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Prednosti in produktne lastnostiaparatov Miele



Kakovost – izdelano v podjetju Miele

Najboljša kakovost izdelkov, popolni in
izjemni rezultati – ter izvrstna učinkovitost.
Najvišje zahteve glede izdelave in 
uporabljenih materialov poudarjajo obljubo 
znamke Miele: »Immer besser« (vedno 
boljši).

Preizkušeni na 20 let življenjske dobe
Da izpolnjujejo najvišje standarde kakovosti,
Miele svoje aparate preizkuša v intenzivnih
testih vzdržljivosti. Standardno trajanje
testiranja za pralne stroje Miele je 10.000 ur
delovanja. 
To ustreza 5 programom na teden s 
povprečnim delovanjem 2 uri-20 let.

Emajlirana sprednja stranica
Miele je edini proizvajalec gospodinjskih
aparatov, ki emajlira sprednje stranice vseh
pralnih, sušilnih in pralno-sušilnih strojev.
Kakovostni emajl je odporen proti razenju,
koroziji, kislinam in lugom, omogoča
enostavno čiščenje in je barvno obstojen.

Lužna posoda iz plemenitega jekla
Lužna posoda je posebej robustna in
higienična. Oporo ji nudijo amortizerji in štiri
natezne vzmeti, stabilizirana pa je z utežmi
iz sive litine. To je popolnost Miele, ki 
zagotavlja minimalno obrabo, optimalno 
zvočno izolacijo in dolgo življenjsko dobo.

Protiuteži iz sive litine
Prvovrstni materiali in izdelava skrbijo za
majhno obrabo in odlično stabilnost vseh
pralnih strojev Miele.

Toplotni izmenjevalnik, ki ne zahteva
vzdrževanja
V Mielejevih sušilnih strojih s toplotno
črpalko je toplotni izmenjevalnik zaščiten z
učinkovitim filtrskim sistemom, zato ga ni
treba čistiti. Tako je zagotovljeno, da poraba
energije ostaja ves čas enako nizka – skozi
celotno življenjsko dobo aparata.



TwinDos
Povsem avtomatsko doziranje

TwinDos nudi dve možnosti:

Za najboljše rezultate pranja uporabite
Mielejev dvofazni sistem. TwinDos sprosti
sredstvi UltraPhase 1 in 2 v ustreznem
trenutku med procesom pranja. Tako Miele
doseže najboljši učinek pranja.

Kadar ne uporabljate pralnega sredstva
UltaPhase 1 in 2, lahko napolnite priloženi
posodi s tekočim pralnim sredstvom ali
mehčalcem in ravno tako uporabite
TwinDos. Najboljši sistem za odmerjanje
tekočega pralnega sredstva na trgu.

PowerWash 2.0
Temeljito, hitro in energijsko

učinkovito pranje majhnih količin perila.

QuickPowerWash
Hitro in temeljito: čisto perilo v

manj kot 1 uri.

CapDosing
Priročne kapsule: doziranje

priročnih odmerkov posebnih pralnih
sredstev, mehčalcev ali ojačevalcev
pralnega učinka.

Možnost Madeži
Izbirate lahko med 23 vrstami

madežev: stroj nato prilagodi program
pranja in prikaže ustrezne nasvete.

Satasti boben SoftSteam1)

Popolna nega perila: z izbrano
možnostjo Glajenje, se boben po zadnjem
izpiranju segreje in zgladi in razrahlja perilo.

* Odvisno od modela
1) Patent: EP 2 390 399 B1

Pregled osnovnih značilnosti pralnih strojev Miele*



Patentirani1) satasti boben
Miele

Struktura površine Mielejevega satastega
bobna, ki je podobna satovju, omogoča, da
se med bobnom in perilom ustvari tanek
vodni film, po katerem perilo nežno drsi, in
tako optimalno ščiti vlakna. Manjše luknjice
v stenah bobna, katerih robovi so 
popolnoma zglajeni, so prav tako nežne do 
perila in preprečujejo kosmatenje tkanin in
spuščanje zank. Tujki, kot so sponke za
papir, pa ne končajo več v odtočni črpalki.

ComfortLift
Bolj priročno ne gre: s 

patentiranim2) sistemom ComfortLift lahko 
Mielejev stroj za polnjenje od zgoraj odprete 
z eno roko.

Avtomatsko pozicioniranje in
blokada bobna

Miele ne trati vašega časa: ko se program
konča, lahko takoj dostopate do perila v
bobnu.

Podvozje na kolescih
Velika prednost za manjši prostor: s 
podvozjem na kolescih je premikanje 
pralnega stroja s polnjenjem zgoraj zelo 
enostavno.

Posebej tiho
Prijetno: poseben ritem pranja ter funkciji 
»Prekinitev po izpiranju« in »Brez ožemanja« 
zagotavljajo posebej tiho delovanje stroja.

Nizka poraba
Izjemen prihranek: Mielejevi stroji za 
polnjenje od zgoraj porabijo malo vode in 
električne energije – ter dosegajo razred 
energijske učinkovitosti A+++.

