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Mükemmel mutfaklarda
sadeliğin ve zerafetin yeni adı:
Miele Gen7000
Hem işlevselliği hem de yaşam tarzımızı yansıtan mutfaklarımız, evimizin en önemli “özel”
alanıdır. En keyifli mutfaklar tamamen kişisel ihtiyaçlara ve zevklere göre tasarlanmaktadır. Mutfak
mobilyalarınıza mükemmel uyum sağlayarak, tüm beklentilerinizi karşılayabilecek Miele yeni ankastre
serisi pişirme grubu cihazlarını sizlerle tanıştırmaktan mutluluk duymaktayız.

Gen7000 ArtLine Kulpsuz Dizayn Serisi

Gen7000 ArtLine:
Kulpsuz tasarım.
Mükemmel uyum.
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.

ArtLine Serisi Ankastre Fırınlar

H 7464 BPX

H 7860 BPX

H 7840 BMX

• Yeni Miele@Home özellikli
• Yeni MobileControl özellikli
• Yeni VoiceControl özellikli
• Yeni RemoteService özellikli
• Yeni WiFiConn@ct özellikli
• ArtLine Dizayn, GRGR – Kulpsuz
• DirectSensor - Kullanıcı dostu
düğmeli kumanda
• Otomatik programlar dahil, 12
program
• Nem ilaveli pişirme
• Programlanabilir pişirme saati
başlangıcı
• Kendi kendine temizleme özellikli
Piroliz programı
• HFC 71FlexiClip

• Yeni Miele@Home özellikli
• Yeni MobileControl özellikli
• Yeni VoiceControl özellikli
• Yeni RemoteService özellikli
• Yeni SuperVision özellikli
• Yeni WiFiConn@ct özellikli
• Yeni MotionReact ve FoodView özellikli
• Yeni TasteControl özellikli
• ArtLine, GRGR, Kulpsuz model
• MTouch - Kullanıcı dostu düğmeli kumanda
• Otomatik programlar dahil, 20 Program
• Nem ilaveli pişirme, nem ilaveli üst/alt
pişirme
• Özel kullanımlar programı
• ProFit özellikli FlexiClip sürgülü raf
• Proramlanabilir başlama saati
• 20 adet kişisel programlama
• 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
• Polyphonic sinyal tonları
• Kablosuz besin termometresi

• Yeni Miele@Home özellikli
• Yeni MobileControl özellikli
• Yeni VoiceControl özellikli
• Yeni RemoteService özellikli
• Yeni WiFiConn@ct özellikli
• Yeni MotionReact özellikli
• ArtLine, GRGR, Kulpsuz dizayn
• M-Touch kumanda-renkli TFT
dokunmatik ekran ile kullanıcı dostu
sembol destekli kumanda
• 18 mikrodalga ve fırın programı
• Tarih göztergesi
• Crisp fonksiyonu
• 20 adede kadar özel programları kayıt
imkanı
• Polyphonic sinyal tonları
• Besin termometresi
• 100’ün üzerinde otomatik kullanıcıyı
yönlendiren programlar

ArtLine Serisi Ankastre Buharlı Fırınlar

DGC 7440 X

DGC 7460 X

• Yeni Miele@Home özellikli
• Yeni MobileControl özellikli
• Yeni VoiceControl özellikli
• Yeni RemoteService özellikli
• Yeni WiFiConn@ct özellikli
• ArtLine Dizayn, GRGR
• DirectSensor, alttan açılır kapı
• XL 48 lt. iç hacim
• PerfectClean iç pişirme bölümü, içi
görülebilir kapak
• Otomatik programlar dahil 24
program
• 20 adede kadar kişisel program
kaydedebilme
• Özel otomatik temizleme
programları
• Buhar azaltma sistemi

• Yeni MobileControl özellikli
• Yeni VoiceControl özellikli
• Yeni RemoteService özellikli
• Yeni WiFiConn@ct özellikli
• ArtLine Dizayn, GRGR
• DirectSensor, alttan açılır kapı
• XXL 68 lt. iç hacim
• PerfectClean iç pişirme bölümü, içi görülebilir kapak
• Harici buhar üretimi
• Saat, tarih
• Otomatik programlar dahil 24 program
• 20 adede kadar kişisel program kaydedebilme
• 4 adet rafta aynı anda besin pişirebilme
• Eco buharda pişirme programı
• Özel otomatik temizleme programları
• Buhar azaltma sistemi

Gen7000 ArtLine Kulpsuz Dizayn Serisi
Ankastre Kahve Makineleri

Buharlı Fırınlar

DGC 7840 X

DGC 7860 X

CVA 7440 X

CVA 7845 X

• Yeni MobileControl özellikli
• Yeni VoiceControl özellikli
• Yeni RemoteService özellikli
• Yeni SuperVision özellikli
• Yeni WiFiConn@ct özellikli
• Yeni MotionReact özellikli
• ArtLine Dizayn, GRGR
• MTouch kumanda
• Harici buhar üretimi
• XL 48 lt. iç hacim
• Otomatik programlar dahil 24
program
• Saat, tarih
• Otomatik menü pişirme
• 20 adede kadar kişisel program
kaydedebilme
• Eco-Turbo, Eco buharda pişirme
programı, Özel otomatik temizleme
programları
• Buhar azaltma sistemi
• Polyfonik ses sinyali
• Kablosuz besin termometresi

• Yeni MobileControl özellikli
• Yeni VoiceControl özellikli
• Yeni RemoteService özellikli
• Yeni SuperVision özellikli
• Yeni WiFiConn@ct özellikli
• Yeni MotionReact özellikli
• ArtLine Dizayn, Kulpsuz kapak
• MTouch kumanda
• Harici buhar üretimi
• XXL 68 lt. iç hacim
• Otomatik programlar dahil 24
program
• Otomatik menü pişirme
• 20 adede kadar kişisel program
kaydedebilme
• 4 adet rafta aynı anda besin
pişirebilme
• PerfectClean iç pişirme bölümü, içi
görülebilir kapak
• Eco-Turbo programı, Eco-buharda
pişirme programı
• Özel otomatik temizleme
programları
• Buhar azaltma sistemi
• Saat, tarih
• Polyfonik ses sinyali
• Kablosuz besin termometresi

• Yeni Miele@Home özellikli
• Yeni MobileControl özellikli
• Yeni VoiceControl özellikli
• Yeni RemoteService özellikli
• Yeni WiFiConn@ct özellikli
• Ankastre model çekirdek sistemi
• ArtLine Dizayn GRGR
• DirectSensor kumanda
• Aromatic System Fresh
• 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
• OneTouch for Two – Tek tuş ile iki
kişilik porsiyon programı
• CupSensor - fincan boyu tanıma
• Toz kahve hazırlayabilme
• 10 adet kişisel profil programlama
• Saat ve tarih göstergesi
• Ayarlanır açma/kapama süresi
• Özel temizleme programları
• 600 gr. çekirdek kahve kapasitesi
(300 + 300 gr 2 farklı kahve çeşidi)
• Cam süt kabı

