
Jelentkezzen be a 
                gourmet hotelba
Luxuselhelyezés és tökéletes körülmények 
minden élelmiszer számára az új Miele K 20.000 készülékekben.
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Élvezze ki teljesen a tartózkodást: 
a Miele gourmet tulajdonságok tökéletes 
hűtési körülményeket biztosítanak és hosz-
szabb ideig frissen tartják élelmiszereit ideális 
belső klíma mellett.

Ideális klíma: az élelmiszerek tovább frissek 
maradnak.

Friss design: hely a személyes üzenetekhez 
a hűtőgépen.

A legnagyobb kényelem: az ajtó szinte 
magától nyílik.

Világos környezet: a belső tér tökéletesen 
meg van világítva.

Nagyvonalú helykínálat: a belső tér 
elegendő helyet és kényelmet kínál.

A legjobb értékelés: példamutatóan 
takarékos.

                   minőség: 
Elvárásunk: Immer besser.

Jelentkezzen be a 
                  gourmet hotelba
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PerfectFresh Pro
Az élelmiszerek akár 
5x hosszabb ideig 
frissek maradnak. Az 
automatikusan 
szabályozott 0°C és 
+3°C közötti hőmér-
séklet-tartományban 
a hús, a hal és sok 
tejtermék akár 3x 
hosszabb ideig 
eltartható. Sőt, a 
gyümölcs és a 
zöldség akár 5x 
hosszabb ideig friss 
marad  – a szaba-
dalmaztatott* ned-
vességszabályozás-
nak köszönhetően.

Élvezze ki teljesen 
a tartózkodást
A Miele frissentartó 
rendszerei tökéletes 
hűtési körülményeket 
biztosítanak és az 
ideális belső klímá-
nak köszönhetően 
hosszabb ideig 
frissen tartják 
élelmiszereit.

PerfectFresh
Akár 3x hosszabb 
ideig friss: optimális 
tárolási hőmérséklet 
a gyümölcs, zöld-
ség, hal, hús és 
tejtermékek 
számára.

DailyFresh
A tágas fiók a 
hűtőrészben sok 
friss élelmiszer 
számára biztosít 
helyet. A szabályoz-
ható nedvesség által 
a gyümölcs és a 
zöldség érezhetően 
hosszabb ideig friss 
és ropogós marad.

Ideális klíma
Tiszta élvezet és természetes íz
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Válassza ki 
kedvenceit
A Blackboard edition 
egyedileg alakítható 
készülékfrontja 
bőséges helyet nyújt 
az üzeneteihez. Az 
üvegfront elegáns 
csillogást visz a 
konyhájába. A 
nemesacél változat 
sikkes és könnyen 
tisztítható.

Brilliánsfehér és 
obszidiánfekete 
üvegfrontok
A Miele szabadon-
álló készülékei kiváló 
minőségű brilliánsfe-
hér és obszidiánfe-
kete üvegfrontokkal 
is kaphatók. Tökéle-
tes kiegészítő a 
Miele beépíthető 
készülékekhez!

Nemesacél/
CleanSteel
A nemesacél/
CleanSteel készülék-
frontok kiemelked-
nek illusztris megje-
lenésükkel és 
különösen könnyen 
ápolhatók. A felület-
kezelésnek köszön-
hetően az ujjlenyo-
matok alig láthatók 
és nincs szükség 
speciális 
tisztítószerre.

Blackboard edition
Engedje szabadjára 
kreativitását, írjon és 
rajzoljon a készülék 
frontjára hagyomá-
nyos krétával vagy 
folyékony krétatollal. 
A kommunikáció 
központja a konyhá-
ban, ahogy Ön 
szeretné.

Friss design
Tiszta vonalak és tökéletes integráció
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Bízzon a legjobb 
kezelésben: a 
hűtőszekrény a 
legmodernebb 
kezelőelemekkel 
rendelkezik, a 
funkció és a forma 
tökéletesen kapcso-
lódik egymáshoz. Az 
ajtó nyitásától a 
legapróbb beállítá-
sokig minden köny-
nyen és intuitívan 
megy.

Click2Open
Nyitás könnyedén: 
az ajtó a fogantyú 
nélküli készülékeknél 
is könnyen nyitható.

FreshTouch 
kezelés
Modern és innovatív: 
a TFT érintőképer-
nyőn minden funk-
ciót és további 
tulajdonságot 
kényelmesen 
kiválaszthat.

SilenceSystem
Alig hallható:
SilenceSystem 
optimalizált hűtőkör-
rel és zajszigetelés-
sel.

A legnagyobb kényelem
A Mielével szebbé teszi életét
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Élvezze az egyedülláló atmoszférát: az innovatív világítási koncepció 
a hűtőszekrény minden egyes részét kellemesen megvilágítja és a 
legjobb fényben tünteti fel élelmiszereit.

FlexiLight
Az új FlexiLight 
LED-es üvegpolc 
megvilágítás nem 
vakít és egyedülálló 
ragyogással világítja 
meg a Miele hűtőké-
szülékek belső terét.

LED-es felső 
világítás
Nem igényel karban-
tartást és energiata-
karékos: hatékony és 
hosszú élettartamú 
LED-ek gondoskod-
nak az optimális 
megvilágításról.

Fagyasztórész- 
megvilágítás
A szebb látványért: 
a világos LED-meg-
világítással bepillan-
tást nyer a 
fagyasztófiókokba.

Világos környezet
Tökéletesen megvilágítva
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Nagyvonalú helykínálat
Több hely az XL belső térrel

A legjobb értékelés
Spórolás környezettudatosan

XL belső tér
A Miele hűtőkészülékek az XL belső térrel jóval több helyet és kényel-
met kínálnak az élelmiszerek tárolásához.

Hely a terjedelmes 
dolgokhoz
A hűtőrész nagyobb 
kihasználható 
mélységének 
köszönhetően a 
nagyobb tárgyakat 
sokkal könnyebben 
elhelyezheti. Akár 
sütőtepsit is betehet.

Nagyobb térfogat a 
terjedelmes 
fagyasztott 
élelmiszerekhez
Érezhetően nagyobb 
térfogat, amit az XL 
belső tér minden 
fiókhoz biztosít a 
fagyasztórészben is. 

Több hely a friss 
élelmiszerekhez
A PerfectFresh és a 
PerfectFresh Pro 
frissentartó fiókjai 
nagyvonalú helykíná-
lattal rendelkeznek: 
az akár 45%-kal 
több hasznos 
űrtartalommal* a 
nagybevásárlás 
dupla élvezet.

A Miele hűtő- és fagyasztószekrények a legjobb energiahatékonyági 
értékeket érik el. A Miele az aktuális hűtőkészülék-programjával 
megmutatja, hogy egy készülék hogyan lehet egyszerre nagyteljesít-
ményű és energiatakarékos. A Miele invesztál a modern technológiák 
folyamatos továbbfejlesztésébe, úgy mint a hűtőkör és a szigetelés 
optimalizálása. Mindezt sikerrel teszi, mert csaknem az összes Miele 
hűtő- és fagyasztókészülék eléri a legjobb A++ vagy A+++ energiaha-
tékonysági osztályt.

* az XL belső térrel nem rendelkező modellekkel szemben
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Dőljön hátra: a minőség és a hosszú élettar-
tam tekintetében nem kötünk kompro-
misszumot, ezért Miele hűtőszekrényében 
100 %-ban megbízhat.

                minőség
Immer besser
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