** Odvisno od modela
1)Patent: EP 0 935 687 B1
2)Patent: EP 1 619 288 B1

Pregled glavnih značilnosti pralnih strojev Miele s 
polnjenjem od zgoraj*



Tehnologija EcoDry
Mielejeva tehnologija EcoDry

vam zagotavlja trajno nizko porabo energije
in kratke čase sušenja. Z učinkovito 
medsebojno usklajenostjo Mielejevega 
sistema filtriranja in toplotnega 
izmenjevalnika, ki ne zahteva vzdrževanja, 
puhasti delci nimajo nobene možnosti, da 
bi se kopičili v toplotnem izmenjevalniku in 
tako dolgoročno zmanjšali zmogljivost.
Delovanje Mielejevih sušilnih strojev s
toplotno črpalko, opremljenih s tehnologijo
EcoDry, je ves čas varčno – skozi vso 
življenjsko dobo aparata.

FragranceDos1)

Svežina za vse čute: perilo,
posušeno v sušilnih strojih Miele, ni le
posebej puhasto, ampak tudi prijetno
dišeče.

Energijska učinkovitost
Najvišja ocena A+++: maksimalna energijska
učinkovitost in optimalni rezultati
sušenja.

Tehnologija toplotne črpalke
Tudi za občutljivo: ne suši le varčno, ampak
tudi posebej nežno.

Izmenjevalnik toplote, ki ne potrebuje
vzdrževanja
Dvojno zanesljiv: dvoslojni kombinirani filter
ščiti izmenjevalnik toplote, ki ga ni treba več
čistiti.

Perfect Dry2)

Vedno popolni rezultati sušenja:
senzor mineralov PerfectDry med merjenjem 
preostanka vlage upošteva obstoječo 
vsebnost kalcija v vodi in ustrezno prilagodi 
program

* Odvisno od modela
1) Patent v teku: EP 2 431 516 A1
2) Patent: DE 197 19 661 C2

Pregled osnovnih značilnosti sušilnih strojev Miele*



TwinDos
Povsem avtomatsko doziranje

TwinDos nudi dve možnosti:

Za najboljše rezultate pranja uporabite
Mielejev dvofazni sistem. TwinDos sprosti
sredstvi UltraPhase 1 in 2 v ustreznem
trenutku med procesom pranja. Tako Miele
doseže najboljši učinek pranja.

Kadar ne uporabljate pralnega sredstva
UltaPhase 1 in 2, lahko napolnite priloženi
posodi s tekočim pralnim sredstvom ali
mehčalcem in ravno tako uporabite
TwinDos. Najboljši sistem za odmerjanje
tekočega pralnega sredstva na trgu.

QuickPower
Prihranek časa: hitro in temeljito

oprano in natančno posušeno perilo.

PowerWash 2.0
Temeljito, hitro in energijsko

učinkovito: najboljši rezultati pranje pri
minimalni porabi vode in energije.

CapDosing
Priročne kapsule: doziranje

priročnih odmerkov posebnih pralnih
sredstev, mehčalcev ali ojačevalcev
pralnega učinka.

Patentirani satasti boben
Miele1)

Popolna nega: Struktura satovja omogoča,
da perilo nežno drsi po tankem vodnem
filmu.

SteamCare
SteamCare: do 50 % manj likanja – 
maksimalna raznolikost uporabe: po 
programu pranja/sušenja ali kot ločen 
program glajenja.

* Odvisno od modela
1) Patent: EP 0 935 687 B1

Pregled osnovnih značilnosti pralno-sušilnih strojev 
Miele *

simencev
Rectangle



Pregled osnovnih značilnosti parnega likalnega sistema 
FashionMaster*

Satasta likalna površina
Že patentirani satasti boben v

pralnih in sušilnih strojih zagotavlja izjemno
nežno ravnanje s perilom. Enak princip je
zdaj uporabljen tudi pri sistemu
FashionMaster, ki se s tem bistveno 
razlikuje od drugih sistemov. Edinstvena 
satasta likalna površina1) doseže najboljše 
rezultate likanja, združene s popolno nego 
perila. V nasprotju z običajnimi ročnimi 
likalniki FashionMaster paro hitro in 
enakomerno porazdeli vzdolž kanalov med 
šestkotniki po celotni likalni površini. To 
ustvari film pare, ki omogoča, da likalnik 
mehko, a učinkovito drsi preko perila.

Sistem 1-2 Lift
Dva preprosta koraka za

postavitev, ki ne zahtevata nobenega truda!
S patentiranim2) sistemom 1-2 Lift.

Brezstopenjska nastavitev višine
Preprosto ergonomično: vgrajena plinska
tlačna vzmet zadrži likalno mizo na optimalni
delovni višini (83 do 102 cm).

Aktivna likalna miza
Najboljši rezultati likanja: funkciji 
odsesavanja in napihovanja za optimalno 
prodiranje pare in fiksiranje perila.

Parni nastavek
Vsestranski talent: s praktičnim

parnim nastavkom lahko nežno zlikate
oblačila, jakne ali zavese kar v visečem
položaju.

Para
Več kot zgolj pihanje vročega zraka: 
profesionalne rezultate omogočata parni tlak 
4 bare in stalna količina pare 100 g/minuto.

* Odvisno od modela
1) Patent: EP 2 233 632 B1
2) Patent: EP 2 169 108 B1



Pregled osnovnih značilnosti likalnega stroja 
Miele z valjem*

Likalni stroj Miele z valjem – zmagovalec
proti zmečkanosti in gubam
Menite, da je likalni stroj z valjem 
staromoden in nepraktičen? Potem še nikoli 
niste uporabljali likalnega stroja Miele z 
valjem. Njegove prednosti vas bodo zelo 
hitro prepričale. Likanje še nikoli ni bilo tako 
hitro in udobno! V primerjavi z običajnimi 
metodami likanja si lahko prihranite veliko 
truda, poleg tega pa vam likanje vzame 
tudi do 50 % manj časa. Tako boste lahko 
več časa namenili prijetnejšim stvarem v 
življenju!

