göstermeden farklı tatları bir arada
hazırlayabilmek önem kazanmıştır.
Şimdi Miele bu iki önemli özelliği bir cihazda sunuyor. İster mikrodalga fonksiyonu ile saniyeler içinde ısıtma fonksiyonunu
kullanın, isterseniz sağlıklı leziz buharda pişirme fonksiyonu ile muhteşem menüler hazırlayın.
Elektronik ısı ayarı, zamanlama fonksiyonu, Quick mikrodalga fonksiyonu, LED aydınlatma, 3 farklı rafta aynı anda buharlı
fırın özelliği ile kokuları birbirine karışmadan yemek pişirme kompakt mikrodalgalı buharlı fırın özelliklerinden bir kaçı sadece.

DGM 6401

DGM 6800

• DirectSensör kumanda
• 1000 W mikrodalga gücü
• Çözme
• Isıtma
• Buharla pişirme programı
• Aynı anda birden fazla noktadan
buhar püskürtme - MultiSteam
• Otomatik programlar
• 20 adede kadar kişisel program
kaydedebilme
• Sıcak tutma
• 3 adet rafta aynı anda besin
pişirebilme
• Sıcak tutma
• 40 lt. iç hacim
• PopCorn tuşu
• Hızlı mikrodalga
• Otomatik kireç arındırma

• M-Touch kumanda
• 1000 W mikrodalga gücü
• Çözme
• Isıtma
• Buharla pişirme programı
• Harici buhar üretimi
• Aynı anda birden fazla noktadan
buhar püskürtme - MultiSteam
• 150’den fazla otomatik program
• 20 adede kadar kişisel program
kaydedebilme
• Sıcak tutma, özel programlar
• Aynı anda 3 rafta birden yemek
pişirebilme
• 40 lt. iç hacim
• Popcorn tuşu
• Sıcak tutma
• Menü pişirme
• Hızlı mikrodalga
• Otomatik kireçten arındırma

16.090
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30.490

Fırın Aksesuarları

DGG 3 Deliksiz
Buharlı Pişirme Kabı

DGG 9 Deliksiz
Buharlı Pişirme Kabı

DGGL 6 Delikli
Buharlı Pişirme Kabı

• Hacim: 4,0 lt, kapasite: 3,1 lt
• GxDxY: 325x265x65 mm
• Çelik üst yüzey, duvar kalınlığı
0.6 mm

• Hacim: 5,7 lt, kapasite: 4,2 lt
• G DxY: 325x176x150 mm
• Çelik üst yüzey, duvar kalınlığı
0.6 mm

• Hacim: 4,0 l, kapasite: 2,8 l
• GxDxY: 325x176x100 mm
• Çelik üst yüzey, duvar kalınlığı
0.6 mm

170

HBD 60-22
• HUB 61-22, HUB 62-22 ve
HUB 5000-M için çelik kapak

630

195

DGSB 1 Kesme Tahtası
& 2 Buharlı Pişirme Kabı
• 2 buharlı pişirme kabı dahil:
DGGL8 ve damlama tepsisi
• 2 sürme düzeyiyle, örn. buharlı
pişirme kabı ve çoklu kızartıcı için
• Kaymaz silikon ayaklı yağlı kayın
ağacı
• Geniş, kolay temizlenebilen su yolu

1.010

230

HFC 50 FlexiClip
• 60 cm eninde 56 lt.
• H 2000 serisine uygun sürgülü ray
sistemi tek raf

660

HBD 60-35

HFC 71 FlexiClip

• HUB 61-35, HUB 62-35 ve
HUB 5000-XL için çelik kapak

• 60 cm eninde 76 lt.
• H 2000/H 6000 serisine uygun
sürgülü ray sistemi
• PerfectClean donanım
• Tek raf

920

1.060

HFC 72 FlexiClip

HUB 5000 M

HFC 92 FlexiClip

HUB 5001 M

• 60 cm eninde 76 lt
• H 2000/H 6000 serisine uygun
sürgülü ray sistemi
• Pirolize dayanıklı
• Tek raf

• Alüminyum döküm yapışmaz
gurme kabı
• H 5000/H 6000 serisi ve DGC
6000 XL/XXL modelleri ile kullanım
• GxDxY: 44.8x26.8x8.7 cm.

• 90 cm eninde H 6000 serisine
uygun sürgülü ray sistemi
• Pirolize dayanıklı
• Tek raf

• Alüminyum döküm yapışmaz
gurme kabı
• H 5000/H 6000 serisi ve DGC
6000 XL/XXL modelleri ile kullanım
• İndüksiyonlu ocaklarla uyumlu
• GxDxY: 44.8x26.8x8.7 cm.

1.150

1.090

1.320

1.590

HUB 5001 XL
• Alüminyum döküm yapışmaz
gurme kabı
• H 5000/H 6000 serisi ve DGC
6000 XL/XXL modelleri ile kullanım
• GxDxY: 44.8x38.6x8.7 cm.

1.990
27

Opsiyonel Özel Kulplar

DS 6000 Vitro

DS 6000 Nature

BRSW/OBSW/HVBR
• Tüm ürünlere uyumlu kulp

BRS/HVBR
• Tüm ürünlere uyumlu kulp

1.310

DS 6000 Gold

DS 6000 Classic

BRSW/OBSW/HVBR
• Tüm ürünlere uyumlu kulp

• Tüm ürünlere uyumlu beyaz,
kahverengi, siyah, parlak krom ve
çelik kulp

1.310
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1.310

990

Ankastre Kahve Makineleri

CVA 6401 ANKASTRE

CVA 6805 ANKASTRE

• Ankastre model çekirdek sistemi
• PureLine dizayn
• DirectControl kumanda, sembollü
panel
• Espresso, double espresso, kahve,
double kahve, büyük kahve, double
büyük kahve, cappucino, double
cappucino, sıcak süt, double sıcak
süt, süt köpüğü, Latte Macchiato,
double Latte Macchiato, ardarda
3-8 adet fincan arası kahve alabilme
programları
• OneTouch for Two - Tek tuş ile iki
kişilik prosiyon programı
• Toz kahve hazırlayabilme
• 10 adet kişisel profil programlama
• Saat ve tarih göstergesi
• Ayarlanır açma/kapama süresi
• Özel temizleme programları
• 500 gr. çekirdek kahve kapasitesi
• Şeffaf süt kabı

• Ankastre model çekirdek sistemi
• PureLine dizayn
• MTouch kumanda
• Opsiyonel su bağlama imkanı
• Espresso, double espresso, kahve,
double kahve, büyük kahve, double
büyük kahve, cappucino, double
cappucino, sıcak süt, double sıcak
süt, süt köpüğü, Latte Macchiato,
double Latte Macchiato, ardarda
3-8 adet fincan arası kahve alabilme
programları
• OneTouch for Two - Tek tuş ile iki
kişilik prosiyon programı
• CupSensor - fincan boyu tanıma
• Toz kahve hazırlayabilme
• 10 adet kişisel profil programlama
• Saat ve tarih göstergesi
• Ayarlanır açma/kapama süresi
• Özel temizleme programları
• 500 gr. çekirdek kahve kapasitesi,
şeffaf süt kabı
• Polyphonic sinyal uyarı tonları

24.990

OneTouch for Two
OneTouch for Two fonksiyonu aynı anda iki
bardak Latte Macchiato, iki fincan Cappuccino
ve Espresso hazırlayabilmenizi sağlar.

33.390

EasyClick süt kabı yerleştirme
Yenilikçi ve Miele'ye özel: Süt
kabı çok kolay bir şekilde cihazın önünde
yerini alır. Yerleştirmek ve çıkartmak çok
kolaydır.
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Solo Kahve Makineleri

CM 6150 SOLO

CM 6350 SOLO

CM 7500 SOLO

• Kahve tutkunları için mükemmel
süt köpüğü: Cappuccinatore,
mükemmel sonuç ve enfes kahve
aroması: Aromatik Sistem
• One Touch for Two 2 kişilik kahve
çeşidinin tam otomatik şekilde
hazırlanması
• Espresso, Cappucino, Latte
Macchiato, sıcak süt, toz kahve
haznesi
• Temizleme programı
• Kişisel ayarlar
• Yüksekliği ayarlanabilir akıtma
musluğu
• Kahve potu fonksiyonu

• One Touch for Two Kahve
tutkunları için mükemmel süt
köpüğü: Cappuccinatore,
mükemmel sonuç ve enfes kahve
aroması: Aromatik Sistem
• 2 kişilik kahve çeşidinin tam
otomatik şekilde hazırlanması
• Espresso, Cappucino, Latte
Macchiato, sıcak süt, sıcak su,
toz kahve haznesi
• Temizleme programı
• Kişisel ayarlar, yüksekliği
ayarlanabilir akıtma musluğu
• Kahve potu fonksiyonu
• Üstte fincan ısıtma/sıcak tutma
tablası
• Çelik süt kabı ile birlikte

• One Touch for Two-20 farklı kahve
ve çay çeşitleri hazırlama imkanı
• Kahve tutkunlarına yönelik
mükemmel süt köpüğü için
Cappuccinatore, Aromatik Sistem
• 2 kişilik kahve çeşidinin tam
otomatik şekilde hazırlanması
• Espresso, double espresso, kahve,
double kahve, cappucino, double
cappucino, sıcak süt,
double sıcak süt, süt köpüğü, Latte
Macchiato hazırlama imkanı
• 500 gr. çekirdek kahve kapasitesi
• Üstte fincan sıcak tutma tablası
• Programlanabilir açma-kapama
saati
• Otomatik kireçten arındırma

9.590

Cup Sensor
Mükemmel uyum: Fincan
sensörü, fincanın yüksekliğini
algılayarak maksimum lezzet ve aroma
için kahve akıtma musluğunun en doğru
pozisyonda durmasını sağlar.
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10.590

19.790

Kahve ve Çay özelliği
20 farklı çay ve kahve çeşidini
otomatik olarak hazırlar.

ComfortDoor* - Patentli tam
açılabilir kapak sistemi
Kolay erişim: Çekirdek, su ve
kahve atığı kaplarına çok rahat ulaşım imkanı.

CM 5300

CM 5500

• Kahve tutkunları için mükemmel
süt köpüğü: Cappuccinatore,
mükemmel sonuç ve enfes kahve
aroması: Aromatik Sistem
• One Touch for Two 2 kişilik kahve
çeşidinin tam otomatik şekilde
hazırlanması
• Espresso, Cappucino, Latte
Macchiato, sıcak süt, toz kahve
haznesi
• Temizleme programı
• Kişisel ayarlar
• Yüksekliği ayarlanabilir akıtma
musluğu
• Kahve potu fonksiyonu

• One Touch for Two Kahve
tutkunları için mükemmel süt
köpüğü: Cappuccinatore,
mükemmel sonuç ve enfes kahve
aroması: Aromatik Sistem
• 2 kişilik kahve çeşidinin tam
otomatik şekilde hazırlanması
• Espresso, Cappucino, Latte
Macchiato, sıcak süt, sıcak su,
toz kahve haznesi
• Temizleme programı
• Kişisel ayarlar, yüksekliği
ayarlanabilir akıtma musluğu
• Kahve potu fonksiyonu
• Üstte fincan ısıtma/sıcak tutma
tablası

5.390

6.290
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Ankastre vakum çekmecesi.
SousVide tekniği ile eşsiz pişirme sistemi.

SOUS VIDE PİŞİRME YÖNTEMİ
Profesyonel aşçılar ayarında pişirme
yapmayı sağlayan bu yöntem ile
Miele buharlı fırınlardki düşük ve
sabit ısı sayesinde Miele vakum
çekmecelerinde vakumlanan
besinler, formlarını, mineral
ve vitaminlerini kaybetmeden
hazırlanabilir. Vakum çekmeceleri
ile et, balık, sebze veya meyveler
SousVide pişirme yöntemi için en
uygun şekilde hazır hale getirilir.

EVS 6114

EVS 6214

• Ankastre vakum çekmecesi
• Besin maddelerin vakumlanması ve
SousVide tekniği ile buharda fırında
pişirilmesi için eşsiz sistem
• Hassas ve marine edilmiş besinlerin
uzun süre saklanabilmesi
• Kulpsuz PureLine dizayn
• Dokunmatik sensörlü kumanda
• Çelik vakum haznesi
• 3 farklı vakumlama kademesi
• 14 cm.

• Ankastre vakum çekmecesi
• Besin maddelerin vakumlanması ve
SousVide tekniği ile buharda fırında
pişirilmesi için eşsiz sistem
• Hassas ve marine edilmiş besinlerin
uzun süre saklanabilmesi
• Kulpsuz PureLine dizayn
• Dokunmatik sensörlü kumanda
• Çelik vakum haznesi
• 3 farklı vakumlama kademesi
• 14 cm.

17.990
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17.990

Tabak Isıtma Çekmeceleri

ESW 6114

ESW 6214

• Isıtma ve sıcak tutma çekmecesi
• Kulpsuz PureLine dizayn
• Dokunmatik sensörlü kumanda
• Düşük ısıda pişirme
• Her program için ısı önerisi
• Turbo sistem
• Kapanma otomatiği
• Soğuk ön cephe
• Silikon kaymaz taban
• 14 cm

• Isıtma ve sıcak tutma çekmecesi
• Kulpsuz PureLine dizayn
• Dokunmatik sensörlü kumanda
• Düşük ısıda pişirme
• Her program için ısı önerisi
• Turbo sistem
• Kapanma otomatiği
• Soğuk ön cephe
• Silikon kaymaz taban
• 14 cm

7.690

7.690

ESW 6229
• Isıtma ve sıcak tutma çekmecesi
• PureLine dizayn
• Dokunmatik sensörlü kumanda
• Düşük ısıda pişirme
• Her program için ısı önerisi
• Turbo sistem
• Kapanma otomatiği
• Soğuk ön cephe
• Amortisörlü kapı
• Silikon kaymaz taban
• 29 cm

8.690
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Herhangi bir ocak veya fırın alana,
seçeceği davlumbaz modelinde

%40 indirim!

İndirim kampanyası tüm davlumbaz
modelerinde geçerlidir.

DA 6998 W PEARL

DA 6698 W

• 90 cm. özel eğimli davlumbaz
• Baca bağlantısız kullanım
• 3 adet güç kademesi
• Yoğun kademe
• Baca bağlantısız kullanım
• Miele WiFi Conn@ct
• ECO Motor
• DADC 6000 ile baca bağlantılı
kullanım imkanı
• Max:620m3/h, 64 dB
• A+ Enerji Sınıfı

• 90 cm. duvar tipi davlumbaz
• Opsiyonel aksesuarlala baca
bağlantısız kullanım
• Con@ctivity 2.0 özelliği
• Miele WiFi Conn@ct
• ECO Motor
• Max:640m3/h, 63 dB
• A++ Enerji Sınıfı

22.590

17.890

DADC 6000
DA 6998 W Pearl baca bağlantılı
kullanım için beyaz baca

1.040
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CLST: ÇELİK / BRWS: BEYAZ / OBSW: SİYAH / HVBR: KAHVERENGİ

Duvar Tipi Davlumbazlar

DA 4228 W

DA 5798 W

• 120 cm, çelik duvar tipi davlumbaz
• Tuşlu LED li kumanda
• 3 güç kademesi ve yoğun kademe
• Sadece baca bağlantılı kullanım
• Con@ctivity 2.0 özelliği
• Miele WiFi Conn@ct
• Max. 630m3/h, 64dB
• A++ Enerji Sınıfı

• 90cm , çelik cam kombinasyonu
• Tuşlu LED li kumanda
• 3 güç kademesi ve yoğun kademe
• Baca bağlantılı veya özel
aksesuarlar ile baca bağlantısız
kullanım imkanı
• ECO Motor
• Con@ctivity 2.0 özelliği
• Miele WiFi Conn@ct
• Max. 600m3/h, 63dB
• A++ Enerji Sınıfı

12.890

10.890

PUR 98 W

PUR 68 W

• 90 cm çelik davlumbaz
• 3 adet güç kademesi
• Yoğun kademe
• Baca bağlantılı veya özel aksesuarlar
ile baca bağlantısız kullanım
• Max: 650m3/h, 67dB
• A Enerji Sınıfı

• 60 cm çelik davlumbaz
• 3 adet güç kademesi
• Yoğun kademe
• Baca bağlantılı veya özel aksesuarlar
ile baca bağlantısız kullanım
• Max: 650m3/h, 67dB
• A Enerji Sınıfı

7.890

DA 399-7 W
• 90 cm
• Çelik
• 3 güç kademesi ve yoğun kademe
• Baca bağlantılı veya özel aksesuar
ile baca bağlantısız kullanım
• Max. 500 m3/h, 61 dB
• C Enerji Sınıfı

6.890

6.990

DA 396-7 W
• 60 cm
• Çelik
• 3 güç kademesi ve yoğun kademe
• Baca bağlantılı veya özel aksesuar
ile baca bağlantısız kullanım
• Max. 500 m3/h, 61 dB
• C Enerji Sınıfı

