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Духові шафи

Духові шафи 60 см

H 2265 B Active
22226544

сталь CleanSteel

H 2265 BP Active
22226545

сталь CleanSteel

Обсяг камери 76 л, 5 рівнів дек; 9 режимів; режим
«Конвекція +»; регулювання температури в діапазоні
від 50°С до 250°С; утоплювані поворотні перемикачі,
годинник, таймер, програмована тривалість приготування
з автоматичним відключенням; двері зі склом CleanGlass;
фронтальна поверхня з нержавіючої сталі CleanSteel;
задня стінка камери з каталітичною емаллю, що
самоочищається; система охолодження; холодний фронт,
покриття камери PerfectClean; габарити ніші (ШхВ): 560568 х 593-595 мм

Обсяг камери 76 л, 5 рівнів дек; 9 режимів; режим
«Конвекція +»; регулювання температури в діапазоні
від 50°С до 250°С; утоплювані поворотні перемикачі,
годинник, таймер, програмована тривалість приготування
з автоматичним відключенням; двері зі склом CleanGlass;
фронтальна поверхня з нержавіючої сталі CleanSteel;
піроліз; система охолодження; холодний фронт; габарити
ніші (ШхВ): 560-568 х 593-595 мм

H 2661 BP

H 6260 B

22266153

сталь CleanSteel

22266113

діамантовий білий Brilliant White

22266123

чорний обсидіан Obsidian Black

Обсяг камери 76 л, 5 рівнів дек; 8 режимів; режим
«Конвекція +»; регулювання температури в діапазоні
від 50°С до 250°С; утоплювані поворотні перемикачі,
годинник, таймер, програмована тривалість приготування
з автоматичним відключенням; двері зі склом CleanGlass;
фронтальна поверхня з нержавіючої сталі CleanSteel;
піроліз; система охолодження; холодний фронт; габарити
ніші (ШхВ): 560-568 х 593-595 мм

22626052

H 2661 B
22266152

сталь CleanSteel

22266112

діамантовий білий Brilliant White

22266122

чорний обсидіан Obsidian Black

Обсяг камери 76 л, 5 рівнів дек; 8 режимів; режим
«Конвекція +»; регулювання температури в діапазоні
від 50°С до 250°С; утоплювані поворотні перемикачі,
годинник, таймер, програмована тривалість приготування
з автоматичним відключенням; двері зі склом CleanGlass;
фронтальна поверхня з нержавіючої сталі CleanSteel;
задня стінка камери з каталітичною емаллю, що
самоочищується; система охолодження; холодний фронт,
покриття камери PerfectClean; габарити ніші (ШхВ): 560568 х 593-595 мм

H 6260 BP
сталь CleanSteel

Обсяг камери 76 л, 5 рівнів дек; 9 режимів; режими
«Конвекція +», «Конвекція з парою»; регулювання температури в діапазоні від 30°С до 300°С; банк рекомендованих
температур для кожного режиму; утоплювані поворотні
перемикачі, годинник, таймер, програмована тривалість
приготування з автоматичним відключенням; двері зі
склом CleanGlass; фронтальна поверхня з нержавіючої
сталі CleanSteel; задня стінка камери з каталітичною
емаллю, що самоочищується; система охолодження;
холодний фронт, покриття камери PerfectClean; габарити
ніші (ШхВ): 560-568 х 593-595 мм

22626053

сталь CleanSteel

Обсяг камери 76 л, 5 рівнів дек; 9 режимів; режими
«Конвекція +», «Конвекція з парою»; регулювання температури в діапазоні від 30°С до 300°С; банк рекомендованих
температур для кожного режиму; утоплювані поворотні
перемикачі, годинник, таймер, програмована тривалість
приготування з автоматичним відключенням; двері зі
склом CleanGlass; фронтальна поверхня з нержавіючої
сталі CleanSteel; піроліз; система охолодження; холодний
фронт; габарити ніші (ШхВ): 560-568 х 593-595 мм
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Духові шафи

CulinArt Gourmet H 6267 B
22626752

сталь CleanSteel

CulinArt Gourmet H 6267 BP
22626753

сталь CleanSteel

Обсяг камери 76 л, 5 рівнів дек; 25 автоматичних програм; електронне регулювання температури від 30°С до
300°С; індикація поточного часу; двері зі склом CleanGlass;
робоча камера з покриттям PerfectClean та задня стінка
з каталітичною емаллю; система охолодження приладу; холодний фронт; устаткування: деко з перфорацією,
деко Гурме з покриттям PerfectClean, комбі-решітка з
покриттям PerfectClean, телескопічні напрямні FlexiClip з
PerfectClean, бічні решітки з PerfectClean, книга рецептів;
габарити ніші (ШхВ): 560-568 х 593-595 мм

Обсяг камери 76 л, 5 рівнів дек; 25 автоматичних програм; електронне регулювання температури від 30°С до
300°С; індикація поточного часу; двері зі склом CleanGlass;
піролітичне очищення; система охолодження приладу;
холодний фронт; устаткування: деко з перфорацією,
деко Гурме з покриттям PerfectClean, комбі-решітка
з покриттям PyroFit, телескопічні напрямні FlexiClip з
PyroFit, бічні решітки з PyroFit, книга рецептів; габарити
ніші (ШхВ): 560-568 х 593-595 мм

H 6461 BP

H 6860 BP

H 6461 B
22646152

сталь CleanSteel

22646112

діамантовий білий Brilliant White

22646122

чорний обсидіан Obsidian Black

22646102

коричневий гавана Havana Brown

Обсяг камери 76 л, 5 рівнів дек; 11 режимів; більше, ніж 60
автоматичних програм; режими «Конвекція +», «Конвекція
з парою» «Автоматика смаження»; регулювання температури в діапазоні від 30°С до 300°С; банк рекомендованих
температур для кожного режиму; керування за допомогою сенсорних кнопок DirectSensor, годинник, таймер,
програмована тривалість приготування з автоматичним
відключенням; двері зі склом CleanGlass; фронтальна
поверхня з нержавіючої сталі CleanSteel; задня стінка
камери з каталітичною емаллю, що самоочищується;
система охолодження; холодний фронт, покриття камери
PerfectClean; габарити ніші (ШхВ): 560-568 х 593-595 мм

H 6860 BPX

22646153

сталь CleanSteel

22686053

сталь CleanSteel

22686061

діамантовий білий Brilliant White

22646113

діамантовий білий Brilliant White

22686013

діамантовий білий Brilliant White

22686062

чорний обсидіан Obsidian Black

22646123

чорний обсидіан Obsidian Black

22686023

чорний обсидіан Obsidian Black

22686066

графітовий сірий Graphite Grey

22646103

коричневий гавана Havana Brown

22686003

коричневий гавана Havana Brown

Обсяг камери 76 л, 5 рівнів дек; 11 режимів; більше, ніж 60
автоматичних програм; режими «Конвекція +», «Конвекція
з парою» «Автоматика смаження»; регулювання температури в діапазоні від 30°С до 300°С; банк рекомендованих
температур для кожного режиму; керування за допомогою сенсорних кнопок DirectSensor, годинник, таймер,
програмована тривалість приготування з автоматичним
відключенням; двері зі склом CleanGlass; фронтальна поверхня з нержавіючої сталі CleanSteel; піроліз; система
охолодження; холодний фронт; габарити ніші (ШхВ): 560568 х 593-595 мм

Обсяг камери 76 л, 5 рівнів дек; 20 режимів; більше,
ніж 100 автоматичних програм; режими «Конвекція +»,
«Конвекція з парою» «Автоматика смаження»; функція
Crisp для утворення хрумкої скоринки; регулювання температури в діапазоні від 30°С до 300°С; банк рекомендованих температур для кожного режиму; сенсорне керування
M Touch з можливістю перегортання/прокручування, годинник, таймер, програмована тривалість приготування
з автоматичним відключенням; двері зі склом CleanGlass;
фронтальна поверхня з нержавіючої сталі CleanSteel;
пара телескопічних напрямних FlexiClip; бездротовий
термощуп; піроліз; каталізатор AirClean; система охолодження; холодний фронт; габарити ніші (ШхВ): 560-568 х
593-595 мм

Обсяг камери 76 л, 5 рівнів дек; 20 режимів; більше,
ніж 100 автоматичних програм; режими «Конвекція +»,
«Конвекція з парою» «Автоматика смаження»; функція
Crisp для утворення хрумкої скоринки; регулювання температури в діапазоні від 30°С до 300°С; банк рекомендованих температур для кожного режиму; сенсорне керування M Touch з можливістю перегортання/прокручування,
годинник, таймер, програмована тривалість приготування
з автоматичним відключенням; двері зі склом CleanGlass;
пара телескопічних напрямних FlexiClip; бездротовий
термощуп; піроліз; каталізатор AirClean; система охолодження; холодний фронт; габарити ніші (ШхВ): 560-568 х
593-595 мм
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Духові шафи

Духові шафи 90 см

H 6890 BP
22689053

сталь CleanSteel

Обсяг камери 90 л, 3 рівні дек; 20 режимів; більше, ніж 100
автоматичних програм; режими «Конвекція +», «Конвекція
з парою» «Автоматика смаження»; функція Crisp для
утворення хрумкої скоринки; регулювання температури в
діапазоні від 30°С до 300°С; банк рекомендованих температур для кожного режиму; сенсорне керування M Touch
з можливістю перегортання/прокручування, годинник,
таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним відключенням; двері зі склом CleanGlass; 2 вентилятори гарячого повітря TwinPower; фронтальна поверхня
з нержавіючої сталі CleanSteel; 2 пари телескопічних напрямних FlexiClip; бездротовий термощуп; вертел з приводом; піроліз; каталізатор AirClean; система охолодження;
холодний фронт; габарити ніші (ШхВ): 860 х 476 мм

Компактні духові шафи без НВЧ

H 6800 BP
22680053

сталь CleanSteel

Обсяг камери 49 л, 3 рівні дек; 20 режимів; більше, ніж 100
автоматичних програм; режими «Конвекція +», «Конвекція з
парою» «Автоматика смаження»; функція Crisp для утворення
хрумкої скоринки; регулювання температури в діапазоні від
30°С до 300°С; банк рекомендованих температур для кожного режиму; сенсорне керування M Touch з можливістю перегортання/прокручування, годинник, таймер, програмована
тривалість приготування з автоматичним відключенням; двері
зі склом CleanGlass; фронтальна поверхня з нержавіючої
сталі CleanSteel; пара телескопічних напрямних FlexiClip;
бездротовий термощуп; піроліз; каталізатор AirClean; система
охолодження; холодний фронт; габарити ніші (ШхВ): 560-568
х 448-452 мм

H 6800 BPX
22680061

діамантовий білий Brilliant White

22680062

чорний обсидіан Obsidian Black

22680066

графітовий сірий Graphite Grey

Обсяг камери 49 л, 3 рівні дек; 20 режимів; більше, ніж 100
автоматичних програм; режими «Конвекція +», «Конвекція
з парою» «Автоматика смаження»; функція Crisp для
утворення хрумкої скоринки; регулювання температури в
діапазоні від 30°С до 300°С; банк рекомендованих температур для кожного режиму; сенсорне керування M Touch
з можливістю перегортання/прокручування, годинник,
таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним відключенням; двері зі склом CleanGlass; пара
телескопічних напрямних FlexiClip; бездротовий термощуп;
піроліз; каталізатор AirClean; система охолодження; холодний фронт; габарити ніші (ШхВ): 560-568 х 450-452 мм
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Духові шафи

Компактні духові шафи з НВЧ

H 6200 BM
22620054

сталь CleanSteel

Обсяг камери 43 л, 3 рівні дек; 8 режимів; режими
«Конвекція +», «Автоматика смаження», «Попкорн»; режим НВЧ з електронним керуванням потужністю від 80 до
1000 Вт; регулювання температури в діапазоні від 30°С
до 250°С; банк рекомендованих температур для кожного
режиму; утоплювані поворотні перемикачі, годинник, таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним відключенням; двері зі склом CleanGlass; фронтальна
поверхня з нержавіючої сталі CleanSteel; система охолодження; холодний фронт, покриття камери PerfectClean;
скляний лоток, решітка; габарити ніші (ШхВ): 560-568 х
450-452 мм

H 6401 BM

H 6800 BM

сталь CleanSteel

22680054

сталь CleanSteel

22640114

діамантовий білий Brilliant White

22680014

діамантовий білий Brilliant White

22640124

чорний обсидіан Obsidian Black

22680024

чорний обсидіан Obsidian Black

коричневий гавана Havana Brown

22680004

коричневий гавана Havana Brown

22640154

22640104

Обсяг камери 43 л, 3 рівні дек; 13 режимів; більше, ніж 60
автоматичних програм; режими «Конвекція +», «Автоматика смаження», «Попкорн»; режим НВЧ з електронним
керуванням потужністю від 80 до 1000 Вт; регулювання
температури в діапазоні від 30°С до 250°С; банк рекомендованих температур для кожного режиму; керування за
допомогою сенсорних кнопок DirectSensor, годинник, таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним відключенням; двері зі склом CleanGlass; фронтальна
поверхня з нержавіючої сталі CleanSteel; система охолодження; холодний фронт, покриття камери PerfectClean;
скляний лоток, решітка; габарити ніші (ШхВ): 560-568 х
450-452 мм

Обсяг камери 43 л, 3 рівні дек; 20 режимів; більше, ніж 100
автоматичних програм; режими «Конвекція +», «Автоматика смаження», «Попкорн»; режим НВЧ з електронним
керуванням потужністю від 80 до 1000 Вт; регулювання
температури в діапазоні від 30°С до 250°С; банк рекомендованих температур для кожного режиму; сенсорне керування M Touch з можливістю перегортання/прокручування,
годинник, таймер, програмована тривалість приготування
з автоматичним відключенням; двері зі склом CleanGlass;
фронтальна поверхня з нержавіючої сталі CleanSteel; термощуп; система охолодження; холодний фронт, покриття
камери PerfectClean; скляний лоток, решітка; габарити
ніші (ШхВ): 560-568 х 450-452 мм

H 6800 BMX
22680064

діамантовий білий Brilliant White

22680065

чорний обсидіан Obsidian Black

22680067

графітовий сірий Graphite Grey

Обсяг камери 43 л, 3 рівні дек; 20 режимів; більше, ніж 100
автоматичних програм; режими «Конвекція +», «Автоматика смаження», «Попкорн»; режим НВЧ з електронним
керуванням потужністю від 80 до 1000 Вт; регулювання
температури в діапазоні від 30°С до 250°С; банк рекомендованих температур для кожного режиму; сенсорне
керування M Touch з можливістю перегортання/прокручування, годинник, таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним відключенням; двері зі склом
CleanGlass; термощуп; система охолодження; холодний
фронт, покриття камери PerfectClean; скляний лоток,
решітка; габарити ніші (ШхВ): 560-568 х 450-452 мм
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Парові шафи, комбіновані парові шафи
та парові шафи з НВЧ

Вбудовані парові шафи

DG 6200
23620050

Парові шафи соло

DG 6401
сталь CleanSteel

Технологія MultiSteam; керування за допомогою сенсорних кнопок EasySensor; обсяг камери 38 л; 4 рівні; 20 автоматичних програм; регулювання температури від 40°C до
100°C; двері зі склом CleanGlass; система охолодження;
холодний фронт; запас води на 90 хвилин приготування;
габарити ніші (ШхВ): 560-568 х 450-452 мм

DG 6010

23640150

сталь CleanSteel

23640110

діамантовий білий Brilliant White

23640120

чорний обсидіан Obsidian Black

23640100

коричневий гавана Havana Brown

23601020

чорний обсидіан Obsidian Black

Технологія MonoSteam; керування за допомогою сенсорних кнопок EasySensor; обсяг камери 24 л; 3 рівні;
регулювання температури від 40°C до 100°C; система
охолодження; холодний фронт; запас води на 90 хвилин
приготування; габарити (ШхВхГ): 495 х 372 х 327 мм

Технологія MultiSteam (модуль зі світлодіодним освітленням);
керування за допомогою сенсорних кнопок DirectSensor,
таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним відключенням; обсяг камери 38 л; 4 рівні; приготування в режимі «Sous-vide»; більш, ніж 50 автоматичних
програм; 20 персональних програм; регулювання температури від 40°C до 100°C; банк рекомендованих температур;
двері зі склом CleanGlass; система охолодження; холодний
фронт; запас води на 90 хвилин приготування; габарити
ніші (ШхВ): 560-568 х 450-452 мм
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Парові шафи, комбіновані парові шафи
та парові шафи з НВЧ

