
Végre van egy Mielém!
Legjobb minőség legjobb áron. 
Új Miele Active mosogatógépek.
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Ragyogóvá tesszük edényeit – 
és ezzel együtt Ön is ragyogni fog. Ugyanis 
most akciós áron kapja meg Miele Active 
mosogatógépét! Belépő kategóriás készülé-
keink nem csak attraktív áraikkal tündököl-
nek, hanem a legjobb tisztítási eredmények-
kel, az intelligens részletekkel és 
természetesen a tesztelt Miele minőséggel 
is. Egy dologra biztosan számíthat: készülé-
keink nem hagyják cserben.

Lépjen be most a Miele világába egy Miele 
Active mosogatógéppel!

Miele Active mosogatógépek
Kimagasló tisztítási teljesítmény a leghosszabb élettartam mellett
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Ajtó tartósteszt 
A hosszú élettartam alatt – a Miele 7.500 
programlefutást vesz alapul – a mosogató-
gép ajtaja különleges terhelésnek van 
kitéve. A tartósteszt azt a terhelést imitálja, 
ami az anyagra hárul a 20 éves élettartam 
alatt: egy speciális berendezés a mosogató-
gép ajtaját 100.000-szer automatikusan 
kinyitja és becsukja.

A minőséget a Mielénél nagybetűvel írják. 
Ezért különleges követelményeket állítunk a 
gyártással és a felhasznált anyagokkal 
szemben. Ezenkívül a Miele az iparág 
egyetlen gyártójaként minden mosogatógé-
pet 20 éves élettartamra* tesztel.

Kosár tartósteszt
A reális vizsgálati körülmények megteremté-
séhez az evőeszköz mosogató fiókot és a 
mosogatógép kosarait nagy súlyokkal 
pakolják meg: 3 kg súlyt tesznek az evőesz-
köz mosogató fiókba, 10 kg-ot az alsó 
kosárba és 20 kg-ot a felső kosárba. Ezen 
extrém terhelés mellett a kosarakat automa-
tikusan 100.000-szer be- és kihúzzák.

Tökéletes tisztítási eredmények
A mosogatógépeink tökéletes tisztítási 
eredményének biztosítása érdekében 
rendszeresen ellenőrizzük a mosogatás 
eredményét. A Miele mosogatógépekben a 
makacs szennyeződéseknek sincs esélye!

20 éves élettartamra tesztelve*
Kimagasló tisztítási teljesítmény a leghosszabb élettartam mellett

*7.500 programlefutásnak felel meg
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A Miele Active mosogatógépek termékelőnyei

Meleg víz csatlakozás
Következetesen fenntartható: minden Miele 
mosogatógép csatlakoztatható meleg 
vízhez max. 60° C-ig.

Eredeti Miele evőeszköz mosogató fiók*
Minden egyes evőeszköz külön van elhe-
lyezve, a szennyeződés maradéktalanul 
eltűnik és az evőeszköz tökéletesen 
megszárad.

Evőeszköz kosár*
Jól variálható: az evőeszköz kosár rugalma-
san elhelyezhető az alsó kosár elülső 
tüskesorán.

ComfortClose
Praktikus: az ajtó különösen 

könnyen nyitható és zárható, és mindig a 
kívánt pozícióban marad.

Comfort kosárkialakítás
Már a Miele kosárkialakítás alapkivitele 
is minden edény egyszerű, rugalmas és sta-
bil elhelyezését teszi lehetővé az optimális 
eredmények érdekében.

Késleltetett indítás integrált hátralévő 
kijelzéssel
Intelligens hátralévő idő kijelzés. A késlelte-
tett indításnak köszönhetően a mosogatás 
kezdete 24 órával előre meghatározható.

*A kiviteli jellemző modelltől függő.