4.490
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DA 6066 BLACK WING

DA 6066 WHITE WING

• 60 cm.
• Çelik siyah cam kombinasyonu
• 3 güç kademesi ve yoğun kademe
• Baca bağlantılı veya özel aksesuar
ile baca bağlantısız kullanım
• Max.650m3/h, 66dB
• B Enerji Sınıfı

• 60 cm.
• Çelik beyaz cam kombinasyonu
• 3 güç kademesi ve yoğun kademe
• Baca bağlantılı veya özel aksesuar
ile baca bağlantısız kullanım
• Max.650m3/h, 66dB
• B Enerji Sınıfı

8.190

DA 6096 W BLACK WING

DA 6096 W WHITE WING

• 90 cm. çelik
• Siyah cam kombinasyonu
• 3 güç kademesi ve yoğun kademe
• Baca bağlantısız veya özel aksesuar
DADC 6000 ile baca bağlantılı kullanım
• Max: 650 m3/h, 66 dB
• B Enerji Sınıfı

• 90 cm. çelik
• Beyaz cam kombinasyonu
• 3 güç kademesi ve yoğun kademe
• Baca bağlantısız veya özel aksesuar
DADC 6000 ile baca bağlantılı kullanım
• Max: 650 m3/h, 66 dB
• B Enerji Sınıfı

9.190

*Çekiş ve ses değerleri CECED EN 61591 normuna göre ölçümlenmiştir.
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8.390

9.190

DA 6498 W PURE BLACK

DA 7198 W

• 90 cm. siyah cam kombinasyonu
• 3 güç kademesi ve yoğun kademe
• Baca bağlantısız veya özel aksesuar
DADC 6000 ile baca bağlantılı kullanım
imkanı
• Max: 610 m3/h, 64dB
• Con@ctivity 2.0 özelliği ile ocak ile
uyumlu çalışma
• A++ Enerji sınıfı

• 90 cm. gri 3 katlı cam kombinasyonu
• 3 güç kademesi ve yoğun kademe
• Baca bağlantısız veya özel aksesuar
DADC 7000 ile baca bağlantılı kullanım
imkanı
• Max: 600 m3/h, 61dB
• Con@ctivity 2.0 özelliği ile ocak ile
uyumlu çalışma
• A++ Enerji sınıfı

10.190

10.490

DADC 6000

DADC 7000

DA 6066 W/DA 6096 ve DA 6498 için
çelik teleskopik baca

• DA 7198 W Davlumbaz için teleskopik
baca

1.040

1.090
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Ada Tipi Davlumbazlar

DA 6698 D

DA 6708

• 90 cm. ada tipi davlumbaz
• Opsiyonel aksesuarlarla baca
bağlantısız çalışma imkanı
• ECO Motor
• Miele WiFi Conn@ct
• Con@ctivity 2.0 özelliği ile ocak ile
uyumlu çalışma
• 730 m3/h, 65 dB
• A++ Enerji Sınıfı

• 100 cm genişliğinde ada tipi davlumbaz
• Baca bağlantısız çalışma
• 3 güç kademesi ve yoğun kademe
• Miele WiFi Conn@ct
• Con@ctivity 2.0 özelliği ile ocak ile
uyumlu çalışma
• Dokunmatik kumanda
• Max: 620m3/h, 63 dB
• C Enerji Sınıfı

25.590

CLST: ÇELİK / BRWS: BEYAZ / OBSW: SİYAH / HVBR: KAHVERENGİ
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27.090

PUR 98 D
• 90 cm ada tipi davlumbaz
• 3 adet güç kademesi ve yoğun kademe
• Baca bağlantılı kullanım
• Opsiyonel aksesuarlar ile baca
bağlantısız kullanım imkanı
• Max:650m3/h, 69 dB
• A Enerji Sınıfı

13.290

DA 7006 D AURA

DA 4248 V

• 100 cm, ada davlumbaz
• Sadece baca bağlantısız çalışma sistemi
• Dokunmatik kumanda
• Con@ctivity 2.0 özelliği ile ocak ile
uyumlu çalışma
• Max. 600 m3/h, 70 dB
• D Enerji Sınıfı

• 120 cm, çelik
• Motorlu yükseklik ayarı,
• 3 güç kademesi ve yoğun kademe
• Baca bağlantılı kullanım
• ECO Motor
• Miele WiFi Conn@ct
• Con@ctivity 2.0 özelliği ile ocak ile
uyumlu çalışma
• Max. 675 m3/h, 70 dB
• A+ Enerji Sınıfı

25.590

30.090
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Tavan Aspiratörü

DA 2906 D
• 110 cm tavana gömme aspiratör
• Yıkanabilir çelik veya cam panelli
• Uzaktan kumandalı elektronik güç ayarlı
• 3 kademesi ve yoğun kademe
• 4 X 2 W LED aydınlatmalı
• Baca bağlantılı veya özel aksesuar ile
baca bağlantısız kullanım
• Con@ctivity 2.0 özelliği ile ocak ile
uyumlu çalışma
• Max. 740 m3/h, 69 dB
• A+ Enerji Sınıfı

DRP 2906 CAM/ÇELİK
• DA 2906 ile birlikte kullanılan çelik veya cam
• 4 parça panel
CAM

20.890

Levantar

DA 6890
• 90 cm downdraft tezgah aspiratörü
• Tamamen tezgaha gömülebilir çelik siyah
cam kombinasyonu dizayn
• Baca bağlantılı ve opsiyonel aksesuarlar
ile baca bağlantısız çalışma imkanı
• 3 güç kademesi ve yoğun kademe
• Max: 710m3/h, 69dB
• C Enerji Sınıfı

17.290
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940

ÇELİK

1.070

Sürgülü ve Gömme Aspiratörler

DA 3466

DA 3496

DA 2578

• 60 cm. sürgülü aspiratör
• 3 güç kademesi ve yoğun kademe
• Baca bağlantılı veya özel aksesuar ile
baca bağlantısız kullanım
• Max. 550 m3/h, 64 dB

• 90 cm. sürgülü aspiratör
• 3 güç kademesi ve yoğun kademe
• Baca bağlantılı veya özel aksesuar ile
baca bağlantısız kullanım
• Max. 550 m3/h, 64 dB

• 70 cm. gömme aspiratör
• 3 güç kademesi ve yoğun kademe
• Baca bağlantılı veya özel aksesuar
ile baca bağlantısız kullanım
• Miele WiFi Conn@ct
• Con@ctivity 2.0 özelliği ile ocak ile
uyumlu çalışma
• Max.600m3/h, 67 dB
• A++ Enerji Sınıfı

4.290

6.090

6.090

DA 2360

DA 2390

DA 2518

• 60 cm. gömme aspiratör
• 30 cm derinlikten itibaren tüm üst
dolaplara montaj imkanı
• 3 güç kademesi ve yoğun kademe
• Baca bağlantılı veya özel aksesuar
ile baca bağlantısız kullanım
• Max.600m3/h, 64 dB
• A Enerji Sınıfı

• 90 cm. gömme aspiratör
• 30 cm derinlikten itibaren tüm üst
dolaplara montaj imkanı
• 3 güç kademesi ve yoğun kademe
• Baca bağlantılı veya özel aksesuar ile
baca bağlantısız kullanım
• Max.600 m3/h, 64 dB
• A Enerji Sınıfı

• 110 cm. gömme aspiratör
• 3 güç kademesi ve yoğun kademe
• Baca bağlantılı veya özel aksesuar
ile baca bağlantısız kullanım
• Con@ctivity 2.0 özelliği ile ocak ile
uyumlu çalışma
• Miele WiFi Conn@ct
• Max.600m3/h, 67dB
• A Enerji Sınıfı

5.690

8.190

10.890

DA 3698
• 90 cm. genişliğinde çok ince hatlı motorlu
otomatik çekilebilir gömme aspiratör
• Opsiyonel aksesuarlarla baca bağlantısız
çalışma imkanı
• 3 güç kademesi ve yoğun kademe
• Con@ctivity 2.0 özelliği ile ocak ile uyumlu çalışma
• Miele WiFi Conn@ct
• Max.635m3/h, 63 dB
• A++ Enerji Sınıfı

16.190

41
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Gazlı Çelik Ocaklar

KM 2010 G

KM 2012 G

KM 2032 G

• Çelik, 60 cm.
• 4 adet gazlı pişirme bölümü
• düğmeli kumanda
• GxD: 560x480-490 mm

• Çelik, 60 cm.
• 4 adet gazlı pişirme bölümü
• 1 adedi WOK
• Düğmeli kumanda
• GxD: 560x480-490 mm

• Çelik, 70 cm.
• 4 adet gazlı pişirme bölümü
• 1 adedi WOK
• Düğmeli kumanda
• GxD: 560x480-490 mm

5.090

6.190

KM 2052 G

KM 2356 G

• Çelik, 90 cm
• 5 adet gazlı pişirme bölümü
• 1 adedi WOK
• Düğmeli kumanda
• GxD: 860x480-490 mm

• Çelik, 90 cm
• Tek elle özel ateşleme ve otomatik
söndüğünde tekrar ateşleme
sistemi
• 5 adet gazlı pişirme bölümü
• 1 adedi dual WOK
• Düğmeli kumanda
• GxD: 862x490 mm

9.290

7.090

13.090

GxD: mm tezgah kesim ölçüleridir.
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Cam Seramik Gazlı Ocaklar

KM 3010 G

KM 3034 G

KM 3054 G

• İnce çelik çerçeveli siyah sert cam
• ComfortClean ocak bekleri
• 60 cm. 4 gazlı
• Düğmeli önden kumanda
• GxD: 560-600x490-500 mm

• Cam seramik
• 80 cm. 5 adet gazlı
• 1 adedi WOK
• Düğmeli önden kumanda
• Tekrar ateşleme, çalışma, sıcaklık
ve kalan ısı göstergesi
• Çalıştırma kilidi
• Tek tuş ile kapama
• GxD: 750-780x490-500 mm

• Cam seramik
• 94cm. 5 gözlü
• 4 adet gazlı + 1 adet yanda WOK
• Düğmeli önden kumanda
• Tekrar ateşleme, çalışma, sıcaklık
ve kalan ısı göstergesi
• Çalıştırma kilidi
• Tek tuş ile kapama
• GxD: 916x490-500 mm

6.490
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12.190

12.190

Elektrikli Ocaklar

KM 5600

KM 5613

KM 5607

• Cam seramik
• 58 cm. 4 adet elektrikli HiLight
pişirme bölmesi
• Easy Control kumanda
• Dijital göstergeli 9 güç kademesi
• Kalan ısı göstergeli
• GxD: 560x490 mm

• Cam seramik
• 60 cm. 1 adedi kızartma bölümü
4 adet elektrikli HiLight pişirme
bölmesi
• Easy Control
• Dijital göstergeli 9 güç kademesi
• Önden +/- tuşları ile tüm ocak
gözlerini kumanda
• 9,5 saate kadar pişirme süresi
programlama
• GxD: 600x500 mm

• Cam seramik
• Düz çelik çerçeveli
• 75 cm. 4 adet elektrikli HiLight
pişirme alanı, 1 adedi kızartma
bölmesi, 1 adedi Vario pişirme
bölümü
• Önden +/- tuşları ile tüm ocak
gözlerini kumanda edebilme
• Dijital göstergeli 9 güç kademesi
• Pişirme- kapanma otomatiği
• Kalan ısı göstergesi
• GxD:750 mm x 490 mm

4.390

6.290

KM 6226 Extra Speed

KM 6230 Extra Speed

• Cam seramik düz çelik çerçeveli
• 80,6 cm. 2 adet birbirine köprü
rezistans ile bağlanan kızartma
alanı, 2 adet vario pişirme bölümü,
5 adet HiLight pişirme alanı, 1 adet
ExtraSpeed özelliği
• Direkt plus kumanda
• 9 güç kademesi
• 9 saate kadar programlama
• Kalan ısı kullanımı
• Stop&Go özelliği
• Con@ctivity 2.0 özelliği
• GxD: 780x500 mm

• Cam seramik
• 94 cm. 2 adedi köprü rezistans
ile birbirine bağlanan pişirme
alanı kızartma bölümü, 1 adedi
üçlü,1 adedi Vario pişirme bölümü
5 adet pişirme otomatiğine sahip
HiLight pişirme alanı, orta bölümde
ExtraSpeed özelliği
• Direkt plus kumanda
• Dijital göstergeli 9 güç kademesi
• 9 saate kadar pişirme süresi
programlama
• Pişrime otomatiği
• Kalan ısı göstergeli
• Stop&Go, Con@ctivity 2.0 özelliği
• GxD:916 mm x 500 mm

11.590

6.290

12.390

GxD: mm tezgah kesim ölçüleridir.
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İndüksiyonlu Ocaklar

KM 6115 I

KM 6362-1

KM 6347 I

• Cam seramik
• Düz çerçeveli
• Tamamı pişirme kabı büyüklüğü
tanıma fonksiyonlu ve sıcak tutma
özelliğine sahip 4 gözlü pişirme
alanı
• 1 adedi TwinBooster olmak üzere
Booster özelliğine sahip pişirme
alanları
• Dijital göstergeli 9 güç kademesi
• 9,5 saate kadar pişirme süresi
programlama
• EasyControl kumanda
• Kalan ısı göstergeli
• GxD: 560 x 490 mm

• Cam seramik
• Yan tarafları çerçevesiz dizayna
sahip, 4 adet indüksiyon alanı
• 1 adet PowerFlex, TwinBooster
özelliği
• Düğmeli kolay kumanda
• Dijital göstergeli 9 güç kademesi
• Kalan ısı göstergesi
• Sıcak tutma
• Con@ctivity 2.0 özelliği
• GxD:780x500mm

• Cam seramik, düz çerçeveli
• 4 adet indüksiyon alanı, 1 adet ikili
PowerFlex pişirme alanı, tüm ocak
gözleri Booster özellikli, birçok ocak
gözü TwinBooster özelliğine sahip,
dijital göstergeli 9 güç kademesi
• 99 dakikaya kadar 4 gözde de
pişirme süresi programlayabilme
• EasyControl Plus kumanda
• Kalan ısı göstergesi
• Ayrı Stop&Go özelliği
• Pişirme otomatiği
• Con@ctivity 2.0 özelliği
• GxD: 750 mm x 490 mm

6.890

11.590

13.290

KM 6349 I

KM 6381 Panorama

KM 6388

BRWS*
• Tezgaha tam gömülebilir
indüksiyonlu beyaz ocak, 4 adet
vario ocak gözü
• 1 PowerFlex esnek ocak gözü
• Twinbooster ve sıcak tutma
özelliği
• Emniyet kapatması
• Tüm ocak gözlerinde Booster
özelliği
• Dijital göstergeli 9 güç kademesi
• 90 dak. kadar 4 gözde de pişirme
süresi programlama
• Stop&Go özelliği
• Con@ctivity 2.0 özelliği,
• GxD: 756 mm x 496 mm

• Cam seramik çerçevesiz dizayna
sahip panaroma indüksiyonlu ocak
• İkili iki adet PowerFlex pişime
gözü
• TwinBooster özelliği
• Dijital göstergeli 9 güç kademes
• Pişirme süresi programlayabilme
• Directkumanda, kalan ısı göstergesi
• Stop&Go özeliği, pişirme otomatiği
• Con@ctivity 2.0 özelliği
• GxD:886x386mm

• Cam seramik, ince yüksek çerçeve
• 5 adet indüksiyon alanı, 1 adet ikili
PowerFlex pişirme alanı
• Tüm ocak gözleri Booster özellikli,
birçok ocak gözü TwinBooster
özelliğine sahip
• Dijital göstergeli 9 güç kademesi
• 9 saate kadar 5 gözde de pişirme
süresi programlayabilme
• DirectPlus kumanda
• Kalan ısı göstergesi
• Ayrı Stop&Go özelliğ
• Pişirme otomatiği
• Con@ctivity 2.0 özelliği
• GxD: 916 mm x 500 mm

14.390
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16.690

20.190

Isı Kontrollü Ocaklar

TempControl
Besinleriniz için en doğru
ısı kademesini seçmekte
zorlanıyorsanız Miele TempControl
ısı kontrollü ocaklar tam Size göre!
* Besinler yanmadan pişerek en
mükemmel sonuçlara ulaşmanızı
sağlar.
* Kolay kumanda: Güç kademesi
ayarlamaya gerek kalmadan
kullanım.
* Emniyetli pişirme: Tüm pişirme
süreci için mükemmel, doğru ve
sabit ısı.