Navdušujoče vsestranski
Prilagodljiv, da izpolni vse zahteve: ne glede
na vrsto in velikost lahko vsak kos perila
zlikate hitro in enostavno.

Funkcija pare
Moč, ki odpravlja gube: 

tehnologija dveh rezervoarjev za hitro in 
enakomerno porazdelitev pare in odlične 
rezultate likanja.

Velik pritisk na stični površini
Večji je pritisk, boljše je glajenje gub: če bi
želeli ustvariti primerljiv pritisk z običajnim
likalnikom, bi morali pritisniti na likalno mizo
s težo približno 7 kg.

Izbira temperature, ki ustreza perilu
Nežno ravnanje s perilom: preprosto izberite
temperaturo, skladno s podatki na etiketi za
nego. Na ta način bo vaše perilo ohranilo
lep videz dlje časa.

Likanje v sedečem položaju
Ergonomično: obremenitev vašega hrbta je
manjša, delovanje z uporabo nožnih stikal
pa vam pušča obe roki prosti.

*Odvisno od modela
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Peka s paro1)

Vsako živilo ima določene 
lastnosti. Prava umetnost kuhanja se skriva 
v tem, da te lastnosti poznamo in znamo v 
polnosti razviti njihov okus. Doslej je bila 
popolna peka kruha in žemljic izključno 
pekova naloga. Zdaj to zmorete tudi vi: s 
pečico Miele, ki nudi način delovanja Peka s 
paro. Ciljni dodatki pare povečajo vlažnost v 
pečici in optimizirajo rezultate peke in 
pečenja številnih živil: dišeč, rahel kruh s 
sijočo, hrustljavo skorjico; žemljice in rogljiči 
kot iz pekarne; nežno in sočno meso z lepo 
zapečeno skorjico; popolno pečeni narastki; 
krasni sufleji in še veliko več.

Prednosti* podpultnih in vgradnih pečic

Brezvrvični termometer za 
živila2)

Nadzor ni več potreben: prikaz preostalega 
časa vam pove, kdaj je meso ali riba pečena 
natančno tako, kot želite.

Izvlečna vodila FlexiClip3)

Prilagodljiva in varna: zalivanje, 
obračanje ali jemanje živila iz pečice brez 
stika z vročimi površinami.

Avtomatski programi
Z lahkoto pričarajte več kot 100 jedi: naj bo 
kruh, kolač ali riba – vse bo pripravljeno 
povsem avtomatsko.

CrispFunction
Za hrustljavo zapečenost: 

nekatera živila, kot je pica ali pomfrit, se 
bolje spečejo pri suhi vročini.

Posebne uporabe
Izpolnite si tudi nevsakdanje želje: udobna 
uporaba z različnimi posebnimi programi, 
kot je sušenje živil.

* odvisno od modela
1)  s patentirano sesalno napravo 

Patent: EP 2 190 295 B1
2) Patent: EP 1 985 983 B1
3) Patent: DE 10 2006 015 444 B4 (HFC 70, 71, 72, 92)
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Notranjost pečice iz plemeni-
tega jekla s prevleko 

PerfectClean in strukturo platna1)

Notranjost kombinirane pečice z mikrovalovi 
je izdelana iz plemenitega jekla s posebno 
strukturo platna; površina je poleg tega 
oplemenitena s prevleko PerfectClean. 
Zato je manj občutljiva za razenje in 
bistveno enostavnejša za čiščenje kot 
običajna notranjost pečice iz plemenitega 
jekla. Površine, oplemenitene s prevleko 
PerfectClean, vas prepričajo s svojim 
učinkom proti prijemanju: že med pripravo 
živil se na stene pečice prime manj 
nečistoč.

Prednosti* Mielejevih vgradnih kombiniranih 
pečic z mikrovalovi

Kombinirani načini delovanja z 
mikrovalovi
Fleksibilnost in prihranek časa: kombinacija 
klasičnega načina delovanja in mikrovalov 
prihrani do 30 % časa.

Hitri zagon z mikrovalovi
Polna moč s pritiskom na tipko: s posebno 
senzorsko tipko lahko hitro izberete funkcijo 
mikrovalov.

Avtomatski programi
Z lahkoto pričarajte več kot 100 jedi: naj bo 
kruh, kolač ali riba – vse bo pripravljeno 
povsem avtomatsko.

Tipka za pokovko
Z enim samim pritiskom na 

tipko: zavojček pokovke pripravite hitro in 
preprosto.

Termometer za živila
Sproščeno načrtovanje menijev: preostali 
čas priprave lahko udobno odčitate, zato 
ročna kontrola ni več potrebna.

* odvisno od modela
1) Patent: EP 1 345 474 B1
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Avtomatsko kuhanje menijev
Popoln meni: temperatura, čas 

priprave in zaporedje živil se s kuhanjem 
menijev avtomatsko določijo.

Notranjost pečice iz plemenitega jekla
Profesionalno in enostavno za vzdrževanje: 
vse parne pečice Miele imajo izključno 
notranjost iz plemenitega jekla.

Enostavno čiščenje
Brez oblog vodnega kamna: hitro in eno-
stavno čiščenje, ki ga omogoča zunanji 
uparjalnik.