• Yeni Miele@Home özellikli
• Yeni MobileControl özellikli
• Yeni VoiceControl özellikli
• Yeni RemoteService özellikli
• Yeni SuperVision özellikli
• Yeni WiFiConn@ct özellikli
• Yeni MotionReact özellikli
• Ankastre model çekirdek sistemi
• ArtLine GRGR
• M-Touch 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, Çay 4
performans modu
• OneTouch for Two – Tek tuş ile iki
kişilik porsiyon programı
• CupSensor - fincan boyu tanıma
• Toz kahve hazırlayabilme
• 10 adet kişisel profil programlama
• Saat ve tarih göstergesi
• Ayarlanır açma/kapama süresi, Özel
temizleme programları
• 600 gr. çekirdek kahve kapasitesi
(300 + 150 +150 gr 2 farklı kahve
çeşidi)
• Cam süt kabı
• Tam otomatik süt kanalları ve tam
otomatik kireçten arındırma
programları
• Opsiyonel su bağlantısı imkanı

Ankastre Isıtma Çekmeceleri

Ankastre Vakum Çekmecesi

ESW 7020 X

ESW 7010 X

EVS 7010 X

• Yeni Miele@Home özellikli
• Yeni MobileControl özellikli
• Yeni WiFiConn@ct özellikli
• 29 cm, Isıtma ve sıcak tutma
çekmecesi
• ArtLine Dizayn, GRGR
• Dokunmatik sensörlü kumanda
• Fincan ve tabak ısıtma
• Sıcak tutma
• Düşük ısıda pişirme
• Her program için ısı önerisi
• Turbo sistem
• Kapanma otomatiği
• Soğuk ön cephe
• 12 kişilik menü takımı
• Silikon kaymaz taban,
tam sıcaklık ayarı: 40-85°C

• Yeni Miele@Home özellikli
• Yeni MobileControl özellikli
• Yeni WiFiConn@ct özellikli
• 14 cm, Isıtma ve sıcak tutma çekmecesi
• ArtLine Dizayn, GRGR
• Dokunmatik sensörlü kumanda
• Sıcak tutma
• Düşük ısıda pişirme
• Fincan ve tabak ısıtma
• Her program için ısı önerisi
• Turbo sistem
• Kapanma otomatiği
• Soğuk ön cephe
• 6 kişilik menü takımı
• Silikon kaymaz taban,
tam sıcaklık ayarı: 40-85°C

• 14 cm, Ankastre vakum çekmecesi
• ArtLine Dizayn, GRGR
• Besin maddelerin vakumlanması ve
SousVide tekniği ile buharda fırında
pişirilmesi için eşsiz sistem
• Hassas ve marine edilmiş besinlerin
uzun süre saklanabilmesi
• Dokunmatik sensörlü kumanda
• Çelik vakum haznesi, 3 farklı
vakumlama ve kilitleme kademesi
• Saatte 4 m3/s vakum gücü
• Paket, kap vakumlama imkanı
• Maks. 350 mm vakum poşeti
büyüklüğü

Mutfaklar artık dijital
dünyada yerini alıyor.
Miele yeni WiFi iletişim ağı teknolosini tüm ev cihazlarında olduğu
gibi mutfaklara da getiriyor. Gen7000 serisi ankastre cihazlar WiFi
iletişim ağıyla her an yanınızda kontrol altında.
Yeni RemoteService özelliği ile yazılım güncellemeleri cihaza veri
aktarımı yoluyla kolayca yüklenir. Ayrıca yeni Gen7000 serisi fırın,
buharlı fırın veya kombi fırın modelleri gibi pişirme cihazları, ilk kez
Miele@mobile uygulamasıyla uzaktan kontrol edilebilir.
Bu arada, Miele cihazlarında en sık kullanılan ağ seçeneği için
İnternet bile gerekli değildir, çünkü fırın, çamaşır makinesi ve
benzerleri yerleşik WiFi modülleriyle birbirleriyle iletişim kurabilirler.
SuperVision özellikli bu cihazlar tüm kayıtlı Miele cihazlarının
durumunu görüntüler, örneğin fırın ekranından çamaşır makinesinin
kalan zamanını takip etmek mümkündür.

Ankastre Fırınlar
ANKASTRE FIRINLAR ORTAK
ÖZELLİKLER
• A+ Enerji Sınıfı
• Pure Line dizayn Çelik
• PerfectClean donanım - Çok rahat ve
kolay temizlik imkanı
• Geniş iç hacim, 76 lt.
• Saat
• Programlanabilir pişirme süreleri,
pişirme saati sonu
• Soğuk ön cephe - Her zaman
emniyetli kullanım
• Çözme
• Hızlı ısıtma
• Emniyet kapatması
• Çalıştırma kilidi

H 2265-1 B

H 2265-1 BP

H 2860 B

• EasyControl – Kullanıcı dostu
düğmeli kumanda
• 9 program

• EasyControl – Kullanıcı dostu
düğmeli kumanda
• 9 program
• Kendi kendine temizleme özellikli
Piroliz programı

• EasyControl – Kullanıcı dostu
düğmeli kumanda
• 8 program

H 2860 BP

H 7264 B

H 7264 BP

• EasyControl – Kullanıcı dostu
düğmeli kumanda
• 8 program
• Kendi kendine temizleme özellikli
Piroliz programı

• Yeni Miele@Home özellikli
• Yeni MobileControl özellikli
• Yeni VoiceControl özellikli
• Yeni RemoteService özellikli
• Yeni WiFiConn@ct özellikli
• DirectSensor - Kullanıcı dostu
düğmeli kumanda
• Otomatik programlar dahil
12 program
• Nem ilaveli pişirme
• HFC 71 FlexiClip
• Programlanabilir pişirme saati
başlangıcı

• Yeni Miele@Home özellikli
• Yeni MobileControl özellikli
• Yeni VoiceControl özellikli
• Yeni RemoteService özellikli
• Yeni WiFiConn@ct özellikli
• DirectSensor - Kullanıcı dostu
düğmeli kumanda
• Otomatik programlar dahil,
12 program
• Nem ilaveli pişirme
• Programlanabilir pişirme saati
başlangıcı
• Kendi kendine temizleme özellikli
Piroliz programı
• HFC 71FlexiClip

Ankastre Fırınlar

H 7460 B

H 7464 BP

H 7860 BP

• Yeni Miele@Home özellikli
• Yeni MobileControl özellikli
• Yeni VoiceControl özellikli
• Yeni RemoteService özellikli
• Yeni WiFiConn@ct özellikli
• Yeni TasteControl özellikli
• VitroLine dizayn GRGR, OBSW, EDL
• DirectSensor - Kullanıcı dostu
düğmeli kumanda
• Otomatik programlar dahil, 12
program
• Nem ilaveli pişirme, Nem ilaveli üst/
alt pişirme
• Özel kullanımlara yönelik program
• 20 adede kadar kişisel
programlama
• Crisp – Çıtır pişirme
• HFC 71 FlexiClip