KM 6629

KM 6839

• TempControl (ısı kontrolllü)
Cam seramik indüksiyon ocak
• Düz çerçeveli 4 adet indüksiyon
alanı, 1adet ikili PowerFlex pişirme
gözü, 3 adedi TwinBooster olmak
üzere 4 adet Booster özellikli ocak
gözü
• Dijital göstergeli 9 güç kademesi
• Kısa süreli alarm
• Sıcak tutma
• Isıtma
• Stop&Go özelliği
• Pişirme otomatiği
• Recall hafıza fonksiyonu
• Directkumanda
• Con@ctivity2.0 özelliği
• GxD:750x490mm

• TempControl (ısı kontrolllü)
Cam seramik indüksiyon ocak
• Tam gömülebilir tezgaha sıfır dizayn
• 3 adet indüksiyon alanı, 1adet ikili
PowerFlex pişirme gözü, 2 adedi
TwinBooster olmak üzere 3 adet
Booster özellikli ocak gözü
• Dijital göstergeli 9 güç kademesi
• Kısa süreli alarm
• Sıcak tutma
• Isıtma
• Stop&Go özelliği
• Pişirme otomatiği
• Recall hafıza fonksiyonu
• Directkumanda
• Con@ctivity2.0 özelliği
• GxD:730x470mm

17.690

19.890
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SmartLine Kombiset Ocaklar

48

CS 7102 FL

CS 7612 FL

CSDA 7000 FL

• SmartLine 2 gazlı ocak
• Kolay temizlenir cam seramik
• Tek elle ateşleme sistemi
• 40 cm
• Gas&Stop
• GXD: 378x520 mm

• SmartLine PowerFlex
indüksiyonlu ocak
• Kolay temizlenir cam seramik
• SmartSelect özelliği
sayesinde kolay ve rahat
kullanım
• 40 cm
• TwinBooster ile kısa pişrime
süresi
• GXD: 378x520 mm

Tüm SmartLine modelleriyle uyumlu
tezgah üstü aspiratör

8.290

9.990

• Baca bağlantılı veya aksesuar
ile baca bağlantısız çalışma
özelliği
• Kolay temizlenir cam seramik
• SmartSelect özelliği
sayesinde kolay ve rahat
kullanım
• 20 cm
• 10 katmanlı çelik filtre, güçlü
• EcoMotor
• GXD: 222x89 mm

10.490

G

KM 6329

CS 7632 FL

• İndüksiyonlu, 2 adedi
PowerFlex 4 adet pişirme
alanı,
• SmartSelect kumanda ile
konforlu ve rahat kullanım
• TwinBooster ile en kısa
sürede pişirme süresi
• Stop&Go özelliği
• Sıcak tutma, tencere ve
tencere büyüklüğü tanıma
• Con@ctivity 2.0
• GxD: 600x500 mm

• SmartLine indüksiyonlu Tepan
Yaki
• Çelik ve cam ön panelli
• SmartSelect özelliği sayesinde
kolay ve rahat kullanım
• 40 cm
• İndüksiyonlu ısınma sayesinde
kısa sürede pişirme
• GXD: 378x520 mm

12.490

17.390
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TwoinOne

KMDA 7774
• Entegre tezgah üstü
aspitatöre sahip indüksiyonlu ocak
• Verimli filtreleme sistemi-10
katlı çelik metal yağ filtresi
• Kolay temizleme: Bulaşık
makinesinde yıkanabilir
yüksek kaliteye sahip filtre
• Güçlü ECO motor sayesinde
enerji tasarrufu ve sessiz
çalışma
• Con@ctivity 2.0 – Çekiş gücü
kademelerinin otomatik
olarak ayarlanması
• Max: 570m3/h, 75dB
• SmartSelect sayesinde
çok kolay ve konforlu ocak
kumandası
• 2 adet PowerFlex olmak
üzere 4 adet pişirme bölümü
• Max. 7300 W gücünde
• TwinBooster özelliği
• Tencere ve tencere
büyüklüğü tanıma özelliği
• Stop&Go özelliği ile tüm
kademelerin ihtiyaç anında
en düşük seviyeye
düşürülmesi
• Kısa süreli alarm
• Pişirme otomatiği
• Sıcak tutma özelliği

26.090
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Kombiset Ocaklar

CS 1012-1 G

CS 1112 E

CS 1312 BG

CS 1212-1

• Çelik 2 adet gazlı pişirme
bölmesi
• 30 cm.
• Tek elle ateşleme sistemi
• Geri kalan ısı göstergesi
• GxD: 272x500 mm

• LightPrint cam seramik yüzey
• 30 cm.
• 1’i Vario, 2 adet elektrikli
pişirme bölümü
• Geri kalan ısı göstergesi
• GxD: 272x500 mm

• Lav taşlı elektrikli ızgara
• 30 cm.
• 2 adet ayrı ayrı ayarlanabilir
gril bölümü
• Geri kalan ısı göstergesi
• GxD: 272x500 mm

• LightPrint baskılı cam
seramik yüzey
• 30 cm.
• 2 adet indüksiyonlu pişirme
bölümü
• TwinBooster
• GxD: 272x500 mm

7.690

7.290

8.690

CS 1021-1 G

CS 1122 E

CS 1327 Y

CSZL 1000 Ara Çıta

• Çelik WOK ocak
• 38 cm.
• Tek elle ateşleme sistemi
• 1 adet çift çemberli pişirme
bölmesi
• Geri kalan ısı göstergesi
• GxD: 364x500 mm

• LightPrint cam seramik yüzey
• 38 cm.
• 1’i kızartma bölümü olmak
üzere 2 adet elektrikli pişirme
bölümü
• LightPrint baskılı cam
seramik yüzey
• Geri kalan ısı göstergesi
• GxD: 364x500 mm

• Çelik yüzeyli Tepan Yaki Ocak
• 2 adet ayrı ayarlanabilir
pişirme bölümü
• Geri kalan ısı göstergesi
• GxD: 364x500 mm

Kombiset ocakların yanyana
montajı için gerekli ara çıta

8.990

8.990

16.390

9.990
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Miele Buzdolapları ve
Dondurucular
PerfectFresh
Maksimum kalite ve lezzet için uzun koruma PerfectFresh
ile gıdalarınız 3 kat daha uzun süre taze kalır. 0°C ve +3°C
arasındaki ısı alanı, et, balık ve birçok sütlü ürünlerin,
oldukça daha uzun dayanıklılığı için en iyi koşulları sağlar.
Meyve ve sebzeye nem bölmesinin tam dolu halinde, en iyi
sıcaklıkla ve yüksek nem ile optimum iklim sağlanır. Daha
fazla lezzet için besin öğeleri, tat ve kıvam daha uzun süre
korunur.
Perfectfresh Pro
Gıdalar 5 kata kadar daha uzun süre taze kalır. 0 °C ile +3
°C arasında otomatik ayarlanan ısı aralığında et, balık ve
birçok süt ürünü 3 kata kadar daha uzun süre taze kalır.
Hatta çekmecedeki optimize edilmiş nem ayarı sayesinde
meyve ve sebze 5 kata kadar daha uzun süre taze kalır.
Ayrıca mükemmel görüş için parlak bir LED aydınlatması
entegre edilmiştir. Böylece PerfectFresh Pro, Miele’nin en
iyi taze ürün deposudur.
Aktif Karbon
Kokuların sinmesi önlenir
Gıdalar sadece soğuk değil, aynı zamanda kokusuz
bir ortamda muhafaza edilmelidir. Bu, kokusuz şarap
muhafazaları için de geçerlidir. Çözüm: Miele Acive
AirClean Aktif Hava Temizleme filtresi. Yenilikçi aktif madde
kombinasyonu – aktif karbon plus doğal ürün kitosanı soğutma bölümünde koku oluşmasını neredeyse tamamen
önler. Filtre kolay ve hızlı bir şekilde entegre edilebilir ve
derhal kullanılabilir.
FlexiLight
Ayarlanabilir cam tabanı aydınlatması
Yeni LED cam taban aydınlatması FlexiLight sadece göz
kamaştırmayacak şekilde aydınlatmakla kalmaz, aynı
zamanda Miele soğutucu cihazlarınızın içini eşsiz bir
şekilde aydınlatır ve ihtiyaca uygun olarak raflar arasında
yerleştirilebilir. Işık kaynağı yiyecek büyüklüklerinden veya
miktarlarından etkilenmeyecek şekilde ayarlanabilir.
ComfortClean
Bulaşık makinesinde yıkanabilir iç kapak rafı
Miele ComfortClean iç kapak rafları yüksek kaliteli SAN
plastiğinde oluşur ve çizilmelere, kimyasallara, sıcaklıklara
karşı çok dayanıklı ve tamamen şeffaftır. K 10.000,
K20.000 ve K 30.000 serisi buzdolapları iç kapak rafları
bulaşık makinesinde (55 °C’ye kadar) hijyenik bir şekilde
yıkanabilir. Rafları elle silmeye artık gerek yok.
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Ankastre Soğutucu - Dondurucular

K 5122 Ui

F 5122 Ui

K 35272 iD

• Ankastre tezgahaltı soğutucu
• 137 lt.
• YxE: 820x870x600 mm
• A++

• Tezgahaltı dondurucu
• 3 adet dondurucu çekmecesi
• 98 lt.
• YxE: 820x870x600 mm
• A+

• Soğutucu
• LED aydınlatma
• Rahat temizleme
• PerfectFresh
• Dinamik soğutma
• Amortisörlü kapı
• Dokunmatik kumanda
• Soğutucu bölümünde 5 adet raf
• Niş yüksekliği: 140 cm, 231 lt.
soğutma, 59 lt. Perfect Fresh
bölmesi
• YxE: 1397-1413x560-568 mm
• A++

7.690

7.190

8.290

7.790

K 37222 iD

K 37272 iD

• Soğutucu
• LED aydınlatma
• Rahat temizleme
• Dinamik soğutma
• 7 raf
• Hava temizleme filtresi
• Niş yüksekliği: 178 cm, 325 lt.
• YxE: 1772-1788x560-568 mm
• A++

• Soğutucu
• LED aydınlatma
• Rahat temizleme
• Dinamik soğutma
• 6 raf
• Hava temizleme filtresi
• Niş yüksekliği: 178 cm, 301lt.
soğutma, 90 lt. Perfect Fresh
bölmesi
• YxE: 1772-1788x560-568 mm
• A++

10.290
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9.790

12.490

11.990

9.790

9.290

Ankastre Soğutucu - Dondurucular

FNS 35402 i
• No-Frost dondurucu
• Soft Close kapak
• 140 cm niş yüksekliği,
• 157 lt. dondurucu bölümü
• 6 adet çekmece
• YxE: 1.397-1.413x560-570 mm
• A++
• Wifi bağlantılı (sonradan satın
alınabilen aksesuar XKS 3130)

15.690

14.690

FNS 37402 i
• No-Frost dondurucu
• Soft Close kapak
• 178 cm niş yüksekliği,
• 213 lt. dondurucu bölümü
• 8 adet çekmece
• YxE: 1.772-1.788x560-570 mm
• A++
• Wifi bağlantılı (sonradan satın
alınabilen aksesuar XKS 3130)

16.890

15.890
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Ankastre Soğutucu - Dondurucular

KF 37122 iD

KFNS 37432 iD

• Soğutucu dondurucu kombinasyonu
• LED aydınlatma
• Rahat temizleme
• Dinamik soğutma
• Dokunmatik kumanda
• Soğutucu bölümünde 5 adet raf,
1 adet sebze çekmecesi, 2 adet
dondurucu çekmecesi
• Niş yüksekliği: 178 cm, 224 lt
soğutucu
• 57 lt dondurucu bölmesi
• YxE: 1772-1788x560-568 mm
• A++

• Soğutucu dondurucu kombinasyonu
• No-Frost
• FlexiLight aydınlatma
• Rahat temizleme
• Dinamik soğutma
• Amortisörlü kapı
• Dokunmatik kumanda
• Soğutucu bölümünde 2 adedi
aydınlatmalı olmak üzere 3 adet
raf, 1 adet şişe rafı, 1 adet sebze
çekmecesi, 3 adet dondurucu
çekmecesi
• Niş yüksekliği: 178 cm, 193 lt. soğutucu
• 62 lt dondurucu
• YxE: 1772-1788x560-568 mm
• A++
• Wifi bağlantılı (sonradan satın
alınabilen aksesuar XKS 3130)

11.290
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10.790

16.390

15.390

KFN 37682 iD

KFN 37452 iDE

• Soğutucu dondurucu kombinasyonu
• No-Frost
• FlexiLight aydınlatma
• PerfectFresh Pro bölümü
• Rahat temizleme
• Dinamik soğutma
• Amortisörlü kapı
• Dokunmatik kumanda
• Soğutucu bölümünde 2 adedi
aydınlatmalı olmak üzere 3 adet raf,
1 adet şişe rafı, 3 adet dondurucu
çekmecesi
• Niş yüksekliği: 178 cm
• 176 lt. soğutucu
• 62 lt dondurucu
• 67 lt Perfect Fresh bölmesi
• YxE: 1772-1788x560-568 mm
• A++
• Wifi bağlantılı (sonradan satın
alınabilen aksesuar XKS 3130)

• Soğutucu dondurucu kombinasyonu
• No-Frost
• FlexiLight aydınlatma
• Rahat temizleme
• Dinamik soğutma
• Amortisörlü kapı
• Dokunmatik kumanda
• Soğutucu bölümünde 2 adedi
aydınlatmalı olmak üzere 3 adet
raf, 1 adet şişe rafı, 1 adet sebze
çekmecesi
• 2+2 adet dondurucu çekmecesi
• 0,8 kg/24s buz üretimi
• Niş yüksekliği: 178 cm
• 191 lt soğutucu
• 58 lt dondurucu bölmesi
• YxE: 1772-1788x560-568 mm
• A++
• Wifi bağlantılı (sonradan satın
alınabilen aksesuar XKS 3130)

17.490

16.490

18.490

17.490
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MasterCool
Aile boyu konfor
Modern, şık ve konforlu.
MasterCool serisi.
Mastercool, soğutma/dondurma
standardını bir üst boyuta taşıyan
yepyeni bir üründür.
Mükemmel tasarım, geniş hacmin getirdiği konfor, etkileyici
kalite, farklı seçenekler...
MasterCool soğutucu-derin
dondurucu-kombinasyonu, enerji
tüketimindeki tutumluluğu ve
derin dondurucu içinde buzlanmayı
sorun olmaktan çıkartan No-Frost
teknolojisi ile yüksek Miele konforu
sunmaktadır.
MasterCool serisindeki üç cihaz da
ödüllüdür:
F 1472 Vi -Derin Dondurucu
K 1801 Vi -Soğutucu
KWT 1612 Vi -Isı Ayarlı Şarap Dolabı
MasterCool büyük hacimli üst sınıf
cihazlar, Avrupa tasarım ve Amerikan
boy standartlarındadır. Esnek bağlantı olanakları sayesinde birbirleri ile
kombine edilebilir. Sayısız kombinasyon olanakları sonucunda kullanım
alanları ve yiyecekleri saklama
kapasiteleri yükselir.
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K 1801 Vi

K 1901 Vi

• Soğutucu
• 75 cm
• Soğutucu bölümü 446 lt,
• MasterFresh bölümü 124 lt,
• Sağ menteşe,
• YxExD: 212,7x75x61 cm
• A+

• Soğutucu
• 90 cm
• Soğutucu bölümü 564 lt,
• MasterFresh bölümü 154 lt
• Sağ menteşe
• YxExD: 212,7x90x61 cm
• A+

44.890

47.890

KF 1801 / KF 1811 Vi

KF 1901 / KF 1911 Vi

• Soğutucu-dondurucu kombinasyonu
• 75 cm
• Soğutucu bölümü 309 lt,
• MasterFresh bölümü 56 lt
• Dondurucu bölümü 80 lt
• YxExD: 212,7x75x61 cm
• A+

• Soğutucu-dondurucu kombinasyonu
• 90 cm
• Soğutucu bölümü 383 lt
• MasterFresh bölümü 70 lt
• Dondurucu bölümü 105 lt
• YxExD: 212,7x90.2x61 cm
• A+

sağ menteşe

48.890

sol menteşe

sağ menteşe

sol menteşe

49.090
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F 1411 Vi

F 1472 Vi

F 1911 Vi

• Dondurucu
• 45 cm
• 205 lt. sol menteşe
• YxExD: 212.7x44.5x61 cm
• A+

• Dondurucu
• 45 cm
• 192 lt. sol menteşe
• su ve buz pınarı
• YxExD: 212,7x44.5x61 cm
• A+

• Dondurucu
• 90 cm
• 502 lt. sol menteşe
• YxExD: 212,7x90.2x61 cm
• A+

42.290

44.990

49.090

KWT 1612 / 1602 Vi
sol menteşe

sağ menteşe

• Şarap saklama dolabı
• 60 cm
• 365 lt
• 102 şişe
• YxExD: 212,7x59.7x61 cm
•C

69.390
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MasterCool Aksesuarlar

KWT 1602 /
KWT 1612

SIDEBYSIDE ARA ÇITA VE REZİSTANS (Sadece sidebyside kullanım için opsiyonel aksesuardır.)