Velika notranjost in velika 
površina za vlaganje

Izkoristite celotno globino: istočasno pripra-
vite tudi velike količine živil in tako prihranite 
čas in energijo.

Funkcija ohranjanja toplote
Brez takojšnjega ohlajanja: jedi 

avtomatsko ostanejo tople še 15 minut po 
koncu postopka priprave.

Prednosti* parnih pečic

* odvisno od modela

MultiSteam
Popolnost po vašem okusu 

– parna pečica Miele je pravi vsestranski 
talent in predstavlja idealno dopolnitev 
pečice in kuhalne plošče. Ker so časi 
kuhanja v pari enaki kot pri klasičnem 
kuhanju, vam ni treba spremeniti svojih 
navad. Pripravite lahko posamezno predjed, 
juho, ribo, meso, zelenjavo, prilogo ali 
sladico ali pa se odločite, da v enem 
postopku kuhanja v pari pripravite celoten 
meni. Tudi zahtevne želje glede rezultata 
kuhanja – čvrsto ali mehko – lahko z Miele-
jevo parno pečico z lahkoto izpolnite.
Za popolne rezultate poskrbi edinstveni 
zunanji uparjalnik v obliki Mielejeve tehnolo-
gije MultiSteam. Osem šob za paro omo-
goča hitro ustvarjanje pare, kratek čas 
segrevanja in odlično porazdelitev pare za 
enakomerne rezultate.
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Prednosti* kombiniranih parnih pečic

Parna pečica s popolno 
funkcijo klasične pečice, 

popolna kombinirana parna pečica
Številne funkcije v enem aparatu: 
neskončne kombinacije omogočajo 
popolno kuhanje, pečenje in peko.

MultiSteam
Popolnost po vašem okusu 

– parna pečica Miele je pravi vsestranski 
talent in predstavlja idealno dopolnitev 
pečice in kuhalne plošče. Ker so časi 
kuhanja v pari enaki kot pri klasičnem 
kuhanju, vam ni treba spremeniti svojih 
navad. Pripravite lahko posamezno predjed, 
juho, ribo, meso, zelenjavo, prilogo ali 
sladico ali pa se odločite, da v enem 
postopku kuhanja v pari pripravite celoten 
meni. Tudi zahtevne želje glede rezultata 
kuhanja – čvrsto ali mehko – lahko z Miele-
jevo kombinirano parno pečico z lahkoto 
izpolnite. Za popolne rezultate poskrbi 
edinstveni zunanji uparjalnik v obliki Miele-
jeve tehnologije MultiSteam. Šest šob za 
paro omogoča hitro ustvarjanje pare, kratek 
čas segrevanja in odlično porazdelitev pare 
za enakomerne rezultate.

Notranjost pečice XL in XXL
Brez težav s prostorom: dovolj prostora za 
pripravo menija za do 10 oseb, pa tudi za 
celo ribo ali perutnino.

Dvižna letev z odpiranjem na 
motorni pogon

Udobno: dvižna letev se odpre in zapre zgolj 
s pritiskom, za njo pa sta posoda za vodo in 
termometer za živila.

Kombinirana peka
Hrustljavo od zunaj in sočno od znotraj: 
uporabite lahko na primer kombinacijo vlage 
in vročega zraka za odlične rezultate peke in 
pečenja.

Brezvrvični termometer za 
živila

Nadzor ni več potreben: prikaz preostalega 
časa vam natančno pove, kdaj je meso, riba 
ali perutnina pečena natančno tako, kot 
želite.  
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Prednosti* vgradnih parnih pečic z mikrovalovi

MultiSteam
Popolnost po vašem okusu 

– parna pečica Miele je pravi vsestranski 
talent in predstavlja idealno dopolnitev 
pečice in kuhalne plošče. Ker so časi 
kuhanja v pari enaki kot pri klasičnem 
kuhanju, vam ni treba spremeniti svojih 
navad. Pripravite lahko posamezno predjed, 
juho, ribo, meso, zelenjavo, prilogo ali 
sladico ali pa se odločite, da v enem 
postopku kuhanja v pari pripravite celoten 
meni. Tudi zahtevne želje glede rezultata 
kuhanja – čvrsto ali mehko – lahko z Miele-
jevo parno pečico z lahkoto izpolnite.

Za popolne rezultate poskrbi edinstveni 
zunanji uparjalnik v obliki Mielejeve tehnolo-
gije MultiSteam. Osem šob za paro omo-
goča pri moči 3,3 kW hitro ustvarjanje pare, 
kratek čas segrevanja in odlično porazdeli-
tev pare za enakomerne rezultate.

Ker je notranjost pečice med postopkom 
priprave popolnoma zapolnjena s paro, je iz 
nje izpodrinjen ves kisik. Videz živil se zato 
med kuhanjem v pari ne spremeni.

Velika notranjost in velika 
površina za vlaganje

Izkoristite celotno globino: istočasno pripra-
vite tudi velike količine živil in tako prihranite 
čas in energijo.

Avtomatsko kuhanje menijev
Popoln meni: temperatura, čas 

priprave in zaporedje živil se s kuhanjem 
menijev avtomatsko določijo.

Tipka za pokovko
Z enim samim pritiskom na 

tipko: zavojček pokovke pripravite hitro in 
preprosto.