• Yeni Miele@Home özellikli
• Yeni MobileControl özellikli
• Yeni VoiceControl özellikli
• Yeni RemoteService özellikli
• Yeni WiFiConn@ct özellikli
• Yeni TasteControl özellikli
• VitroLine dizayn GRGR, OBSW
• DirectSensor - Kullanıcı dostu
düğmeli kumanda
• Otomatik programlar dahil, 12
program
• Nem ilaveli pişirme, Nem ilaveli üst/
alt pişirme
• Özel kullanımlara yönelik program
• Crisp – Çıtır pişirme
• HFC 71 FlexiClip
• 20 adet kişisel programlama
• Kendi kendine temizleme Piroliz
programı
• Polyphonic sinyal tonları
• Besin termometresi

• Yeni Miele@Home özellikli
• Yeni MobileControl özellikli
• Yeni VoiceControl özellikli
• Yeni RemoteService özellikli
• Yeni SuperVision özellikli
• Yeni WiFiConn@ct özellikli
• Yeni MotionReact ve FoodView özellikli
• Yeni TasteControl özellikli
• VitroLine dizayn GRGR, OBSW, EDL
• MTouch - Kullanıcı dostu düğmeli kumanda
• Otomatik programlar dahil, 20 Program
• Nem ilaveli pişirme, nem ilaveli üst/alt
pişirme
• Özel kullanımlar programı
• ProFit özellikli FlexiClip sürgülü raf
• Proramlanabilir başlama saati
• 20 adet kişisel programlama
• 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
• Polyphonic sinyal tonları
• Kablosuz besin termometresi

H 7890 BP
• Yeni Miele@Home özellikli
• Yeni MobileControl özellikli
• Yeni VoiceControl özellikli
• Yeni RemoteService özellikli
• Yeni WiFiConn@ct özellikli
• Yeni MotionReact ve FoodView özellikli
• PureLine dizayn - Çelik, 90 cm
• M-Touch kumanda - renkli TFT dokunmatik ekran ile yönlediren sembol destekli
kumanda
• Piroliz - Kendi kendini temizleme programı ile konforlu temizlik
• Çok geniş iç hacim 90 lt., Soğuk ön cephe- Her zaman emniyetli kullanım
• 20 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
• HFC72 PyroFit pirolize uygun, FlexiClip sürgü
• Polyphonic sinyal tonları,
• Kablosuz besin termometresi

Gen7000 Serisi Fırınlar

FoodView
Kontrol ve rahatlık: Pişirme sürecini
fırının yanına girmeden koltuğunuzdan
kahvenizi yudumlarken takip etmek
mi istiyorsunuz? Pişirme bölümünün
tavanında 1.2 mp yüksek çözünürlüğe
sahip kamerası sayesinde her 30 sn’de bir
akıllı telefonunuza ve tabletinize fotoğraf
gönderilir.
Pişirme süresinin sonunu belirleyin,
ayarlarını düzenleyerek fırın içindeki
yemeğin fotoğrafını aplikasyon üzerinden
çekerek sıcağı sıcağına marifetlerinizi
sevdiklerinizle paylaşın. Fırının yanına
gitmeden de pişirme sırasında yemeğinizin
pişme durumunu takip etme
imkanına sahipsiniz.

MotionReact-Miele Gen7000 serisi
harekete duyarlı akıllı fırınlar.
Fırına yaklaştığınız anda cihazın kullanım
paneli aktif geliyor, eğer cihaz çalışıyorsa
açılmış olan aydınlatma 15 sn. içinde
kapanır. Pişirme süresinin sonunda sesli
ikaz duyulur, fırın yanına gelindiğinde ise elle
müdahaleye gerek olmaksızın kapanır.

Taste Control
Pişirme sırasında fırın kapağı açıldıktan
sonra, ilk 5 dakika içinde fırın içi sıcaklığı
100°C’ye kadar düşer ve aşırı kızartma
önlenerek istenilen pişirme sonucu sabit
kalır. Özellikle hamur işleri ve ekmek için
idealdir.
KeepWarm (Sıcak Tutma)
Taste Control işleminden ve pişirme
sürecinin tamamlanmasından sonra
otomatik olarak fırın 750°C’ye kadar
düşer. Fırın içi sıcaklık ayarı ile yemekler
kurumadan sıcak kalır. Talebe göre
sıcak tutma özelliği 45-90°C olarak da
ayarlanabilir. Et ve balık yemekleri için
idealdir.

Kompakt Mikrodalgalı Fırınlar
KOMPAKT MİKRODALGALI
FIRINLAR ORTAK ÖZELLİKLER
• PureLine Dizayn, Çelik
• 43 lt. kullanım hacmi
• 80-1000 W arası mikrodalga ayarı,
Quick Mikrodalga
• Sıcak tutma
• PerfectClean pişirme bölümü
sayesinde çok kolay temizlik
• Güncel saat
• Popcorn tuşu ile tek bir tuşla taze
popcorn
• Ön ısıtma, Eco-Turbo programı
• 3 kademeli gril, Otomatik hızlı ısıtma

H 7240 BM

H 7840 BM

• Yeni Miele@Home özellikli
• Yeni MobileControl özellikli
• Yeni VoiceControl özellikli
• Yeni RemoteService özellikli
• Yeni WiFiConn@ct özellikli
• DirectSensor kumanda
• 12 mikrodalga ve fırın programı

• Yeni Miele@Home özellikli
• Yeni MobileControl özellikli
• Yeni VoiceControl özellikli
• Yeni RemoteService özellikli
• Yeni WiFiConn@ct özellikli
• Yeni MotionReact özellikli
• VitroLine dizayn, GRGR,OBSW
• M-Touch kumanda-renkli TFT
dokunmatik ekran ile kullanıcı dostu
sembol destekli kumanda
• 18 mikrodalga ve fırın programı
• Tarih göztergesi
• Crisp fonksiyonu
• 20 adede kadar özel programları
kayıt imkanı
• Polyphonic sinyal tonları
• Besin termometresi
• 100’ün üzerinde otomatik kullanıcıyı
yönlendiren programlar

Mikrodalgalar
MİKRODALGALAR ORTAK
ÖZELLİKLER
• PureLine dizayn, Çelik
• 80-900 W arası mikrodalga ayarı,
Quick-Mikrodalga
• Güncel saat göstergesi
• Sıcak tutma otomatiği - Yemeklerin
sıcaklığının ve lezzetinin korunması
• Programlanabilir pişirme süresi

M 2230 SC

M 2240 SC

M 7240 TC

M 7244 TC

• 17 lt. ankastre mikrodalga, siyah
• EasySensor, Sola açılır kapı,
yandan kumanda
• 11 adet otomatik program
sayesinde mükemmel çözme ve
pişirme
• Güvenlik kilidi “Door” uyarısı
• Tabak çapı: 27,2 cm

• 26 lt. ankastre mikrodalga, Siyah
• EasySensor, Sola açılır kapı,
yandan kumanda
• 11 adet otomatik program
sayesinde mükemmel çözme ve
pişirme
• Güvenlik kilidi “Door” uyarısı
• Tabak çapı: 32,5 cm

• 46 lt. ankastre mikrodalga
• DirectSensor alttan açılır kapı
• Otomatik program sayesinde
mükemmel çözme ve pişirme
• Güvenlik kilidi “Door” uyarısı
• Tabak çapı: 40,6 cm

• 46 lt. ankastre mikrodalga
• VitroLine dizayn, Çelik/
GRGR,OBSW
• DirectSensor alttan açılır kapı
• Otomatik program sayesinde
mükemmel çözme ve pişirme
• 1500 W gril özelliği
• Hafıza özelliği - 3 adımlı bir işlemi
tek bir tuşa altına kaydedebilme
• Güvenlik kilidi “Door” uyarısı
• Tabak çapı: 40,6 cm

M 6012 Solo Mikrodalga Fırın
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

Solo Buharlı Fırın GourmetStar
Solo
DG 6001
GourmetStar
Buharlı Fırın

Sağlıklı ve leziz
menüler için buharda
pişirme konforu.
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.