KSK 1002
(Tüm modeller için)
• İki veya daha fazla cihazın yanyana
montajında gerekli ara rezistans ve
sabitleme parçaları

4.450

ÜST BAZA HAVALANDIRMA (Kapak yönü değiştirilmesi halinde kullanılması gerekli aksesuardır)

KG 1082 W

KG 1092 W

KG 1093 W

K 1801 Vi
• 75 cm soğutucu için üst baza
• Beyaz
• Sol menteşe için

K 1901 Vi
• 90 cm soğutucu için üst baza
• Beyaz
• Sol menteşe için

F 1911 Vi
• 90 cm dondurucu için üst baza
• Beyaz
• Sağ menteşe için

KDV DAHİL PSF

700

870

870
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ÇELİK ALT BAZA HAVALANDIRMASI (Çelik baza tercih edilmesi durumunda opsiyonel aksesuardır)

KG 1380 SS

KWF 1000

KG 1140 SS

F 1801 Vi
• 75 cm genişliğinde soğutucu için
çelik renginde alt baza

(Tüm modeller için)
• Aktif karbon su filtresi (Suyu klordan
arındırır)

F 1411 Vi - F 1472 Vi
• 45 cm genişliğinde dondurucu için
çelik renginde alt baza

1.220

640

1.370

KG 1560 SS

KG 1190 SS

KG 1480 SS

KWT 1612 Vi - KWT 1611 Vi
• 60 cm genişliğinde şarap saklama
dolabı için çelik renginde alt baza

F 1911 Vi
• 90 cm genişliğinde dondurucu için
çelik renginde alt baza

KF 1801 Vi - KF 1811 Vi
• 75 cm soğutucu dondurucu
kombinasyonu için çelik renginde
alt baza

1.370

1.520

KG 1390 SS

KG 1490 SS

F 1901 Vi
• 90 cm genişliğinde soğutucu için
çelik renginde alt baza

KF 1901 Vi - KF 1911 Vi
• 90 cm genişliğinde soğutucu
dondurucu kombinasyonu için çelik
renginde alt baza

1.520

1.520

1.520

Çelik Kapak

KFP 3023/1483 SS ALT
KF 1801 Vi - KF 1811 Vi
• 75 cm soğutucu dondurucu
kombinasyonu için alt çelik kapak

3.540
KFP 3013/1481 SS ALT
KF 1801 Vi - KF 1811 Vi
• 75 cm soğutucu dondurucu
kombinasyonu için üst çelik kapak

5.180

KFP 3623/1493 SS ALT
KF 1901 Vi - KF 1911 Vi
• Soğutucu dondurucu kombinasyonu
için alt çelik kapak

3.540
KFP 3613/1491 SS ALT
KF 1901 Vi - KF 1911 Vi
• Soğutucu dondurucu kombinasyonu
için üst çelik kapak

5.040

KFP 1803/1140 SS
F 1411 Vi
• 45 cm genişliğinde dondurucu için
çelik ön kapak

4.630
KFP 3003/1080 SS
K 1801 Vi
• 75 cm genişliğinde soğutucu için
çelik kapak

6.280

KFP 1813/1240 SS

KFP 3603/1090 SS

KFP 2403/1060 SS ALT

F 1471 Vi - F 1472 Vi
• 45 cm genişliğinde su pınarlı
dondurucu için çelik ön kapak

K 1901 Vi - F 1911 Vi
• 90 cm genişliğinde soğutucu veya
dondurucu için çelik kapak

KWT 1612 Vi - KWT 1602 Vi
• Şarap dolabı için çelik kapak

6.550
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6.690

6.960

Solo Soğutucu ve Dondurucular

KFN 14827 SD ED

K 14820 SD ED/CS

• Çelik gövdeli
• Çift kapılı soğutucu-dondurucu
kombinasyonu
• Yönü değiştirilebilir kapı
• Özel metal
• EasyOpen kulp
• Buz hazırlayıcı; sensörlü
TouchControl panel, PerfectFresh
bölümü 155 lt
• 4-Yıldızlı No-Frost dondurucu
bölümü 117 lt
• Soğutucu bölümü 155 lt
• K 14820 SD ED soğutucu ile ‘side
by side’ kullanım imkanı
• YxExD: 185x60x63 cm
• A++

• Tek kapılı çelik gövdeli soğutucu
• Yönü değiştirilebilir kapı
• Özel metal EasyOpen kulp
• DynaCool süper soğutma otomatiği;
sensörlü TouchControl panel
• Toplam 384 lt
• KFN 14827 SD ED dondurucu/
soğutucu kombinasyonu ile side by
side kullanım imkanı
• YxExD:185x60x63 cm
• A++

20.490

18.990

10.490

9.490

KFN 15842 SD ED/CS

KFN 15943 SD ED/CS

• Çelik gövdeli
• Çift kapılı soğutucu dondurucu
kombinasyonu
• Yönü değiştirilebilir kapı
• Özel metal EasyOpen kulp
• EasyOpen kulp
• Sensörlü TouchControl panel
• DynaCool soğutucu bölümü, 331 lt
• 4-Yıldızlı No-Frost dondurucu
bölümü, 82 lt
• YxExD: 186x75x63 cm

• Çelik gövdeli
• Çift kapılı model
• Metal EasyOpen kulp
• Yönü değiştirilebilir kapı
• Sensörlü TouchControl panel
• DynaCool soğutucu bölümü 338 lt
• Altta 4 Yıldızlı No-Frost dondurucu
bölümü 115 lt
• YxExD: 202x75x63 cm
• A++

17.790

16.790

18.690

17.690
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K 20000 Serisi Buzdolapları
PerfectFresh
PerfectFresh özellikli Miele
buzdolapları ile daha az market
ihtiyacı! Meyve ve sebzeleriniz için
nemli, şarküteri ürünleri için sağladığı
kuru ortam yiyeceklerinizi 3 kat daha
uzun süre taze kalır
Perfectfresh Pro
Çekmecelerdeki nem ayarı
sayesinde sebze ve meyveler 5 kat
daha uzun süre taze kalabiliyor.
Böylece PerfectFresh Pro, Miele’nin
en iyi taze ürün deposudur.
MieleActiveAirClean
MieleActiveAirClean filtre ile yoğun
kokulu gıdalarınızı rahatsızlık
vermeden uzun saklayabilirsiniz,
Filtrenin özel karbon formülü ile
soğutma bölümünde koku oluşmaz.
XL iç hacim: Miele buzdolapları, XL
iç hacimleri ile besinleri depolamada
daha fazla alan sağlarlar. Soğutucu
bölümündeki derinlik, dondurucu ve
PerfectFresh bölümündeki genişlik
yüklü miktardaki mutfak alışverişini
çok daha konforlu hale getirir.
Click2Open: Click2Open özellikli
Miele buzdolapları soğutucu
bölümünde oluşan basınca rağmen
kapının çok rahat ve kolay bir şekilde
açılmasını sağlar.
BlackBoard Edition: Blackboard
edition (kara tahta efektli cam yüzey)
özelliğine sahip buzdolaplarına
tebeşir veya tahta kalemleri ile not
alabilirsiniz. Bu şekilde mutfağınızın
en gözalıcı noktasını mesaj ve iletişim
merkezi haline getirebilirsiniz.
Tatil modu: Tatil zamanı soğutucu
kısmını komple kapatmak
istemediğinizde tatil modu devreye
alınır. Bu sayede besinler saklanırken
elektrik sarfiyatı minimuma indirilir.
Party modu: Bu özellik ile büyük
miktardaki çok çabuk soğutmak
gereken besinleri, içecekleri hızlı bir
şekilde soğutur ve kullanıma hazır
hale getirebilirsiniz.
Dondurucu Bölümü Aydınlatması:
Parlak LED aydınlatma sayesinde
dondurucu bölümünde bulunan
çekmeceler aynı üst soğutucu
bölümünde olduğu gibi açıldığında
her zaman aydınlık. Böylece da
dondurucu çekmecelerde bulunan
donmuş gıdalarınıza kolayca
ulaşabilir arama zahmetinden
kurtulmuş olursunuz.
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KFN 29132 D ED

KFN 29283 D BB

KFN 29683 D BRWS

• Solo çelik geniş hacimli
• Soğutucu dondurucu kombinasyonu
• LED aydınlatma
• NoFrost sistem
• Yönü değişebilir kapı
• 269 lt. soğutucu bölümü
• 4 yıldızlı 87 lt. dondurucu bölümü
• 3 adet dondurucu çekmecesi
• Özel tatil modu
• YxExD: 201x60x62,5 cm
• A++

• Solo siyah Blackboard edition (kara
tahta kapaklı) XL geniş hacimli
• Soğutucu dondurucu kombinasyonu
• PerfectFresh ile sebze meyve ve
şarküteri ürünlerinin 3 kat daha uzun
süre saklanması
• NoFrost sistem
• Yönü değişebilir kapı
• 97lt. PerfectFresh bölümü
• 242 lt. soğutucu bölümü
• 4 yıldızlı 101 lt. dondurucu bölümü
• 3 adet dondurucu çekmecesi
• Özel tatil modu
• YxExD: 201x60x68,5 cm
• A+++

• Solo siyah ve beyaz cam kapaklı XL
geniş hacimli
• Soğutucu dondurucu kombinasyonu
• PerfectFreshPro ile sebze meyve ve
şarküteri ürünlerinin 5 kat daha uzun
süre saklanması
• NoFrost sistem
• Yönü değişebilir kapı
• FlexiLight özel raf aydınlatma sistemi
• 97lt. PerfectFresh bölümü
• 242 lt. soğutucu bölümü
• 4 yıldızlı 101 lt. dondurucu bölümü
• 3 adet dondurucu çekmecesi
• Özel tatil modu
• YxExD: 201x60x68,5 cm
• A+++

6.690

6.190

13.290

12.790

19.090

18.090

K 28202 D EDT/CS

FN 28262 D EDT/CS

• Solo çelik tek kapaklı soğutucu
• Yönü değiştirilebilir kapı
• TouchControl panel
• 381 lt. soğutucu bölümü
• 5 adet raf
• YxExD: 185x60x67,5 cm
• FN 28262 ile sidebyside kullanım imkanı

• Solo çelik tek kapaklı dondurucu
• yönü değiştirilebilir kapı
• TouchControl panel
• 381 lt. soğutucu bölümü
• 5 adet raf
• YxExD: 185x60x67,5 cm
• K 28202 ile sidebyside kullanım imkanı

7.690

7.190

7.690

7.190

KSK 202
Ara çıta

1.110

K 28202 D EDT/CS - FN 28262 D EDT/CS
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Şarap Saklama Dolapları

KWT 6321 UG
• Tezgahaltı ankastre şarap dolabı
• Amortisörlü kapak
• Entegre kulp 34 şişe kapasitesi
• UV filtreli cam kapı
• 2 farklı ısı derece ayarı
• 94 lt hacim
• 820-870 mm niş yüksekliği

18.490

17.490

KWT 6834 SGS
• Max. 178 adet şişe kapasitesi
• Amortisörlü kapak
• Toplam 502 litre kullanım imkanı
• 3 farklı bağımsız +5 - +20 derece
arası ısı ayarı
• LED aydınlatmalı
• UV filtreli cam kapı
• 10 adedi hareketli toplam 13 ahşap
raf ve bardak tutcucu
• Özel aksesuar kutusu
• Özel ahşap raf ve somelier sunum seti
• YxExD: 1920x700x745 mm

34.090
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33.090

KWT 6322 UG
• Tezgahaltı ankastre şarap dolabı
• Kulpsuz dizayn
• PushtoOpen kapı sistemi
• TouchControl kumanda
• Esnek ahşap raf sistemi
• 34 şişe kapasitesi
• UV filtreli cam kapı
• 2 farklı ısı derece ayarı
• 94 lt hacim
• 820-870 mm niş yüksekliği

23.090

22.090
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Bulaşık Makineleri

Patentli 3D-Çatal bıçak kaşık
çekmecesi
Değişkenlik akıllı ve esnek 3D + çatal bıçak
kaşık çekmece programında yer almaktadır.
Esnek ayar özelliği ile her bulaşık çeşidi
durumuna uyumludur. Ortada bulunan
katlanabilir bölmede servis takımları, kepçe,
şef bıçağı gibi büyük malzemeler için daha
fazla yer sağlanmaktadır. Ayarlanabilen yan
kısımlar ise üst sepette uzun saplı bardakların rahatça yerleştirilebilir.

Knock2Open
Büyü değil, Miele: Knock2open bulaşık
makinelerini büyülü bir deneyim haline
getiriyor ve kulpsuz mutfak tasarımları için
mükemmel çözümler sunuyor. Tam entegre
Miele bulaşık makinelerinin ön cephesine iki
kez vurduğunuzda akıllı açılma mekanizması
sayesinde kapak yaklaşık 10 cm tam otomatik olarak açılır.

Brilliant Light
Otomatik olarak kumanda edilir: Dört LED,
tüm iç alanı mükemmel bir ışıkla aydınlatır.

QuickPowerWash
Rakipsiz ikili: Yeni 58 dakikalık Quick
PowerWash programda hassas ayarlanmış
UltraTabs tablet deterjanlarla normal kirli
bulaşıkların gerek temizlik ve gerekse kurutma performansında mükemmel sonuçlara
ulaşılmaktadır. Tabii ki sonuç: Temizleme
performansı A1).

Perfect GlassCare Bardak koruma
Dikkatli ve yumuşak: Bu teknoloji, bardaklarınızın dikkatli şekilde temizlenmesini sağlar.

Yeni Miele Sepet Donanımı
Yeni sepet tasarımı en ince ayrıntısına kadar
mükemmel düşünülmüş eşsiz çözümler
sunmaktadır. Optimum temizlik için her
bir bulaşık en doğru yerde ve pozisyonda
durmalıdır. FlexCare bardak
tutucu bölmesinde bulunan entegre silikon
yastıklar bardakların maksimum düzeyde
korunmasını sağlamaktadır.

EcoTech ısı tankı:
EcoTech ısı tankı sayesinde % 20 oranında
enerji tasarrufu: Suyun ısıtılması için gerekli
enerji tüketimi büyük oranda azaltılmıştır.

FlexCare Bardak Tutucu
Uzun saplı bardaklar ve fincanların sağlam
ve hassas bir biçimde yerleştirilebilmesi için
entegre edilmiş silikon yastıklar FlexCare
bardak tutucuda hassas bardakların sağlam
şekilde tutulmasını sağlar.

FlexAssist İşaretleri
Görsel destek: Bulaşık sepetinin ihtiyaca
yönelik donanımı için hareketli elemanların
renk yardımıyla ayrıştıırlmasını destekler.
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Ankastre Bulaşık Makineleri

G 4203 i Active

G 4203 SCi Active

• Ankastre bulaşık makinesi
• ECO/Otomatik/Yoğun 75°C,
Normal 55°C/hassas programlı
• 3 basamaklı dijital gösterge
• Önceden programlama
• Kısa program olanağı
• Otomatik sensör
• Sensörlü kurutma sistemi
• Dolaşımlı turbotermik kurutma
• Çatal bıçak kaşık sepeti
• Kapı kilidi
• ComfortClose, 46dB

• Ankastre bulaşık makinesi
• ECO/Otomatik/Yoğun 75°C,
Normal 55°C/hassas programlı
• 3 basamaklı dijital gösterge
• Önceden programlama
• Kısa program olanağı
• Otomatik sensör
• Sensörlü kurutma sistemi
• Dolaşımlı turbotermik kurutma
• Çatal bıçak kaşık çekmeceli
• Kapı kilidi
• ComfortClose, 46dB

Beyaz

5.890

Çelik

6.190

Beyaz

Çelik

5.990

7.190

G 6620 SCi

G 6720 SCi

• Ankastre çelik düz panel
• 3 basamaklı dijital gösterge
• ECO/Otomatik/Yoğun 75°C/
Normal 55°C/hassas/QuickPower
Wash hızlı yıkama,kısa/yarım yük
• 3D+ çatal kaşık bıçak çekmecesi
• FlexiCare bardak tutucu
• ExtraComfort sepet donanımı
• Cam bakımı
• Sensörlü kurutma sistemi
• AutoOpen kurutma
• Dolaşımlı turbotermik kurutma
• Kapı kilidi
• Gecikmeli başlatma
• ComfortClose, 44dB

• Ankastre çelik düz panel
• Bir satırlı metin ekranı
• Flexitimer, ekstra sessiz 40dB
• Makine temizliği
• Ekstra ekonomik
• Sepet kontrol göstergesi
• Makine temizleme programı
• ECO/Otomatik/Yoğun 75°C/Normal 55°C/hassas QuickPower
Wash hızlı yıkama,kısa/yarım yük
• 3D+ çatal kaşık bıçak çekmecesi
• FlexiCare bardak tutucu
• ExtraComfort sepet donanımı
• Süzgeç kontrol göstergesi
• Cam bakımı
• Sensörlü kurutma sistemi
• AutoOpen kurutma
• Dolaşımlı turbotermik kurutma
• Kapı kilidi, gecikmeli başlatma
• ComfortClose, 44dB

9.790

11.490
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Ankastre Bulaşık Makineleri

G 6820 SCi

G 6925 SCi XXL

• Ankastre eğimli panel
• Bir satırlı metin ekranı
• BrilliantLight aydınlatma
• Kapakta tuz haznesi Flexitimer
• Ekstra sessiz 38dB
• Makine temizliği
• Ekstra ekonomik
• Sepet kontrol göstergesi
• Makine temizleme programı
• ECO/Otomatik/Yoğun 75°C/yoğun
alt sepet/Normal 55°C/hassas/
QuickPowerWash hızlı yıkama,kısa/
yarım yük,/hijyen/sadece alt sepet
yıkama/ön yıkama 3D+ çatal kaşık
bıçak çekmecesi
• 4 adet FlexiCare bardak tutucu
• MaxiComfort sepet donanımı
• Süzgeç kontrol göstergesi
• Cam bakımı
• Sensörlü kurutma sistemi
• AutoOpen kurutma
• Dolaşımlı turbotermik kurutma
• Ektra kuru,kapı kilidi
• Çalıştırma kilidi
• Gecikmeli başlatma
• ComfortClose, 41dB