Enostavno čiščenje
Brez oblog vodnega kamna: hitro in eno-
stavno čiščenje, ki ga omogoča zunanji 
uparjalnik.

Avtomatski programi parne pečice
Brez truda popolno pripravite več kot 150 
jedi: meso, ribe, zelenjava in številne druge 
jedi bodo zagotovo uspele.

* odvisno od modela
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Prednosti* Mielejevih mikrovalovnih pečic

Vrtljivi krožnik s premerom 40 cm
Obilo prostora: idealen za namestitev več 
kozarcev, skodelic, krožnikov ali različno 
velikih posod.

LED-osvetlitev
Visokokakovostna in vzdržljiva: svetleče 
diode nudijo sijajen prizor že med pripravo 
jedi v pečici.

Tipka za pokovko
Z enim samim pritiskom na tipko: zavojček 
pokovke pripravite hitro in preprosto.

Kvarčni žar
Hitro in enakomerno: vse jedi se v kratkem 
času optimalno zapečejo.

Avtomatski programi
Pripravite jedi brez truda: preprosto izberite 
program in npr. vnesite težo – vse drugo bo 
naredila pečica.

* odvisno od modela

Notranjost pečice XL
V veliki notranjosti iz plemenitega jekla 
aparatov z upravljanjem TopControl lahko 
popolno pripravite tudi večje količine ali 
kose jedi, npr. piščanca ali narastke. Vrtljivi 
krožnik s premerom 40 cm omogoča 
posebej fleksibilno uporabo različnih posod 
ali več posod, skodelic ali krožnikov hkrati. 
Za pripravo jedi v velikem slogu.
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Prednosti* Mielejevih predalov

Štirje načini delovanja
Univerzalna uporaba: glede na potrebe 
lahko v predalu grejete skodelice in krož-
nike, ohranjate toploto jedi ali pečete pri 
nizki temperaturi.

Pečenje pri nizki tempraturi 
– nežni program za vse vrste 

mesa
Pečenje pri nizki temperaturi je profesio-
nalna metoda priprave, ki je pri kuharskih 
mojstrih samoumevna. Z njo lahko pripravite 
nežno, aromatično in sočno meso. Arome in 
hranilne snovi se v veliki meri ohranijo. 
Najboljši kuharji že dolgo uporabljajo ta 
način priprave, kadar želijo ustvariti mesne 
poslastice, v zadnjem času pa se vse bolj 
uporablja tudi v zasebnih kuhinjah. Pečenje 
pri nizki temperaturi je zelo sproščen način 
toplotne obdelave mesa, saj procesa ni 
treba nadzorovati in se lahko v miru, brez 
časovnega pritiska posvetite pripravi drugih 
jedi. Meso lahko po končanem postopku 
takoj narežete. Čas mirovanja, ki je sicer 
potreben, odpade, saj je mesni sok enako-
merno porazdeljen.

Upravljanje na dotik
Preprosto in udobno: upravlja-

nje poteka prek ravne plošče na dotik, ki jo 
zlahka očistite.

Timer
Toplota zagotovljena: vsi vgradni grelniki jedi 
so opremljeni s štiriurnim timerjem, ki se 
samodejno izklopi.

Popoln izvlek
Preprosto praktično: predal lahko za eno-
stavno polnjenje in praznjenje povsem 
izvlečete.

Mehanizem Push2open
Lahkotno odpiranje: z rahlim pritiskom na 
predal s katerim koli delom telesa.
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Vrečke za vakuumiranje, primerne za 
živila
Varno zapakirano: Mielejeve vrečke so 
temperaturno odporne, neprepustne za 
zrak in nevtralnega okusa.

Različno trajanje varjenja
Popolno za vsako debelino vrečke: odvisno 
od materiala vrečke lahko izbirate med tremi 
različnimi stopnjami varjenja.

Tri stopnje vakuuma
Vedno ustrezna zaščita: izbirate lahko med 
tremi stopnjami – za meso je idealna stopnja 
3, za sadje pa stopnja 1.

Velika uporabna površina
Primerna za majhne in velike količine. 
Uporabna površina ustreza vrečkam za 
vakuumiranje do velikosti maksimalno 
250 x 350 mm.

Posode za vakuumiranje za večkratno 
uporabo
Zelo trajnostno: v nasprotju z vrečkami 
lahko posode za vakuumiranje vedno znova 
uporabite.

Prednosti* vgradnega predala za 
vakuumiranje

Vakuumiranje
V Mielejevem predalu za vakuumiranje se iz 
vrečk za vakuumiranje izsesata kisik in zrak. 
Tako se ustvarijo idealni pogoji za daljšo 
obstojnost živil, pa tudi za popolno pripravo 
na kuhanje sous-vide v parni pečici. Glede 
na potrebe so vam na voljo tri stopnje 
vakuumiranja. Za marinirano meso je 
primerna stopnja 3, za občutljiva živila, kot 
je jagodičje, je optimalna stopnja 1.
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Prednosti* Mielejevih kuhalnih plošč

TempControl
Zagotovljeno popolni rezultati: 

temperatura ponve se stalno ohranja, zato 
se ne more nič prismoditi.

SmartSelect White
Hitro, intuitivno in elegantno: 

stopnje moči in praženja lahko nastavite 
neposredno za vsako kuhalno polje.

PowerFlex
Vsestransko in prilagodljivo: tudi 

velike posode se brez težav hitro segrejejo.

ExtraSpeed
Do 35 % prihranka časa**: z 

Mielejevo ekskluzivno tehnologijo imate več 
časa zase.