Típus/Megnevezés standard kialakítás (60 x 81 cm) G 4203 SCU G 4203 SCU
Kialakítás
Szabadon álló mosogatógép/Aláépíthető mosogatógép –/• –/•
Beépíthető mosogatógép/Teljesen integrálható mosogatógép –/– –/–
45 cm-es mosogatógép/60 cm-es mosogatógép –/• –/•
Design

Kezelőpanel kialakítása / Kezelési mód
Egyenes kezelőpanel/
Nyomógomb

Egyenes kezelőpanel/
Nyomógomb

Kijelző 3-jegyű 7 szegmenses kijelző 3-jegyű 7 szegmenses kijelző
Kezelési kényelem
Knock2open – –
AutoClose/ComfortClose –/• –/•
BrilliantLight/Sótartály az ajtóban –/– –/–
Zajszint dB(A) re 1 pW 46 46
Hátralévő idő kijelző/Késleltetett indítás 24 órás időtartamra/
TimeControl •/•/– •/•/–
Funkció kontrollok Kontroll kijelző Kontroll kijelző
Hatékonyság és tartósság
Energiahatékonysági osztály / Szárítás-hatékonysági osztály A+/A A+/A
Vízfelhasználás literben/Elektromos áram fogyasztás kWh-ban az 
ECO programban 13,5/1,05 13,5/1,05
Éves vízfelhasználás literben / Elektromos áram fogyasztás kWh-ban 
az ECO programban 3.780/299 3.780/299
Vízfelhasználás literben az Automatikus programban (l-től) 13,5 13,5
Fogyasztási értékek ThermoSpar®-ral az ECO programban 
kWh-ban 0,59 0,59
FlexiTimer EcoStart-tal/EcoFeedback/ThermoSpar® –/–/• –/–/•
Váltott öblítés technológia/Féltöltet felismerés –/– –/–
Eredmény minősége
Frissvizes mosogatás • •
AutoOpen szárítás – –
SensorDry/Turbothermic-légkeveréses szárítás –/• –/•
Perfect GlassCare – –
Mosogatási programok
ECO/Automatikus/Intenzív 75°C •/•/• •/•/•
Normál 55°C/Kímélő/Gyors 40°C •/•/– •/•/–
Higiénia/SolarSpar/Gép tisztítása –/–/– –/–/–
ExtraHalk 38 dB(A)/ExtraHalk 40 dB(A) –/– –/–
Programok speciális felhasználásokhoz (pl. Tészta/Paella) – –
Mosogatási opciók
rövid/alul intenzív/extra takarékos/extra száraz •/–/–/– •/–/–/–
Kosárkialakítás
Evőeszközök elhelyezése Evőeszköz mosogató fiók Evőeszköz mosogató fiók
Kosárkialakítás Comfort Comfort
Szabvány mosogatási terítékek száma 14 14
Biztonság
Waterproof rendszer • •
Szűrőrendszer ellenőrző kijelzése – –
Gyerekzár/Reteszelés •/– •/–
Műszaki adatok
Teljes csatlakozási érték kW-ban/Feszültség V-ban/Biztosíték A-ban 2,2/230/10 2,2/230/10
Javasolt áfás fogyasztói ár
Briliáns fehér 189 900,– –
Nemesacél CleanSteel – 219 900,–

Típus/Megnevezés standard kialakítás (60 x 81 cm) G 4203 SC G 4203 SC
Kialakítás
Szabadon álló mosogatógép/Aláépíthető mosogatógép •/– •/–
Beépíthető mosogatógép/Teljesen integrálható mosogatógép –/– –/–
45 cm-es mosogatógép/60 cm-es mosogatógép –/• –/•
Design