• Ankastre eğimli panel
• Sensörlü softkey ekran ekranı
• BrilliantLight aydınlatma
• Kapakta tuz haznesi Flexitimer
• Ekstra sessiz 38dB
• Makine temizliği
• Ekstra ekonomik
• Sepet kontrol göstergesi
• Makine temizleme programı
• ECO/Otomatik/Yoğun 75°C/
yoğun alt sepet/Normal 55°C/
hassas/QuickPowerWash hızlı
yıkama, kısa/yarım yük,/hijyen/
sadece alt sepet yıkama/bira
bardağı/yumuşatma/pasta,paella
programı/ön yıkama, 3D+ çatal
kaşık bıçak çekmecesi
• 4 adet FlexiCare bardak tutucu
• MaxiComfort sepet donanımı
• Süzgeç kontrol göstergesi
• Cam bakımı
• Sensörlü kurutma sistemi
• AutoOpen kurutma
• Dolaşımlı turbotermik kurutma
• Ekstra kuru
• Kapı kilidi
• Çalıştırma kilidi
• Bulaşık ilave imkanı
• Gecikmeli başlatma
• AutoClose, 41dB

13.790

20.390

Ankastre Bulaşık Makineleri Aksesuarları
GFV 60 / 60-1 EDL

GFV 60 / 62-1 EDL

GFV 60 / 57-1 EDL

Ankastre bulaşık makineleri için
çelik ön kapak (60 cm)

Ankastre bulaşık makineleri için
çelik ön kapak (62 cm)

Ankastre bulaşık makineleri için
çelik ön kapak (57 cm)

1.230
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1.230

1.230

Tam Ankastre Bulaşık Makineleri

G 4263 Vi Active

G 4263 SCVi Active

G 6660 SCVi SCi

• Tam ankastre bulaşık makinesi
• ECO/Otomatik/Yoğun 75°C,
Normal 55°C/hassas programlı
• 3 basamaklı dijital gösterge
• Önceden programlama
• Kısa program olanağı
• Otomatik sensör
• Sensörlu kurutma sistemi
• Dolaşımlı turbotermik kurutma
• Çatal bıçak kaşık sepetli
• Kapı kilidi
• ComfortClose, 46dB

• Tam ankastre bulaşık makinesi
• ECO/Otomatik/Yoğun 75°C,
Normal 55°C/hassas programlı
• 3 basamaklı dijital gösterge
• Önceden programlama
• Kısa program olanağı
• Otomatik sensör
• Sensörlu kurutma sistemi
• Dolaşımlı turbotermik kurutma
• Çatal bıçak kaşık çekmeceli
• Kapı kilidi
• ComfortClose, 46dB

• Tam ankastre, optik ve akustik
fonksiyon göstergesi
• 3 basamaklı dijital gösterge
• ECO/Otomatik/Yoğun 75°C/
Normal 55°C/hassas QuickPower
Wash hızlı yıkama,kısa/yarım yük
• 3D+ çatal kaşık bıçak çekmecesi
• FlexiCare bardak tutucu
• ExtraComfort sepet donanımı
• Cam bakımı
• Sensörlü kurutma sistemi
• AutoOpen kurutma
• Dolaşımlı turbotermik kurutma
• Kapı kilidi
• Gecikmeli başlatma
• ComfortClose,44dB

6.190

7.090

10.590

* XXL tezgah yüksekliği 845 mm’dir.
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Tam Ankastre Bulaşık Makineleri

G 6765 SCVi XXL

G 6895 SCVi XXL K2O

G 6997 SCVi XXL

• Tam ankastre
• Bir satırlı metin ekranı
• Optik ve akustik fonksiyon
göstergesi
• Flexitimer
• Ekstra sessiz 40dB
• Makine temizliği
• Ekstra ekonomik
• Sepet kontrol göstergesi
• Makine temizleme programı
• ECO/Otomatik/Yoğun 75°C/
Normal 55°C/hassas/QuickPower
Wash hızlı yıkama,kısa/yarım yük
• 3D+ çatal kaşık bıçak çekmecesi
• FlexiCare bardak tutucu
• ExtraComfort sepet donanımı
• Süzgeç kontrol göstergesi
• Cam bakımı
• Sensörlü kurutma sistemi
• AutoOpen kurutma
• Dolaşımlı turbotermik kurutma
• Gecikmeli başlatma
• ComfortClose, 44dB
(min.845mm. nişe montaj imkanı)

• Tam ankastre
• Knock2Open kulpsuz dizayn için
kapak açma sistemi
• Optik ve akustik kontrol
göstergesi
• Bir satırlı metin ekranı
• BrilliantLight aydınlatma
• Kapakta tuz haznesi
• Flexitimer
• Ekstra sessiz 38dB
• Makine temizliği
• Ekstra ekonomik
• Sepet kontrol göstergesi
• Makine temizleme programı
• ECO/Otomatik/Yoğun 75°C/
yoğun alt sepet/ Normal 55°C/
hassas/QuickPowerWash hızlı
yıkama,kısa/yarım yük,/hijyen/
sadece alt sepet yıkama/ön
yıkama
• 3D+ çatal kaşık bıçak çekmecesi
• 4 adet FlexiCare bardak tutucu
• MaxiComfort sepet donanımı
• Süzgeç kontrol göstergesi
• Cam bakımı
• Sensörlü kurutma sistemi
• AutoOpen kurutma
• Dolaşımlı turbotermik kurutma
• Ektra kuru
• Kapı kilidi
• Çalıştırma kilidi
• Gecikmeli başlatma
• AutoClose, 41dB

• Tam ankastre
• Knock2Open kulpsuz dizayn için
kapak açma sistemi
• Optik ve akustik kontrol göstergesi
• TouchonMetal 2 basamaklı
kumanda ekranı
• BrilliantLight aydınlatma
• Kapakta tuz haznesi
• Flexitimer
• Ekstra sessiz 38dB
• Makine temizliği
• Ekstra ekonomik
• Sepet kontrol göstergesi
• Makine temizleme programı
• ECO/Otomatik/Yoğun 75°C/yoğun
alt sepet/ Normal 55°C/hassas/
QuickPowerWash hızlı yıkama,
kısa/yarım yük,/hijyen/sadece
alt sepet yıkama/bira bardağı/
yumuşatma/pasta,paella programı/
ön yıkama
• 3D+ çatal kaşık bıçak çekmecesi
• 4 adet FlexiCare bardak tutucu
• MaxiComfort sepet donanımı
• Süzgeç kontrol göstergesi
• Cam bakımı
• Sensörlü kurutma sistemi
• AutoOpen kurutma
• Dolaşımlı turbotermik kurutma
• Ekstra kuru
• Bulaşık ilave imkanı
• Gecikmeli başlatma
• AutoClose, 41dB

12.690
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16.690

21.890

Solo Bulaşık Makineleri

G 4203 Active

G 4203 SC Active

G 4203 SC Active Çelik

• Solo bulaşık makinesi
• ECO/Otomatik/Yoğun 75°C,
Normal 55°C/hassas programlı
• 3 basamaklı dijital gösterge
• Önceden programlama
• Kısa program olanağı
• Otomatik sensör
• Sensörlu kurutma sistemi
• Dolaşımlı turbotermik kurutma
• Çatal bıçak kaşık sepetli
• Kapı kilidi
• ComfortClose, 46dB

• Solo bulaşık makinesi
• ECO/Otomatik/Yoğun 75°C,
Normal 55°C/hassas programlı
• 3 basamaklı dijital gösterge
• Önceden programlama
• Kısa program olanağı
• Otomatik sensör
• Sensörlu kurutma sistemi
• Dolaşımlı turbotermik kurutma
• Çatal bıçak kaşık çekmeceli
• Kapı kilidi
• ComfortClose, 46dB

• Solo bulaşık makinesi
• Çelik ön cepheli
• ECO/Otomatik/Yoğun 75°C,
Normal 55°C/hassas programlı
• 3 basamaklı dijital gösterge
• Önceden programlama
• Kısa program olanağı
• Otomatik sensör
• Sensörlu kurutma sistemi
• Dolaşımlı turbotermik kurutma
• Çatal bıçak kaşık çekmeceli
• Kapı kilidi
• ComfortClose, 46dB

4.290

3.490

4.490

Süre

3.690

4.590

1:35 Sa.

G 6620 SC

G 6720 SC

• Solo beyaz bulaşık makinesi
• 3 basamaklı dijital gösterge
• ECO/Otomatik/Yoğun 75oC/
Normal 55oC/hassas/QuickPower
Wash hızlı yıkama, kısa/yarım yük
• 3D+ çatal kaşık bıçak çekmecesi
• FlexiCare bardak tutucu
• ExtraComfort sepet donanımı
• Cam bakımı
• Sensörlü kurutma sistemi
• AutoOpen kurutma
• Dolaşımlı turbotermik kurutma
• Kapı kilidi
• Gecikmeli başlatma
• ComfortClose, 44dB

• Solo çelik bulaşık makinesi
• Bir satırlı metin ekranı
• Flexitimer
• Ekstra sessiz
• Makine temizliği
• Ekstra ekonomik
• Sepet kontrol göstergesi
• Makine temizleme programı
• ECO/Otomatik/Yoğun 75oC/
Normal 55oC/hassas/QuickPower
Wash hızlı yıkama,kısa/yarım yük
• 3D+ çatal kaşık bıçak çekmecesi
• FlexiCare bardak tutucu
• ExtraComfort sepet donanımı
• Süzgeç kontrol göstergesi
• Cam bakımı
• Eensörlü kurutma sistemi
• AutoOpen kurutma
• Dolaşımlı turbotermik kurutma
• Kapı kilidi
• Gecikmeli başlatma
• ComfortClose,44dB

7.890

5.390

10.590
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PowerWash 2.0
40% daha iyi temizleme
performansı

PowerWash 2.0

QuickPowerWash

CapDosing

PowerWash 2.0 özelliğine sahip Miele Çamaşır
Makineleri A+++ enerji etiketine sahip cihazlardan
%40 daha fazla tasarruf sağlamaktadır-özellikle
az çamaşırlar için çok efektiftir. Yenilikçi yıkama
teknolojisinde, Spin&Spray özelliği ile daha az su
kullanarak çamaşırlar yıkanır ve ısıtmada enerji
tasarrufu sağlanır. Powerwash 2.0 teknolojisi,
Pamuklu Eko programda bile oldukça kısa sürede
mükemmel yıkama performansı sunar.

1 saatten kısa sürede inanılmaz derecede temiz.
QuickPowerWash programı sayesinde Miele çok
kısa sürede inanılmaz bir temizleme performansı
sunar.

Özel çamaşır deterjanlarını, yumuşatıcı veya leke
giderici Booster kapsüllerini Miele makinenizde tek
doz olarak kullanabilirsiniz. Çamaşırlarınız için özel
uygulamaları Miele’nin yumuşatıcı gözüne kolayca
yerleştirebileceğiniz tek kullanımlık kapsülleri ile
rahatça çözüme ulaştırabilirsiniz. Miele çamaşır
makineleri yıkama sırasında otomatik olarak kapsülün içindeki deterjanı en doğru zamanda alır.
Seçim sizin:
6 özel deterjan
Spor, kuştüyü, outdoor giysileri, yünlü, ipekli,
emprenyeleme
solüsyonu
3 farklı kokuya sahip yumuşatıcı ve Booster
Aqua, Nature, Cocoon ve aynı zamanda zorlu
kirlere karşı leke çıkartıcı Booster

QuickPowerWash fonksiyonu sayesinde
çamaşırlar 1 saaten az bir sürede yıkanır. verilmesi
gereken nemli çamaşırlar için.
• Ön Ütü
Yıkama işlemi bittikten hemen sonraçamaşırlara
otomatik olarak buhar verilir

TwinDos

Ultra Phase 1 & 2

SteamCare

Tam otomatik dozajlama
TwinDos sistemi iki seçenek sunar:
Sıvı deterjanı ya da yumuşatıcıyı cihazla beraber
teslim edilen deterjan kartuşuna doldurabilir veya
Miele 2 aşamalı yıkama sisteminden faydalanabilirsiniz. En iyi etkiyi yaratmak üzere TwinDos
sistemi, UltraPhase 1 ve UltraPhase 2’yi yıkama
esnasında en uygun zamanda ve uygun dozajında
ayarlar.

Hohenstein
enstitüsü,
Miele yıkama
ürünleri UltraPhase
1 ve UltraPhase 2
ile bağlantılı olarak
otomatik 2 aşamalı
dozaj sistemini
araştırdı. Leke
çıkarma, beyazlık,
renklerin birbirine
karışmaması, doğru
dozajlama özellikleri
ile mükemmel yıkama
etkisi sunar.

SteamCare kumaşlarınızı yıkama aşamasında
düzler ve canlılığını korur. Bonn Üniversitesi
tarafından onaylandığı üzere, Miele çamaşır
makineleri buhar sistemi sayesinde ütü ihtiyacını
%50 azaltır. Miele SteamCare buhar verme
sistemi, su haznesi ısıtmalı buhar ünitesi ve
eşsiz sıcaklık sensörü sayesinde her kumaşa
uygun buhar verilmesini sağlar. Bu sayede
en hassas elbiselerinizi bile zarar vermeden
düzleştirebilirsiniz. Miele SteamCare çamaşırlarınızı
yıkarken ütüler.
• Havalandırma
Kuru, uzun süre kullanılmamış, kirlenmemiş
çamaşırlar için.
• Finish Buhar
Giysilerin düzleştirilmesi ve ayrıca buhar
verilmesi gereken nemli çamaşırlar için.
• Ön Ütü
Yıkama işlemi bittikten hemen sonraçamaşırlara
otomatik olarak buhar verilir

Renkli veya beyaz çamaşırlar: TwinDos 2 kademeli sistem en yüksek yıkama etkisini hedefler ve
piyasada bulunan en iyi sıvı deterjan
sistemini tek tuşa basarak sağlar.

* 01.09.2017 - 31.08.2018 tarihleri arasında TwinDos özellikli Miele
W1 serisi çamaşır makinesi alan herkese 6 aylık UltraPhase1&2 deterjan
seti hediye edilecektir! Kampanya katılımı mieleshop.com.tr adresinden
yapılmaktadır.
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W1 Serisi Çamaşır Makineleri

WDB 020 WCS

WDD 020 WCS

• 1400 d/dak
• 7 kg
• A+++
• Düz panel
• Pamuklu
• Bakımı kolay
• Hassas çamaşır
• Gömlekler
• Yünlü
• Ekspres 20
• Koyu renkli/kot
• Outdoor giysileri
• Emprenyeleme
• Pamuklu Eco
• Sadece durulama/kolalama
• Pompalama/sıkma
• ProfiEco motor
• Emaye ön kısım
• Petek Dokulu Kazan
• Deterjan çekmecesinin otomatik
temizlenmesi
• Gecikmeli başlatma
• Kalan süre göstergesi
• CapDosing
• GxYxD 596x850x636

• 1400 d/dak
• 8 kg
• A+++ (-%10)
• Düz panel
• Pamuklu
• Bakımı kolay
• Hassas çamaşır
• Gömlekler
• Yünlü
• Ekspres 20
• Koyu renkli/kot
• Outdoor giysileri
• Emprenyeleme
• Pamuklu Eco
• Sadece durulama/kolalama
• Pompalama/sıkma
• ProfiEco motor
• Emaye ön kısım
• Petek Dokulu Kazan
• Deterjan çekmecesinin otomatik
temizlenmesi
• Gecikmeli başlatma
• Kalan süre göstergesi
• CapDosing
• GxYxD 596x850x636

5.690
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5.290

6.490

6.090

W1 Serisi Çamaşır Makineleri

WCE 660

WCE 320

WCI 660

TwinDos
• 1400 d/dak
• 8 kg
• A+++ (-%10)
• Düz panel
• Krom kapak
• Pamuklu
• Bakımı kolay
• Narin çamaşır
• Yünlü
• İpekli
• Gömlek
• Diğer programlar
• Emprenyeleme
• Outdoor
• Koyu çamaşır/Kot
• Express 20
• Mobil Kontrol
• ProfiEco motor
• Emaye ön kısım
• Petek Dokulu Kazan
• Deterjan çekmecesinin otomatik
temizlenmesi
• Gecikmeli başlatma
• Kalan süre göstergesi
• CapDosing
• TwinDos
• Miktar otomatiği
• GxYxD 596x850x636

PowerWash 2.0
• 1400 d/dak
• 8 kg
• A+++ (-%20)
• Düz panel
• Alüminyum kapak
• Pamuklu
• Bakımı kolay
• Narin çamaşır
• Yünlü
• İpekli
• Gömlek
• Diğer programlar
• Pompalama/Sıkma
• Emprenyeleme
• Outdoor
• Koyu çamaşır/Kot
• QuickPowerwash
• ProfiEco motor
• Emaye ön kısım
• Termo Petek Dokulu Kazan
• Deterjan çekmecesinin otomatik
temizlenmesi
• Gecikmeli başlatma
• Kalan süre göstergesi
• CapDosing
• PowerWash 2.0
• SingleWash
• Program yöneticisi
• Miktar otomatiği
• GxYxD 596x850x636