Вбудовані комбіновані парові шафи

DGC 6800
23680052

сталь CleanSteel

23680012

діамантовий білий Brilliant White

23680022

чорний обсидіан Obsidian Black

23680002

коричневий гавана Havana Brown

Технологія MultiSteam; сенсорне керування M Touch з
можливістю перегортання/прокручування; годинник, таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним відключенням; обсяг камери 48 л (камера XL); 3
рівні; приготування в режимі «Sous-vide»; більше, ніж 150
автоматичних програм, 20 персональних програм; режими
«Конвекція +», «Комбі-пара»; регулювання температури в
режимі приготування парою від 40°C до 100°C; регулювання температури в режимі духової шафи від 30°С до 225°С;
сенсор вологості; банк рекомендованих температур; бездротовий термощуп; двері зі склом CleanGlass; система
охолодження; холодний фронт; запас води на 90 хвилин
приготування; габарити ніші (ШхВ): 560-568 х 450-452 мм

DGC 6660

DGC 6800 X

23680552

сталь CleanSteel

23680065

чорний обсидіан Obsidian Black

23680512

діамантовий білий Brilliant White

23680062

графітовий сірий Graphite Grey

23680522

чорний обсидіан Obsidian Black

23680502

коричневий гавана Havana Brown

Технологія MultiSteam; сенсорне керування M Touch з
можливістю перегортання/прокручування; годинник, таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним відключенням; обсяг камери 48 л (камера XL); 3
рівні; приготування в режимі «Sous-vide»; більше, ніж 150
автоматичних програм, 20 персональних програм; режими
«Конвекція +», «Комбі-пара»; регулювання температури в
режимі приготування парою від 40°C до 100°C; регулювання температури в режимі духової шафи від 30°С до 225°С;
сенсор вологості; банк рекомендованих температур; бездротовий термощуп; двері зі склом CleanGlass; система
охолодження; холодний фронт; запас води на 90 хвилин
приготування; габарити ніші (ШхВ): 560-568 х 450-452 мм

DGC 6860
діамантовий білий Brilliant White

23686065

чорний обсидіан Obsidian Black

чорний обсидіан Obsidian Black

23686062

графітовий сірий Graphite Grey

23686053

сталь CleanSteel

23666013

діамантовий білий Brilliant White

23686013

23666003

коричневий гавана Havana Brown

Технологія MultiSteam; керування за допомогою сенсорних кнопок SensorTronic; годинник, таймер, програмована
тривалість приготування з автоматичним відключенням;
обсяг камери 68 л (камера XXL); 4 рівні; приготування в
режимі «Sous-vide»; більше, ніж 150 автоматичних програм, 20 персональних програм; режими «Конвекція +»,
«Комбі-пара»; регулювання температури в режимі приготування парою від 40°C до 100°C; регулювання температури в режимі духової шафи від 30°С до 225°С; сенсор
вологості; банк рекомендованих температур; термощуп;
двері зі склом CleanGlass; система охолодження; холодний
фронт; запас води на 90 хвилин приготування; габарити
ніші (ШхВ): 560-568 х 593-595 мм

23686023
23686003

DGC 6860 X
діамантовий білий Brilliant White

сталь CleanSteel

чорний обсидіан Obsidian Black

Технологія MultiSteam; сенсорне керування M Touch з
можливістю перегортання/прокручування; годинник, таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним відключенням; обсяг камери 48 л (камера XL); 3
рівні; приготування в режимі «Sous-vide»; більше, ніж 150
автоматичних програм, 20 персональних програм; режими
«Конвекція +», «Комбі-пара»; регулювання температури в
режимі приготування парою від 40°C до 100°C; регулювання температури в режимі духової шафи від 30°С до 225°С;
сенсор вологості; банк рекомендованих температур; бездротовий термощуп; двері зі склом CleanGlass; система
охолодження; холодний фронт; стаціонарне підключення
води; габарити ніші (ШхВ): 560-568 х 450-452 мм

23686064

23666053

23666023

DGC 6805

діамантовий білий Brilliant White

23680064

коричневий гавана Havana Brown

Технологія MultiSteam; сенсорне керування M Touch з
можливістю перегортання/прокручування; годинник, таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним
відключенням; обсяг камери 68 л (камера ХXL); 4 рівні; приготування в режимі «Sous-vide»; більше, ніж 200 автоматичних програм, 20 персональних програм; режими «Конвекція
+», «Комбі-пара»; регулювання температури в режимі приготування парою від 40°C до 100°C; регулювання температури
в режимі духової шафи від 30°С до 225°С; сенсор вологості;
банк рекомендованих температур; бездротовий термощуп;
двері зі склом CleanGlass; система охолодження; холодний
фронт; запас води на 90 хвилин приготування; габарити ніші
(ШхВ): 560-568 х 593-595 мм

Технологія MultiSteam; сенсорне керування M Touch з
можливістю перегортання/прокручування; годинник, таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним
відключенням; обсяг камери 68 л (камера ХXL); 4 рівні; приготування в режимі «Sous-vide»; більше, ніж 200 автоматичних
програм, 20 персональних програм; режими «Конвекція +»,
«Комбі-пара»; регулювання температури в режимі приготування парою від 40°C до 100°C; регулювання температури в
режимі духової шафи від 30°С до 225°С; сенсор вологості; банк
рекомендованих температур; бездротовий термощуп; двері зі
склом CleanGlass; система охолодження; холодний фронт; запас води на 90 хвилин приготування; габарити ніші (ШхВ): 560568 х 593-595 мм
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Вакууматори

Вбудовані комбіновані парові шафи

Вбудовані парові шафи з НВЧ

DGM 6401
DGC 6865
23686553

сталь CleanSteel

Технологія MultiSteam; сенсорне керування M Touch з
можливістю перегортання/прокручування; годинник, таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним
відключенням; обсяг камери 68 л (камера ХXL); 4 рівні; приготування в режимі «Sous-vide»; більше, ніж 200 автоматичних
програм, 20 персональних програм; режими «Конвекція +»,
«Комбі-пара»; регулювання температури в режимі приготування парою від 40°C до 100°C; регулювання температури в
режимі духової шафи від 30°С до 225°С; сенсор вологості; банк
рекомендованих температур; бездротовий термощуп; двері
зі склом CleanGlass; система охолодження; холодний фронт;
стаціонарне підключення води; габарити ніші (ШхВ): 560-568 х
593-595 мм

DGM 6800

23640154

сталь CleanSteel

23680054

сталь CleanSteel

23640114

діамантовий білий Brilliant White

23680014

діамантовий білий Brilliant White

23640124

чорний обсидіан Obsidian Black

23680024

чорний обсидіан Obsidian Black

23640104

коричневий гавана Havana Brown

23680004

коричневий гавана Havana Brown

Технологія MultiSteam; режим НВЧ з електронним керуванням потужністю від 80 до 1000 Вт; керування за допомогою сенсорних кнопок DirectSensor, годинник, таймер,
програмована тривалість приготування з автоматичним
відключенням; обсяг камери 40 л; 4 рівні; приготування
в режимі «Sous-vide»; більше, ніж 75 автоматичних програм, 20 персональних програм; регулювання температури в режимі приготування парою від 40°C до 100°C;
банк рекомендованих температур; 7 ступенів потужності
80/150/300/450/600/850/1000 Вт; двері зі склом CleanGlass;
система охолодження; холодний фронт; контейнер для
води з механізмом push-to-release; запас води на 90 хвилин
приготування; габарити ніші (ШхВ): 560-568 х 450-452 мм

Технологія MultiSteam; режим НВЧ з електронним керуванням потужністю від 80 до 1000 Вт; сенсорне керування
M Touch з можливістю перегортання/прокручування, годинник, таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним відключенням; обсяг камери 40 л; 4 рівні; приготування в режимі «Sous-vide»; більше, ніж 150 автоматичних
програм, 20 персональних програм; регулювання температури в режимі приготування парою від 40°C до 100°C;
банк рекомендованих температур; 7 ступенів потужності
80/150/300/450/600/850/1000 Вт; двері зі склом CleanGlass;
система охолодження; холодний фронт; контейнер для
води з механізмом push-to-release; запас води на 90 хвилин
приготування; габарити ніші (ШхВ): 560-568 х 450-452 мм

Вакууматори

EVS 6114
30611468

сталь CleanSteel

Вбудований вакууматор; сенсорна панель керування; механізм Push2Open; підготовка до приготування в
режимі «Sous-vide»; вакуумування продуктів, маринування,
розділення на порції, повторне закривання оригінальної
упаковки; ступені вакуумування: 1-3; ступені тривалості запаювання: 1-3; вакуумна камера з нержавіючої сталі; функція
зупинення роботи; габарити ніші (ШхВ): 560-568 х 141 мм

EVS 6214
30621468

сталь CleanSteel

30621466

діамантовий білий Brilliant White

30621467

чорний обсидіан Obsidian Black

30621465

коричневий гавана Havana Brown

30621469

графітовий сірий Graphite Grey

Вбудований вакууматор; сенсорна панель керування; механізм Push2Open; підготовка до приготування в
режимі «Sous-vide»; вакуумування продуктів, маринування,
розділення на порції, повторне закривання оригінальної
упаковки; ступені вакуумування: 1-3; ступені тривалості запаювання: 1-3; вакуумна камера з нержавіючої сталі; функція
зупинення роботи; габарити ніші (ШхВ): 560-568 х 141 мм
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Кавомашини

Вбудовані кавомашини

CVA 6401
29640150

сталь CleanSteel

29640110

діамантовий білий Brilliant White

29640120

чорний обсидіан Obsidian Black

29640100

коричневий гавана Havana Brown

29640130

графітовий сірий Graphite Grey

Керування за допомогою сенсорних кнопок DirectSensor;
автоматичні програми, в тому числі для приготування
напоїв з молоком: капучіно, лате макіато та ін.; програмування від 1 до 10 профілів користувача; скляний молочник з системою EasyClick; освітлення чашок BrilliantLight;
використання другого сорту кави (меленої), налаштування ступеню помелу; ємність для свіжої води 2,3 л; касета
для зернової кави 500 г; контейнер для відходів близько
15 порцій; автоматичні програми очищення і промивання;
габарити ніші (ШхВ): 560-568 х 450-452 мм

CVA 6800
29680050

сталь CleanSteel

Сенсорне керування M Touch з можливістю перегортання/
прокручування; автоматичні програми, в тому числі для
приготування напоїв з молоком: капучіно, лате макіато
та ін.; програмування від 1 до 10 профілів користувача;
налаштування насадки для подачі кави під висоту чашки CupSensor; скляний молочник з системою EasyClick;
освітлення чашок BrilliantLight; використання другого
сорту кави (меленої), налаштування ступеню помелу;
ємність для свіжої води 2,3 л; касета для зернової кави 500
г; контейнер для відходів близько 15 порцій; автоматичні
програми очищення і промивання; можливість керування
підігрівачем за допомогою кабелю CVVK (додаткове устаткування); габарити ніші (ШхВ): 560-568 х 450-452 мм

CVA 6805
29680550

сталь CleanSteel

29680510

діамантовий білий Brilliant White

29680520

чорний обсидіан Obsidian Black

29680500

коричневий гавана Havana Brown

29680530

графітовий сірий Graphite Grey

Сенсорне керування M Touch з можливістю перегортання/
прокручування; автоматичні програми, в тому числі для
приготування напоїв з молоком: капучіно, лате макіато
та ін.; програмування від 1 до 10 профілів користувача;
налаштування насадки для подачі кави під висоту чашки CupSensor; скляний молочник з системою EasyClick;
освітлення чашок BrilliantLight; використання другого
сорту кави (меленої), налаштування ступеню помелу;
ємність для свіжої води 2,3 л; можливість стаціонарного
підключення до води; касета для зернової кави 500 г;
контейнер для відходів близько 15 порцій; автоматичні
програми очищення і промивання; можливість керування
підігрівачем за допомогою кабелю CVVK (додаткове устаткування); габарити ніші (ШхВ): 560-568 х 450-452 мм

Кавомашини соло

CM 5300
29530020

CM 5500
чорний обсидіан Obsidian Black

Керування за допомогою сенсорних кнопок DirectSensor;
автоматичні програми, в тому числі для приготування напоїв з
молоком: капучіно, лате макіато, кава лате та ін.; приготування
рістретто; функція «Кавник»; одночасне приготування напоїв,
у тому числі з молоком; використання другого сорту кави
(меленої), налаштування ступеню помелу; ємність для свіжої
води 1,3 л; контейнер для кавових зерен 200 г; автоматичне промивання молочних трубок; автоматичні програми промивання
й очищення, видалення накипу; габарити (ШхВхГ): 241 x 360 x
460 мм

CM 6150

29550020

рожеве золото Rose Gold

29550040

сріблястий SilverEdition

Керування за допомогою сенсорних кнопок DirectSensor;
автоматичні програми, в тому числі для приготування напоїв з
молоком: капучіно, лате макіато, кава лате та ін.; приготування
рістретто; функція «Кавник»; одночасне приготування напоїв,
у тому числі з молоком; використання другого сорту кави
(меленої), налаштування ступеню помелу; ємність для свіжої
води 1,3 л; контейнер для кавових зерен 200 г; автоматичне промивання молочних трубок; автоматичні програми промивання
й очищення, видалення накипу; габарити (ШхВхГ): 241 x 360 x
460 мм

29615020

чорний обсидіан Obsidian Black

Керування за допомогою сенсорних кнопок DirectSensor;
автоматичні програми, в тому числі для приготування напоїв
з молоком: капучіно, лате макіато, кава лате та ін.; приготування рістретто; функція «Кавник»; одночасне приготування
напоїв, у тому числі з молоком; використання другого сорту
кави (меленої), налаштування ступеню помелу; 4 програмованих профілі; ємність для свіжої води 1,8 л; контейнер для кавових зерен 300 г; автоматичне промивання молочних трубок;
автоматичні програми промивання й очищення, видалення накипу; габарити (ШхВхГ): 251 x 359 x 427 мм
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Підігрівачі посуду та їжі

CM 6350

CM 7350

CM 7750 Coffee Select

29635030

графітовий сірий Graphite Grey

29735010

діамантовий білий Brilliant White

29635010

білий лотос Lotos White

29735020

чорний обсидіан Obsidian Black

29635020

чорний обсидіан Obsidian Black

Керування за допомогою сенсорних кнопок DirectSensor;
автоматичні програми, в тому числі для приготування напоїв з
молоком: капучіно, лате макіато, кава лате та ін.; приготування
рістретто; приготування гарячої води; функція «Кавник»; одночасне приготування напоїв, у тому числі з молоком; використання
другого сорту кави (меленої), налаштування ступеню помелу;
освітлення BrilliantLight; підігрів чашок; 4 програмованих профілі;
ємність для свіжої води 1,8 л; контейнер для кавових зерен 300
г; автоматичне промивання молочних трубок; автоматичні програми промивання й очищення, видалення накипу; габарити
(ШхВхГ): 251 x 359 x 427 мм

29775020

чорний обсидіан Obsidian Black

Дисплей CM-Touch; колір фронтальної панелі: алюміній;
автоматичні програми: 20 шт.; освітлення BrilliantLight;
капучінатор; функція OneTouch – напій за допомогою
одного натискання кнопки; функція OneTouch for two –
2 однакові напої за допомогою одного натискання кнопки;
8 програмованих профілів; використання другого сорту
кави (меленої); налаштування ступеню помелу/програмування кількості помелу; функція «Кавник»; CupSensor – автоматичне визначення висоти чашки; підігрів чашок; ємність
для свіжої води 2,2 л; контейнер для кавових зерен 500 г;
WiFiConn@ct, підключення до мобільного додатку Miele@
Mobile; габарити (ШхВхГ): 311 x 397 x 445 мм

Дисплей CM-Touch; колір фронтальної панелі: BlackSteel;
автоматичні програми: 20 шт.; освітлення BrilliantLight;
капучінатор; функція OneTouch – напій за допомогою
одного натискання кнопки; функція OneTouch for two –
2 однакові напої за допомогою одного натискання кнопки;
8 програмованих профілів; налаштування ступеню помелу/програмування кількості помелу; функція «Кавник»;
CupSensor – автоматичне визначення висоти чашки; підігрів
чашок; 3 контейнери для кавових зерен – 210, 180 і 150 г;
система помелу AromaticSystemFresh – свіжозмелена
кава у кожній порції; використання додаткового сорту
кави (меленої); ємність для свіжої води 2,2 л; WiFiConn@ct,
підключення до мобільного додатку Miele@Mobile; габарити (ШхВхГ): 311 x 420 x 445 мм

ESW 6214

ESW 6114

Підігрівачі Гурме

ESW 6229 X
30622963

сталь CleanSteel

30621452

сталь CleanSteel

30622961

діамантовий білий Brilliant White

30621412

діамантовий білий Brilliant White

30622962

чорний обсидіан Obsidian Black

30621422

чорний обсидіан Obsidian Black

30622960

коричневий гавана Havana Brown

30621402

коричневий гавана Havana Brown

30622964

графітовий сірий Graphite Grey

30621472

графітовий сірий Graphite Grey

Місткість: 12 стандартних комплектів посуду; сенсорне керування; доводчик дверей з амортизатором; точне електронне регулювання температури від 40°C до 85°С; режим
приготування за низьких температур; таймер; холодний
фронт; гумовий килимок для запобігання ковзання посуду; можливість поєднання з кавомашиною за допомогою
з’єднувального кабеля (додаткове устаткування); габарити ніші (ШхВ): 560-568 х 289 мм