Kezelőpanel kialakítása / Kezelési mód
Egyenes kezelőpanel/
Nyomógomb

Egyenes kezelőpanel/
Nyomógomb

Kijelző 3-jegyű 7 szegmenses kijelző 3-jegyű 7 szegmenses kijelző
Kezelési kényelem
Knock2open – –
AutoClose/ComfortClose –/• –/•
BrilliantLight/Sótartály az ajtóban –/– –/–
Zajszint dB(A) re 1 pW 46 46
Hátralévő idő kijelző/Késleltetett indítás 24 órás időtartamra/
TimeControl •/•/– •/•/–
Funkció kontrollok Kontroll kijelző Kontroll kijelző
Hatékonyság és tartósság
Energiahatékonysági osztály / Szárítás-hatékonysági osztály A+/A A+/A
Vízfelhasználás literben/Elektromos áram fogyasztás kWh-ban az 
ECO programban 13,5/1,05 13,5/1,05
Éves vízfelhasználás literben / Elektromos áram fogyasztás kWh-ban 
az ECO programban 3.780/299 3.780/299
Vízfelhasználás literben az Automatikus programban (l-től) 13,5 13,5
Fogyasztási értékek ThermoSpar®-ral az ECO programban 
kWh-ban 0,59 0,59
FlexiTimer EcoStart-tal/EcoFeedback/ThermoSpar® –/–/• –/–/•
Váltott öblítés technológia/Féltöltet felismerés –/– –/–
Eredmény minősége
Frissvizes mosogatás • •
AutoOpen szárítás – –
SensorDry/Turbothermic-légkeveréses szárítás –/• –/•
Perfect GlassCare – –
Mosogatási programok
ECO/Automatikus/Intenzív 75°C •/•/• •/•/•
Normál 55°C/Kímélő/Gyors 40°C •/•/– •/•/–
Higiénia/SolarSpar/Gép tisztítása –/–/– –/–/–
ExtraHalk 38 dB(A)/ExtraHalk 40 dB(A) –/– –/–
Programok speciális felhasználásokhoz (pl. Tészta/Paella) – –
Mosogatási opciók
rövid/alul intenzív/extra takarékos/extra száraz •/–/–/– •/–/–/–
Kosárkialakítás
Evőeszközök elhelyezése Evőeszköz mosogató fiók Evőeszköz mosogató fiók
Kosárkialakítás Comfort Comfort
Szabvány mosogatási terítékek száma 14 14
Biztonság
Waterproof rendszer • •
Szűrőrendszer ellenőrző kijelzése – –
Gyerekzár/Reteszelés •/– •/–
Műszaki adatok
Teljes csatlakozási érték kW-ban/Feszültség V-ban/Biztosíték A-ban 2,2/230/10 2,2/230/10
Javasolt áfás fogyasztói ár
Briliáns fehér 189 900,– –
Nemesacél CleanSteel – 219 900,–
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Mosogatógépek, 60 cm
Termékáttekintés

Alápíthető mosogatógépek, 60 cm
Termékáttekintés



Típus/Megnevezés standard kialakítás (60 x 81 cm) G 4263 Vi G 4263 SCVi
Kialakítás
Szabadon álló mosogatógép/Aláépíthető mosogatógép –/– –/–
Beépíthető mosogatógép/Teljesen integrálható mosogatógép –/• –/•
45 cm-es mosogatógép/60 cm-es mosogatógép –/• –/•
Design

Kezelőpanel kialakítása / Kezelési mód
Teljesen integrált kezelőpanel/
Nyomógomb

Teljesen integrált kezelőpanel/
Nyomógomb

Kijelző 3-jegyű 7 szegmenses kijelző 3-jegyű 7 szegmenses kijelző
Kezelési kényelem
Knock2open – –
AutoClose/ComfortClose –/• –/•
BrilliantLight/Sótartály az ajtóban –/– –/–
Zajszint dB(A) re 1 pW 46 46
Hátralévő idő kijelző/Késleltetett indítás 24 órás időtartamra/
TimeControl •/•/– •/•/–
Funkció kontrollok Akusztikus Akusztikus
Hatékonyság és tartósság
Energiahatékonysági osztály / Szárítás-hatékonysági osztály A+/A A+/A
Vízfelhasználás literben/Elektromos áram fogyasztás kWh-ban az 
ECO programban 13,5/1,04 13,5/1,04
Éves vízfelhasználás literben / Elektromos áram fogyasztás kWh-ban 
az ECO programban 3.780/299 3.780/299
Vízfelhasználás literben az Automatikus programban (l-től) 13,5 13,5
Fogyasztási értékek ThermoSpar®-ral az ECO programban 
kWh-ban 0,58 0,59
FlexiTimer EcoStart-tal/EcoFeedback/ThermoSpar® –/–/• –/–/•
Váltott öblítés technológia/Féltöltet felismerés –/– –/–
Eredmény minősége
Frissvizes mosogatás • •
AutoOpen szárítás – –
SensorDry/Turbothermic-légkeveréses szárítás –/• –/•
Perfect GlassCare – –
Mosogatási programok
ECO/Automatikus/Intenzív 75°C •/•/• •/•/•
Normál 55°C/Kímélő/Gyors 40°C •/•/– •/•/–
Higiénia/SolarSpar/Gép tisztítása –/–/– –/–/–
ExtraHalk 38 dB(A)/ExtraHalk 40 dB(A) –/– –/–
Programok speciális felhasználásokhoz (pl. Tészta/Paella) – –
Mosogatási opciók
rövid/alul intenzív/extra takarékos/extra száraz •/–/–/– •/–/–/–
Kosárkialakítás
Evőeszközök elhelyezése Evőeszköz mosogató kosár Evőeszköz mosogató fiók
Kosárkialakítás Comfort Comfort
Szabvány mosogatási terítékek száma 13 14
Biztonság
Waterproof rendszer • •
Szűrőrendszer ellenőrző kijelzése – –
Gyerekzár/Reteszelés –/– –/–
Műszaki adatok
Teljes csatlakozási érték kW-ban/Feszültség V-ban/Biztosíték A-ban 2,2/230/10 2,2/230/10
Javasolt áfás fogyasztói ár 249 900,– 269 900,–