** odvisno od modela
**  V primerjavi s 15 let staro Mielejevo električno kuhalno 

ploščo

Con@ctivity 2.0
V celoti se lahko osredotočite 

na kuhanje, saj vam to omogoča varna 
avtomatska funkcija Con@ctivity 2.0. Poleg 
vklopa in izklopa nape funkcija Con@ctivity 
2.0 avtomatsko prilagaja tudi njeno sesalno 
moč dejanskim okoliščinam na kuhalni 
plošči in tako poskrbi za prijetno ozračje v 
prostoru. S funkcijo Con@ctivity 2.0 napa in 
kuhalna plošča medsebojno komunicirata 
prek radijskih valov. Namestitev je karseda 
enostavna, saj je vsaki napi s funkcijo 
Con@ctivity 2.0 priložen komunikacijski stik, 
ki ga vstavite v poljubno kuhalno ploščo 
(Miele), ki omogoča funkcijo Con@ctivity 
(Plug & Play).

Pri kuhalnih ploščah s funkcijo TempControl 
Con@ctivity 2.0 deluje brez dodatnega 
komunikacijskega stika.

DirectControl Plus
Hitro in intuitivno: stopnje moči 

in čase lahko izbirate prek številčne lestvice 
za posamezno kuhalno polje.
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Con@ctivity 2.0
S funkcijo Con@ctivity 2.0 se 

lahko v celoti posvetite kuharskim užitkom. 
Napa in kuhalna plošča komunicirata med 
seboj. Kuhalna plošča posreduje nastavitve 
elektroniki nape, slednja pa avtomatsko 
uravnava stopnje moči ventilatorja. Ni vam 
treba misliti na to, da morate po končanem 
kuhanju izklopiti napo. Vse kuhalne plošče 
Miele "TwoInOne" so standardno opre-
mljene s funkcijo Con@ctivity 2.0.

Indukcija PowerFlex
Neprekosljivo hitra in fleksibilna: 

edinstvena moč stopnje Booster, ki znaša 
do 7,3 kW.

Prednosti* Mielejevih kuhalnih 
plošč "TwoInOne"

SmartSelect
Hitro in intuitivno: stopnje moči 

in praženja lahko nastavite neposredno za 
vsako kuhalno polje.

TwinBooster
Edinstvena fleksibilnost: moč 

indukcije se lahko individualno razporedi oz. 
združi v enem samem polju.

* odvisno od modela

Ohranjanje toplote
Primerna za serviranje: temperatura dna 
posode se med ohranjanjem toplote urav-
nava tako, da se ga nič ne prime.

Stop & Go
Tako se nič ne prismodi: s to funkcijo lahko 
stopnje moči vseh kuhalnih polj naenkrat 
znižate na 1.
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Prednosti* Mielejevih elementov ProLine

Okvirji iz plemenitega jekla
Enak dizajn okvirjev: ne glede na kombina-
cijo elementov ProLine je končni videz 
vedno popoln.

Gumbi
Prilegajoče se udobje: kovinski gumbi 
dopolnjujejo harmonični dizajn elementov 
ProLine.

Nagnjena upravljalna plošča
Popoln videz: ergonomično razporejeni 
upravljalni elementi olajšajo upravljanje.

TwinBooster
Edinstvena fleksibilnost: moč indukcije se 
lahko individualno razporedi oz. združi v 
enem samem polju.

* odvisno od modela

Elementi Miele ProLine navdušujejo s 
svojimi posebnimi značilnostmi dizajna in 
udobja. Kljub samostojni funkcionalnosti 
vsakega posameznega aparata so vsi 
modeli oblikovani povsem enotno. Pri 
kombinirani vgradnji zagotavljajo homogeno, 
žlahtno celoto. Pridih izjemnega dizajna v 
vsaki kuhinji!
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Prednosti* Mielejevih plinskih kuhalnih plošč

Nosilec za posodo ComfortClean
Hitro čiščenje: nosilec preprosto snamete in 
ga vložite v pomivalni stroj. Tako kuhalna 
plošča dolgo ostane lepa.

Individualni dizajn
Privlačne oblikovne različice za vsak okus: 
puristični videz plemenitega jekla ali elegan-
tna steklokeramika.

Emajlirani nosilci za posodo in deli 
gorilnikov
Vzdržljivost in enostavno čiščenje: emajlirani 
nosilci iz litine in glave gorilnikov s prevleko 
PerfectClean.

QuickStart
Brez pritiskanja in zadrževanja gumba: 
enostaven in udoben elektronski vžig s 
funkcijo vrtenja.

GasStop & ReStart
Varno kuhanje: če plamen ugasne, se znova 
prižge. Če to ne uspe, se prekine dovod 
plina.

Plinske kuhalne plošče z elektroniko
Plinske kuhalne plošče Miele, ki so opre-
mljene z elektroniko, imajo lastnosti, ki vam 
zagotavljajo še večjo varnost in udobje: 
funkcija QuickStart poskrbi za hitrejši vžig, 
funkcija GasStop & ReStart pa za avtomat-
ski ponovni vžig v primeru, da plamen 
ugasne. Nekateri modeli poleg tega nudijo 
še nastavljiv zvočni signal ter prikaz visoke 
temperature in preostale toplote.

* odvisno od modela
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Razred energijske učinkovitosti
Hiter pregled: energijska nalepka daje 
informacijo o gospodarnosti in zmogljivosti 
aparata.