Місткість: 6 стандартних комплектів посуду; сенсорне
керування; точне електронне регулювання температури
від 40°C до 85°С; режим приготування за низьких температур; таймер; холодний фронт; гумовий килимок для
запобігання ковзання посуду; можливість поєднання з кавомашиною за допомогою з’єднувального кабеля (додаткове устаткування); габарити ніші (ШхВ): 560-568 х 141 мм

30611452

сталь CleanSteel

Місткість: 6 стандартних комплектів посуду; сенсорне
керування; точне електронне регулювання температури
від 40°C до 85°С; режим приготування за низьких температур; таймер; холодний фронт; гумовий килимок для
запобігання ковзання посуду; можливість поєднання з кавомашиною за допомогою з’єднувального кабеля (додаткове устаткування); габарити ніші (ШхВ): 560-568 х 141 мм
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Мікрохвильові печі

Підігрівачі посуду

EGW 6210
30621051

сталь CleanSteel

Місткість: 56 чашок під еспресо або 25 чашок під капучіно;
сенсорне керування; регулювання температури від
30°C до 50°С; холодний фронт; гумовий килимок для
запобігання ковзання посуду; можливість поєднання з кавомашиною за допомогою з’єднувального кабеля (додаткове устаткування); габарити ніші (ШхВ): 560-568 х 100 мм

Мікрохвильові печі соло

M 6012 SC
24601250

сталь CleanSteel

Обсяг камери 26 л; 17 автоматичних програм; поворотні
перемикачі; діаметр тарілок до 32 см; 7 ступенів потужності:
80/150/300/450/600/750/900 Вт; кварцевий гриль потужністю
800 Вт; таймер; автоматичне відключення з акустичним сигналом; габарити (ШхВхГ): 520х305х422 мм

Вбудовані мікрохвильові печі з горизонтальним керуванням

М 6260 TC
24626050

сталь CleanSteel

Обсяг камери 46 л; 16 автоматичних програм; утоплювані
поворотні перемикачі; діаметр тарілок до 40 см; 7 ступенів
потужності: 80/150/300/450/600/750/900 Вт; таймер; автоматичне відключення з акустичним сигналом; габарити ніші
(ШхВ): 562-568 х 450-452 мм

М 6262 TC
24626250

сталь CleanSteel

24626210

діамантовий білий Brilliant White

24626220

чорний обсидіан Obsidian Black

24626200

коричневий гавана Havana Brown

Обсяг камери 46 л; 23 автоматичні програми; утоплювані
поворотні перемикачі; діаметр тарілок до 40 см; 7 ступенів
потужності: 80/150/300/450/600/750/900 Вт; кварцевий гриль
потужністю до 1500 Вт; таймер; автоматичне відключення з
акустичним сигналом; габарити ніші (ШхВ): 562-568 х 450452 мм

Вбудовані мікрохвильові печі з вертикальним керуванням

M 6032 SC
24603250

сталь CleanSteel

Обсяг камери 17 л; 17 автоматичних програм; поворотні
перемикачі; діаметр тарілок до 28 см; 6 ступенів
потужності: 80/150/300/450/600/800 Вт; таймер; автоматичне відключення з акустичним сигналом; габарити ніші
(ШхВ): 562-568 х 360-362 мм
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Панелі конфорок

Панелі конфорок HiLight

KM 6542 FL
26654370

KM 6520 FR
26652010

Вбудовується врівень; 4 конфорки HiLight з автоматикою закипання, одна - з кільцевою, одна з прямокутною
зоною розширення; керування ComfortSelect з жовтим
освітленням; вибір потужності на цифровій шкалі; ступені
потужності 1-9; функції підтримання тепла, ExtraSpeed,
Stop&Go; WiFi Conn@ct, Con@ctivity 3.0 (модуль XKS 3170
W в комплекті); таймер на 3 символи; індикатори залишкового тепла; захисне вимкнення; блокування ввімкнення;
габарити ніші (ШxГ): 730/756 х 470/496 мм (виріз сходинкою)

Широка пласка рамка; 4 конфорки HiLight з автоматикою
закипання; керування EasySelect з жовтим освітленням;
вибір потужності на цифровій шкалі для всіх конфорок; ступені потужності 1-9; функція Stop&Go; таймер;
індикатори залишкового тепла; захисне вимкнення; блокування ввімкнення; габарити ніші (ШxГ): 560 х 490 мм

KM 6565 FR

КМ 6115

26656500

KM 6520 FL
26652170
Вбудовується врівень; 4 конфорки HiLight з автоматикою
закипання; керування EasySelect з жовтим освітленням;
вибір потужності на цифровій шкалі для всіх конфорок; ступені потужності 1-9; функція Stop&Go; таймер;
індикатори залишкового тепла; захисне вимкнення;
блокування ввімкнення; габарити ніші (ШxГ): 570/596 х
470/496 мм (виріз сходинкою)

Індукційні панелі конфорок

26611550

KM 6117
26611750

Рамка, що виступає; 5 конфорок HiLight з автоматикою закипання, дві - з кільцевою, одна з прямокутною зоною розширення; керування SmartSelect з жовтим освітленням;
вибір потужності на цифровій шкалі для кожної конфорки,
з опцією WipeProtection; ступені потужності 1-9; функції
підтримання тепла, ExtraSpeed, Stop&Go; WiFi Conn@ct,
Con@ctivity 3.0 (модуль XKS 3170 W у комплекті); таймер;
індикатори залишкового тепла; захисне вимкнення; блокування ввімкнення; габарити ніші (ШxГ): 916 х 500 мм

Широка пласка рамка; 4 індукційні конфорки з автоматикою закипання; центральне фронтальне керування за допомогою сенсорних клавіш +/- для всіх конфорок; ступені
потужності 1-9; функція TwinBooster; функція підтримання
тепла; таймер; індикація залишкового тепла; захисне вимкнення; захист від перегріву; блокування ввімкнення; габарити ніші (ШхГ): 560 х 500 мм

Широка пласка рамка; 4 індукційні конфорки з автоматикою закипання, одна – з прямокутною зоною розширення;
центральне фронтальне керування за допомогою сенсорних клавіш +/- для всіх конфорок; ступені потужності 1-9;
функція TwinBooster; таймер; індикація залишкового тепла; захисне вимкнення; захист від перегріву; блокування
ввімкнення; габарити ніші (ШхГ): 600 х 500 мм

KM 6319

KM 6328-1

KM 6347

26631960
Вбудовується врівень; 4 індукційні конфорки з автоматикою закипання; центральне фронтальне керування за допомогою цифрового рядка 0-9 для всіх конфорок; ступені
потужності 1-9; функція Stop&Go, Booster, WaterBoost;
функція підтримання тепла; таймер; індикація залишкового тепла; захисне вимкнення; захист від перегріву; блокування ввімкнення; габарити ніші (ШхГ): 570/596 х 470/496
мм (виріз сходинкою)

26632882
Рамка, що виступає; 4 індукційні конфорки з автоматикою закипання, в тому числі 2 з можливістю об’єднання у
2 зони PowerFlex; сенсорна панель керування з окремими
клавішами 0-9 для кожної конфорки; ступені потужності 1-9;
функція Stop&Go, TwinBooster; функція підтримання тепла;
таймер; індикація залишкового тепла; захисне вимкнення;
захист від перегріву; блокування ввімкнення; габарити ніші
(ШхГ): 560 х 490 мм

26634752
Широка пласка рамка; 4 індукційні конфорки з автоматикою закипання, в тому числі 2 з можливістю об’єднання в
1 зону PowerFlex; центральне фронтальне керування
за допомогою цифрового рядка 0-9 для всіх конфорок;
ступені потужності 1-9; функція Stop&Go, TwinBooster;
функція підтримання тепла; таймер; індикація залишкового
тепла; захисне вимкнення; захист від перегріву; блокування
ввімкнення; габарити ніші (ШхГ): 750 х 490 мм
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Панелі конфорок

Індукційні панелі конфорок

KM 6362-1
26636282

KM 6366-1
26636682

KM 6367-1
26636792

Металева рамка; 4 індукційні конфорки з автоматикою
закипання, в тому числі 2 з можливістю об’єднання в
1 зону PowerFlex; керування за допомогою поворотних
перемикачів; ступені потужності 1-9; функція Booster,
WaterBoost; функція підтримання тепла; індикація залишкового тепла; захисне вимкнення; захист від перегріву; блокування ввімкнення; габарити ніші (ШхГ): 780 х 500 мм

Рамка, що виступає; 6 індукційних конфорок з автоматикою закипання, в тому числі 6 з можливістю об’єднання в
3 зони PowerFlex; сенсорна панель керування з окремими
клавішами 0-9 для кожної конфорки; ступені потужності 1-9;
функція Stop&Go, TwinBooster; функція підтримання тепла;
таймер; індикація залишкового тепла; захисне вимкнення;
захист від перегріву; блокування ввімкнення; габарити ніші
(ШхГ): 780 х 500 мм

Вбудовується врівень; 6 індукційних конфорок з автоматикою закипання, в тому числі 6 з можливістю об’єднання в
3 зони PowerFlex; сенсорна панель керування з окремими
клавішами 0-9 для кожної конфорки; ступені потужності
1-9; функція Stop&Go, TwinBooster; функція підтримання
тепла; таймер; індикація залишкового тепла; захисне вимкнення; захист від перегріву; блокування ввімкнення; габарити ніші (ШхГ): 770/796 х 490/516 мм (виріз сходинкою)

KM 6381

KM 6629

KM 6388

26638172

26662950

26638852

Рамка Facette; 4 індукційні конфорок з автоматикою
закипання, в тому числі 4 з можливістю об’єднання в
2 зони PowerFlex; сенсорна панель керування з окремими
клавішами 0-9 для кожної конфорки; ступені потужності
1-9; функція Stop&Go, TwinBooster; функція підтримання
тепла; таймер; індикація залишкового тепла; захисне вимкнення; захист від перегріву; блокування ввімкнення; габарити ніші (ШхГ): 886 х 386 мм

Рамка, що виступає; 4 індукційні конфорки з автоматикою закипання, в тому числі 2 з можливістю об’єднання в
1 зону PowerFlex; сенсорна панель керування з окремими
клавішами 0-9 для кожної конфорки; ступені потужності
1-9; функція TempControl (3 рівні нагріву); функція
Stop&Go, TwinBooster; функція підтримання тепла; таймер; індикація залишкового тепла; тимчасове блокування; захисне вимкнення; захист від перегріву; блокування
ввімкнення; габарити ніші (ШхГ): 750 х 490 мм

Рамка, що виступає; 5 індукційних конфорок з автоматикою закипання, в тому числі 4 з можливістю об’єднання в
2 зони PowerFlex; сенсорна панель керування з окремими
клавішами 0-9 для кожної конфорки; ступені потужності
1-9; функція Stop&Go, TwinBooster, WaterBoost; функція
підтримання тепла; таймер; індикація залишкового тепла; захисне вимкнення; захист від перегріву; блокування
ввімкнення; габарити ніші (ШхГ): 916 х 500 мм

KM 6699

KM 6839

KMDA7774 FR

26669970
Рамка Facette; 4 індукційні конфорки з автоматикою
закипання, в тому числі 2 з можливістю об’єднання в
1 зону PowerFlex; сенсорна панель керування з окремими
клавішами 0-9 для кожної конфорки; ступені потужності
1-9; функція TempControl (3 рівні нагріву); функція
Stop&Go, TwinBooster; функція підтримання тепла; таймер; тимчасове блокування; індикація залишкового тепла; захисне вимкнення; захист від перегріву; блокування
ввімкнення; габарити ніші (ШхГ): 886 х 386 мм

26683960
Вбудовується врівень; 4 індукційні конфорки з автоматикою закипання, в тому числі 2 з можливістю об’єднання в
1 зону PowerFlex; сенсорна панель керування з окремими
клавішами 0-9 для кожної конфорки; ступені потужності
1-9; функція TempControl (3 рівні нагріву); функція
Stop&Go, TwinBooster; функція підтримання тепла; таймер; тимчасове блокування; індикація залишкового тепла; захисне вимкнення; захист від перегріву; блокування
ввімкнення; габарити ніші (ШхГ): 756 х 496 мм

26777400
Рамка з нержавіючої сталі; 2 зони PowerFlex; керування
SmartSelect (жовті індикатори); Con@ctivity 2.0; жиропоглинаючий фільтр з нержавіючої сталі, який можна
мити в посудомийній машині; розпізнавання посуду;
функція Stop&Go, TwinBooster; функція підтримання тепла; RecallFunction; вбудована витяжка; робота в режимі
відведення повітря та циркуляції; габарити ніші (ШхГ):
806 х 526 мм
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Панелі конфорок

Газові панелі конфорок

KM 2010
26201050

KM 2034
26203450

KM 2356
26235650

Нержавіюча сталь; 4 газові конфорки для природнього,
скрапленого газу; керування поворотними перемикачами;
електрозапалювання одним обертом перемикача; функція
GasStop; чавунні решітки, вкриті чорною матовою емаллю,
що знімаються; габарити ніші (ШхГ): 560 х 480-490 мм

Нержавіюча сталь; 5 газових конфорок для природнього,
скрапленого газу, в тому числі двоконтурний Wok; керування поворотними перемикачами; електрозапалювання
одним обертом перемикача; функція GasStop; чавунні
решітки, вкриті чорною матовою емаллю, що знімаються;
габарити ніші (ШхГ): 750 х 480-490 мм

Нержавіюча сталь; 5 газових конфорок для природнього,
скрапленого газу, в тому числі двоконтурний Wok; керування поворотними перемикачами; електрозапалювання одним обертом перемикача; функція GasStop,
GasStop&ReStart, QuickStart; чавунні решітки, вкриті
чорною матовою емаллю, що знімаються; кільце Wok і
комбінована вставка в комплекті; габарити ніші (ШхГ): 862
х 490 мм

KM 3010

KM 3034

KM 3054

26301050
Склокерамічна поверхня; декоративна планка з нержавіючої
сталі; 4 газові конфорки для природнього, скрапленого
газу; керування поворотними перемикачами; електрозапалювання одним обертом перемикача; функція GasStop;
чавунні решітки, вкриті чорною матовою емаллю, що
знімаються; габарити ніші (ШхГ): 560-600 х 490-500 мм

26303450
Склокерамічна поверхня; рамка, що виступає; 5 газових
конфорок для природнього, скрапленого газу, в тому
числі двоконтурний Wok; керування поворотними перемикачами; електрозапалювання одним обертом перемикача; функція GasStop&ReStart, QuickStart; таймер; захисне вимкнення; індикація залишкового тепла; кільце Wok і
комбінована вставка в комплекті; габарити ніші (ШхГ): 750780 х 490-500 мм

26305450
Склокерамічна поверхня; рамка, що виступає; 5 газових
конфорок для природнього, скрапленого газу, в тому
числі двоконтурний Wok; керування поворотними перемикачами; електрозапалювання одним обертом перемикача; функція GasStop&ReStart, QuickStart; таймер; захисне вимкнення; індикація залишкового тепла; кільце Wok і
комбінована вставка в комплекті; габарити ніші (ШхГ): 916
х 490-500 мм
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Панелі конфорок

Модульні панелі SmartLine

CS 7101 FL
27710150

CS 7102 FL
27710250

CS 7611 FL
27761150

Два варіанти вбудування: монтаж зверху і монтаж врівень;
1 газова двоконторна конфорка Wok для природнього,
скрапленого газу; керування поворотними перемикачами; функція GasStop; решітки можна мити в посудомийній
машині; габарити (ШхГ): 378 х 520 мм

Два варіанти вбудування: монтаж зверху і монтаж врівень;
2 газові конфорки для природнього, скрапленого газу;
керування поворотними перемикачами; функція GasStop;
решітки можна мити в посудомийній машині; габарити
(ШхГ): 378 х 520 мм

Два варіанти вбудування: монтаж зверху і монтаж
врівень; індукційна панель Wok з автоматикою закипання
та функцією Booster; сенсорне керування SmartSelect;
10 ступенів потужності; захисне вимкнення; захист від
перегрівання; пательня Wok у комплекті; Stop&Go; таймер;
габарити (ШхГ): 378 х 520 мм

CS 7612 FL

CS 7632 FL

CSDA 7000

27761250
Два варіанти вбудування: монтаж зверху і монтаж врівень;
2 індукційні конфорки з PowerFlex; сенсорне керування
SmartSelect; 10 ступенів потужності; TwinBooster; захист
від перегрівання; таймер; функція підтримання тепла; габарити (ШхГ): 378 х 520 мм