Típus/Megnevezés standard kialakítás (60 x 81 cm) G 4203 i G 4203 SCi
Kialakítás
Szabadon álló mosogatógép/Aláépíthető mosogatógép –/– –/–
Beépíthető mosogatógép/Teljesen integrálható mosogatógép •/– •/–
45 cm-es mosogatógép/60 cm-es mosogatógép –/• –/•
Design

Kezelőpanel kialakítása / Kezelési mód
Egyenes kezelőpanel/
Nyomógomb

Egyenes kezelőpanel/
Nyomógomb

Kijelző 3-jegyű 7 szegmenses kijelző 3-jegyű 7 szegmenses kijelző
Kezelési kényelem
Knock2open – –
AutoClose/ComfortClose –/• –/•
BrilliantLight/Sótartály az ajtóban –/– –/–
Zajszint dB(A) re 1 pW 46 46
Hátralévő idő kijelző/Késleltetett indítás 24 órás időtartamra/
TimeControl •/•/– •/•/–
Funkció kontrollok Kontroll kijelző Kontroll kijelző
Hatékonyság és tartósság
Energiahatékonysági osztály / Szárítás-hatékonysági osztály A+/A A+/A
Vízfelhasználás literben/Elektromos áram fogyasztás kWh-ban az 
ECO programban 13,5/1,04 13,5/1,05
Éves vízfelhasználás literben / Elektromos áram fogyasztás kWh-ban 
az ECO programban 3.780/295 3.780/299
Vízfelhasználás literben az Automatikus programban (l-től) 13,5 13,5
Fogyasztási értékek ThermoSpar®-ral az ECO programban 
kWh-ban 0,58 0,59
FlexiTimer EcoStart-tal/EcoFeedback/ThermoSpar® –/–/• –/–/•
Váltott öblítés technológia/Féltöltet felismerés –/– –/–
Eredmény minősége
Frissvizes mosogatás • •
AutoOpen szárítás – –
SensorDry/Turbothermic-légkeveréses szárítás –/• –/•
Perfect GlassCare – –
Mosogatási programok
ECO/Automatikus/Intenzív 75°C •/•/• •/•/•
Normál 55°C/Kímélő/Gyors 40°C •/•/– •/•/–
Higiénia/SolarSpar/Gép tisztítása –/–/– –/–/–
ExtraHalk 38 dB(A)/ExtraHalk 40 dB(A) –/– –/–
Programok speciális felhasználásokhoz (pl. Tészta/Paella) – –
Mosogatási opciók
rövid/alul intenzív/extra takarékos/extra száraz •/–/–/– •/–/–/–
Kosárkialakítás
Evőeszközök elhelyezése Evőeszköz mosogató kosár Evőeszköz mosogató fiók
Kosárkialakítás Comfort Comfort
Szabvány mosogatási terítékek száma 13 14
Biztonság
Waterproof rendszer • •
Szűrőrendszer ellenőrző kijelzése – –
Gyerekzár/Reteszelés •/– •/–
Műszaki adatok
Teljes csatlakozási érték kW-ban/Feszültség V-ban/Biztosíték A-ban 2,2/230/10 2,2/230/10
Javasolt áfás fogyasztói ár
Briliáns fehér 219 900,– 235 900,–
Nemesacél CleanSteel 249 900,– 269 900,–
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Beépíthető mosogatógépek, 60 cm
Termékáttekintés

Teljesen integrálható mosogatógépek, 60 cm
Termékáttekintés
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