TwinDos XL & WiFiConn@ct
• 1600 d/dak
• 9 kg
• A+++ (-%40)
• Düz panel
• Krom kapak
• Otomatik Plus
• Pamuklu
• Bakımı kolay
• Narin çamaşır
• Yünlü
• İpekli
• Gömlek
• Diğer programlar
• Emprenyeleme
• Outdoor
• Koyu çamaşır/Kot
• Express 20
• Mobil Kontrol
• Leke
• ProfiEco motor
• Emaye ön kısım
• Termo Petek Dokulu Kazan
• Deterjan çekmecesinin otomatik
temizlenmesi
• Gecikmeli başlatma
• Kalan süre göstergesi
• CapDosing
• TwinDos
• EcoFeedBack
• Miktar otomatiği
• GxYxD 596x850x636

8.890

8.090

8.890

8.090

9.190
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W1 Serisi Çamaşır Makineleri

WCI 320

WKH 122 WPS

PowerWash 2.0
• 1600 d/dak
• 9 kg
• A+++ (-%40)
• Düz panel
• Krom kapak
• Pamuklu
• Bakımı kolay
• Narin çamaşır
• Yünlü
• İpekli
• Gömlek
• Diğer programlar
• Pompalama/Sıkma
• Emprenyeleme
• Outdoor
• Koyu çamaşır/Kot
• QuickPowerwash
• Leke
• ProfiEco motor
• Emaye ön kısım
• Termo Petek Dokulu Kazan
• Deterjan çekmecesinin otomatik
temizlenmesi
• Gecikmeli başlatma
• Kalan süre göstergesi
• CapDosing
• PowerWash 2.0
• Program yöneticisi
• EcoFeedBack
• SingleWash
• Miktar otomatiği
• GxYxD 596x850x636

PowerWash 2.0 & TwinDos XL
• 1600 d/dak
• 9 kg
• A+++ (-%40)
• Düz panel
• Otomatik Plus
• Ön yıkamalı pamuklu
• İpekli
• Yünlü
• Koyu renkli/kot
• Outdoor giysileri
• Spor giysiler
• Kaz tüyü yorgan
• Makine temizliği
• QuickPowerWash
• Leke
• ProfiEco motor
• Emaye ön kısım
• Petek Dokulu Kazan
• Deterjan çekmecesinin otomatik
temizlenmesi
• Gecikmeli başlatma
• Kalan süre göstergesi
• CapDosing
• TwinDos
• PowerWash 2.0
• Program yöneticisi
• EcoFeedBack
• Miktar otomatiği
• GxYxD 596x850x636

9.190
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11.690

Kurutmalı Çamaşır Makinesi

WKR 571 WPS

WMV 960 WPS

PowerWash 2.0 & TwinDos XL
• 1600 d/dak
• 9 kg
• A+++ (-%40)
• Eğimli panel
• Krom kapak
• İpekli
• Yünlü
• Tek parça karışık
• Favoriler
• Outdoor giysileri
• Spor giysiler
• Kaz tüyü yorgan
• Kuştüyü
• Perdeler
• Makine temizliği
• QuickPowerWash
• Leke
• Petek Dokulu Kazan
• CapDosing
• TwinDos
• PowerWash 2.0
• Program yöneticisi
• Kazan aydınlatması
• Güncel saat göstergesi
• EcoFeedBack
• Miktar otomatiği
• GxYxD 596x850x636

PowerWash 2.0 &
TwinDos XL Tronic
• 1600 d/dak
• 9 kg
• A+++ (-%40)
• Düz panel
• WhiteEdition kapak
• İpekli
• Yünlü
• Tek parça karışık
• Favoriler
• Outdoor giysileri
• Spor giysiler
• Kaz tüyü yorgan
• Yastık
• Kuştüyü
• Perdeler
• Havalandırma
• Buharlı düzleştirme
• Makine temizliği
• QuickPowerWash
• Leke
• Petek Dokulu Kazan
• SteamCare
• CapDosing
• TwinDos
• PowerWash 2.0
• Program yöneticisi
• Doluluk göstergesi ve dozaj önerisi
• EcoFeedBack
• Miktar otomatiği
• GxYxD 596x850x636

15.290

17.990
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Kurutmalı Çamaşır Makinesi

WTF 130 WPM

WTH 130 WPM

WTZH 130 WPM

• 1600 d/dak
• 7 kg yıkama - 4 kg kurutma
•A
• Eğimli panel
• 24 saate kadar önceden
programlanabilme
• Ön yıkama
• Otomatik
• Pamuklu
• İpekli
• Yünlü
• Bakımı kolay
• Hassas çamaşır
• Gömlek
• Koyu renkli/kot
• Outdoor giysileri
• Emprenyeleme
• Yastık
• Program yöneticisi
• Leke
• Makine temizliği
• Kuştüyü
• Perde
• Spor giysiler
• Spor ayakkabılar
• Hijyen
• Ekspres
• QuickPower
• Sıcak/soğuk havalandırma
• Kazan aydınlatması
• Petek dokulu kazan
• CapDosing
• SteamCare
• PowerWash 2.0
• GxYxD 596x850x637

• 1600 d/dak
• 7 kg yıkama - 4 kg kurutma
•A
• Eğimli panel
• TwinDos Otomatik Deterjan
Dozajlama
• 24 saate kadar önceden
programlanabilme
• Ön yıkama
• Otomatik
• Pamuklu
• İpekli
• Yünlü
• Bakımı kolay
• Hassas çamaşır
• Gömlek
• Koyu renkli/kot
• Outdoor giysileri
• Emprenyeleme
• Yastık
• Program yöneticisi
• Leke
• Makine temizliği
• Kuştüyü
• Perde
• Spor giysiler
• Spor ayakkabılar
• Hijyen
• Ekspres
• QuickPower
• Sıcak/soğuk havalandırma
• Kazan aydınlatması
• Petek dokulu kazan
• CapDosing
• SteamCare
• PowerWash 2.0
• GxYxD 596x850x637

• 1600 d/dak
• 8 kg yıkama - 5 kg kurutma
•A
• Eğimli panel
• TwinDos Otomatik Deterjan
Dozajlama
• Miktar belirleme ve dozaj önerisi
• 24 saate kadar önceden
programlanabilme
• Ön yıkama
• Otomatik
• Pamuklu
• İpekli
• Yünlü
• Bakımı kolay
• Hassas çamaşır
• Gömlek
• Koyu renkli/kot
• Outdoor giysileri
• Emprenyeleme
• Yastık
• Program yöneticisi
• Leke
• Makine temizliği
• Kuştüyü
• Perde
• Spor giysiler
• Spor ayakkabılar
• Hijyen
• Ekspres
• QuickPower
• Sıcak/soğuk havalandırma
• Kazan aydınlatması
• Petek dokulu kazan
• CapDosing
• SteamCare
• PowerWash 2.0
• GxYxD 596x850x714

15.390
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16.990

19.690

ÇAMAŞIR - KURUTMA ARA ÇITALARI

WTV 412

WTV 501

WTV 406

• Yıkama ve Kurutma Birleştirme
Ara Çıtası (W/T Classic Serisi)

• Yıkama ve Kurutma Birleştirme
Ara Çıtası (W1/T1Serisi)

• Yıkama ve Kurutma Birleştirme
Ara Çekmecesi, 4 cm (W/T Classic
Serisi)

340

390

690

WTV 407

WTV 511

WTS 510

• Yıkama ve Kurutma Birleştirme
Ara Çekmecesi (W/T Classic Serisi)

• Yıkama ve Kurutma Birleştirme
Ara Çekmecesi, 12 cm (W1/
T1 Serisi)

• Çekmeceli Alt Modül, 35 cm
(W1/T1 Serisi)

690

1.460

2.930
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T1 Kurutma Makineleri

TDB 220 WP

TDD 220 WP

TCF 620 WP

• Isı pompalı kondanse kurutma
• PerfectDry
• Düz panel
• 7 kg
• A++ enerji sınıfı
• Petek dokulu kazan
• Beyaz kapalı kapak
• 24 saate kadar önceden
programlanabilme
• Kalan süre göstergesi
• Pamuklu
• Bakımı kolay
• Gömlek
• Narin
• Yünlü
• Kot
• Sıcak havalandırma
• Hassas düzleştirme
• Outdoor
• Emprenyeleme
• Ön ütü
• Ekspres
• FragranceDos
• Kazan Aydınlatması
• Emaye ön kısım
• GxYxD 596x850x636

• Isı pompalı kondanse kurutma
• PerfectDry
• Düz panel
• 8 kg
• A++ enerji sınıfı
• Petek dokulu kazan
• Beyaz kapalı kapak
• 24 saate kadar önceden
programlanabilme
• Kalan süre göstergesi
• Pamuklu
• Bakımı kolay
• Gömlek
• Narin
• Yünlü
• Kot
• Sıcak havalandırma
• Hassas düzleştirme
• Outdoor
• Emprenyeleme
• Ön ütü
• Ekspres
• FragranceDos
• Kazan Aydınlatması
• Emaye ön kısım
• GxYxD 596x850x636

• Isı pompalı kondanse kurutma
• PerfectDry
• Düz panel
• 8 kg
• A+++ enerji sınıfı
• Petek dokulu kazan
• Alüminyum kapak
• 24 saate kadar önceden
programlanabilme
• Kalan süre göstergesi
• Pamuklu
• Bakımı kolay
• Gömlek
• Narin
• Yünlü
• Kot
• Sıcak havalandırma
• Hassas düzleştirme
• Outdoor
• Emprenyeleme
• Ön ütü
• Ekspres
• ProfiEco motor
• EcoDry
• FragranceDos
• Kazan Aydınlatması
• Emaye ön kısım
• GxYxD 596x850x636

6.190
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5.790

7.090

6.690

9.290

8.490

T1 Kurutma Makineleri

TKG 840 WP

TKR 850 WP

TMV 840 WP

SteamFinish & Eco
• Isı pompalı kondanse kurutma
• PerfectDry
• Düz panel
• 8 kg
• A+++ enerji sınıfı
• Petek dokulu kazan
• Krom kapak
• Finish ipekli
• Finish yünlü
• Outdoor
• Hassas düzleştirme
• Buharda düzleştirme
• Sıcak havalandırma
• Soğuk havalandırma
• Sepet programı
• ProfiEco motor
• FragranceDos
• SteamFinish
• EcoFeedback
• Gecikmeli başlatma
• Kazan Aydınlatması
• Emaye ön kısım
• GxYxD 596x850x636

SteamFinish & Eco XL
• Isı pompalı kondanse kurutma
• PerfectDry
• Düz panel
• 9 kg
• A+++ enerji sınıfı
• Petek dokulu kazan
• Krom kapak
• Finish ipekli
• Finish yünlü
• Buharda düzleştirme
• Tek parça karışık
• Favoriler
• Yastık
• Sıcak havalandırma
• Soğuk havalandırma
• Pamuklu hijyen
• Sepet programı
• ProfiEco motor
• EcoFeedback
• EcoDry
• FragranceDos
• SteamFinish
• Güncel saat göstergesi
• Gecikmeli başlatma
• Kazan Aydınlatması
• Emaye ön kısım
• GxYxD 596x850x636

SteamFinish & Eco XL Tronic
• Isı pompalı kondanse kurutma
• PerfectDry
• Dokunmatik ekran
• 9 kg
• A+++ enerji sınıfı
• Petek dokulu kazan
• WhiteEdition kapak
• Finish ipekli
• Finish yünlü
• Buharda düzleştirme
• Tek parça karışık
• Favoriler
• Yastık
• Soğuk havalandırma
• Pamuklu hijyen
• Sepet programı
• ProfiEco motor
• EcoFeedback
• EcoDry
• FragranceDos
• SteamFinish
• Güncel saat göstergesi
• Gecikmeli başlatma
• Kazan Aydınlatması
• Emaye ön kısım
• Bilgi metinleri
• Kurutma asistanı
• GxYxD 596x850x643

10.890

14.190

16.690
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FragranceDos

SteamFinish

Miele Kurutma Makinaları sayesinde artık
uzun ömürlü ve mis kokulu çamaşırların
keyfine varın. Yeni Miele koku tabletleri
kurutma işlemi sırasında çamaşırlarınızın
favori kokunuzla kokmasını sağlar. Böylece
her zaman canlı ve güzel kokulu çamaşırlara sahip olursunuz. AQUA, COCOON
ve NATURE koku tabletleri, 12,5 ml, 50
kurutma

Ütü sevdiğiniz uğraşlar arasında yer
almıyorsa, Miele’nin buharlı düzleştirme
özelliğine sahip SteamFinish programını
seveceksiniz. Kurutma sürecinin başlangıcında su buharı koruyucu tambura
püskürtülür ve kurutma havası ile ısıtılır.
Oluşan buhar kumaş ipliklerinin arasına
işler ve çamaşırlarınız gözle görülür şekilde
düzleşir. Bu sayede ütü kolaylaşır ve hızlanır hatta ütüye gerek bile kalmaz.

* 4 haftaya kadar taze kokan çamaşırlar
* Parlak ve güzel kokulu çamaşırlar
* “en Provence” parfüm uzmanları tarafından Miele için geliştirilmiştir.

84

Rüya gibi kurutma performansı.
Yenilikçi ve üstün teknolojisi ile Miele,
çamaşır kurutma makinelerini mükemmel
hale getirdi.

Ütüler

B 995 D

B 3847

SİLİNDİR ÜTÜ
Akıllı ütüleme
Buharlı silindir ütü, katlanabilir, 0.84 lt.
buhar haznesi, hızlı buhar için ikili tank
teknolojisi, boş su tankı göstergesi,
masa örtülerinin, yatak çarşaflarının,
peçetelerinin zahmetsizce
ütülenebilmesi, t-shirtler, sweatshirtler,
kot gibi spor kıyafetlerin kolay ve kısa
sürede ütülenebilmesi

FASHION MASTER ÜTÜ
Akıllı ütüleme
Buharlı ütü sistemi, 4,0 bar basınçlı
100 g/dk buhar kapasiteli, askıdaki
giysiler için ayrı buhar ünitesi, petek
dokulu tabanlı kombine ütü

Hızlı ütüleme
83 cm genişliğinde alüminyum ütü
tablası, 5 kademeli ayarlanabilir silindir
hızı
Kullanım konforu
Oturarak kolay ütüleme, kullanıcı
dostu kumanda, kullanımı kolay
katlama mekanizması, tekerlekler
sayesinde kolay taşınabilme, kapalı
durumda kapladığı alan 0,2 m2
Teknik ölçüler
Cihaz ölçüsü
(G x Y x D): 960 x 985 x 380 mm
Cihaz ölçüsü - Kapalı
(G x Y x D): 1505 x 500 x 380 mm
Net ağırlık: 39 kg

11.590

Hızlı ütüleme
1-2 asansörlü sistemli yükseklik ayarlı
ütü masası, ütü masasının şişirme ve
çekme fonksiyonu sayesinde rahat
ütüleme
Kullanım konforu
1,25 lt’lik entegre su tankı, LCD
ekranlı kullanma paneli, özel payetli
ve baskılı kumaşlar için ayrı takılabilir
özel teflon yapışmaz taban, otomatik
kireç temizliği, entegreütü ve aksesuar
bölmeleri sayesinde yerden tasarruf
Teknik ölçüler
Cihaz ölçüsü
(G x Y x D): 470 x 970 x 1480 mm
Cihaz ölçüsü - Kapalı
(G x Y x D): 470 x 1200 x 370 mm
Ütüleme alanı: 1200 x 400 mm

13.790
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Çamaşır, Kurutma ve Bulaşık Makinesi
Temizlik ve Bakım Ürünleri
Çamaşır Makinesi

Yumuşatıcı 1,5 lt

Renkli Sıvı Deterjan

Havlu kumaşından oluşan tüm
tekstiller için oldukça uygundur.
• Yumuşacık çamaşırlar için
• Taze ve doğal koku
• 50 yıkama için

Renkli ve siyah kumaşlar için.
• 20/30/40/60 °C’de mükemmel
yıkama sonuçları
• Düşük sıcaklıkta bile mükemmel
leke çıkarma
• 30 yıkama için

66

UltraWhite Toz Deterjan
Beyaz ve açık renkli çamaşırlar
için mükemmel sonuçlar.
• 20/30/40/60/95 °C’de
mükemmel sonuç
• Düşük sıcaklıkta bile mükemmel
leke çıkarma
• 49 yıkama içi

135

86

100

WoolCare Deterjan
Yünlüler ve ipekliler gibi narin
ve hassas çamaşırlar için ideal
yıkama.
• 1,5 lt.
• 37 yıkama için

105

CapDosing
Outdoor, Spor, Yünlü ve diğer özel
çamaşırlarınız için özel deterjanlar.
Tek kullanımlık kapsüller ile aşırı
dozajlamaya son.