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

Buharlı Fırınlar

BUHARLI FIRINLAR ORTAK
ÖZELLİKLER
• Pure Line dizayn, Çelik
• Eco buharda pişirme
• Otomatik programlar
• Isı ayarı 40-100°C
• Buhar azaltma sistemi
• Harici buhar üretme
• 3 adet rafta aynı anda besin
pişirebilme
• DualSteam - Aynı anda birden fazla
noktadan buhar püskürtme
• PerfectClean iç pişirme bölümü
• İçi görülebilir kapak

DG 2840

DG 7240

• 40 lt. kullanım hacmi
• Alta açılır kapak
• EasySensor kumanda,sembollü
panel
• Kireçten arındırma temizlik
fonksiyonu

• Yeni Miele@Home özellikli
• Yeni MobileControl özellikli
• Yeni VoiceControl özellikli
• Yeni RemoteService özellikli
• Yeni WiFiConn@ct özellikli
• VitroLine dizayn GRGR, OBSW
• DirectSensor kumanda, sembollü
panel
• 40 lt. kullanım hacmi
• Alta açılır kapak
• Tuş kilidi ve çalıştırma kilidi
• Isı önerileri, kişisel ayarlar, pişirme
başlatma/sonlandırma zamanlama
• Saat, tarih
• Kireçten arındırma temizlik
fonksiyonu

Aynı anda tek bir
cihazda komple
menü hazırlama.
Otomatik menü pişirme özelliği sayesinde 3 otomatik programı
birleştirerek farklı yemekler kombine edebilirsiniz. Sıcaklık, pişirme
süresi ve süreci otomatik olarak ayarlanır. Cihaz, her şeyin aynı
anda hazır olması için hangi menünün ne zaman pişirmeye
başlaması konusunda bilgi verir. Bu sayede tamamen stresiz bir
şekilde kusursuz zamanlamaya sahip olabilirsiniz.

Kombi Buharlı Fırınlar

DGC 7440

DGC 7460

• Yeni Miele@Home özellikli
• Yeni MobileControl özellikli
• Yeni VoiceControl özellikli
• Yeni RemoteService özellikli
• Yeni WiFiConn@ct özellikli
• PureLine dizayn, Çelik
• VitroLine dizayn GRGR, OBSW
• Eco buharda pişirme
• Otomatik programlar
• Isı ayarı 40-100°C
• Buhar azaltma sistemi, Harici buhar üretme
• 3 adet rafta aynı anda besin pişirebilme
• DualSteam - Aynı anda birden fazla noktadan buhar
püskürtme
• PerfectClean iç pişirme bölümü, içi görülebilir kapak
• DirectSensor, alttan açılır kapı
• XL 48 lt. iç hacim
• PerfectClean iç pişirme bölümü, içi görülebilir kapak
• Otomatik programlar dahil 24 program
• 20 adede kadar kişisel program kaydedebilme
• Özel otomatik temizleme programları
• Buhar azaltma sistemi

• Yeni MobileControl özellikli
• Yeni VoiceControl özellikli
• Yeni RemoteService özellikli
• Yeni WiFiConn@ct özellikli
• PureLine dizayn, Çelik
• VitroLine dizayn GRGR, OBSW
• Eco buharda pişirme
• Otomatik programlar
• Isı ayarı 40-100°C
• Buhar azaltma sistemi, Harici buhar üretme
• 3 adet rafta aynı anda besin pişirebilme
• DualSteam - Aynı anda birden fazla noktadan buhar püskürtme
• PerfectClean iç pişirme bölümü, içi görülebilir kapak
• DirectSensor, alttan açılır kapı
• XXL 68 lt. iç hacim
• PerfectClean iç pişirme bölümü, içi görülebilir kapak
• Harici buhar üretimi
• Saat, tarih, Otomatik programlar dahil 24 program
• 20 adede kadar kişisel program kaydedebilme
• 4 adet rafta aynı anda besin pişirebilme
• Eco buharda pişirme programı
• Özel otomatik temizleme programları
• Buhar azaltma sistemi

DGC 7840
• Yeni MobileControl özellikli
• Yeni VoiceControl özellikli
• Yeni RemoteService özellikli
• Yeni SuperVision özellikli
• Yeni WiFiConn@ct özellikli
• Yeni Polyfonik ses sinyali
• Yeni MotionReact özellikli
• PureLine dizayn, Çelik
• VitroLine dizayn GRGR, OBSW
• Eco buharda pişirme
• Otomatik programlar
• Isı ayarı 40-100°C
• Buhar azaltma sistemi
• Harici buhar üretme
• 3 adet rafta aynı anda besin pişirebilme
• DualSteam - Aynı anda birden fazla noktadan buhar
püskürtme
• PerfectClean iç pişirme bölümü, içi görülebilir kapak
• MTouch kumanda
• Harici buhar üretimi
• XL 48 lt. iç hacim
• Otomatik programlar dahil 24 program
• Saat, tarih
• Otomatik menü pişirme
• 20 adede kadar kişisel program kaydedebilme
• Eco-Turbo, eco buharda pişirme programı
• Özel otomatik temizleme programları
• Buhar azaltma sistemi
• Kablosuz besin termometresi

DGC 7860
• Yeni MobileControl özellikli
• Yeni VoiceControl özellikli
• Yeni RemoteService özellikli
• Yeni SuperVision özellikli
• Yeni WiFiConn@ct özellikli
• Yeni Polyfonik ses sinyali
• Yeni MotionReact özellikli
• PureLine dizayn, Çelik
• VitroLine dizayn GRGR, OBSW
• Eco buharda pişirme
• Otomatik programlar
• Isı ayarı 40-100°C
• Buhar azaltma sistemi
• Harici buhar üretme
• 3 adet rafta aynı anda besin pişirebilme
• DualSteam - Aynı anda birden fazla noktadan buhar püskürtme
• PerfectClean iç pişirme bölümü, içi görülebilir kapak
• MTouch kumanda, harici buhar üretimi
• XXL 68 lt. iç hacim
• Otomatik programlar dahil 24 program
• Otomatik menü pişirme
• 20 adede kadar kişisel program kaydedebilme
• 4 adet rafta aynı anda besin pişirebilme
• PerfectClean iç pişirme bölümü, içi görülebilir kapak
• Eco-Turbo programı, eco buharda pişirme programı
• Özel otomatik temizleme programları
• Buhar azaltma sistemi, saat, tarih
• Kablosuz besin termometresi