27763250
Два варіанти вбудування: монтаж зверху і монтаж врівень;
тепан які; 2 незалежні регульовані зони; сенсорне керування SmartSelect; функція Stop&Go; функція підтримання
тепла; габарити (ШхГ): 364 х 520 мм

27700050
Два варіанти вбудування: монтаж зверху і монтаж врівень;
інтегрована у стільницю витяжка; продуктивність (інтенс.):
535 м3/год; рівень шуму (інтенс.): 63дБ; швидкісні режими: 3 + інтенсивний; функція Con@ctivity 2.0; жиропоглинаючий фільтр, що легко знімається; робота в режимі
відведення повітря та циркуляції; додаткове устаткування
для режиму циркуляції: комплект вугільних фільтрів DFK
1000; габарити (ШхГ): 378 х 520 мм

KM6329
26632970
Два варіанти вбудування: монтаж зверху та монтаж
врівень; 4 індукційні конфорки з автоматикою закипання,
в тому числі 2 з можливістю об’єднання в 2 зони PowerFlex;
сенсорна панель керування з окремими клавішами 0-9
для кожної конфорки; ступені потужності 1-9; функція
Stop&Go, TwinBooster; функція підтримання тепла; таймер;
індикація залишкового тепла; захисне вимкнення; захист
від перегріву; блокування ввімкнення; габарити ніші (ШхГ):
626 х 520 мм
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Витяжки

Вбудовані витяжки

DA 2518
28251855

DA 2578
28257855

DA 2668
28266855UA

Витяжний модуль; ширина: 110 см; продуктивність (інтенс.):
600 м3/год; рівень шуму (інтенс.): 67 дБ; швидкісні режими: 3 + інтенсивний; автоматичне вимкнення інтенсивного
ступеня потужності; світлодіодне освітлення, 4х3 Вт;
функція Con@ctivity 2.0; функція Con@ctivity 3.0; Miele@home;
залишковий хід мотору; жиропоглинаючий фільтр, що
легко знімається; робота в режимі відведення повітря та
циркуляції; додаткове устаткування для режиму циркуляції:
монтажний комплект DUU 150 або DUU 151 і комплект
вугільних фільтрів DKF. В комплекті 2 вугільних фільтри

Витяжний модуль; ширина: 70 см; продуктивність (інтенс.):
600 м3/год; рівень шуму (інтенс.): 67 дБ; швидкісні режими: 3 + інтенсивний; автоматичне вимкнення інтенсивного
ступеня потужності; світлодіодне освітлення, 2х3 Вт;
функція Con@ctivity 2.0; функція Con@ctivity 3.0; Miele@home;
залишковий хід мотору; жиропоглинаючий фільтр, що
легко знімається; робота в режимі відведення повітря та
циркуляції; додаткове устаткування для режиму циркуляції:
монтажний комплект DUU 150 або DUU 151 і комплект
вугільних фільтрів DKF 15-1. В комплекті 2 вугільних фільтри

Витяжний модуль; ширина: 58 см; продуктивність (інтенс.):
585 м3/год; швидкісні режими: 3 + інтенсивний; автоматичне вимкнення інтенсивного ступеня потужності; Miele@home;
залишковий хід мотору; світлодіодне освітлення, 4х3 Вт; кнопки зі світлодіодними індикаторами; мотор із двостороннім
всмоктуванням; 2 жиропоглинаючі фільтри, що знімається;
функція Con@ctivity 2.0; функція Con@ctivity 3.0; робота в
режимі відведення повітря та циркуляції; додаткове устаткування для режиму циркуляції: вугільний фільтр DKF 19-1

DA 2628

DA 2698

DA 3466

28262855

28269855UA

28346655UA

Витяжний модуль; ширина: 118 см; продуктивність
(інтенс.): 640 м3/год; швидкісні режими: 3 + інтенсивний;
автоматичне вимкнення інтенсивного ступеня потужності;
світлодіодне освітлення, 3х4,5 Вт; функція Con@ctivity 2.0;
функція Con@ctivity 3.0; Miele@home; залишковий
хід мотору; кнопки зі світлодіодними індикаторами;
4 жиропоглинаючі фільтри, що легко знімаються; робота в
режимі відведення повітря

Витяжний модуль; ширина: 88 см; продуктивність (інтенс.):
640 м3/год; швидкісні режими: 3 + інтенсивний; автоматичне
вимкнення інтенсивного ступеня потужності; світлодіодне
освітлення, 4х3 Вт; функція Con@ctivity 2.0; функція
Con@ctivity 3.0; Miele@home; залишковий хід мотору;
кнопки зі світлодіодними індикаторами; 2 жиропоглинаючі
фільтри, що легко знімаються; робота в режимі відведення
повітря та циркуляції; додаткове устаткування для режиму
циркуляції: вугільний фільтр DKF 19-1

Витяжка з пласкою висувною панеллю; ширина: 60 см;
продуктивність (інтенс.): 550 м3/год; рівень шуму (інтенс.):
67 дБ; швидкісні режими: 3 + інтенсивний; автоматичне
вимкнення інтенсивного ступеня потужності; світлодіодне
освітлення, 2х3 Вт; кнопки зі світлодіодними індикаторами;
залишковий хід мотору; мотор із двостороннім всмоктуванням; жиропоглинаючий фільтр, що знімається; робота в режимі відведення повітря та циркуляції; додаткове
устаткування для режиму циркуляції: монтажний комплект
DUU 151, вугільний фільтр DKF 13-1

DA 3698

DA 3668

DA 3496

28369855
Витяжка з пласкою висувною панеллю (моторизованою);
ширина: 90 см; продуктивність (інтенс.): 640 м3/год; рівень
шуму (інтенс.): 71 дБ; швидкісні режими: 3 + інтенсивний;
автоматичне вимкнення інтенсивного ступеня потужності;
світлодіодне освітлення, 3х3 Вт з димером; функція
Con@ctivity 2.0; функція Con@ctivity 3.0; Miele@home; залишковий хід мотору; мотор з двостороннім всмоктуванням; звукоізоляційні мати всередині корпусу витяжки;
кнопки зі світлодіодними індикаторами; жиропоглинаючий
фільтр, що легко знімається; можливість дистанційного
керування (модуль DARC 6 в комплекті); робота в режимі
відведення повітря та циркуляції; додаткове устаткування
для режиму циркуляції: монтажний комплект DUU 150 або
DUU 151, вугільний фільтр DKF 19-1
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28366855
Витяжка з пласкою висувною панеллю (моторизована);
ширина: 60 см; Miele@home; продуктивність (інтенс.):
640 м3/год; рівень шуму (інтенс.): 71 дБ; швидкісні режими:
3 + інтенсивний; автоматичне вимкнення інтенсивного ступеня потужності; світлодіодне освітлення, 2х3 Вт з димером;
залишковий хід мотору; мотор із двостороннім всмоктуванням; звукопоглинаючі мати в середині корпусу витяжки; жиропоглинаючий фільтр, що знімається; можливість
дистанційного управління (модуль DARC 6 у комплекті);
функція Con@ctivity 2.0; функція Con@ctivity 3.0; робота в
режимі відведення повітря та циркуляції; додаткове устаткування для режиму циркуляції: монтажний комплект DUU 150
або DUU 151, вугільний фільтр DKF 19-1

28349655UA
Витяжка з пласкою висувною панеллю; ширина: 90 см;
продуктивність (інтенс.): 550 м3/год; рівень шуму (інтенс.):
67 дБ; швидкісні режими: 3 + інтенсивний; автоматичне
вимкнення інтенсивного ступеня потужності; світлодіодне
освітлення, 2 х 3 Вт; кнопки зі світлодіодними індикаторами;
залишковий хід мотору; мотор із двостороннім всмоктуванням; 2 жиропоглинаючі фільтри, що знімаються; робота в режимі відведення повітря та циркуляції; додаткове
устаткування для режиму циркуляції: монтажний комплект
DUU 151, вугільний фільтр DFK 13-1

19

21.03.2019 14:27:48

Витяжки

Острівні декоративні витяжки

DA 4208 V D (Puristic Varia)
28420855
Ширина: 90 см; продуктивність (інтенс.): 700 м3/год;
рівень шуму (інтенс.): 67 дБ; швидкісні режими:
3 + інтенсивний; автоматичне вимкнення інтенсивного ступеня потужності; світлодіодне освітлення, 4х3 Вт; функція
Con@ctivity 2.0; функція Con@ctivity 3.0; Miele@home; залишковий хід мотору; мотор з двостороннім всмоктуванням;
звукоізоляційні мати всередині корпусу витяжки; кнопки зі
світлодіодними індикаторами; 3 жиропоглинаючі фільтри,
що легко знімаються; робота в режимі відведення повітря та
циркуляції; додаткове устаткування для режиму циркуляції:
монтажний комплект DUІ 32, вугільний фільтр DKF 12-1

DA 6698 D

DA 6708 D

28669855

DA6698 D Puristic Edition 6000 CLST

28670855

DA6708 D Aura Edition 6000 CLST

28669845

DA6698 D Puristic Edition 6000 OBSW

28670845

DA6708 D Aura Edition 6000 OBSW

28669835

DA6698 D Puristic Edition 6000 BRWS

28670835

DA6708 D Aura Edition 6000 BRWS

28669805

DA6698 D Puristic Edition 6000 HVBR

28670805

DA6708 D Aura Edition 6000 HVBR

Ширина: 90 см; продуктивність (інтенс.): 750 м3/год;
швидкісні режими: 3 + інтенсивний; автоматичне вимкнення
інтенсивного ступеня потужності; світлодіодне освітлення,
4х3 Вт; функція Con@ctivity 2.0; функція Con@ctivity 3.0;
Miele@home; залишковий хід мотору; мотор з двостороннім
всмоктуванням; звукоізоляційні мати всередині корпусу витяжки; кнопки зі світлодіодними індикаторами;
3 жиропоглинаючі фільтри, що легко знімаються; робота в
режимі відведення повітря та циркуляції; додаткове устаткування для режиму циркуляції: монтажний комплект DUІ 32,
вугільний фільтр DKF 12-1

Ширина: 100 см; продуктивність (інтенс.): 600 м3/год; рівень
шуму (інтенс.): 62 дБ; швидкісні режими: 3 + інтенсивний;
автоматичне вимкнення інтенсивного ступеня потужності;
світлодіодне освітлення, 4х3 Вт; функція Con@ctivity 2.0;
функція Con@ctivity 3.0; Miele@home; залишковий хід мотору; мотор з одностороннім всмоктуванням; звукоізоляційні
мати всередині корпусу витяжки; кнопки зі світлодіодними
індикаторами; 2 жиропоглинаючі фільтри, що легко
знімаються; робота в режимі циркуляції; додаткове устаткування для режиму циркуляції: вугільний фільтр DKF 21-1

Витяжки для монтажу під навісну шафу

PUR 98 D
28410857UA
Ширина: 90 см; продуктивність (інтенс.): 650 м3/год;
рівень шуму (інтенс.): 69 дБ; корпус з нержавіючої сталі;
швидкісні режими: 3 + інтенсивний; автоматичне вимкнення
інтенсивного ступеня потужності; світлодіодне освітлення,
4х3 Вт; кнопки зі світлодіодними індикаторами; жиропоглинаючий фільтр, що легко знімається; робота в режимі
відведення повітря та циркуляції; додаткове устаткування для режиму циркуляції: монтажний комплект DUІ 32,
вугільний фільтр DKF 12-1

DA 1260
28126055UA
Ширина: 60 см; продуктивність (інтенс.): 545 м3/год;
рівень шуму (інтенс.): 74 дБ; швидкісні режими:
3 + інтенсивний; автоматичне вимкнення інтенсивного
ступеня потужності;
світлодіодне освітлення; покриття
CleanCover; 2 жиропоглинаючі фільтри, що легко знімаються;
робота в режимі відведення повітря та циркуляції;
додаткове устаткування для режиму циркуляції: вугільний
фільтр DKF 18-1
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Витяжки

Настінні декоративні витяжки

А!

НК

И
ОВ

Н

DA 6498 W
28649840

DA 6698 W

чорний обсидіан Obsidian Black

Ширина: 90 см; продуктивність (інтенс.): 610 м3/год;
рівень шуму (інтенс.): 64 дБ; корпус зі скла в кольорі
чорний обсидіан; швидкісні режими: 3 + інтенсивний; автоматичне вимкнення інтенсивного ступеня потужності;
LED-освітлення, з димером; WiFi Conn@ct; функція
Con@ctivity 2.0; функція Con@ctivity 3.0; залишковий хід мотору; мотор з двостороннім всмоктуванням; звукоізоляційні
мати всередині корпусу витяжки; кнопки зі світлодіодними
індикаторами; жиропоглинаючий фільтр, що легко знімається;
робота в режимі циркуляції; додаткове устаткування для
режиму циркуляції: вугільний фільтр DKF 25-1

КА

ИН

В
НО

28719860

DA6698 W Puristic Edition 6000 CLST

28669840

DA6698 W Puristic Edition 6000 OBSW

28669830

DA6698 W Puristic Edition 6000 BRWS

28669800

DA6698 W Puristic Edition 6000 HVBR

Ширина: 90 см; продуктивність (інтенс.): 640 м3/год;
швидкісні режими: 3 + інтенсивний; автоматичне вимкнення
інтенсивного ступеня потужності; світлодіодне освітлення,
3х3 Вт; функція Con@ctivity 2.0; функція Con@ctivity 3.0;
Miele@home; залишковий хід мотору; мотор з двостороннім
всмоктуванням; звукоізоляційні мати всередині корпусу витяжки; кнопки зі світлодіодними індикаторами;
3 жиропоглинаючі фільтри, що легко знімаються; робота в
режимі відведення повітря та циркуляції; додаткове устаткування для режиму циркуляції: монтажний комплект DUW 20,
вугільний фільтр DKF 12-1

DA 6998 W Pearl
28699830

Витяжка настінна DA6996W BRWS

Ширина: 90 см; продуктивність (інтенс.): 640 м3/год; рівень
шуму (інтенс.): 65 дБ; корпус з нержавіючої сталі та скла;
швидкісні режими: 3 + інтенсивний; автоматичне вимкнення
інтенсивного ступеня потужності; світлодіодне освітлення,
1х9,7 Вт; 1х12,8 Вт; функція Con@ctivity 2.0; функція
Con@ctivity 3.0; Miele@home; залишковий хід мотору; мотор з
двостороннім всмоктуванням; звукоізоляційні мати всередині
корпусу витяжки; кнопки зі світлодіодними індикаторами;
жиропоглинаючий фільтр, що легко знімається; робота в
режимі відведення повітря та циркуляції; додаткове устаткування для режиму циркуляції: вугільний фільтр DKF 25-1

!