Caps Aqua

Caps Nature

Caps Yünlü

Yumuşatıcı 10’lu Paket
• Yumuşacık çamaşırlar için
• AQUA - saf duruluk, taze koku ve
tam temizlik

Yumuşatıcı 10’lu Paket
• Yumuşacık çamaşırlar için
• NATURE - Çiçekli aromalar ve
doğal uyumluluk

Deterjan 10’lu Paket
• Protein bazlı renk koruma formülü
içeren özel bakım faktörü
• Keçeleşmeye karşı özel katkı
maddesi
• Düşük ısılarda bile en iyi yıkama
sonucu

49

49

57

Caps Booster

Caps Sport

Caps Outdoor

Leke Çıkarıcı 10’lu Paket
• Beyaz ve renkli çamaşırlar için
uygundur
• Yağ veya meyve lekeleri gibi inatçı
lekelere karşı
• Düşük ısıda bile mükemmel
yıkama sonuçları

Deterjan 10’lu Paket
• Koku emiciler sayesinde kokular
nötralize edilir.
• Hava geçiren spor kıyafetleri
renklerine zarar vermeden
temizler
• Polarlar da dahil kumaşların
şeklini korur

Deterjan 10’lu Paket
• 8 Outdoor ve 2 emprenyeleme
kapsülü
• Outdoor Cap çamaşırların
renklerine zarar vermeden
temizler
• Emprenyeleme Cap nem, rüzgar
ve kirden korur

74

82

150
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TwinDos Otomatik
Dozajlama Sistemi
Hem renkli hem beyaz
çamaşırlarda en iyi temizleme
performansı - tamamen otomatik.
TwinDos; iki aşamalı otomatik
dozajlama sunan tek sistemdir.
UltraPhase 1 Sıvı Deterjan ile
UltraPhase 2 Etkinleştirici sistemi,
en iyi temizlik performansını
sunmanın yanı sıra renkli
çamaşırların solmasını, beyaz
çamaşırların ise grileşmesini
engeller.

UltraPhase 1 - 1,5 lt

UltraPhase 2 - 1,5 lt

Çamaşır Makinesi için Renkli &
Beyaz Sıvı Deterjan
• Parlak renkler ve bembeyaz
çamaşırlar
• Otomatik dozajlama ile gerektiği
kadar deterjan kullanımı
• 37 yıkama için

Çamaşır Makinesi için Renkli
& Beyaz Etkinleştirici Solüsyon
• Parlak renkler ve bembeyaz
çamaşırlar
• Otomatik dozajlama ile gerektiği
kadar etkinleştirici etki
• 50 yıkama için

105
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Bulaşık Makinesi

Bulaşık Tuzu, 1,5 kg

Parlatıcı, 500 ml

Toz Deterjan, 1,5 kg

UltraTabs, 60 adet

Bulaşık Makinesi için
• Suyu yumuşatır, istenmeyen
tortulaşmayı önler, makineyi ve
bulaşıkları korur.
• Ekstra iri taneli - Miele bulaşık
makineleri için ideal
• Makine ve bulaşıkları tehlikeli kireç
kalıntılarından korur

Bulaşık Parlatıcısı
• Bardaklarınız için üstün parlaklık
• Bulaşıkların kurumasını sağlar
• Cam korozyonuna karşı cam
koruma formüllü
• Özel kilitleme sistemi sayesinde
kesin ve kolay dozajlama

Toz Bulaşık Makinesi Deterjanı
• Derinlemesine temizlik için aktif
oksijen içerikli.
• Süper enzimli - Düşük yıkama
sıcaklıklarında bile etkili
• Cam korozyonuna karşı cam
koruma formasyonu

Multi 3x20 Bulaşık Makinesi
Tableti
• UltraTabs Multi, 60 adet
• Suda eriyen folyo ile açmaya
gerek yok
• Parlatıcı, tuz, cam koruyucu,
• QuickPowerWash fonksiyonları ile
fosfat içermez - çevre dostu

14

36

110
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Kurutma Makinesi Flakonları

Hoş kokulu çamaşırlar
“Exclusive for Miele”
Uzun süre etkili Miele Kurutma
Makinesi Flakonları

AQUA

NATURE

COCOON

Kurutma Makinesi Flakonu
• AQUA; saf duruluk, taze kokular
• 50 kurutma için

Kurutma Makinesi Flakonu
• NATURA; çiçekli aromalar ve
doğa ile uyumluluk
• 50 kurutma için

Kurutma Makinesi Flakonu
• COCOON; tamamen rahat ve
güvenilir dakikalar
• 50 kurutma için

82

82

82
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Elektrikli Süpürgeler

90

Blizzard CX1: Toz Torbasız Süpürgeler

ÜSTÜN PERFORMANS
YENİLİKÇİ GÜÇ
Yenilikçi Vortex Teknolojisine sahip ince tozları bile ayıran
Miele Blizzard CX1 toz torbasız elektrikli süpürge.

Blizzard CX1

Blizzard CX1

Blizzard CX1

Blizzard CX1

Excellence
EcoLine
• A+
• Çevirmeli düğmeli şalter
• Toz haznesi hacmi 2 lt
• Ağırlık 6,5 kg
• Filtre temizleme göstergesi
ComfortClean
• Vortex teknoloji ile güçlü temizlik
performansı - 550 W
• HEPA AirClean Lifetime filtre ile
maksimum hava hijyeni
• EcoTeQ başlığı ile gelişmiş ve
verimli temizlik
• 10 m’lik menzil sayesinde büyük
alanları kolayca temizleme

Parquet
EcoLine
• A+
• Çevirmeli düğmeli şalter
• Toz haznesi hacmi 2 lt
• Ağırlık 6,5 kg
• Filtre temizleme göstergesi
ComfortClean
• Vortex teknoloji ile güçlü temizlik
performansı - 550 W
• HEPA AirClean Lifetime filtre ile
maksimum hava hijyeni
• EcoTeQ başlığı ile gelişmiş ve
verimli temizlik
• Esnek Parquet Twister sayesinde
hassas sert zemin bakımı
• 10 m’lik menzil sayesinde büyük
alanları kolayca temizleme

Cat & Dog
PowerLine
•C
• Çevirmeli düğmeli şalter
• Toz haznesi hacmi 2 lt
• Ağırlık 6,5 kg
• Filtre temizleme göstergesi
ComfortClean
• Vortex teknoloji ile güçlü temizlik
performansı - 890 W
• HEPA AirClean Lifetime filtre ile
maksimum hava hijyeni
• EcoTeQ başlığı ile gelişmiş ve
verimli temizlik
• Turbo fırça sayesinde saç, kıl ve
tüylerden arındırma
• 10 m’lik menzil sayesinde büyük
alanları kolayca temizleme

Comfort
EcoLine
• A+
• Tutamaç üzeri kumanda (RF)
• Toz haznesi hacmi 2 lt
• Ağırlık 6,5 kg
• Filtre temizleme göstergesi
ComfortClean
• Vortex teknoloji ile güçlü temizlik
performansı - 550 W
• HEPA AirClean Lifetime filtre ile
maksimum hava hijyeni
• EcoTeQ başlığı ile gelişmiş ve
verimli temizlik
• Esnek Parquet Twister XL başlığı
ile sert zemin bakımı
• 10 m’lik menzil sayesinde büyük
alanları kolayca temizleme

2.690

2.900

3.090

3.390
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Toz Torbalı Elektrikli Süpürgeler

Classic C1

Classic C1

Compact C2

Complete C3

PowerLine
• A+
• Çevirmeli düğmeli şalter
• Toz torbası hacmi 4,5 lt
• Ağırlık 4,3 kg
• 3D HyC. GN tipi toz torbası
• Maksimum çekiş gücü - 800 W
• Çok yönlü - Üniversal süpürge
ayağı
• 9 m’lik menzil sayesinde büyük
alanları kolayca temizleme

EcoLine
• A+
• Çevirmeli düğmeli şalter
• Toz torbası hacmi 4,5 lt
• Ağırlık 4,3 kg
• 3D HyC. G/N tipi toz torbası
• Maksimum çekiş gücü - 550 W
• Çok yönlü - Üniversal süpürge
ayağı
• 9 m’lik menzil sayesinde büyük
alanları kolayca temizleme

FreshAir
EcoLine
• A+
• Çevirmeli düğmeli şalter
• Toz torbası hacmi 3,5 lt
• Ağırlık 4,8 kg
• 3D HyC. G/N tipi toz torbası
• Maksimum çekiş gücü - 550 W
• İyileştirilmiş verimlilik derecesi ile
Power Efficiency motoru
• Çok yönlü - Üniversal süpürge
ayağı
• En küçük parçaları bile filtreler AirClean+ filtresi
• Konforlu teleskop borusu
sayesinde özellikle rahat yükseklik
ayarı

PowerLine
•C
• “+/-” tuşları
• Toz torbası hacmi 4,5 lt
• Ağırlık 5,4 kg
• 3D HyC. G/N tipi toz torbası
• Maksimum çekiş gücü - 890 W
• İyileştirilmiş verimlilik derecesi ile
Power Efficiency motoru
• Çok yönlü - Üniversal süpürge
ayağı
• Entegre üç parça aksesuar ile
konforlu ve çok yönlü
• Konforlu teleskop borusu
sayesinde özellikle rahat yükseklik
ayarı
• 12 m’lik menzil sayesinde büyük
alanları kolayca temizleme

1.150
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1.150

1.290

1.650

Complete C3

Complete C3

Complete C3

Complete C3

Excellence
EcoLine
• A+
• “+/-” tuşları
• Toz torbası hacmi 4,5 lt
• Ağırlık 5,4 kg
• 3D HyC. G/N tipi toz torbası
• Maksimum çekiş gücü - 550 W
• İyileştirilmiş verimlilik derecesi ile
Power Efficiency motoru
• EcoTeQ Plus başlığı ile gelişmiş ve
verimli temizlik
• En küçük parçaları bile filtreler AirClean+ filtresi
• Entegre üç parça aksesuar ile
konforlu ve çok yönlü
• 12 m’lik menzil sayesinde büyük
alanları kolayca temizleme

Cat & Dog
PowerLine
•C
• “+/-” tuşları
• Toz torbası hacmi 4,5 lt
• Ağırlık 5,4 kg
• 3D HyC. G/N tipi toz torbası
• Maksimum çekiş gücü - 890 W
• İyileştirilmiş verimlilik derecesi ile
Power Efficiency motoru
• Çok yönlü - Üniversal süpürge
ayağı
• Turbo fırça sayesinde saç, kıl ve
tüylerden arındırma
• Kokuları etkili bir şekilde gideren
Active AirClean filtresi
• Entegre üç parça aksesuar ile
konforlu ve çok yönlü

Allergy
PowerLine
•C
• “+/-” tuşları
• Toz torbası hacmi 4,5 lt
• Ağırlık 5,4 kg
• 3D HyC. G/N tipi toz torbası
• Maksimum çekiş gücü - 890 W
• İyileştirilmiş verimlilik derecesi ile
Power Efficiency motoru
• Çok yönlü - Üniversal süpürge
ayağı
• HEPA AirClean filtre sayesinde
maksimum hava hijyeni
• Eco Comfort kulp ve emiş fırçası
sayesinde konforlu kullanım
• 12 m’lik menzil sayesinde büyük
alanları kolayca temizleme

Parquet
EcoLine
• A+
• “+/-” tuşları
• Toz torbası hacmi 4,5 lt
• Ağırlık 5,4 kg
• 3D HyC. G/N tipi toz torbası
• Maksimum çekiş gücü - 550 W
• İyileştirilmiş verimlilik derecesi ile
Power Efficiency motoru
• Çok yönlü - Üniversal süpürge
ayağı
• Esnek Parquet Twister sayesinde
hassas sert zemin bakımı
• En küçük parçaları bile filtreler AirClean+ filtresi
• Çok sessiz ve hassas
DynamicDrive tekerlekler

1.750

1.990

1.990

1.990

Swing H1

Scout RX1

Excellence
EcoLine
• A+
• Çift sürgülü şalter
• AirClean+
• Toz torbası hacmi 2,5 lt
• Ağırlık 3,7 kg
• K/K tipi toz torbası
• Tasarruflu temizlik - 550 W
• EcoTeQ Plus başlığı ile gelişmiş ve
verimli temizlik
• En küçük parçaları bile filtreler AirClean+ filtresi
• Yüksekliği özel olarak ayarlanabilen çelik teleskopik boru
• 9 m’lik menzil sayesinde büyük
alanları kolayca temizleme

• 60 dB
• 2 adet yan fırça
• 350 mm çap
• Li-Ion tipi akü
• Ağırlık 2,8 kg
• Smart Navigation sayesinde
erişilmesi zor alanları temizleyin
• Triple Cleaning System ile
süpürür, toplar ve çeker
• Uzun pil ömrü - Non-Stop Power
• Furniture Protection Technology
ile korunan mobilyalar
• Advanced Corner Cleaning ile en
son köşeye kadar temizleyin

1.750

3.090
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GN Tip Toz Torbası

GN Tip Toz Torbası

HyClean GN Seti

HyClean FJM Seti

4 adet toz torbası + Hava ve
Motor değişim filtresi içerir
S 5xxx, S2xxx, S8xxx

4 adet toz torbası + Hava ve
Motor değişim filtresi içerir
S 5xxx, S2xxx, S8xxx

4 kutu GN HyClean toz torbası
S 4xx, S 6xx, S 8xx, S 5xxx

4 kutu FJM tipi toz torbası
S 2xx, S 3xx, S 4xxx, S 5xx,
S 6xxx, S 7xx

74

74

265

265

SF SAC AirClean

SF-AP50 AirClean Plus

SF-AA30 Active AirClean

SF-HA30 HEPA 13 AirClean

• Etkili günlük kullanıma uygun
filtre
• Temiz bir oda havası için
• 3’lü paket

• Temiz bir oda havası için
geliştirilmiş filtre

• Evcil hayvan sahipleri için özel
filtre
• Rahatsız edici kokuların
hapsolması

• Alerjik bünyelere özel filtre
• En ince partiküllerin dahi
filtrelenmesi

70

100

115

SBD 355 FiberTeQ

STB 305-3TurboTeQ

SBB 300-3 Parquet Twister

• Halıda ve sert zeminde
mükemmel temizleme performansı

• Evcil hayvan sahiplerine özel
tasarlanmış başlık

• Parkeler için geliştirilmiş özel başlık

250

94

540

305

170

SFD 10

SFD 20

SMD 10

• Uzun ince uçlu başlık
• Dar alanları temizlemek için

• Esnek, bükülebilir ince uçlu başlık
• Etkileyici uzunluğu sayesinde
ulaşılması zor dar alanları
temizlemek için.

• Yatak başlığı
• Yatak kenarı, yastık ve koltuk
minderleri arasındaki boşlukları
süpürmek için.

41

SUB 10
• Üniversal fırça
• Kaliteli suni elyaf kıllar sayesinde
dayanıklı alanları temizlemek için

100

59

SBB 400-3 Parke Fırçası XL
• Yumuşak doğal fırçalar zemin
üzerinde rahatlıkla kayar
• XL formatı sayesinde % 25’e
kadar zaman tasarrufu

350

73

SBD 660 EcoTeQ Plus
• Halıda ve sert zeminde mükemmel
temizleme performansı
• Genişletilmiş çekiş ağzı sayesinde
sessiz süpürme

480

SFS 10

SGC 20

STB 101

• Emme hortumunun esnek
uzatması
• Süpürme işlemi esnasında
ek 1.5 m erişim alanı

• LED aydınlatmalı ergonomik
tutacak
• Temizlenen alanları pratik
şekilde aydınlatmak için.

• Kullanışlı turbo için fırça
• Döşemelerden ve halılardan
saçların ve tüylerin kolayca
temizlenmesi için.

170

315

330

SMC 20
• Pratik set çantası MicroSet
• 4’ü 1 arada - küçük veya
koleksiyon parçalarını temizlemek
için ideal.