Kombi Mikrodalgalı Buharlı Fırınlar

KOMBİ MİKRODALGALI BUHARLI
FIRINLAR ORTAK ÖZELLİKLER
• PureLine dizayn, Çelik
• 40 lt. iç hacim
• 80- 1000 W mikrodalga gücü
• Çözme, Isıtma, Buharla pişirme
programı
• Harici buhar üretimi
• Aynı anda birden fazla noktadan
buhar püskürtme – DualSteam
• Saat, tarih
• Aynı anda 3 rafta birden yemek
pişirebilme
• Popcorn tuşu
• Sıcak tutma
• Menü pişirme
• Hızlı mikrodalga

DualSteam
Miele Gen7000 serisi fırınlar buharın eşit bir
biçimde dağılımını sağlar.

Hızlı & Pratik
Tek bir düğmeyle tam güç: Quick
mikrodalga fonksiyonu hızlıca maksimum
mikrodalga gücünü ayarlayabilir. “Start”
düğmesine bastığınızda (1, 2 ya da 3 kere)
cihaz 30, 60 veya 120 saniye boyunca
çalıştırılır ve daha sonra kendini otomatik
kapatır. Ayarlı üç zaman değerleri bireysel
olarak programlanabiliyor.

DGM 7440

DGM 7840

• Yeni MobileControl özellikli
• Yeni VoiceControl özellikli
• Yeni RemoteService özellikli
• Yeni WiFiConn@ct özellikli
• VitroLine dizayn GRGR, OBSW
• DirectSensor kumanda
• Otomatik programlar
• 20 adede kadar kişisel program
kaydedebilme
• Sıcak tutma
• Özel programlar
• Hızlı mikrodalga
• Otomatik kireçten arındırma
programı

• Yeni MobileControl özellikli
• Yeni VoiceControl özellikli
• Yeni RemoteService özellikli
• Yeni WiFiConn@ct özellikli
• Yeni SuperVision özellikli
• Yeni Polyfonik ses sinyali
• Yeni MotionReact özellikli
• VitroLine dizayn GRGR, OBSW
• M-Touch kumanda
• 150’den fazla otomatik program
• 20 adede kadar kişisel program
kaydedebilme
• Sıcak tutma
• Özel programlar
• Otomatik kireçten arındırma
programı
• Polyphonic sinyal tonları

Kombinasyon Programları
Miele Gen7000 serisi fırınlar diğer cihazlar
ile kombine çalışabilir. DGC Buharlı
mikrodalga gibi. (DGM+DG+MW)

Mix & Match
Miele Gen7000 serisi fırınlarda Mieleapp
kullanarak güzel bir menü kombinasyonu
yapabilirsiniz.

Tabak Isıtma ve Gurme Çekmeceleri

ESW 7010

ESW 7020

EVS 7010

• Yeni Miele@Home özellikli
• Yeni MobileControl özellikli
• Yeni WiFiConn@ct özellikli
• 14 cm, Isıtma ve sıcak tutma
çekmecesi
• PureLine GRGR/OBSW
• Dokunmatik sensörlü kumanda
• Sıcak tutma
• Düşük ısıda pişirme
• Fincan ve tabak ısıtma
• Her program için ısı önerisi
• Turbo sistem
• Kapanma otomatiği
• Soğuk ön cephe
• 6 kişilik menü takımı
• Silikon kaymaz taban,
tam sıcaklık ayarı: 40-85°C

• Yeni Miele@Home özellikli
• Yeni MobileControl özellikli
• Yeni WiFiConn@ct özellikli
• 29 cm, Isıtma ve sıcak tutma
çekmecesi
• PureLine GRGR/OBSW/Çelik
• Dokunmatik sensörlü kumanda
• Fincan ve tabak ısıtma
• Sıcak tutma
• Düşük ısıda pişirme
• Her program için ısı önerisi
• Turbo sistem
• Kapanma otomatiği
• Soğuk ön cephe
• 12 kişilik menü takımı
• Silikon kaymaz taban,
tam sıcaklık ayarı: 40-85°C

• 14 cm, Ankastre vakum çekmecesi
• PureLine OBSW
• Besin maddelerin vakumlanması ve
SousVide tekniği ile buharda fırında
pişirilmesi için eşsiz sistem
• Hassas ve marine edilmiş besinlerin
uzun süre saklanabilmesi
• Dokunmatik sensörlü kumanda
• Çelik vakum haznesi, 3 farklı
vakumlama ve kilitleme kademesi
• Saatte 4 m3/s vakum gücü
• Paket, kap vakumlama imkanı
• Maks. 350 mm vakum poşeti
büyüklüğü

Miele Range.
Her ev için uygun
çözüm
Range mutfak cihazınıza şekil de form olarak uyarlanan dekoratif
duvar davlumbazı veya entegre davlumbaz sayesinde mutfak
tasarımınız mükemmel bir bütün oluşturur. Miele’de bir tavan
davlumbazı gibi özel isteklerin gerçekleştirilmesi de mümkün.
Range mutfak cihazları ve davlumbazların birbirine uyarlanmış
yüksek çalışma performansı yüzünden metal filtreli bir Range
davlumbazın kullanılması önerilir.

Range Serisi
DAR 1135
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

DAR 1155
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

DAR 1255
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

HR 1936-1 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

HR 1956-1 G
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, 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

Range Serisi Fiyat Listesi

Sipariş No.

Ürün Grubu

Ürün Açıklaması

10154360
10154370
11086410
11086420

Range Davlumbaz
Range Davlumbaz
Fırınlar
Fırınlar

HR1936-1 G
HR1956-1 G
HR1936-1 G
HR1956-1 G

TR
TR
TR
TR

PSF (TL)
EDST/CLST
EDST/CLST
EDST/CLST
EDST/CLST

230/50
230/50
230/50
230/50

25.190
26.190
78.590
125.490

PSF (TL)
27.180
28.180
80.580
127.480

Yeni tutkunuz:
CVA 7000 serisi.
CVA7 serisi kahve makinelerinde çok sessiz yeni öğütme sistemi
ve öğütme sisteminin cihaz içerisindeki konumundan dolayı asla
öğütücü içinde bir önceki kullanımdan kahve kalmıyor. Kişisel
ihtiyaçlar için 4 farklı mod. Zamandan tasarruf. Konforlu ve keyifli.

CoffeeSelect
3 farklı çekirdek tanımlayabilme imkanı
(300 gr +150 gr +150 gr.)

AromaticSystem Fresh
Çok sessiz yeni öğütme sistemi ve öğütme
sisteminin cihaz içerisindeki konumundan
dolayı asla öğütücü içinde bir önceki
kullanımdan kahve kalmıyor.