DA 7198 W
28719840

28669850

чорний обсидіан Obsidian Black
графітовий сірий Graphite Grey

Ширина: 88 см; продуктивність (інтенс.): 600 м3/год; рівень
шуму (інтенс.): 72 дБ; корпус з трьома декоративними
елементами зі скла у колір витяжки; швидкісні режими:
3 + інтенсивний; автоматичне вимкнення інтенсивного ступеня потужності; LED-освітлення, з димером; WiFi Conn@ct;
функція Con@ctivity 2.0; функція Con@ctivity 3.0; залишковий хід мотору; мотор з двостороннім всмоктуванням;
жиропоглинаючий фільтр, що легко знімається; робота
в режимі циркуляції; додаткове устаткування для режиму
циркуляції: вугільний фільтр DKF 11-1

PUR68W
28416854UA

PUR98W
Витяжка настінна PUR68W EDST

Ширина: 60 см; продуктивність (інтенс.): 650 м3/год;
рівень шуму (інтенс.): 67 дБ; корпус з нержавіючої сталі;
швидкісні режими: 3 + інтенсивний; автоматичне вимкнення
інтенсивного ступеня потужності; світлодіодне освітлення,
2х3 Вт; кнопки зі світлодіодними індикаторами; жиропоглинаючий фільтр, що легко знімається; робота в режимі
відведення повітря та циркуляції; додаткове устаткування для режиму циркуляції: монтажний комплект DUW 20,
вугільний фільтр DKF 12-1

28419854UA

Витяжка настінна PUR98W EDST

Ширина: 90 см; продуктивність (інтенс.): 650 м3/год;
рівень шуму (інтенс.): 67 дБ; корпус з нержавіючої сталі;
швидкісні режими: 3 + інтенсивний; автоматичне вимкнення
інтенсивного ступеня потужності; світлодіодне освітлення,
3х3 Вт; кнопки зі світлодіодними індикаторами; жиропоглинаючий фільтр, що легко знімається; робота в режимі
відведення повітря та циркуляції; додаткове устаткування для режиму циркуляції: монтажний комплект DUW 20,
вугільний фільтр DKF 12-1
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Посудомийні машини

Вбудовані посудомийні машини
шириною 45 см

Вбудовані посудомийні машини шириною 60 см

G 4203 SС i серія Active
21420357

Сталь CleanSteel

Вбудована модель; 5 програм миття; 14 комплектів посуду;
відстрочення старту до 24 годин; висувний піддон для столових приборів; верхній і нижній короб Comfort; сушіння
Turbothermic; система захисту від протікання WaterProof;
рівень шуму 46 дБ; габарити (ШхВхГ) 600 х 810 х 570 мм

G 4930 SCi серія Jubilee
21493057UA

Нержавіюча сталь

Вбудована модель; 5 програм миття; 14 комплектів посуду; відстрочення старту до 24 годин; 3-D піддон для столових приладів; верхній і нижній короб Comfort; сушіння
Turbothermic; система захисту від протікання WaterProof;
рівень шуму 45 дБ; габарити (ШхВхГ) 600 х 810 х 570 мм

G 4620 SCi
21462057UA

Нержавіюча сталь

Вбудована модель; 6 програм миття; 9 комплектів посуду; відстрочення старту до 24 годин; піддон для столових приборів; верхній і нижній короб Comfort; технологія
SensorDry; технологія PerfectGlassCare; сушіння Turbothermic;
система захисту від протікання WaterProof; рівень
шуму 46 дБ; габарити (ШхВхГ) 450 х 805 х 570 мм

Повністю вбудовані посудомийні машини шириною 60 см

G 4263 Vi серія Active
21426361UA
Повністю вбудована модель; 5 програм миття;
13 комплектів посуду; відстрочення старту до 24 годин; корзина для столових приборів; верхній і нижній
короб Comfort; сушіння Turbothermic; система захисту
від протікання WaterProof; рівень шуму 46 дБ; габарити
(ШхВхГ) 600 х 810 х 570 мм

G 4263 SCVi серія Active
21426362UA
Повністю вбудована модель; 5 програм миття;
14 комплектів посуду; відстрочення старту до 24 годин;
висувний піддон для столових приборів; верхній і нижній
короб Comfort; сушіння Turbothermic; система захисту
від протікання WaterProof; рівень шуму 46 дБ; габарити
(ШхВхГ) 600 х 810 х 570 мм

G 4980 SCVi серія Jubilee
21498062UA

Нержавіюча сталь

Повністю вбудована модель; 5 програм миття; 14 комплектів
посуду; відстрочення старту до 24 годин; 3-D піддон для
столових приборів; верхній і нижній короб Comfort; сушіння
Turbothermic; система захисту від протікання WaterProof;
рівень шуму 46 дБ; габарити (ШхВхГ) 600 х 810 х 570 мм
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Посудомийні машини

G 6060 SCVi серія Jubilee
21606062UA

Нержавіюча сталь

G 6760 SCVI серія EcoFlex
21676062UA

Нержавіюча сталь

G 6260 SCVi
21626062UA

Нержавіюча сталь

Повністю вбудована модель зі схованою панеллю керування;
6 програм миття; 14 комплектів посуду; відстрочення старту
до 24 годин; половинне завантаження; сенсорне сушіння
SensorDry; сушіння AutoOpen; сушіння Turbothermic; система
захисту від протікання WaterProof; технологія делікатного догляду за бокалами PerfectGlassCare; рівень шуму 44 дБ; габарити (ШхВхГ) 600 х 810 х 570 мм

Повністю вбудована модель зі схованою панеллю керування; 9 програм миття, в тому числі QuickPowerWash;
14 комплектів посуду; теплообмінник EcoTech; відстрочення
старту до 24 годин; піддон 3-D+; половинне завантаження; сенсорне сушіння SensorDry; функція AutoOpen;
сушіння Turbothermic; система захисту від протікання
WaterProof; технологія делікатного догляду за бокалами
PerfectGlassCare; функція EcoFeedback; функція FlexiTimer
з еко-запуском; рівень шуму 44 дБ; габарити (ШхВхГ) 598
х 805 х 570 мм

Повністю вбудована модель зі схованою панеллю керування; 6 програм миття; 14 комплектів посуду; відстрочення
старту до 24 годин; висувний 3-D піддон для столових
приборів; верхній і нижній короб ExtraComfort; сушіння
Turbothermic; система захисту від протікання WaterProof;
технологія делікатного догляду за склом PerfectGlassCare;
функція підключення до гарячої води ThermoSpar ; рівень
шуму 44 дБ; габарити (ШхВхГ) 600 х 810 х 570 мм

G 6861 SCVI серія EcoFlex

G 6891 SCVi K2O серія EcoFlex

G6993 SCVi K2O серія EcoFlex

21686162UA

Нержавіюча сталь

Повністю вбудована модель зі схованою панеллю керування; освітлення BrilliantLight; 10 програм миття,
в тому числі QuickPowerWash; 14 комплектів посуду;
теплообмінник EcoTech; відстрочення старту до 24 годин;
піддон 3-D+; ємність для солі у дверцятах; половинне
завантаження; сенсорне сушіння SensorDry; функція
AutoOpen; сушіння Turbothermic; система захисту від
протікання WaterProof; технологія делікатного догляду
за бокалами PerfectGlassCare; функція EcoFeedback;
функція FlexiTimer з еко-запуском; рівень шуму 41 дБ; габарити (ШхВхГ) 598 х 805 х 570 мм

21689162UA

Нержавіюча сталь

Повністю вбудована модель зі схованою панеллю керування; освітлення BrilliantLight; 10 програм миття,
в тому числі QuickPowerWash; 14 комплектів посуду;
теплообмінник EcoTech; відстрочення старту до 24 годин;
піддон 3-D+; ємність для солі у дверцятах; половинне
завантаження; сенсорне сушіння SensorDry; функція
AutoOpen; сушіння Turbothermic; відкривання дверей
за допомогою стуку Knock2Open; система захисту від
протікання WaterProof; технологія делікатного догляду
за бокалами PerfectGlassCare; функція EcoFeedback;
функція FlexiTimer з еко-запуском; рівень шуму 41 дБ; габарити (ШхВхГ) 598 х 845 х 570 мм

21699362UA

Нержавіюча сталь

Повністю вбудована модель зі схованою панеллю керування; освітлення BrilliantLight; 13 програм миття,
в тому числі QuickPowerWash; 14 комплектів посуду;
теплообмінник EcoTech; відстрочення старту до 24 годин;
піддон 3-D+; ємність для солі у дверцятах; половинне
завантаження; сенсорне сушіння SensorDry; функція
AutoOpen; сушіння Turbothermic; відкривання дверей
за допомогою стуку Knock2Open; система захисту від
протікання WaterProof; технологія делікатного догляду
за бокалами PerfectGlassCare; функція EcoFeedback;
функція FlexiTimer з еко-запуском; рівень шуму 41 дБ; габарити (ШхВхГ) 598 х 805 х 570 мм
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Посудомийні машини

Повністю вбудовані посудомийні машини шириною 60 см

G6998 SCVI K2O XXL серія EcoFlex
21699862UA

Нержавіюча сталь

Повністю вбудована модель зі схованою панеллю керування; освітлення BrilliantLight; 13 програм миття,
в тому числі QuickPowerWash; 14 комплектів посуду;
теплообмінник EcoTech; відстрочення старту до 24 годин;
піддон 3-D+; ємність для солі у дверцятах; половинне
завантаження; сенсорне сушіння SensorDry; функція
AutoOpen; сушіння Turbothermic; відкривання дверей
за допомогою стуку Knock2Open; система захисту від
протікання WaterProof; технологія делікатного догляду
за бокалами PerfectGlassCare; функція EcoFeedback;
функція FlexiTimer з еко-запуском; рівень шуму 41 дБ; габарити (ШхВхГ) 598 х 845 х 570 мм

PG 8133 SCVi XXL Professional
61813362RKU
Повністю вбудована модель; освітлення BrilliantLight;
8 програм миття; коротка програма 17 хвилин; 14 комплектів
посуду; короби MultiComfort з кольоровим кодуванням для
зміни конфігурації завантаження; 3-D піддон для столових приборів; запатентована сушка - функція AutoOpen;
доводчик деврей ComfortClose; технологія делікатного
догляду за скляним посудом PerfectGlassCare; програмування автоматичного старту; вбудований Wi-Fi модуль;
рівень шуму 45 дБ; країна-виробник: Німеччина; габарити
(ШхВхГ) 598 х 850 х 570 мм

Повністю вбудовані посудомийні машини шириною 45 см

G 4680 SCVi серія Active
21468062UA

Нержавіюча сталь

Повністю вбудована модель зі схованою панеллю керування; 6 програм миття; 9 комплектів посуду; відстрочення
старту до 24 годин; висувний піддон для столових
приборів; половинне завантаження; сенсорне сушіння
SensorDry; сушіння Turbothermic; система захисту від
протікання WaterProof; технологія делікатного догляду за
бокалами PerfectGlassCare; рівень шуму 46 дБ; габарити
(ШхВхГ) 448 х 805 х 570 мм

G 4782 SCVi серія EcoFlex
21478262UA

Нержавіюча сталь

Повністю вбудована модель зі схованою панеллю керування; 8 програм миття, в тому числі QuickPowerWash;
9 комплектів посуду; відстрочення старту до 24 годин;
висувний піддон для столових приборів; половинне завантаження; сенсорне сушіння SensorDry; сушіння
Turbothermic; функція AutoOpen; система захисту від
протікання WaterProof; технологія делікатного догляду за
бокалами PerfectGlassCare; рівень шуму 46 дБ; габарити
(ШхВхГ) 448 х 805 х 570 мм

G 4880 SCVi серія EcoFlex
21488062UA

Нержавіюча сталь

Повністю вбудована модель зі схованою панеллю керування; 9 програм миття, в тому числі QuickPowerWash;
9 комплектів посуду; відстрочення старту до 24 годин;
висувний піддон для столових приборів; половинне завантаження; сенсорне сушіння SensorDry; сушіння
Turbothermic; функція AutoOpen; система захисту від
протікання WaterProof; технологія делікатного догляду
за бокалами PerfectGlassCare; функція EcoFeedback;
функція FlexiTimer з еко-запуском; рівень шуму 45 дБ; габарити (ШхВхГ) 448 х 805 х 570 мм
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Посудомийні машини

Посудомийні машини соло шириною 60 см

G 4203 SC серія Active
21420316
Модель, що встановлюється окремо; 5 програм миття;
14 комплектів посуду; відстрочення старту до 24 годин;
висувний піддон для столових приборів; нижній і верхній
короб Comfort; сушіння Turbothermic; система захисту
від протікання WaterProof; рівень шуму 46 дБ; габарити
(ШхВхГ) 600 х 850 х 600 мм

G 6000 SC серія Jubilee
21600016UA

Діамантовий білий Brilliant White

Модель, що встановлюється окремо; 6 програм миття;
14 комплектів посуду; відстрочення старту до 24 годин;
3-D піддон для столових приборів; сенсорне сушіння
SensorDry; запатентована сушка – функція AutoOpen;
сушіння Turbothermic; система захисту від протікання
WaterProof; технологія делікатного догляду за бокалами
PerfectGlassCare; рівень шуму 44 дБ; габарити (ШхВхГ)
600 х 850 х 600 мм

PG 8130 Professional
61813006RKU
8 програм миття; 13 комплектів посуду; найкоротший час
виконання програми 17 хвилини; запатентована сушка функція AutoOpen; доводчик дверей ComfortClose; короб
для столових приборів; короби MultiComfort з кольоровим кодуванням для зміни конфігурації завантаження;
вбудований Wi-Fi модуль; технологія делікатного догляду
за скляним посудом PerfectGlassCare; рівень шуму 45 дБ;
країна-виробник: Німеччина; габарити (ШхВхГ) 600 х 850
х 600 мм

Посудомийні машини соло
шириною 45 см

PG 8055 Professional
61805511
Посудомийна машина соло з можливістю вбудувати під
стільницю та з системою заливу свіжої води. З коробами, для ресторанів, шкіл і пекарень. Опція використання
2 пластикових коробів на двох рівнях; 10 програм миття;
14 комплектів посуду; 15 циклів миття на день, найкоротший
час виконання програми 8 хвилини; система відчинення
дверцят EasyOpen; технологія делікатного догляду за
скляним посудом PerfectGlassCare; запатентована сушка функція AutoOpen; висувний піддон для столових приборів;
система захисту від протікання WaterProof; запатентована ємність для солі в дверцятах; електропідключення:
3 фази + нейтраль 400 В 50 Гц (можливість перепідключення
на 230 В 50 Гц); рівень шуму 59 дБ; вага нетто: 70 кг;
країна-виробник: Німеччина; габарити (ШхВхГ) 600 х 820
(880) х 580 мм

PG 8057 TD Professional
61805711
Посудомийна машина соло з можливістю вбудувати під
стільницю; 13 програм миття; система зачинення дверцят AutoClose; запатентована сушка – функція AutoOpen;
програма термічної дезінфекції Vario TD; програма
HygienePlus; верхній короб; нижній короб; 2 рівня миття; система пом’якшення води; керування TouchControl;
система захисту від протікання WaterProof; запатентована
ємність для солі в дверцятах; можливість підключення додаткового модуля дозування для зручного та економічного
використання рідких миючих засобів; електропідключення:
3 фази + нейтраль 400 В 50 Гц (можливість перепідключення
на 230 В 50 Гц); рівень шуму 57 дБ; вага нетто: 70 кг;
країна-виробник: Німеччина; габарити (ШхВхГ) 600 х 835
(885) х 600 мм

G 4620 SС серія Active
21462016UA

Діамантовий білий Brilliant White

Модель, що встановлюється окремо; 6 програм миття;
9 комплектів посуду; відстрочення старту до 24 годин; висувний піддон для столових приборів; сенсорне сушіння
SensorDry; сушіння Turbothermic; система захисту від
протікання WaterProof; технологія делікатного догляду за
бокалами PerfectGlassCare; рівень шуму 46 дБ; габарити
(ШхВхГ) 448 х 845 х 600 мм
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Холодильні та морозильні камери

Вбудовані морозильні камери

F 5122 Ui
37512200
Морозильна камера, що вбудовується під стільницю; жорстке кріплення меблевого фронту; дверцята з бічними
петлями справа; загальний обсяг: 93 л, зона заморожування 93 л; автоматика суперзаморожування; 3 висувних
морозильних бокси; один лоток для льоду; 2 акумулятори
холоду; габарити ніші (ВхШхГ): 820-870 х 600 х 580 мм

FNS 37402 i
37374021OER
Вбудована морозильна камера; жорстке кріплення меблевого фронту; дверцята з бічними петлями справа; змінні петлі;
LED-освітлення; загальний обсяг: 210 л, зона заморожування 210 л; автоматика суперзаморожування, система NoFrost;
8 висувних морозильних боксів; гідравлічний доводчик дверцят SoftClose; система VarioRoom; один лоток для льоду;
2 акумулятори холоду; габарити ніші (ВхШхГ): 1772-1778 х
560-570 х ≥550 мм

Вбудовані холодильні камери

K 5122 Ui
36512214
Холодильна камера, що вбудовується під стільницю; жорстке кріплення меблевого фронту; дверцята з бічними
петлями справа; петлі змінні; загальний обсяг: 141 л, зона
охолодження: 141 л; автоматика відтавання; 3 полички,
що переставляються; 1 підставка для яєць; габарити ніші
(ВхШхГ): 820-870 х 600 х ≥550 мм

K 37272 iD
36372720OER
Вбудована холодильна камера; дверцята з бічними петлями справа; петлі змінні; загальний обсяг: 308 л, зона охолодження: 216 л, зона PerfectFresh 92 л; LED-освітлення;
автоматика суперохолодження/відтавання; 6 поличок,
що переставляються, 1 – непереставляється, 3 бокси
PerfectFresh; DynaCool, ComfortClean; 1 підставка для яєць;
габарити ніші (ВхШхГ): 1772-1778 х 560-570 х ≥550 мм
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Холодильні та морозильні камери

Вбудовані холодильно-морозильні комбінації

KF 37122 iD
38371220OER

KFN 37282 iD
38372820OER

KFN 37452 iDE
38374520OER

Вбудована холодильно-морозильна камера; дверцята з
бічними петлями справа; петлі змінні; загальний обсяг:
287 л, зона охолодження 229 л, зона заморожування:
58 л; автоматика суперохолодження/відтавання/суперзаморожування; 5 поличок, що переставляються, 1 – не
переставляється; 1 бокс для овочів і фруктів, 2 морозильних бокси; LED-освітлення; система VarioRoom, DynaCool,
ComfortClean; підставка для яєць; габарити ніші (ВхШхГ):
1772-1778 х 560-570 х ≥550 мм