290
95

Miele Professional
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Profesyonel Çamaşır - Kurutma Makineleri
6.5 Kg Kapasiteli Çamaşır Yıkama Makineleri - Profitronic L Vario Serisi

PW 5065 LP D LW

PW 5065 LP D ED

• Çamaşır Yıkama-Sıkma Makinesi
• 6.5 kg/tur
• Tahliye pompalı
• Üst tabla ve dışyüzeyler emaye
• 1400 dev/dak.
• FU motor
• Novotronic L kumanda
• Petek kazan

• Çamaşır Yıkama-Sıkma Makinesi
• 6.5 kg/tur
• Tahliye pompalı
• Üst tabla ve dışyüzeyler
paslanmaz çelik
• 1400 dev/dak.
• FU motor
• Novotronic L kumanda
• Petek kazan

5.5 Kg Kapasiteli Çamaşır Yıkama Makineleri - Profitronic L Vario Serisi

PW 6055 LP D LW

PW 6055 LP D ED

Vario
• Çamaşır Yıkama-Sıkma Makinesi
• 5.5 kg/tur
• Tahliye pompalı
• Üst tabla ve dışyüzeyler emaye
• 1400 dev/dak.
• FU motor
• Profitronic L Vario kumanda
• Petek kazan

Vario
• Çamaşır Yıkama-Sıkma Makinesi
• 5.5 kg/tur
• Tahliye pompalı
• Üst tabla ve dışyüzeyler
paslanmaz çelik
• 1400 dev/dak.
• FU motor
• Profitronic L Vario kumanda
• Petek kazan
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6.5 Kg Kapasiteli Çamaşır Yıkama Makineleri - Profitronic L Vario Serisi
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PW 6065 LP D LW

PW 6065 LP D ED

Vario
• Çamaşır Yıkama-Sıkma Makinesi
• 6.5 kg/tur
• Tahliye pompalı
• Üst tabla ve dışyüzeyler emaye
• 1400 dev/dak.
• FU motor
• Profitronic L Vario kumanda
• Petek kazan

Vario
• Çamaşır Yıkama-Sıkma Makinesi
• 6.5 kg/tur
• Tahliye pompalı
• Üst tabla ve dışyüzeyler
paslanmaz çelik
• 1400 dev/dak.
• FU motor
• Profitronic L Vario kumanda
• Petek kazan

8 Kg Kapasiteli Çamaşır Makineleri - Profitronic L Vario Serisi

PW 6080 LP OB

PW 6080 LP ED

Vario
• Çamaşır Yıkama-Sıkma Makinesi
• Profitronic M 8 kg kapasiteli
• Elektrikli
• Profitronic kumanda
• 1300 dev/dak
• Petek kazan
• Çamaşır salonları,tekstil temizliği,
itfaiye ve kurtarma hizmetleri, hızlı
servis restoranları için uygundur
• Dış Yüzeyler Mavi Galvanizli Sac

Vario
• Çamaşır Yıkama-Sıkma Makinesi
• Profitronic M 8 kg kapasiteli
• Elektrikli
• Profitronic kumanda
• 1300 dev/dak
• Petek kazan
• Çamaşır salonları,tekstil temizliği,
itfaiye ve kurtarma hizmetleri, hızlı
servis restoranları için uygundur
• Dış Yüzeyler Paslanmaz Çelik
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6.5 Kg Kapasiteli Çamaşır Kurutma Makineleri - Novotronic L Kumanda

PT 5135 C LW

PT 5135 C ED

• Çamaşır Kurutma Makinası,
• 6,5 kg kapasiteli
• KONDENS sistem
• 1400 dev/dak
• Üst tabla ve dış yüzeyler emaye

• Çamaşır Kurutma Makinası
• 6,5 kg kapasiteli
• KONDENS sistem
• 1400 dev/dak
• Üst tabla ve dış yüzeyler
paslanmaz çelik

6.5 Kg Kapasiteli Çamaşır Kurutma Makineleri - Profitronic L Vario Serisi
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PT 7135 C LW

PT 7135 C ED

Vario
• Kurutma Makinası
• 6,5 kg.
• Elektriki ısıtma
• KONDENS sistem
• Petek dokulu tambur
• 1400 dev/dak
• Üst tabla ve dış yüzeyler emaye
• Düz kapaklı

Vario
• Kurutma Makinası
• 6,5 kg.
• Elektriki ısıtma
• KONDENS sistem
• Petek dokulu tambur
• 1400 dev/dak
• Üst tabla ve dış yüzeyler
paslanmaz çelik
• Düz kapaklı

8 Kg Kapasiteli Kurutma Makineleri - Profitronic L Vario Serisi

PT 7186 D OB

PT 7186 D ED

Vario
• Çamaşır Kurutma Makinesi
• Profitronic L Vario
• 8 kg kapasiteli, elektrikli
• 1300 dev/dak
• Çamaşır salonları,tekstil temizliği,
itfaiye ve kurtarma hizmetleri, hızlı
servis restoranları için uygundur
• Dış Yüzeyler Mavi Galvanizli Saç

Vario
• Çamaşır Kurutma Makinesi
• Profitronic L Vario
• 8 kg kapasiteli, elektrikli
• 1300 dev/dak
• Çamaşır salonları,tekstil temizliği,
itfaiye ve kurtarma hizmetleri, hızlı
servis restoranları için uygundur
• Dış Yüzeyler Paslanmaz Çelik

8 Kg Kapasiteli Ortak Panel Çamaşır Yıkama Kurutma Makineleri

PT 7189 EL ED

PWT 6089 LP ED

PWT 6089 LP D ED

• Çamaşır Kurutma Makinesi
• Profitronic M
• 8x2 kgkapasiteli
• Tek kumanda panelli
• 1300 dev/dak
• Çamaşır salonları,tekstil temizliği,
itfaiye ve kurtarma hizmetleri, hızlı
servis restoranları için uygundur
• Elektrikli
• Dış Yüzeyler Paslanmaz Çelik

Vario
• Çamaşır Yıkama-Sıkma ve
Kurutma Makinesi
• Profitronic M
• 8 kg kapasiteli, elektrikli
• Tek kumanda paneli
• Profitronic kumanda
• 1300 dev/dak
• Çamaşır salonları,tekstil temizliği,
itfaiye ve kurtarma hizmetleri, hızlı
servis restoranları için uygundur
• Petek kazan
• Dış Yüzeyler Paslanmaz Çelik

Vario
• Çamaşır Yıkama-Sıkma ve
Kurutma Makinesi
• Profitronic M
• 8 kg kapasiteli, elektrikli
• Tek kumanda paneli
• Profitronic kumanda
• 1300 dev/dak
• Çamaşır salonları,tekstil temizliği,
itfaiye ve kurtarma hizmetleri, hızlı
servis restoranları için uygundur
• Petek kazan
• Dış Yüzeyler Paslanmaz Çelik
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Çamaşır - Kurutma Makineleri Teknik Özellikler

Doluluk oranı
Dolum miktarı, kg
Kazan hacmi, l
Çamaşır salonları için uygundur
Tekstil temizliği için uygundur
İtfaiye ve kurtarma hizmetleri
için uygundur
Hızlı servis restoranları için
uygundur
Soğuk ve sıcak su bağlantısında
spesifik su tüketimi (l/kg)
Soğuk su bağlantısında
program çalışma süresi (dk.)
Sıkma devir sayısı, dev./dak.
G Faktörü
Dozlama pompaları için
maksimum bağlantı imkanları
Dış ölçü, yükseklik mm
Dış ölçü, genişlik mm
Dış ölçü, derinlik mm
Net ağırlık (kg)
Tesler
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PW 6+B1:I17080
Vario [EL LP] Önden
yüklemeli çamaşır
makinesi, elektrikli
53 dak. kısa çalışma
süresi ve su tahliye
pompası.

PW 6065 Vario [EL
LP]Önden yüklemeli
çamaşır makinesi,
elektrikli 49 dk.’lık
çok kısa çalışma
süresi, su tahliye
pompalı model.

PW 6055 Vario [EL
LP]Önden yüklemeli
çamaşır makinesi,
elektrikli 49 dk.’lık
çok kısa çalışma
süresi, su tahliye
pompalı model.

PW 5065 [EL LP]
Önden yüklemeli
çamaşır makinesi,
elektrikli 49 dk.’lık
çok kısa çalışma
süresi, su tahliye
pompalı model.

W 6065 Vario [EL LP
MAR]açık denizde ve
denizcilikte kullanım
için özel gerilim, su
tahliye pomp. model.
Kazan hacmi 59 l,
yükleme kapasitesi
6,5 kg

01:10
8
80
•
•
•

01:09
6,5
59
•
•
-

01:10
5,5
54
•
•
-

01:09
6,5
59
-

01:09
6,5
59
•
•
-

-

•

•

•

•

8,25

8

8,7

8

8

57

59

59

59

59

1.300
520
6
3N AC 400V 50HZ
1.020
700
727
140
VDE-EMC
RCM

1.400
526
6
2N~ 400V 50HZ
850
595
725
109
VDE-EMV
-

1.400
526
6
2N~ 400V 50HZ
850
595
725
106
VDE-EMV
-

1.400
526
4
2N~ 400V 50HZ
850
595
725
104
VDE-EMV
-

1.400
526
6
2N~ 400V 50HZ
850
595
725
109
VDE-EMV
-

2006/42/EG’ye
göre makine
yönetmeliğine uygun

2006/42/EG’ye
göre makine
yönetmeliğine uygun

2006/42/EG’ye
göre makine
yönetmeliğine uygun

2006/42/EG’ye
göre makine
yönetmeliğine uygun

2006/42/EG’ye
göre makine
yönetmeliğine uygun
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Profesyonel Bulaşık Makineleri

PG 8055 U D AW

PG 8133 SCVi XXL
SER ED

• Bulaşık Makinesi
• 7 programlı
• 2 Kademeli yıkama
• Kısa yıkama programı
• Maksimum temizlik
performansı: 225tabak/saat
• Dokunmatik ekran
• Kolay anlaşılır kumanda paneli
düzeni sayesinde kolay kullanım
• Her partide 2 tel veya plastik
sepet durulaması
• Maks. gecikmeli başlatma, saat
• Kalan süre göstergesi
• Program akış göstergesi
• Beyaz Emaye

• Tam Ankastre Bulaşık Makinesi
• Taze Su Sistemli
• AutoOpen kuruma
• Kısa yıkama programı
• Elektronik kumanda
• Maks. gecikmeli başlatma, saat
• Kalan süre göstergesi
• Program akış göstergesi
• 14 kişilik yemek takımı sadece 17
dakikada yıkanıyor
• Mükemmel iç alan aydınlatması BrillantLight
• Mükemmel bardak koruma PerfectGlassCare
• Tam kuru bulaşıklar - patentli
AutoOpen kurutma
• WiFi Conn@ct
• Paslanmaz Çelik

PG 8056 U D AW

PG 8056 U SER AE

• Bulaşık Makinesi
• Maksimum temizlik
performansı: 456 tabak/saat
veya 24sepet/saat
• Profesyonel yıkama sistemi
sayesinde bulaşıklar kısa sürede
yeniden kullanımınıza hazır.
• Her partide 2 tel veya plastik
sepet durulaması
• 2 yıkama kademesi üzerindeki
plastik sepetlerle de çalıştırmak
mümkündür.
• Kolay anlaşılır kumanda paneli
düzeni sayesinde kolay kullanım
• 8 Farklı seçenekle her zaman
doğru program - bulaşıklara özel
çözümler
• Beyaz Emaye

• Bulaşık Makinesi
• Maksimum temizlik
performansı: 456 tabak/saat
veya 24sepet/saat
• Profesyonel yıkama sistemi
sayesinde bulaşıklar kısa sürede
yeniden kullanımınıza hazır.
• Her partide 2 tel veya plastik
sepet durulaması
• 2 yıkama kademesi üzerindeki
plastik sepetlerle de çalıştırmak
mümkündür.
• Kolay anlaşılır kumanda paneli
düzeni sayesinde kolay kullanım
• 8 Farklı seçenekle her zaman
doğru program - bulaşıklara özel
çözümler
• Paslanmaz Çelik
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PG 8055 U D AE
• Bulaşık Makinesi
• 7 programlı
• 2 Kademeli yıkama
• Kısa yıkama programı
• Maksimum temizlik
performansı: 225tabak/saat
• Dokunmatik ekran
• Kolay anlaşılır kumanda paneli
düzeni sayesinde kolay kullanım
• Her partide 2 tel veya plastik
sepet durulaması
• Maks. gecikmeli başlatma, saat
• Kalan süre göstergesi
• Program akış göstergesi
• Paslanmaz Çelik

Teknik Özellikler
Yıkama kademesi sayısı
Kurutma
Restoranlar/barlar için uygundur
Oteller için uygundur
Pansiyonlar için uygundur
Ortak beslenme yerleri için uygundur
Esnaf ve atölyeler için uygundur
Hızlı servis restoranları için uygundur
Spor derneği için uygundur
İtfaiye ve kurtarma hizmetleri için uygun
Ev tipi, büro
Güç verileri
En kısa program süresi, dak.*
Maksimum durulama sıcaklığı, °C
Yıkama gücü tabak/saat
Yıkama gücü sepetler/saat
Plastik sepetleri 2 kademede yıkama imkanı
Test edilmiş çalışma süresi
Kumanda
Kumanda türü
Maks. gecikmeli başlatma, saat
Kalan süre göstergesi
Program akış göstergesi
Ayarlanabilen ekran dilleri
Standart elektrik bağlantısı
Elektrik bağlantısı
Uygun gerilim seçeneği 1
Elektrik bağlantısı
Isıtma gücü, kW
Tüm bağlantı, kW
Koruma (A)
Su bağlantısı/çıkışı
Soğuk su [sayı]
Sıcak su [sayı]
Soğuk veya sıcak su [sayı]
Her bir temizleme prosesindeki su tüketimi, l
Ölçü ve ağırlık
Yükseklik ayarlı üst sepet
Dış ölçü, genişlik mm
Dış ölçü, derinlik mm
Net ağırlık [kg]
Programlar
Üniversal
Süper kısa
Kısa
Hijyen
Soğuk/ön yıkama
Bardaklar
Bira bardağı
Çatal bıçaklar
Plastik
Yoğun
Test işaretleri
CE
VDE
Radyo dalgası
DIN 10512
EN 1717
EMV
2006/42/EG’ye göre makine yönetmeliğine
uygun

PG 8056 U [MK
SPEEDplus]Temiz su
bağlantılı tezgah altı
bulaşık makinesi
2
yok
•
•
•
•
•
•
•
•

PG 8055 U [MK
SPEED]Temiz su
bağlantılı tezgah altı
bulaşık makinesi
sepetli,

gastronomi işletmeleri, okullar
ve fırınlar için.

2
yok
•
•
•
•
•
-

PG 8133
Tam ankastre
AutoOpen kuruma

*
17
75
-

5
70
456
24
•
15.000

8
70
225
15
•
15.000

7500

Dokunmatik
24
•
•
•

Dokunmatik
24
•
•
•

Elektronik
24
•
•
•

3N AC 400V 50HZ

3N AC 400V 50HZ

3N AC 400V 50HZ

AC 230V 50HZ
3
3,4
16

AC 230V 50HZ
3
3,4
16

AC 230V 50HZ
2,1
2,3
10

1
1
8

1
17,5

820
598
580
63

820
598
580
63

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

845
598
570
56

-

•
•
•
•
•
•
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Miele Servis Sertifikası
Miele Servis Sertifikası, size maksimum servis koruması ve 2 yıllık standart garantinin bitiminden sonra 3 veya 8 yıllık ek garanti ile gönül
rahatlığı içinde kullanım konforu sunar. Miele Türkiye, Miele Servis Sertifikası ile, garanti süresi dahil toplam beş (5) ya da on (10) yıl boyunca
tamir bedellerini karşılar. Miele Servis Sertifikası paketini yalnızca cihazınızın 2 yıllık zorunlu garanti süresi içindeyken satın alabileceğinizi ve
paketin cihazınızı satın aldıktan sonra 5 /10 yıl süresince geçerli olduğunu lütfen dikkate alınız. Miele Servis Sertifikası geçerlilik süresi boyunca
ve içerdiği koşullar uyarınca, oluşabilecek tamir masraflarını Miele Türkiye üstlenir.
En üst düzeyde koruma
• Miele’den profesyonel destek ve problem çözümü
• İşçilik ve yedek parça dahil tüm tamir masraflarının karşılanması
• Orijinal Miele parçalarının kullanımı
Ek garanti
süresi

0-5.000 TL
arası ürünlerde

5.000-10.000 TL 10.000-15.000 TL 15.000 TL ve
arası ürünlerde arası ürünlerde üzeri ürünlerde

+1

YIL

145 TL

195 TL

245 TL

295 TL

+3

YIL

295 TL

395 TL

495 TL

595 TL

+5

YIL

495 TL

645 TL

795 TL

995 TL

+8

YIL

695 TL

945 TL

1.195 TL

1.425 TL

2

2

2

2

* Miele garanti uzatma sertifika fiyatları ürün model ve çeşitliliğine göre farklılık gösterebilir.

107

Miele / Türkiye
Miele Elektrikli Aletler
Dış Tic. ve Paz. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Çiğdem Sok.
My Office İş Merkezi, No:13/A
34746, Ataşehir, İstanbul
Telefon: (0216) 687 18 00

Tüm Miele ürünleri 2 yıl garantilidir.
• Fiyatlarımız Türk Lirası cinsinden olup, tavsiye edilen KDV dahil perakende satış fiyatlarıdır.
• Bu Fiyat Listesi 14/08/2018 tarihi itibariyle geçerlidir. Yayımlanacak bir sonraki Miele fiyat listesi bu listeyi geçersiz kılacaktır.
• Miele Elektrikli Aletler Dış Tic. ve Paz. Şti. önceden haber vermeksizin ürün kodu, rengi, görünümü, model ve fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
• Vergi ve bandrol oranlarında oluşabilecek değişiklikler fiyatlara aynen yansıtılır.
• Talepler stoklarla sınırlıdır.
• Bu Fiyat Listesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 21940 sayı ve 08/03/1995 tarih, 4077 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen tebliğlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
• Banka kredi kartlarına ait taksitli seçenekler için acenteye başvurunuz.
• Vade farklı taksitli satışlarda bankaların öngördüğü taksit oranları geçerlidir.
• Tipografi hatalarından Miele sorumlu değildir.
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