AutoClean & AutoDescale
Tüm süt kanallarının ve öğütücünün
tam otomatik temizlenebilmesi. Cihaz
içinde bulunan bir kartuş ile süt kanalları
otomatik temizlenir. Ayrıca tamamen
otomatik kireçten arındırma ile patentli
sistem sayesinde her 6 ayda bir kartuşun
değiştirilmesi gerekir.

Ankastre Çekirdek Sistemli (Bean to Cup)
Kahve Makineleri

CVA 7440

CVA 7845

• Yeni Miele@Home özellikli
• Yeni MobileControl özellikli
• Yeni VoiceControl özellikli
• Yeni RemoteService özellikli
• Yeni WiFiConn@ct özellikli
• Ankastre model çekirdek sistemi
• VitroLine dizayn Çelik/GRGR,OBSW,
• DirectSensor kumanda
• Aromatic System Fresh
• 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
• OneTouch for Two – Tek tuş ile iki kişilik
porsiyon programı
• CupSensor - fincan boyu tanıma
• Toz kahve hazırlayabilme
• 10 adet kişisel profil programlama
• Saat ve tarih göstergesi
• Ayarlanır açma/kapama süresi
• Özel temizleme programları
• 600 gr. çekirdek kahve kapasitesi
(300 + 300 gr 2 farklı kahve çeşidi)
• Cam süt kabı

• Yeni Miele@Home özellikli
• Yeni MobileControl özellikli
• Yeni VoiceControl özellikli
• Yeni RemoteService özellikli
• Yeni SuperVision özellikli
• Yeni WiFiConn@ct özellikli
• Yeni MotionReact özellikli
• Ankastre model çekirdek sistemi
• PureLine, VitroLine dizayn,
Çelik/GRGR,OBSW,
• M-Touch 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, Çay – 4
performans modu
• OneTouch for Two – Tek tuş ile iki kişilik
porsiyon programı
• CupSensor - fincan boyu tanıma
• Toz kahve hazırlayabilme
• 10 adet kişisel profil programlama
• Saat ve tarih göstergesi
• Ayarlanır açma/kapama süresi, Özel
temizleme programları
• 600 gr. çekirdek kahve kapasitesi
(300 + 150 +150 gr 2 farklı kahve çeşidi)
• Cam süt kabı
• Tam otomatik süt kanalları ve tam otomatik
kireçten arındırma programları
• Opsiyonel su bağlantısı imkanı

Performans Modu:
Latte Modu
Süt ile hazırlanan kahveler için uygundur.
Çok hızlı ısınan rezistans ve kısa bekleme
süreleri
Eco Modu
Düşük enerji tüketimi ile kahve keyfinin
yaşanması
Barista Modu
Mükemmel espresso ve kahve keyfi.
Rezistans hızlıca gerekli ısıya gelir.
Mükemmel krema ve kahve keyfi en
mükemmel seviyededir.
Party Modu
Daha sık lezzetli kahve deneyimi için
durulama aralarını kısa tutar.

Solo Kahve Makineleri
CM 6150

CM 6350

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

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

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

Davlumbazlar

Con@ctivity3.0*
Miele davlumbazlar için otomatik
başlatma fonksiyonu
Mutfakta pişirme sırasında oluşan buhar ve kokuların
optimizasyonu ve enerji tasarrufu: Con@ctivity fonksiyonuna sahip
davlumbazlar ocak ile iletişim kurabilmektedir. Con@ctivity, ocağın
çalıştığını algılayarak, aktif hale gelir. Miele Davlumbaz otomatik
olarak her zaman optimum oda havasını sağlamak için doğru fan
ayarını seçerek çalışmaya başlar. Otomatik çalışma sizin gerekli
olduğundan daha fazla enerji kullanmanızı engeller. Ocak söndüğü
zaman davlumbaz otomatik olarak kapanacaktır. Gerekirse
davlumbaz manuel olarak kumanda edilebilir.
* Connectivity özelliği modele bağlı olarak değişir.

NoSmell aktif karbon Filtre
Kokuların emilmesi ile tertemiz
oda havası: Ek havalandırma
modunda kokular emilerek
tamamen nötralize edilir.

Miele CleanCover
Koruma ve kolay temizlik: Pürüzsüz yüzey
davlumbaz motorunun ve elektrik aksamının
korunmasını sağlar.

Çelik kaplama Filtreler
Çok temiz: Kaliteli ve dayanıklı çelik kaplama
filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Miele akustik paket
Başarılı ve çok sessiz: Davlumbaz fanı, etkili
özel ses yalıtımı ile izole edilmiştir.

Duvar Tipi Davlumbazlar
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

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

DA 5798 W

DA 4228 W

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

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

DA 396-7 W

DA 399-7 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

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

PUR 68 W

PUR 98 W

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

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

DA 6066 BLACK WING

DADC 6000

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

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

Duvar Tipi Davlumbazlar
DA 6096 W BLACK 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

DADC 6000
DA 6066 W/DA 6096 ve DA 6498 için çelik opsiyonel baca

DA 6498 W PURE BLACK
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

DADC 6000
DA 6066 W/DA 6096 ve DA 6498 için çelik teleskopik baca

DA 7198 W
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

DADC 7000
DA 7198 W Davlumbaz için teleskopik baca

Ada Tipi Davlumbazlar
DA 6698 D
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, 730m3/h, 65 dB, A++ Enerji Sınıfı

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, 650m3/h, 69 dB, A Enerji Sınıfı

DA 4248 V
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, 675m3/h, 70 dB, A+
Enerji Sınıfı

DA7378 D Aura 4.0 Ambient
Ada davlumbazı, Baca bağlantısız 70 cm, Sadece Con@ctivity 3.0 ve Miele@mobile uygulaması
vasıtasıyla akıllı kumandayla, Kanatların motorla açıldığı, lamba şeklinde şık tasarım, Özel, renkli
aydınlatma – MyAmbientLight, Benzersiz nem giderme fonksiyonu – HumidityBalance, Özel koku
fonksiyonu – AmbientFragrance, Entegre elektrik beslemeli narin kablolara asma, 600m3/h güç
kademesinde, A+++ Enerji Sınıfı

DA 7078 D Aura 3.0 White Loom
Ada davlumbazı, Baca bağlantısız, Narin kordonlarla özel asma tertibatlı, entegre akım girişli. Ultra yassı
ve yuvarlak – 70 cm'lik çapla benzersiz tasarım, Benzersiz kullanım konforu – Con@ctivity, Çember
şekilli zarif ışıklandırma – optimal aydınlatma, Bezeli filtre tasarımı – 10 katlı çelik metal yağ filtresi,
Etkin koku emme – Longlife AirClean filtresi, Entegre elektrik beslemeli narin kablolara asma,
615m3/h güç kademesinde, A+++ Enerji Sınıfı

DA 6708 D Aura Edition OBSW /EDL
Baca bağlantısız 100 cm, Kolay kullanım sunan enerji tasarruflu LED aydınlatma ve dokunmatik
kumanda, Benzersiz kullanım konforu – Con@ctivity, Yüksek performanslı, 620m3/h güç kademesinde
Verimli - NoSmell aktif karbon filtresi, Miele@home , WiFiConn@ct, MobileControl, Otomatik fonksiyon
Con@ctivity 3.0 (WLAN), A+++ Enerji Sınıfı

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
* Stoklarla sınırlıdır.