Вбудована холодильно-морозильна камера; дверцята з
бічними петлями справа; петлі змінні; загальний обсяг: 242 л,
зона охолодження 111 л, зона PerfectFresh: 68 л, зона
заморожування: 63 л; автоматика суперохолодження/
відтавання/суперзаморожування; 3 полички, що переставляються, 1 – не переставляється; 2 бокси PerfectFresh,
3 морозильних бокси; LED-освітлення; система VarioRoom,
DynaCool, ComfortClean, NoFrost; підставка для яєць; габарити ніші (ВхШхГ): 1772-1778 х 560-570 х ≥550 мм

Вбудована холодильно-морозильна камера з генератором
льоду MyIce; дверцята з бічними петлями справа; петлі
змінні; загальний обсяг: 256 л, зона охолодження 196 л,
зона заморожування: 60 л; автоматика суперохолодження/відтавання/суперзаморожування; 3 полички, що переставляються, 1 – не переставляється; 1 бокс для фруктів
і овочів, 3 морозильних бокси, льодогенератор MyIce;
освітлення FlexiLight; гідравлічний доводчик дверцят
SoftClose; система VarioRoom, DynaCool, ComfortClean,
NoFrost; підставка для яєць, ємність для масла; габарити
ніші (ВхШхГ): 1772-1778 х 560-570 х ≥550 мм

KF 37673 iD

KFN 37682 iD

KFNS 37432 iD

38376730OER
Вбудована холодильно-морозильна камера; дверцята з
бічними петлями справа; петлі змінні; загальний обсяг:
266 л, зона охолодження 140 л, зона PerfectFreshPro: 68 л,
зона заморожування: 58 л; автоматика суперохолодження/
відтавання/суперзаморожування; 4 полички, що переставляються, 1 – не переставляється; 2 бокси PerfectFreshPro,
2 морозильних бокси; освітлення FlexiLight; інформаційна
система PerfectFreshPro; гідравлічний доводчик дверцят
SoftClose; система VarioRoom, DynaCool, ComfortClean;
підставка для яєць, ємність для масла; габарити ніші
(ВхШхГ): 1772-1778 х 560-570 х ≥550/560 мм

38376820OER
Вбудована холодильно-морозильна камера; дверцята з
бічними петлями справа; петлі змінні; загальний обсяг:
242 л, зона охолодження 111 л, зона PerfectFreshPro: 68 л,
зона заморожування: 63 л; автоматика суперохолодження/
відтавання/суперзаморожування; 3 полички, що переставляються, 1 – не переставляється; 2 бокси PerfectFreshPro,
3 морозильних бокси; освітлення FlexiLight; інформаційна
система PerfectFreshPro; гідравлічний доводчик дверцят
SoftClose; система VarioRoom, DynaCool, ComfortClean,
NoFrost; підставка для яєць, ємність для масла; габарити
ніші (ВхШхГ): 1772-1778 х 560-570 х ≥550 мм

38374321OER
Вбудована холодильно-морозильна камера, модель Sideby-Side; дверцята з бічними петлями справа; петлі змінні;
загальний обсяг: 261 л, зона охолодження 198 л, зона
заморожування: 63 л; автоматика суперохолодження/
відтавання/суперзаморожування; 3 полички, що переставляються, 1 – не переставляється; 1 бокс для фруктів
та овочів, 3 морозильних бокси; освітлення FlexiLight;
гідравлічний доводчик дверцят SoftClose; система
VarioRoom, DynaCool, ComfortClean, NoFrost; підставка для
яєць, ємність для масла; габарити ніші (ВхШхГ): 1772-1778
х 560-570 х ≥550/560 мм
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Холодильні та морозильні камери

Холодильно-морозильні комбінації соло

KFN 28132 D WS
38281320OER білий
Холодильно-морозильна камера, що встановлюється
окремо; дверцята з бічними петлями справа; петлі змінні;
загальний обсяг: 304 л, зона охолодження 209 л, зона
заморожування: 95 л; суперохолодження/суперзаморожування; 1 бокс для овочів і фруктів, 3 морозильних
бокси; LED-освітлення; система VarioRoom, DynaCool,
ComfortClean, NoFrost; утоплена ручка; 3 полички, що переставляються, 1 – не переставляється; форма для льоду;
габарити ніші (ВхШхГ): 1861 х 600 х 657 мм

KFN 29132 D
38291320OER білий
38291321OER нержавіюча сталь
Холодильно-морозильна камера, що встановлюється
окремо; дверцята з бічними петлями справа; петлі змінні;
загальний обсяг: 338 л, зона охолодження 243 л, зона
заморожування: 95 л; суперохолодження/суперзаморожування; 1 бокс для овочів і фруктів, 3 морозильних
бокси; LED-освітлення; система VarioRoom, DynaCool,
ComfortClean, NoFrost; утоплена ручка; 4 полички, що переставляються, 1 – не переставляється; форма для льоду;
габарити ніші (ВхШхГ): 2011 х 600 х 657 мм

KFN 29233 D WS
38292335OER білий
Холодильно-морозильна камера, що встановлюється
окремо; дверцята з бічними петлями справа; петлі змінні;
загальний обсяг: 361 л, зона охолодження: 260 л, зона заморожування: 101 л; суперохолодження/суперзаморожування; 1 бокс для овочів і фруктів DailyFresh; 3 морозильних бокси; LED-освітлення; система VarioRoom, DynaCool,
ComfortClean, NoFrost; ручка Click2Open; 3 полички, що
переставляються, 1 – не переставляється; форма для
льоду, підставка для яєць, поличка для пляшок; габарити
ніші (ВхШхГ): 2010 х 600 х 675 мм

Моделі Syde-by-Side

KFN 29283 D edt/cs

KFN 29683 D OBSISW

38292835OER нержавіюча сталь CleanSteel

38296835OER чорний обсидіан Obsidian Black

38292836OER BlackBoard Edition

38296836OER діамантовий білий Brilliant White

Холодильно-морозильна камера, що встановлюється
окремо; дверцята з бічними петлями справа; петлі змінні;
загальний обсяг: 343 л, зона охолодження: 141 л, зона
PerfectFresh: 97 л, зона заморожування: 101 л; суперохолодження/суперзаморожування; 2 бокси PerfectFresh;
3 морозильних бокси; LED-освітлення; система VarioRoom,
DynaCool, ComfortClean, NoFrost; ручка Click2Open; 3 полички, що переставляються, 1 – не переставляється; форма для льоду, підставка для яєць, поличка для пляшок;
габарити ніші (ВхШхГ): 2010 х 600 х 675 мм
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Холодильно-морозильна камера, що встановлюється
окремо; дверцята з бічними петлями справа, петлі змінні;
загальний обсяг: 343 л; зона охолодження: 141 л; зона
PerfectFresh: 97 л; зона заморожування: 101 л; суперохолодження/суперзаморожування; 2 бокси PerfectFreshPro;
3 морозильних бокси; освітлення FlexiLight; LED-освітлення
морозильної камери; система VarioRoom; ComfortClean;
DynaCool, NoFrost; ручка Click2open; гідравлічний доводчик дверцят SoftClose; 3 полички, що переставляються;
1 – не переставляється; підставка для яєць; ємність для
масла; поличка для пляшок; форма для льоду; габарити
(В х Ш х Г) 2010 х 600 х 685 мм

KS28423D ed/cs
36284230OER нержавіюча сталь CleanSteel
Холодильна камера, що встановлюється окремо; дверцята з бічними петлями справа; петлі змінні; загальний
обсяг: 390 л, зона охолодження: 390 л; суперохолодження/відтавання; 5 поличок, що переставляються, 3 – з
освітленням FlexiLight, 1 – не переставляється; 2 бокси
для фруктів та овочів; гідравлічний доводчик дверцят
SoftClose; 3 морозильних бокси; DynaCool, ComfortClean;
ручка Click2Open; підставка для яєць, ємність для масла; Miele@Home (додаткове устаткування – модуль
XKS3100W); габарити ніші (ВхШхГ): 1850 х 600 х 675 мм
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Холодильні та морозильні камери

Моделі Syde-by-Side

FNS 28463 ed/cs
37284630OER нержавіюча сталь CleanSteel

Холодильні / морозильні камери MasterCool

F 1472 Vi
37147202

F 1811 Vi
37181101

Морозильна камера, що встановлюється окремо з генератором льоду (жорстке підключення до води); дверцята з
бічними петлями зліва; петлі змінні; загальний обсяг: 262 л,
зона заморожування: 262 л; автоматика суперзаморожування; 7 + 2 морозильних бокси; IceMaker з підключенням
до води; гідравлічний доводчик дверцят SoftClose, ручка
Click2Open; система VarioRoom, NoFrost; Miele@Home (додаткове устаткування – модуль XKS3100W); габарити ніші
(ВхШхГ): 1850 х 600 х 675 мм

Вбудована морозильна камера; жорстке кріплення меблевого фронту; дверцята з бічними петлями зліва, петлі
змінні; загальний обсяг: 190 л, зона заморожування:
190 л; диспенсер для льоду і холодної води, продуктивність
1,5 кг кубиків льоду на день; автоматика суперзаморожування, система NoFrost; електронне керування TouchControl;
освітлення BrilliantLight; системи Drop&Lock, EasyInstall;
можливе комбінування Side-by-Side, рекомендуємо ознайомитись з інструкцією до монтажного комплекту KSK 1002;
габарити ніші (ВхШхГ): 2134-2164 х 457-460 х ≥629 мм

Вбудована морозильна камера; жорстке кріплення меблевого фронту; дверцята з бічними петлями зліва, петлі
змінні; загальний обсяг: 400 л, зона заморожування: 400 л;
внутрішній генератор льоду, продуктивність 1,2 кг кубиків
льоду на день; автоматика суперзаморожування, система
NoFrost; електронне керування TouchControl; освітлення
BrilliantLight; системи Drop&Lock, EasyInstall; можливе
комбінування Side-by-Side, рекомендуємо ознайомитись з
інструкцією до монтажного комплекту KSK 1002; габарити
ніші (ВхШхГ): 2134-2164 х 762-765 х ≥629 мм

K 1801 Vi

K 1901 Vi

KF 1901 Vi

36180101
Вбудована холодильна камера; жорстке кріплення меблевого фронту; дверцята з бічними петлями справа, петлі
змінні; загальний обсяг: 454 л, зона охолодження: 327 л,
зона MasterFresh: 127 л; автоматика суперохолодження/
відтавання; електронне керування TouchControl; освітлення
BrilliantLight; системи Drop&Lock, EasyInstall, SpillProof;
можливе комбінування Side-by-Side, рекомендуємо ознайомитись з інструкцією до монтажного комплекту KSK 1002;
габарити ніші (ВхШхГ): 2134-2164 х 762-765 х ≥629 мм

36190101
Вбудована холодильна камера; жорстке кріплення меблевого фронту; дверцята з бічними петлями справа, петлі
змінні; загальний обсяг: 559 л, зона охолодження: 402 л,
зона MasterFresh: 157 л; автоматика суперохолодження/
відтавання; електронне керування TouchControl; освітлення
BrilliantLight; системи Drop&Lock, EasyInstall, SpillProof;
можливе комбінування Side-by-Side, рекомендуємо ознайомитись з інструкцією до монтажного комплекту KSK 1002;
габарити ніші (ВхШхГ): 2134-2164 х 915-918 х ≥629 мм

38190101
Вбудована холодильно-морозильна камера; жорстке
кріплення меблевого фронту; дверцята з бічними петлями
справа, петлі змінні; загальний обсяг: 483 л, зона охолодження: 313 л, зона заморожування: 99 л, зона MasterFresh:
71 л; автоматика суперохолодження/відтавання/суперзаморожування, система NoFrost; електронне керування TouchControl; освітлення BrilliantLight; системи
Drop&Lock, EasyInstall; можливе комбінування Side-by-Side,
рекомендуємо ознайомитись з інструкцією до монтажного
комплекту KSK 1002; габарити ніші (ВхШхГ): 2134-2164 х
915-918 х ≥629 мм
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Холодильні та морозильні камери

Шафи для вина

KWT 1612 Vi
36161201
Вбудована шафа для вина; жорстке кріплення меблевого
фронту; дверцята з бічними петлями зліва, петлі змінні; загальний обсяг: 364 л, зона охолодження: 364 л (102 пляшки
0,75 л); двері з тонованого скла (захист від УФ променів);
3 незалежні температурні зони, діапазон температур
3-18 °C; електронне керування TouchControl; освітлення
BrilliantLight; система EasyInstall; зберігання вина при знижених коливаннях; можливе комбінування Side-by-Side,
рекомендуємо ознайомитись з інструкцією до монтажного
комплекту KSK 1002; габарити ніші (ВхШхГ): 2134-2164 х
610-613 х ≥629 мм

KWT 6422 iG
36642220OER чорний обсидіан Obsidian Black
Вбудована шафа для вина; дверцята з бічними петлями справа, петлі змінні; відкривання дверей Push2Open;
можливість встановлення Side-by-Side з колоною з 2-х вбудованих приладів для приготування їжі/напоїв висотою по
45 см; загальний обсяг: 104 л, зона охолодження: 104 л (33
пляшки 0,75 л); дверцята з тонованим склом (захист від УФ
променів); LED-освітлення; 2 незалежні температурні зони,
діапазон температур 5-20 °C; амортизація дверей SoftClose;
WiFi Conn@ct (додаткове устаткування: модуль XKS3130W)
зберігання вина при знижених коливаннях; габарити ніші
(ВхШхГ): 874-890 х 560-570 х 550 мм

KWT 6112 iG
36611200OER нержавіюча сталь CleanSteel»
36611201OER чорний обсидіан Obsidian Black
36611202OER графітовий сірий Graphite Grey
Вбудована шафа для вина; дверцята з петлями знизу; загальний обсяг: 46 л, зона охолодження: 46 л (18 пляшок
0,75 л); функція Push2Open; світлодіодне освітлення; фільтр
Active AirClean, індикатор заміни; амортизація дверей
SoftClose; електронне керування TouchControl; 3 полички
(дві з них FlexiFrame Plus); DynaCool; габарити ніші (ВхШ):
450-452 х 560-568 мм

KWT 6321 UG
36632100OER
Вбудована під стільницю шафа для вина; дверцята з бічними
петлями справа; загальний обсяг: 95 л, зона охолодження:
95 л (34 пляшки 0,75 л); дверцята з тонованим склом (захист
від (УФ променів); LED-освітлення; 2 незалежні температурні
зони, діапазон температур 5-20 °C; аPlus); зберігання вина
при знижених коливаннях; габарити ніші (ВхШхГ): 820-870 х
610 х ≥555 мм

KWT 6834 SGS
36683400OER
Винна шафа, що встановлюється окремо, дверцята з
бічними петлями справа, петлі змінні; загальний обсяг:
505 л, зона охолодження: 505 л (178 пляшок 0,75 л);
дверцята з тонованим склом (захист від УФ променів);
3 незалежні температурні зони, діапазон температур
5-20 °C; електронне керування TouchControl; дерев’яні
решітки FlexsFrame з планками для написів (10 рівнів);
набор для сомельє (1 підставка для бокалів, 1 шухляда
для приладдя та зберігання відкритої пляшки, 2 декантера,
1 презентер; гідравлічний доводчик дверей SoftClose;
зберігання вина при знижених коливаннях; габарити
(ВхШхГ): 1920 х 560-700 х 745 мм
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Аксесуари

Аксесуари для духових шаф, духових шаф з НВЧ

HFC 70-C

HFC 71

10581490

HFC 72

09520660

09520670

1 пара телескопічних напрямних FlexiClips для духових
шаф серії Active з обсягом робочої камери 76 л (H 2265
B, H 2265 BP)

1 пара телескопічних напрямних FlexiClips з покриттям
PerfectClean для духових шаф H 2000 з обсягом робочої
камери 76 л, H 6000 шириною 60 см, для комбінованих
парових шаф DGC 6000 XL, починаючи з фабр. номера
127273729

1 пара телескопічних напрямних FlexiClips з покриттям
PyroFit для духових шаф H 2000 з обсягом робочої камери
76 л, H 6000 шириною 60 см, для комбінованих парових
шаф DGC 6000 XL, починаючи з фабр. номера 127273729

HFC 92

HBB 71

HBBL 71

09520710

09519820

Perfect Clean

антрацит

09520620

Perfect Clean

антрацит

1 пара телескопічних напрямних FlexiClips з покриттям
PyroFit для духових шаф H 6000 шириною 90 см

Деко для духових шаф H 2000 з обсягом робочої камери
76 л, H 6000 шириною 60 см

Деко з перфорацією для духових шаф H 2000 з обсягом
робочої камери 76 л, , H 6000 шириною 60 см

HUBB 71

HUBB 91

HBBR 72

09519840

Perfect Clean

антрацит

09520680

Perfect Clean

антрацит

Універсальне деко для духових шаф H 2000 з обсягом
робочої камери 76 л, H 6000 шириною 60 см