Prednosti* Mielejevih kuhinjskih nap

Maščobni filter iz plemenitega jekla 
(10-slojni)
Udobno čiščenje: kakovostni kovinski 
maščobni filtri z dolgo življenjsko dobo so 
primerni za strojno pomivanje.

Silence
Učinkovit in zelo tih: ventilator je učinkovito 
izoliran s posebnimi zvočnoizolacijskimi 
blazinami.

Miele CleanCover
Zaščita in preprosto čiščenje: zaprta, gladka 
površina preprečuje stik z električnimi deli in 
motorjem.

* odvisno od modela

Con@ctivity – avtomatska funkcija 
kuhinjskih nap Miele
V vsakem trenutku optimalno odsesavanje 
pare in vonjav ter obenem prihranek ener-
gije: to opravi Mielejeva kuhinjska napa 
povsem samodejno, če je opremljena s 
funkcijo Con@ctivity. Funkcija Miele Con@
ctivity namreč omogoča, da vaša napa 
komunicira s kuhalno ploščo. Con@ctivity 
zajema informacije o tem, kaj se dogaja na 
kuhalni plošči, in jih posreduje v krmiljenje 
ventilatorja nape. Napa nato avtomatsko 
izbere ustrezno stopnjo delovanja in tako 
poskrbi, da je v prostoru vedno optimalno 
ozračje. Tako se lahko povsem posvetite 
procesu kuhanja, saj vam ni treba več misliti 
na izklop. Ko se delovanje po končanem 
kuhanju konča, se napa avtomatsko izklopi 
in tako prepreči nepotrebno porabo ener-
gije. Seveda pa je še vedno mogoče tudi 
ročno upravljanje.

Komunikacija med kuhalno ploščo in napo 
se krmili z radijsko tehnologijo. Napa je 
tovarniško opremljena z radijskim modulom, 
v dobavnem kompletu nape pa je priložen 
tudi potrebni komunikacijski stik za Miele-
jevo kuhalno ploščo.

Miele INDIVIDUAL
Vse je mogoče: vaše želje določijo konstruk-
cijo nape, mi pa poskrbimo za izvedbo.
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Prednosti* Mielejevih vgradnih kavnih 
avtomatov s sistemom kave v zrnju

AromaticSystem
Inteligentna tehnologija: optimalno mešanje 
kave in vode v kuhalni komori.

CupSensor1)

Idealna razdalja: CupSensor 
prepozna višino skodelice in pomakne 
centralni izliv v ustrezen položaj.

Mlečni sistem EasyClick2)

Inovacija, na voljo samo pri 
aparatih Miele: mlečni sistem lahko 
preprosto namestite oz. odstranite s spre-
dnje strani.

Avtomatsko izpiranje  
cevi za mleko

Izjemno udobje: po pripravi kavnih speciali-
tet z mlekom se aparat avtomatsko očisti.

ComfortDoor – sistem vrat z odpiranjem 
cele stranice
Lahek dostop: udoben dostop do posod za 
kavo v zrnju, vodo in kavno usedlino ter 
prestreznega pladnja.

* odvisno od modela 
1) EP 2 454 977 B1
2) EP 2 594 172 B1

Funkciji OneTouch in OneTouch for Two
Povsem avtomatska dovršenost: priprava 
enega ali dveh kavnih napitkov z enim 
samim dotikom tipke. Funkcija OneTouch for 
Two vam omogoča, da istočasno pripravite 
dva kozarca latte macchiata ali dve skodelici 
kapučina, kave ali ekspresa.
Če uporabite funkcijo OneTouch in dvakrat 
pritisnete tipko, pa lahko v enem postopku 
pripravite dva vroča napitka zaporedoma. 
Vroči napitki pritečejo skozi centralni izliv, 
kar zagotavlja dodatno udobje. Kozarcev in 
skodelic tako ni treba prestavljati.
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Prednosti* Mielejevih prostostoječih kavnih 
avtomatov s sistemom kave v zrnju

AutoDescale1)

Nič dela z odstranjevanjem 
vodnega kamna: 
CM7500 s patentirano1) funkcijo AutoDes-
cale poskrbi za avtomatsko odstranitev 
vodnega kamna.

C Touch
Dotiki za pripravo najljubših napitkov: CM7 
upravljate enostavno, z nekaj dotiki jasnega 
prikazovalnika C Touch.

Avtomatsko izpiranje cevi za mleko
Izjemno udobje: po pripravi kavnih speciali-
tet z mlekom se aparat avtomatsko očisti.

Kava in čaj
Raznolikost za sladokusce: CM7 pripravi 
20 popolnih čajnih in kavnih specialitet. 
Povsem avtomatsko.

CupSensor2)

Idealna razdalja: CupSensor 
prepozna višino skodelice in pomakne 
centralni izliv v ustrezen položaj.

* odvisno od modela 
1) Patent: EP2705783B1, US201400060338A1
2) Patent: EP2454976B1

Funkciji OneTouch in OneTouch for Two
Povsem avtomatska dovršenost: priprava 
enega ali dveh kavnih napitkov z enim 
samim dotikom tipke. S funkcijo OneTouch 
vsi vroči napitki pritečejo skozi centralni izliv, 
kar zagotavlja dodatno udobje. Kozarcev in 
skodelic tako ni več treba prestavljati, kar 
velja tudi za pripravo kavnih specialitet z 
mlekom. Funkcija OneTouch for Two vam 
omogoča, da istočasno pripravite celo dva 
kozarca latte macchiata ali dve skodelici 
kapučina, kave ali ekspresa.
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Prednosti* Mielejevih hladilnih aparatov

PerfectFresh
Do trikrat daljša svežina: optimalna tempe-
ratura shranjevanja za sadje, zelenjavo, ribe, 
meso in mlečne izdelke.