Levantar

DA 6890 EDST
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

Sürgülü ve Gömme Aspiratörler
DA 3466
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, A Enerji Sınıfı

DA 3496
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, A Enerji Sınıfı

DA 2360
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

DA 2390
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

DA 2578
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

DA 2518
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

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

Bağımsız Ocaklar

Miele felsefesi ile
konforlu pişirme.
Miele elektrikli ocaklar ile dilediğiniz ısı seviyesini, istediğiniz
ocak gözünde çok kolay biçimde ayarlayabilirsiniz. Stop&Go
özelliği, size mükemmel güvenlik sağlıyor.
Miele indüksiyonlu ocaklar PowerFlex özellikleri ile küçük ya da
büyük tabanlı tencerelerin ocak üzerinde kolayca yerleştirilmesini
sağlıyor. Ayrıca 7,4 kW yüksek Booster gücü ile Miele indüksiyonlu
ocaklar pişirme sürelerini kısaltıyor.
Miele gazlı ocaklar cam seramik ve çelik dizaynları ile size
farklı alternatifler sunarken, yeni ComfortClean bekler bulaşık
makinesinde yıkanarak zahmetsizce temizlenebiliyor. Aynı zamanda
Gas Stop&Restart özelliği, kendiliğinden sönen ocak gözünün
tekrar yanmasını sağlıyor.

Stop & Go
Bu özellik sayesinde hiçbir şey yanmaz: Bu
fonksiyon ile tüm ocak bölmeleri 1. kademeye
düşürülebilir.
Esnek pişirme alanları
Her türde pişirme kapları için: Tüm tencereler
ve tavalar en iyi yapıda kullanılabilir.

ExtraSpeed
ExtraSpeed özellikli Miele elektrikli ocakları
dünyanın en hızlı ocaklarıdır*. Yenilikçi ve 3
bileşenden oluşan Miele yüksek teknolojisi
sayesinde Miele ExtraSpeed modelinde
kaynatmada %35 zamandan tasarruf
sağlarsınız**. Akıllı devreler, yüksek ısı gövdesi
kapasitesi ve verimli ısı denetimi bunu
mümkün kılar.

TwinBooster
Miele TwinBooster fonksiyonu yemek
pişirmeyi indüksiyon gücünün kişisel dağılımını
sağlayarak daha esnek kılar. Gerektiğinde
iki ocağın gücünü komple tek bir bölgeye
yönlendirebilirsiniz.

Gazlı Çelik Ocaklar

KM 2010 G
Çelik, 60 cm., 4 adet gazlı pişirme bölümü, düğmeli kumanda, GxD: 560x480-490 mm

KM 2012 G
Çelik, 60 cm. 4 adet gazlı pişirme bölümü, 1 adedi WOK, Düğmeli kumanda, GxD: 560x480-490 mm

KM 2032 G
Çelik, 70 cm. 4 adet gazlı pişirme bölümü, 1 adedi WOK, Düğmeli kumanda, GxD: 560x480-490 mm

KM 2052 G
Çelik, 90 cm, 5 adet gazlı pişirme bölümü, 1 adedi WOK, Düğmeli kumanda, GxD: 860x480-490 mm

KM 2356 G
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

Cam Seramik Gazlı Ocaklar
KM 3010 G
İnce çelik çerçeveli siyah sert cam, ComfortClean ocak bekleri, 60 cm. 4 gazlı, Düğmeli önden kumanda,
GxD: 560-600x490-500 mm

KM 3034-1 G
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

KM 3054-1 G
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

Elektrikli Ocaklar
KM 6520
Kolay kullanım – EasySelect, Göz alıcı tasarım - çepeçevre çerçeve ve 574 mm genişliğinde, Konforlu Tüm ocaklar için ön pişirme otomatiği, Güvenli - Her ocak için üç kademeli kalan süre göstergesi 520,
Teki variolu 4 pişirme alanı, 9 güç kademeli, Ölçüler (mm) G: 574 Y: 43 D: 490, Tezgah üstü kurulum
şeklinde kesit ölçüsü (mm) G: 560 D: 490 Y:43

KM 6542
Numaralar üzerinden hızlı seçim – ComfortSelect, Çok esnek- 1 güçlü performanslı Vario, 1 adedi
kızartma alanı ve ekstra hızlı – 1 adedi ExtraSpeed olan 4 pişirme alanı, 764 mm eninde, Davlumbaz
iletişimi - Con@ctivity otomatik fonksiyonu, Sto&Go kısa süreli kapatma özelliği, Tekrardan başlatma
fonksiyonu, kısa zaman alarmı, kapama otomatiği, pişirme otomatiği, sıcak tutma, 9 güç kademeli,
Ölçüler (mm) G: 764 Y: 43 D: 504, Tezgah üstü kurulum şeklinde kesit ölçüsü (mm) G: 750 D: 490 Y:43

KM 6564
Numaralar üzerinden hızlı seçim – ComfortSelect, Çok esnek- 1 güçlü performanslı Vario, 1 adedi
kızartma alanı ve ekstra hızlı – 1 adedi ExtraSpeed olan 4 pişirme alanı, 806 mm eninde, Davlumbaz
iletişimi - Con@ctivity otomatik fonksiyonu, Sto&Go kısa süreli kapatma özelliği, Tekrardan başlatma
fonksiyonu, kısa zaman alarmı, kapama otomatiği, pişirme otomatiği, sıcak tutma, 9 güç kademeli,
Ölçüler (mm) G: 806 Y: 50 D: 526, Tezgah üstü kurulum şeklinde kesit ölçüsü (mm) G: 780 D: 500 Y:43

KM 6565
Numaralar üzerinden hızlı seçim – ComfortSelect, Çok esnek- 1 güçlü performanslı Vario, 1 adedi
kızartma alanı ve ekstra hızlı – 1 adedi ExtraSpeed olan 4 pişirme alanı, 942 mm eninde, Davlumbaz
iletişimi - Con@ctivity otomatik fonksiyonu, Sto&Go kısa süreli kapatma özelliği, Tekrardan başlatma
fonksiyonu, kısa zaman alarmı, kapama otomatiği, pişirme otomatiği, sıcak tutma, 9 güç kademeli,
Ölçüler (mm) G: 942 Y: 50 D: 526, Tezgah üstü kurulum şeklinde kesit ölçüsü (mm) G: 916 D: 500 Y:43