Універсальне деко для духових шаф H 6000 шириною 90 см

HGBB 71

HGBB 91

09520630

Perfect Clean

антрацит

Піддон для жиру для духових шаф H 2000 з обсягом
робочої камери 76 л, H 6000 шириною 60 см

09520690

Perfect Clean

09520640

PуroFit

Решітка для випікання і смаження для духових шаф H 2000
з обсягом робочої камери 76 л, H 6000 шириною 60 см

антрацит

Піддон для жиру для духових шаф H 6000 шириною 90 см
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Аксесуари

HBD 60-22
05136950

HBD 60-35
05136960

HUB 5001 M
10314270

Perfect Clean

Кришка для форми HUB 5000-M/ HUBB 5001-M

Кришка для форми HUB 5000-XL/ HUBB 5001-XL

Форма універсальна PerfectClean для всіх духових шаф
Н 5000, Н 6000 (окрім компактних духових шаф з НВЧ), а
також панелей конфорок HiLight, макс. наповнення: 5 кг
(8-10 порцій)

HUB5001-XL

HGS 100

HBF 27-1

10314310

Perfect Clean

04317620

9520720

Perfect Clean

Форма універсальна PerfectClean для всіх духових шаф
H 5000, H 6000 (окрім компактних духових шаф з НВЧ),
а також всіх панелей конфорок, окрім газових; макс.
наповнення: 8 кг (16-20 порцій). У компактних духових
шафах – без кришки

Скляний піддон для H 5000 BM, H 6000 BM

Кругла форма для запікання

HBS 60

HEG

HSE

5382220
Камінь для випікання

03985271
Ручка для діставання деко

01009230
Шашличниця для H 5981 BP, H 6890 BP
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Аксесуари

HGH

DS 6000

01104460
Пристрій для приготування птиці для H 5981 BP, H 6890 BP

DS 6000 CLASSIC

9555120

сталь CleanSteel

9445660

чорний обсидіан Obsidian Black

9555130
9555140

алюміній Aluminium

9445670

діамантовий білий Brilliant White

хром Chrome

9445680

коричневий гавана Havana Brown

Декоративна ручка для приладів Generation 6000; переобладнання H 6000 BM здійснюється техніком сервісної
служби; в моделях «сталь CleanSteel» і «алюміній
Aluminium» колір ніжок – чорний, в моделі «хром Chrome»
- білий

DS 6000 GOLD

DS 6000 VITRO

чорний обсидіан Obsidian Black

9823270

чорний обсидіан Obsidian Black

9823220

діамантовий білий Brilliant White

9823280

діамантовий білий Brilliant White

9823200

коричневий гавана Havana Brown

9823260

коричневий гавана Havana Brown

9823210

Декоративна ручка Gold; переобладнання H 6000 BM
здійснюється техніком сервісної служби

Декоративна ручка Classic для приладів Generation
6000; переобладнання H 6000 BM здійснюється техніком
сервісної служби

Декоративна ручка Vitro для приладів Generation 6000; переобладнання H 6000 BM здійснюється техніком сервісної
служби

Аксесуари для вакууматорів

VB1828
10380620
Пакети для вакууматора 180 х 280 мм

VB2435
10380630
Пакети для вакууматора 240 x 350 мм
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Аксесуари

Аксесуари для парових шаф і комбінованих парових шаф

05001390

DGG 7

DGG 3

DGG 2
нержавіюча сталь

05001400

нержавіюча сталь

Контейнер (без перфорації) для парової шафи, ємність 2,5 л

Контейнер (без перфорації) для парової шафи (окрім парових шаф з тиском), ємність 4 л

DGG 14

DGGL 1

08019972

нержавіюча сталь

05001370

05379570
нержавіюча сталь

Контейнер з перфорацією для парових шаф; ємність 1,5 л

DGGL 5

DGGL 6

08019293

нержавіюча сталь

Контейнер з перфорацією для парових шаф, ємність 2,5 л

DGD

DGSE 1
Нержавіюча сталь

Кришка для контейнерів DGG 2, DGG 7

09438520

нержавіюча сталь

Контейнер з перфорацією для парових шаф, ємність 4 л

DGGL 8
нержавіюча сталь

Контейнер з перфорацією для парових шаф, ємність 4 л

08109071

нержавіюча сталь

DGGL 4

Малий контейнер без перфорації, ємність 0,9 л

08019294

08019361

Контейнер (без перфорації) для парової шафи, ємність 4 л

08227240

Нержавіюча сталь

Контейнер з перфорацією для парових шаф, ємність 4 л

фарфор

Лоток для сервірування, з можливістю використання разом з DGG 14, 2 і DGG 1, 5; підходить також для приготування у духових шафах (нагрів до 230 °C), та у підігрівачах
їжі
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Аксесуари

Кава Miele

Аксесуари для кавомашин

MB-CM

CVVK

07953690

06717580

Термос для молока для кавомашин соло

CJ

Кава Black Edition №1
10581650 (250 г)

З’єднувальний кабель для CVA 6000 та ESW 6x14,
ESW 6 x 29

10581660 (4х250 г)
Ретельно відібрані зерна арабіки з Південної Америки дарують напою багатий і насичений аромат; 100% арабіка;
дбайливе обсмажування вручну, з постійним контролем якості; композиція з 4 сортів високогірної Арабіки з
Південної Америки

Силіконова смазка

10694310

05132001

Термос для вбудованих та соло кавомашин з функцією
«Кавник», ємність 1 л

Силіконова смазка для догляду за заварювальним
механізмом і ущільнювачем у кавомашинах

Аксесуари для панелей конфорок

KMTS 5704-1
10454180

нержавіюча сталь

Комплект посуду з 4-х виробів (Ittala)

KMSK1615-1
10735810

нержавіюча сталь

Каструля з кришкою (16 см, 1,5 л)

KMKT1825-1
KMKT2040-1
KMKT2460-1
10735800

нержавіюча сталь

10735790

нержавіюча сталь

10735780

нержавіюча сталь

Каструля з кришкою (розміри 18 см, 2,5 л; 20 см, 4 л;
24 см, 6 л)

KMBP 2800-1
10461240

нержавіюча сталь

Глибока пательня (28 см)

KMB 5000-S
07320190

литий алюміній

Універсальний лоток з кришкою для індукційних панелей,
парових і духових шаф

Скребок для очищення
склокераміки
01065471

нержавіюча сталь

Скребок для видалення пригорілих
склокерамічних варильних поверхонь

забруднень

зі
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Аксесуари

Аксесуари для модульних
панелей CombiSet

Аксесуари для панелей конфорок

Набір форсунок
для скрапленого газу
07130410

Леза для скребка
для очищення склокераміки
04380630

нержавіюча сталь

Леза для скребка для очищення склокераміки, 10 шт

Підходить до газової панелі конфорок KM2034

CSWP 1400
07138030
Підходить до газової панелі конфорок KM2010

07132780
Пательня WOK (сталь)

09231730
Підходить до газової панелі конфорок KM3010

09336500
Підходить до газової панелі конфорок KM2356

CSZL 7000
09231900

10690630

Підходить до газової панелі конфорок KM3034

Монтажна планка для модульних панелей CombiSet

DKF12-R

DKF 13-1 No smell

Аксесуари для витяжок

DKF 12-1 No smell
06228731

10271450

06485741

Вугільний фільтр для DA 420-6, DA 420V-6, DA 6296 D,
DA 6690, DA 429-6, DA 6296 W, DA 6690 W, , DA 6698 D,
DA 6698 W

Вугільний фільтр для витяжок, що реактивується.
Реактивація в духовій шафі кожні 6 місяців. Збільшений
строк служби - 3 роки. Сумісність з моделями витяжок
аналогічна DKF 12-1

Вугільний фільтр для витяжок DA 3466, DA 3496

DKF 15-1 No smell

DKF 18-1 No smell

DKF 19-1 No smell

06938631

09162160

09231860

Вугільний фільтр для витяжки DA 2xxx

Вугільний фільтр для витяжки DA1160/ DA1260

Вугільний фільтр для витяжок серії DA 36Х0

DKF 21-1

DKF22-1

DKF1000-R

09720600
Набір вугільних фільтрів для витяжки DA6700D. Вміст: 4
фільтри DKF 18-1.

09812030
Вугільний фільтр для витяжки DA 6890 (2 фільтри в
комплекті)

10427040
Вугільний фільтр для витяжок, що реактивується.
Реактивація в духовій шафі кожні 6 місяців. Збільшений
строк служби - 3 роки. Для моделі CSDA1000
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Аксесуари

DFK R-1000
10811340
Елемент повітропроводу, 100 см

DADC 6000
28996355D
Короб для витяжки DA 6096 W, DA 6098

28996367D
Короб для витяжки DA 6996, DA 6998

DFK-BV 90
10811410

DUU 1000-1

DFK-V

10647600

10811360

Комплект переоснащення в режим рециркуляції для
CSDA 7000 FL / KMDA 7774/-1 для переведення інтегрованої
витяжки з режиму відведення в режим рециркуляції

З’єднувальний елемент для повітропроводу

DFK-BVK 90

DFK-BH 90

10811470

10811390

Елемент повітропроводу, кут 90°

Елемент повітропроводу, кут 90°, скорочений

Елемент повітропроводу, кут 90°, горизонтальний

DFK-BH 45

DFK-BH 15

DFK-A

10811450

10811460

10811430

Елемент повітропроводу, кут 45°, горизонтальний

Елемент повітропроводу, кут 15°, горизонтальний

Адаптер з прямокутного на круглий повітропровід

DFK-A 90

DFK-DB

DML 400

10811440
Адаптер з прямокутного на круглий повітропровід, кут 90°

09232000

10820390
Стрічка для закривання
повітропроводу

стиків

між

елементами

Комплект для монтажу оригінальної меблевої планки
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Аксесуари

DUI 31

DSM 400

DUI 32

06995690

06213531
Керувальний модуль

DUU 151
07294230

09561760

Комплект для переобладнання витяжки DA 420-6 V в режим рециркуляції

Комплект для переобладнання витяжок DA 420-6, DA 420V-6,
DA 6296 D, DA 6690 D в режим рециркуляції

DUI 20

DUW 20

06264910

Комплект для переобладнання витяжок DA 2xxx / DA 3xxx /
DA 6890 в режим рециркуляції, зі стальною декоративною
решіткою

06264790

Комплект для переобладнання острівних витяжок в режим
рециркуляції

Комплект для переобладнання настінних витяжок в режим рециркуляції

Декоративні планки

DRP 2900
28996317

нержавіюча сталь

28996316

скло

AB 38-1
07134480

AB 42-1
сталь CleanSteel

07027170

сталь CleanSteel

Декоративна планка для монтажу в нішу 38 см

Декоративна планка для монтажу в нішу 42 см

HAL 5900

HKL 60

Декоративні панелі для витяжки DA 2906

AB 45-9
07134490

сталь CleanSteel

Декоративна планка для монтажу в нішу 45 см

07032520

CleanSteel

Вирівнююча планка для духових шаф шириною 90 см

07114780

сталь CleanSteel

05165170

чорний

Планка декоративна з’єднувальна для вертикальних
комбінацій приладів в ніші 45 см и 60 см
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Аксесуари

Аксесуари для MasterCool

KSK 1002
07377830

KB 1000

KWF 1000

07134240

07134220

Монтажний комплект Side-by-Side, включає обігрів бокових панелей

Сітчатий фільтр

KFP 1060 ss

KFP 1080 ss

07182550

сталь

07182510

Вугільний фільтр для води

сталь

KFP 1090 ss
07182520

сталь

Фронт. панель, 60 см, для KWT 1612 Vi, без отворів для
ручок (В: 202,9/ Ш: 60,3)

Фронт. панель, 75 см, для K 1801 Vi и F 1801 Vi, без отворів
для ручок (В: 202,9/ Ш: 75,6)

Фронт. панель, 90 см, для K 1901 Vi, без отворів для ручок
(В: 202,9/ Ш: 90,8)

KFP 1240 ss

KFP 1491 ss

KFP 1493 ss

07182500

сталь

Фронт. панель, 45 см, для F 1472 Vi, без отворів для ручок
(В: 202,9/ Ш: 45,1)

07431190

сталь

Фронт. панель, 90 см, для KF 1901 Vi, холодильна камера,
без отворів для ручок (В: 135,4/ Ш: 90,8)

07431200

сталь

Фронт. панель, 90 см, для KF 1901 Vi, морозильна камера,
без отворів для ручок (В: 67,2/ Ш: 90,8)
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Аксесуари

KG 1082 w
07564760

білий

KG 1083 w
07564770

білий

KG 1092 w
07564780

білий

Верхня цокольна решітка, 75 см, для K 1801 Vi і F 1811 Vi, упор
зліва

Верхня цокольна решітка, 75 см, для K 1801 Vi і F 1811 Vi, упор
справа

Верхня цокольна решітка, 90 см, для K 1901 Vi і KF 1901 Vi,
упор зліва

KG 1093 w

KG 1140 ss

KG 1180 ss

07564790

білий

07182380

«під сталь»

07182420

«під сталь»

Верхня цокольна решітка, 90 см, для K 1901 Vi і KF 1901 Vi,
упор справа

Нижня цокольна решітка, 45 см, для F 1472 Vi, з клапаном
для водяного фільтру і сепаратором для повітря

Нижня цокольна решітка, 75 см, для F 1811 Vi, з клапаном
для водяного фільтру і сепаратором для повітря

KG 1380 ss

KG 1390 ss

KG 1490 ss

07182440

«під сталь»

Нижня цокольна решітка, 75 см, для K 1801 Vi, з сепаратором для повітря

07182450

«під сталь»

07182470

«під сталь»

Нижня цокольна решітка, 90 см, для K 1901 Vi, з сепаратором для повітря

Нижня цокольна решітка, 90 см, для KF 1901 Vi, з клапаном для водяного фільтру і сепаратором для повітря

Вугільний фільтр ActiveAirClean

KSK6300

KG 1560 ss
07182480

«під сталь»

Нижня цокольна решітка, 60 см, для KWT 1612 Vi, з сепаратором для повітря

Аксесуари для холодильних камер

IP600/ IP700
06522590

для прилада 60 см

07236280

07790690

для прилада 70 см

07236290

Ізолююча пластина для морозильної камери (FN14000,
FN2xx62).
Дозволяє
економити
електроенергію,
відокремлюючі простір морозильної камери, що не
використовується

36996062EU1
з корпусом

Вугільні фільтри (2 шт.) Active AirClean для K 9000, K 14000,
K 30000

Монтажний комплект для встановлення шаф для вина
side-by-side, KWT6321UG і KWT6322UG
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Аксесуари

Аксесуари для посудомийних машин

MSHE 601-1

MSHE 602-1
06597200

06517920
Комплект для монтажу G 1000 в колону, в нішу шафи

WZAVS 1,5
06390850

Комплект для монтажу G 1000 в колону, під прилад (НВЧ
і т.д.)

Подовжувач шлангу 1,5 м

Фронтальні панелі до вбудованих посудомийних машин

GFV 60/57-1, GFV 60/60-1,
GFV 60/62-1, GFV 60/65-1
07149240

сталь CleanSteel

07160640

сталь CleanSteel

07160660

сталь CleanSteel

07160710

сталь CleanSteel

GFVi 603/72-1, GFVi 603/77-1
07160740

сталь CleanSteel

07160760

сталь CleanSteel

GFVi 612/72-1, GFVi 612/77-1
09635920

сталь CleanSteel

09635940

сталь CleanSteel

Панель фронтальна облицювальна (висота – 72 / 77 см)
для повністю вбудованих машин шириною 60 см, без ручки і отворів для кріплення ручки відповідно до загального
дизайну кухні

Панель облицювальна для повністю вбудованих посудомийних машин шириною 60 см (висота 72 и 77 см) з ручкою, що виконана в дизайні ContourLine

GFV 45/60-1

GFVi 453/72-1

Панель фронтальна облицювальна (висота 57 / 60 / 62 / 63,5 /
65 см) для вбудованих машин 60 см (зі змінною панеллю GW)

GFVi 613/72-1, GFVi 613/77-1
09635930

сталь CleanSteel

09635950

сталь CleanSteel

Панель облицювальна для повністю вбудованих посудомийних машин шириною 60 см (висота 72 и 77 см) з ручкою, що виконана в дизайні PureLine

07160830

сталь CleanSteel

Панель облицювальна 45 см (висота 60 см и 45 см)

07160840

сталь CleanSteel

Панель облицювальна для повністю вбудованих посудомийних машин шириною 45 см без ручки і отворів для
кріплення ручки, відповідно до загального дизайну кухні
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Додаткова інформація із встановлення
CSDA7000 / KMDA7774FR

Увага!
Для визначення необхідних для інсталяції елементів CSDA7000/ KMDA7774FR, які не входять в комплект поставки приладу, необхідно звертатись у відділ
технічної підтримки і навчання Сервісної служби Miele. Можлива первинна консультація за телефоном 0 800 500 290.
У зверненні треба вказати точні розміри меблів і особливості повітропроводу.
Всі запити, що надходять до відділу технічної підтримки і навчання, як за телефоном, так і поштою, обробляються і отримують відповідь у мінімально
можливі строки.
Елементи повітропроводу включені в список аксесуарів до витяжок данної брошури.