Energijska učinkovitost
Najboljša učinkovitost A+++: izjemna 
varčnost pri najboljši svežini.

Serija Blackboard 
Individualno oblikovanje: na sprednjo 
stranico aparata brez ročaja lahko pišete in 
rišete s kredo.

* odvisno od modela

Notranjost XL
Več prostora in udobja: večja uporabna 
globina zagotavlja več prostora in fleksibil-
nosti tudi za velike predmete.

PerfectFresh Pro
Živila ostanejo sveža do petkrat 

dlje. V temperaturnem območju med 0 °C in 
+3 °C, v katerem aparat avtomatsko urav-
nava temperaturo, ostanejo meso, ribe in 
številni mlečni izdelki sveži do trikrat dlje. 
Sadje in zelenjava ostaneta sveža celo do 
petkrat dlje – z optimizirano nastavitvijo 
vlažnosti na predalu. Za popoln pregled nad 
živili je vgrajena tudi svetla LED-osvetlitev. 
PerfectFresh Pro je tako najboljši sistem 
ohranjanja svežine iz družine Miele. FlexiLight

Edinstvena in neslepeča svet-
loba: prilagodljiva LED-osvetlitev polic.
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Prednosti* Mielejevih vinskih vitrin

Temperaturna območja
Individualno uravnavanje: hkrati lahko 
hranite do tri različne vrste vina, vsako pri 
optimalni temperaturi.

Stojalo za predstavitev steklenice 
"Selector"
Ubrana predstavitev: steklenice se zdijo v 
pridušeni svetlobi vinske vitrine rahlo 
povečane.

* odvisno od modela

FlexiFrame Plus
Popolnoma prilagojeno: ker lahko prečke 
vzdolžno in prečno prestavljate, lahko 
shranjujete celo steklenice magnum.

FlexiFrame
Z eno samo potezo: posamezne prečke 
prestavite glede na obliko steklenic.

SommelierSet
Razglasite svojo vinsko vitrino 

za osebno območje užitka: z edinstvenim 
kompletom SommelierSet. Zdaj nov in na 
voljo samo pri znamki Miele. Profesionalno 
pripravite žlahtna vina na dekantiranje. 
Penine in bela vina okušajte iz ohlajenih 
kozarcev. Vinske steklenice vedno popolno 
temperirajte, tudi ko so že odprte. In imejte 
vse svoje pripomočke vedno pri roki.

NoteBoard
Za napise po želji: odstranljive magnetne 
letve so na sprednji strani rešetk za 
steklenice.
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Prednosti pomivalnih strojev Miele*

Patentiran2) 3D-predal za 
jedilni pribor+

Plus za izjemno prilagodljivost: srednji del 
predala z zložljivimi zatiči lahko spustite, da 
nudi dovolj prostora za velike kose pribora.

QuickPowerWash
Neprekosljivo skupno delovanje: novi 
program pomivanja QuickPowerWash in 
tablete UltraTabs Multi, ki so natančno 
prilagojene nanj, s skupnim delovanjem v 
58 minutah dosežejo najboljše možne 
rezultate pomivanja in sušenja za normalno 
umazano posodo. Posebej razvite tablete 
imajo krajši čas raztapljanja, ki znaša samo 
2–3 minute. Tako je moč čiščenja na voljo 
že takoj po začetku programa pomivanja. 
Rezultat: razred učinkovitosti pomivanja A 
kljub kratkemu času trajanja programa1).

Nova zasnova Mielejevih košar
Največja fleksibilnost in udobje: za opti-
malno uporabo, odlične možnosti name-
stitve in popolne rezultate.

Knock2open3)

Edinstveno: stroj lahko popolno 
integrirate v kuhinjo brez ročajev – vrata se 
avtomatsko odprejo, ko dvakrat potrkate.

A+++ –20 %
Za 20 % varčnejši od mejne vrednosti 
razreda energijske učinkovitosti A+++: 
najboljše pomivanje in sušenje pri največji 
gospodarnosti po zaslugi hranilnika toplote 
EcoTech.

Pomivalni stroji s sistemom pomivanja s 
svežo vodo s porabo od 6,5 l
Minimalna poraba: v programu Avtomatski z 
najboljšimi rezultati pomivanja pri minimalni 
porabi vode.

* Značilnosti opreme so odvisne od modela.
1)  Najboljša učinkovitost pomivanja A v manj kot eni uri s 

tabletami Miele UltraTabs Multi. Potrditev organizacije TÜV 
Porenje: "Izmerjeni indeks učinkovitosti pomivanja 
programa QuickPowerWash v povezavi s tabletami Miele 
UltraTabs Multi, ki znaša 1,14, ustreza najboljšemu 
možnemu razredu učinkovitosti pomivanja A (referenčni 
stroj testiran s pomivalnim sredstvom IEC tipa B)."

2)  Patent: DE102008062761B3, EP2201887B1 
Patent: DE102014117225A1, EP 3025628A1

3) Patent: EP2428153B1, US8758524B2