İndüksiyonlu Ocaklar
KM 7201 FR
Bağımsız indüksiyonlu ocak, 4 adet yuvarlak pişirme alanlı, Kolay kullanım – EasySelect, Farklı
boyutlarda 4 yuvarlak pişirme alanı, 574mm eninde, yerleştirmeli montaj için paslanmaz çelik
çerçeveli, En kısa ön pişirme süreleri - TwinBooster, Tencere ve tencere büyüklüğü algısı, Stop&Go
fonksiyonu, tekrardan başlatma fonksiyonu, Kısa zaman alarmı, kapama otomatiği, pişirme
otomatiği, sıcak tutma, Ölçüler (mm) G: 574 Y: 51 D: 504, Tezgah üstü kurulum şeklinde kesit
ölçüsü (mm) G: 560 D: 490

KM 7464 FL
Maksimum performans için PowerFlex pişirme alanlı, Numaralar üzerinden hızlı seçim –
ComfortSelect, 1 güçlü performanslı PowerFlex pişirme alanı dahil 4 pişirme alanı, 620mm eninde
En kısa ön pişirme süreleri - TwinBooster, Davlumbaz iletişimi - Con@ctivity otomatik fonksiyonu,
Tencere ve tencere büyüklüğü, Stop&Go fonksiyonu, Tekrardan başlatma fonksiyonu, kısa zaman
alarmı, kapama otomatiği, pişirme otomatiği, sıcak tutma, Miele@home, WiFiConn@ct. Otomatik
fonksiyon Con@ctivity 3.0, Ölçüler (mm) G: 620 Y: 51 D: 520, Tezgah üstü kurulum şeklinde kesit
ölçüsü (mm) G:624 D: 524

KM 7667 FL
Bağımsız indüksiyonlu ocaklar, yüksek bir esneklik için 620mm genişlik ve tüm yüzey indüksiyon,
Rakam sıraları ile sezgisel hızlı seçim - SmartSelect, Akıllı tencere algılama - 4 adet tencereye kadar,
Yüzeyle aynı seviyede ya da yerleştirmeli montaj için çerçevesiz, Geniş güç spektrumu - sıcak
tutma fonksiyonu ve TwinBooster, Davlumbaz iletişimi - Con@ctivity otomatik fonksiyonu, Tencere
ve tencere büyüklüğü algısı, Akıllı tencere algılama, Konumlandırma yardımı, Stop&Go fonksiyonu,
Tekrardan başlatma fonksiyonu, Kısa zaman alarmı, Kapama otomatiği, Pişirme otomatiği, Sıcak
tutma, Ev aletlerini ağda birleştirme: Miele@home, WiFiConn@ct, Otomatik fonksiyon Con@ctivity 3.0
Ölçüler (mm) G: 620 Y: 51 D: 520, Tezgah üstü kurulum şeklinde kesit ölçüsü (mm) G:624 D: 524

KM 7210 FR
Kolay kullanım – EasySelect, 4 yuvarlak pişirme alanı ve 1 pişirme/kızartma bölmesi, 764mm eninde,
yerleştirmeli montaj için paslanmaz çelik çerçeveli, En kısa ön pişirme süreleri - TwinBooster, Tencere
ve tencere büyüklüğü, Stop&Go fonksiyonu, Tekrardan başlatma fonksiyonu, Kısa zaman alarmı,
kapama otomatiği, pişirme otomatiği, sıcak tutma, Miele@home, WiFiConn@ct. Otomatik fonksiyon
Con@ctivity 3.0, Ölçüler (mm) G: 764 Y: 51 D: 504, Tezgah üstü kurulum şeklinde kesit ölçüsü (mm)
G:750 D: 490

KM 7897 FL
Maksimum bir esneklik için 936mm genişlik ve tüm yüzey indüksiyon, Rakam sıraları ile sezgisel hızlı
seçim - Smart Select White, Akıllı tencere algılama - 6 adet tencereye kadar, Yüzeyle aynı seviyede ya
da yerleştirmeli montaj için çerçevesiz, Geniş güç spektrumu - sıcak tutma fonksiyonu ve TwinBooster
Davlumbaz iletişimi - Con@ctivity otomatik fonksiyonu, Akıllı tencere algılama, Konumlandırma yardımı
Stop&Go fonksiyonu, Tekrardan başlatma fonksiyonu, Kısa zaman alarmı, Kapama otomatiği, Pişirme
otomatiği, Sıcak tutma, Ev aletlerini ağda birleştirme: Miele@home, WiFiConn@ct, Otomatik fonksiyon
Con@ctivity 3.0, Ölçüler (mm) G: 936 Y: 51 D: 520, Tezgah üstü kurulum şeklinde kesit ölçüsü (mm)
G:940 D: 524

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 6629-1
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

SMARTLINE
KOMBİSET
OCAKLAR

SmartLine Kombiset Ocaklar
CS 7102 FL
SmartLine 2 gazlı ocak, Kolay temizlenir cam seramik, Tek elle ateşleme sistemi, 40 cm, Gas&Stop,
GXD: 378x520 mm

CS 7612 FL
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

CS 7632 FL
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

CSDA 7000 FL
Tüm SmartLine modelleriyle uyumlu
tezgah üstü aspiratör
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

G

TwoInOne

Mutfaklardaki
özgürlük: TwoInOne.
Esnek kullanımlı indüksiyonlu PowerFlex ocak fan ile kombine
olarak çalışır. Miele’deki yeni “TwoInOne” işte budur. Planlama
özgürlüğü garantili: Ürün gamında hem gömme hem de paslanmaz
çelik çerçeveli modeller mevcuttur.
• Emniyetli pişirme: Tüm pişirme süreci için mükemmel, doğru ve
sabit ısı.

Özel pişirme alışkanlıkları için ısıtma
türleri
Trendsetter. İndüksiyonlu pişirme işlemi esnasında ısı doğrudan
tencere tabanına verilir: Tencere boyutu otomatik olarak algılanır.
Avantajlar: Kısacası enerji kaybı yaşanmaz. Ocağın yanındaki
kısımlar oldukça soğuk kaldığından pişirme çok güvenli hale gelir.
Miele aynı zamanda özel donanım özellikleriyle yüksek konfor
sunar.

KMDA 7633
Entegre aspiratörlü indüksiyonlu ocak, iki PowerFlex pişirme alanı ve bir ortaya konumlanmış
aspiratör sayesinde buhar çekimiyle, Otomatik fan kademesi ayarı – Con@ctivity, Rakam sıraları
ile sezgisel hızlı seçim - SmartSelect, Esnek ve hızlı – 2 adet PowerFlex alanı dahil 4 pişirme alanı,
Randımanlı filtreleme - 10 katlı çelik metal yağ filtresi, Enerji tasarruflu ve sessiz - güçlü ECO-Motor

Kombiset Ocaklar
CS 1012-2 G

CS 1112 E

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

CS 1312 BG

CS 1212-1

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

CS 1021-1 G

CS 1122 E

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

CS 1327 Y

CSZL 1000 Ara Çıta

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

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
Gönül rahatlığı ile kullanın ve cihazınızın keyfine varın!
2+3 (5) yıla kadar garanti uzatma bedeli, her bir cihaz başına: 395*
2+8 (10) yıla kadar garanti uzatma bedeli, her bir cihaz başına: 945*

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