Приклад встановлення в режимі відведення повітря

Приклад встановлення в режимі рециркуляції
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Сумісність витяжок і варильних поверхонь
з Con@ctivity 2.0 і Con@ctivity

Модель

Назва

Con@ctivity

Con@ctivity 2.0

Витяжки
Вбудовані витяжки
DA 2510

Обладнана

DA 2550

Обладнана

DA 2570

Обладнана

DA 2906

Обладнана

Витяжки з пласкою висувною панеллю
DA 3660

Обладнана

DA 3690

Обладнана

Настінні витяжки
DA 429-6

Puristic Plus

DA 489-4

Zenith

Обладнана
Підготована до роботи

DA 5796 W

Next Step

DA 6000 W

Cabrio

DA 6296 W

Lumen

Обладнана
Обладнана

DA 6690 W

Puristic Edition 6000

DA 6996 W

Pearl

DA 7090 W

Aura

Обладнана
Підготована до роботи

Обладнана
Підготована до роботи

Острівні витяжки
DA 420-6

Puristic Plus

Обладнана

DA 424-6

Puristic Plus

Обладнана

DA 6296 D

Lumen

Обладнана

DA 420-6 V

Puristic Varia

Обладнана

DA 6690 D

Puristic Edition 6000

Обладнана

DA 6700 D

Aura Edition 6000

Обладнана
Варильні панелі

HighLight
KM 6207

x

x

KM 6212

x

x

KM 6215

x

x

KM 6230

x

x

KM 6319

x

x

KM 6328-1

x

x

KM 6347

x

x

KM 6349-1

x

x

KM 6358

x

x

KM 6362-1

x

x

KM 6366-1

x

x

KM 6367-1

x

x

KM 6381

x

x

KM 6388

x

x

KM 6629

x

x

KM 6699

x

x

KM 6839

x

x

Індукційні

*Обладнана – у комплекті витяжки є спеціальний модуль для варильної панелі. Для активації функції Con@ctivity 2.0 додаткове устаткування не потрібно.
**Підготована до роботи – для активації функції Con@ctivity необхідно додатково придбати комунікаційні модулі.
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Кольорові варіації вбудованої техніки
Miele Generation 6000

Cталь / CleanSteel

Діамантовий білий / Brilliant White*

Коричневий Гавана / Havana Brown

44

* Варильна панель конфорок KM 6349-1 фактично має сірий відтінок.
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Кольорові варіації вбудованої техніки
Miele Generation 6000

Графітовий сірий / Graphite Grey

Чорний обсидіан / Obsidian Black

45

ukr final final.indd 45

21.03.2019 14:28:22

Дизайнерські лінійки

PureLine
В лінійці PureLine особливий акцент зроблено
на використанні меншої кількості матеріалів.
Прилади гармонійно вписуються в інтер’єр і
привносять ноти сучасності. Велика кількість
скляних елементів в дизайні лінійки PureLine
дарує відчуття спокою та гармонії. Характерними
особливостями цих приладів є горизонтальні
елементи з нержавіючої сталі та монолітні
прилади зі скла, що виконані у кольорах чорний
обсидіан Obsidian Black, коричневий Гавана
Havana Brown і діамантовий білий Brilliant
White, повністю відповідають духу пуризму,
характерному для даної лінійки.

ContourLine
Лінійка ContourLine – надійний партнер на
Вашій кухні. Оцініть технології, що криються
за фронтальними панелями. В основі лінійки –
професійність і пристрасть до приготування
страв. Традиційні елементи доступні у новій
інтерпритації: масивні ручки, що виконані з
високоякісного матеріалу, створюють вражаючий
візуальний ефект. Різноманітні деталі та елементи
чітко відділяються один від одного, що дозволяє
майстерно поєднувати матеріали і функціональні
елементи.
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Дизайнерські лінійки

ArtLine
Коли кухня і вітальня поєднуються в єдиний
простір, до дизайну інтер’єру є особливі вимоги.
На перший план виходять мінімалізм, чіткість ліній,
відсутність об’ємних деталей – ніщо не повинно
порушувати гармонію форм та відволікати від
сприйняття інтер’єру в цілому. Miele підтримує цей
тренд і пропонує нову серію вбудованої техніки
для кухні ArtLine. Техніку цієї лінійки відрізняє
відсутність ручок та будь-яких об’ємних елементів,
завдяки чому вона буквально розчиняється серед
меблевих фасадів і зовсім по-новому втілює
концепцію повної інтеграції побутових приладів.
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Інтер’єрні рішення

Діамантовий білий / Brilliant White

Коричневий Гавана / Havana Brown
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Інтер’єрні рішення

Чорний обсидіан / Obsidian Black

Cталь / CleanSteel
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Інтер’єрні рішення

Графітовий сірий / Graphite Grey
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Інтерфейси користувача

Панель керування

Назва

Опис

M Touch

TFT-дисплей високої роздільної здатності з керуванням
аналогічним до телефону або планшету. Навігація в меню
виконується скролінгом або дотиком кінчика пальця.
Назви елементів і функцій меню виводяться на екран у
вигляді чітких білих літер на чорному фоні. Підказки для
користувача виділяються іншим кольором.

SensorTronic

TFT-дисплей з 5-лінійним однокольоровим екраном і
сенсорними кнопками, розташованими з боків. Простий
інтерфейс користувача завдяки кнопкам, які підсвічуються.

DirectSensor

Вибір режиму роботи шляхом натискання на одну з
сенсорних кнопок, розташованих зліва від екрану.
Сенсорні елементи справа від екрану дозволяють
користувачу пересуватись по різних рівнях меню.

DirectControl

Вибір режиму меню за допомогою поворотного
перемикача, який розташовано зліва. Встановлення
температури і часу на 4-лінійному текстовому екрані,
обираються шляхом оберта перемикача, розташованого
справа і підтвердження відбувається натисканням
сенсорної кнопки.

EasyControl

Поворотні перемикачі аналогічні до тих, що
використовуються в керуванні DirectControl.
Встановлення температури і часу відображаються
на 7-сегментному РК-дисплеї.

EasySensor

Мінімалістичний дисплей, на якому відображаються
температура і час приготування їжі. Установки
обираються і підтверджуються за допомогою
вбудованих сенсорних кнопок.
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Значення піктограм

Піктограма

Опис

Піктограма

Опис

Прилади дизайнерської лінійки ContourLine.

Духові шафи

Обсяг робочої камери 56 л

Телескопічні напрямні

Обсяг робочої камери 76 л

Термощуп (з дротом або бездротовий, залежно від
моделі)

Обсяг робочої камери 90 л

Кнопка «Попкорн» для швидкого приготування попкорну
одним натисканням

Обсяг робочої камери 49 л

Автоматичні програми: автоматичний вибір режиму,
температури і тривалості приготування

Обсяг робочої камери 43 л

Керування DirectSensor

Покриття PerfectClean

Керування SensorTronic

Піроліз – система самоочищення духової шафи

Керування M Touch

Очищення духової шафи під час піролітичного очищення

Керування EasyControl

Режим «Конвекція з парою», оптимальна подача пари і
повітря гарантує рівномірне приготування і скоринку

Парові шафи, комбіновані парові шафи та парові шафи з НВЧ

Обсяг робочої камери 24 л

Технологія утворення пари MultiSteam: пара проникає до
робочої камери через 8 спеціальних отворів

Обсяг робочої камери 38 л

Комбіноване приготування

Обсяг робочої камери 33 л

Термощуп (з дротом або бездротовий, залежно від
моделі)

Обсяг робочої камери 40 л

Макс. потужність НВЧ 1000 Вт

Обсяг робочої камери 48 л

Можливість стаціонарного підключення води
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Значення піктограм

Піктограма

Опис

Піктограма

Опис

Обсяг робочої камери 68 л

Керування DirectSensor

Технологія утворення пари MonoSteam: пара проникає
до робочої камери через спеціальний отвір

Керування M Touch

Керування SensorTronic

Режим приготування Sous-vide

Кнопка «Попкорн» для швидкого приготування попкорну
одним натисканням

Стаціонарне підключення води

Керування EasySensor

Кавомашини
Можливість приготування двох кавових напоїв одним
натисканням

Капсульна система Nespresso

Можливість приготування кавових напоїв на основі
молока

Динамічна камера заварювання

Легке встановлення / від’єднання ємності для молока

Приготування кави і чаю

З’ємний заварювальний механізм

Металічний капучінатор-термос для приготування
молочної піни

Автоматичні програми промивання й очищення

Керування DirectSensor

Автоматичне видалення накипу

Керування M Touch

Автоматично регульована за висотою насадка для кави

Керування С Touch

Світлодіодне освітлення

Можливість стаціонарного підключення води

Підігрівачі посуду та їжі
Приготування за низьких температур

Механізм Push2open

Вакуумування

Механізм Push2open

Вакууматори
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Значення піктограм

Піктограма

Опис

Піктограма

Опис

Мікрохвильові печі

Обсяг робочої камери 17 л

Макс. потужність НВЧ 900 Вт

Обсяг робочої камери 26 л

Макс. потужність НВЧ 1000 Вт

Обсяг робочої камери 40 л

Кварцевий гриль

Обсяг робочої камери 46 л

Керування EasyControl

Макс. потужність НВЧ 800 Вт

Кнопка «Попкорн» для швидкого приготування попкорну
одним натисканням

Панелі конфорок
Центральне керування за допомогою клавіши +/- для
всіх конфорок

Концентрована потужність для більш швидкого доведення до кипіння (макс. потужність 3,7 кВт)

Вибір рівня потужності для всіх конфорок за допомогою
цифрової клавіатури

Можливість об’єднання 2-х конфорок в одну зону
нагрівання

Вибір рівня потужності для кожної конфорки за допомогою цифрової клавіатури

Можливість об’єднання всіх конфорок в одну зону
нагрівання

Швидкий та інтуітивний вибір рівня потужності.
Підсвічена жовтим кольором клавіатура

Термоелектрична автоматика безпеки, яка попереджає
витік газу

Швидкий та інтуітивний вибір рівня потужності. Білі
контрасні символи

Автоматичне повторне підпалення при загасанні полум’я
конфорки

Зберігання постійної температури приготування

Швидке підпалення газу без натискання і фіксації ручки

Спеціальна функція для максимально швидкого закипання

Комунікація між панеллю конфорок і витяжкою

Встановлення мінімального рівня потужності одним натисканням

Концентрована потужність для більш швидкого доведення до кипіння (макс. потужність 5,5 кВт)

Вибір рівня потужності для всіх конфорок за допомогою
власної цифрової клавіатури

Вибір рівня потужності для кожної конфорки за допомогою цифрової клавіатури

Вибір рівня потужності для всіх конфорок за допомогою
власної цифрової клавіатури і встановлення таймера для
кожної конфорки

Комунікація між панеллю конфорок і витяжкою за допомогою WiFi
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Значення піктограм

Піктограма

Опис

Піктограма

Опис

Витяжки
Оптичний індикатор насиченя фільтра

Система шумоізоляції

10-шаровий жиропоглинаючий фільтр

Комунікація між плитою та витяжкою. Необхідні додаткові
модулі

Регулювання залишкового ходу

Комунікація між плитою і витяжкою. Додаткові модулі не
потрібні

Освітлення за допомогою димера

Економічний мотор постійного току

Посудомийні машини
Тривалість найкоротшої програми 17 хвилин, при умові
підключення до гарячої води і трьохфазного електроспоживання, 3 фази + нейтраль 400 В 50 Гц

Рівень шуму 46 дБ

Висувний піддон 3D+ для столових приборів,
регулюється в трьох напрямках: за шириною, глибиною
і висотою – адаптується до будь-якого завантаження
посудомийної машини

Клас енергоефективності А

Висувний піддон 3D для столових приборів, регулюється
в трьох напрямках: за шириною, глибиною і висотою –
адаптується до будь-якого завантаження посудомийної
машини

Клас енергоефективності А +, згідно чинних норм
Європейського союзу

Освітлення BrilliantLight: при відчиненні посудомийної
машини одна за одною загоряються 4 світлодіодні лампи

Клас енергоефективності А ++, згідно чинних норм
Європейського союзу

Система AutoOpen для автоматичного відкривання дверцят після сушіння

Клас енергоефективності А +++, згідно чинних норм
Європейського союзу

Опція Turbo скорочує час циклу: економія часу до 50
хвилин

Технологія Perfect GlassCare для догляду за бокалами та
іншим скляним посудом

Програма QuickPowerWash дозволяє досягти неперевершених результатів миття і сушіння нормально забрудненого посуду за 58 хвилин

Відсік для солі на внутрішній стороні дверей
посудомийної машини

Рівень шуму 38 дБ

Функція Knock2open: двері посудомийної машини
відкриваються за допомогою унікального механізму на
10 см, якщо два рази постукати по передній панелі

Рівень шуму 40 дБ

Сенсорні елементи на передній панелі з нержавіючої
сталі

Рівень шуму 44 дБ

Відстрочення старту 24 год.

Рівень шуму 45 дБ

Споживання води від 6,5 л (в програмі Автоматична)

Витрати води від 13,5 л (в програмі Автоматична)

Висувний піддон для столових приборів
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Значення піктограм

Піктограма

Опис
Функція ComfortClose: двері посудомийної машини Miele
відкриваються легко і плавно, а за необхідності можуть
залишитись відкритими у будь-якому положенні

Піктограма

Опис

Корзина для столових приладів

Опція «Коротка» скорочує час циклу: економія часу до
30 хвилин

Холодильні і морозильні камери
Полички, що виймаються, для максимального використання простору морозильної камери

Панель керування з сенсорними кнопками

Технологія, яка протидіє виникненню льоду на внутрішній
поверхні камери

Галогенне м’яке освітлення внутрішнього простору
холодильної камери

Система динамічного охолодження

Доводчик: плавне повернення у початкове положення
шухляд PerfectFresh

Світлодіодні лампи на торці полиць, що зручно
переміщаються по висоті

Плавне закривання дверей, навіть коли внутрішня частина дверцят заповнена продуктами

Зона свіжості, що дозволяє зберігати продукти свіжими
довше

Зручна ручка-важіль для плавного відкривання дверей

Зона свіжості, що дозволяє зберігати продукти свіжими
довше

Механізм Click2Open непомітно зникає у дверцятах, залишаючи більше місця для нового дизайну

Зона свіжості в холодильниках MasterCool, що дозволяє
зберігати продукти свіжими довше

Легке регулювання та фіксація поличок у дверцятах

Зона свіжості, що дозволяє зберігати продукти свіжими
довше, завдяки регульованому отвору

Шафа для зберігання вина

Полички з покриттям ComfortClean, які можна мити в
посудомийній машині (за температури до 55 °C)

Технологія «Набір сомельє»

Генератор льоду

Можливість пересування окремих решіток для регулювання ширини в залежності від розміру пляшок

Запатентоване покриття з унікальними антипригарними
властивостями

Особливе покриття аксесуарів, яке дозволяє піддавати їх
піролітичному очищенню

Приладдя

*Якщо існує декілька кольорових варіацій моделі, в якості візуалізації приладу представлено зображення моделі в кольорі «сталь CleanSteel» (для категорій «Духові
шафи», «Парові шафи і комбіновані парові шафи», «Підігрівачі посуду та їжі Гурме», «Кавомашини», за винятком моделей соло).
**Звертаємо Вашу увагу на те, що реальні кольори приладів можуть відрізнятись від кольору зображень у брошурі. Найменування кольору моделі приладу – це елемент маркетингової комунікації, що фігурально описує представлений відтінок. Перед придбанням техніки рекомендуємо Вам ознайомитись з фактичним кольором
приладу в одній з точок продажів.
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ТОВ «Мілє»
Україна, 01033, м. Київ,
Вул. Жилянська, 48-50А
E-mail: info@miele.ua

Вказаний асортимент, комплектація, опис і ціна товару не є офертою, гарантією
чи іншим зобов’язанням, та інформують виключно про характеристики і ціну
товара на дату виготовлення цього рекламно-інформаційного матеріалу.
ТОВ «Мілє» залишає за собою право в односторонньому порядку у будь-який
час до укладання договору купівлі-продажу товару змінювати асортимент,
комплектацію та опис товару, а також ціну на товар.
Для отримання вищевказаної інформації про товар, актуальної на дату її отримання, необхідно звернутись до уповноваженого представника Мілє.

З усіх питань ви можете
звертатися у контактний центр:

0 800 500 290*

+38 (044) 496 03 00
* (дзвінки зі стаціонарних

телефонів безкоштовні
на всій території України)

Мілє в Інтернеті:

www.shop.miele.ua
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