
Miele ArtLine – az új vonalvezetés 
Egyszerűen tökéletes
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Üdvözöljük a Mielénél

IMMER BESSER – A mi igéretünk

 
Amikor dédapáink megalapították a Miele vállalatot, a siker érdeké-
ben ki kellett emelkedniük a versenytársaik közül. Ez csak kétféle-
képpen lehetséges: vagy jobbak, vagy pedig olcsóbbak vagyunk a 
többieknél. A kettő egyszerre sohasem működik
  
Ők amellett döntöttek, hogy jobbak leszünk a többieknél.
 
Azt, hogy a Miele ezt az igényt az elmúlt 115 évben újra és újra 
teljesíteni tudta, számtalan kitüntetés és teszt győzelem mellett 
szerte a világban a sok millió elégedett ügyfél igazolja.
 
Ez annak köszönhető, hogy az értékek és célok változatlanok, amely 
csak generációk óta családi kézben lévő vállalatban érhető el. Ezért 
a cég működését és stabilitását a rövidtávú tőzsdei érdekek nem 
befolyásolják.
 
Ebben az értelemben a Miele 1899 óta nemcsak az első osztályú 
termékminőség és a német mérnöki precizitás megtestesítője, 
hanem tisztelettel, fair bánásmóddal és partnerséggel fordul a 
kereskedők, a végfelhasználók, a beszállítók, az alkalmazottak felé. 
Az erőforrás kímélő gyártási módszerekkel előállított, gazdaságosan 
működtethető termékeink áram- , víz - és mosószer felhasználása 
kevésbé terhelik pénztárcánkat.* Ezért aki Mielét vásárol, az környe-
zettudatos döntést hoz.
 
Azt, hogy ez így is marad, megígérjük Önöknek - a tulajdonos 
cégvezetés negyedik generációjaként.

Dr. Markus Miele    Dr. Reinhard Zinkann

*  A fenntarthatósági erőfeszítéseinkről részletesebben olvashat a miele.hu weboldalon. 
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IMMER BESSER
Márkaígéretünk

Sok jó érv szól a Miele mellett. 
Íme hat érv ezek közül.
A Miele az 1899-es alapítása óta hű az 
„Immer besser“ márkaígéretéhez. Ez azt 
jelenti, hogy mindent megteszünk azért, 
hogy "Immer besser", azaz "Mindig jobbak" 
legyünk, az összes többi gyártónál, és 
"Immer besser", azaz "Mindig jobbak" 
legyünk annál, mint amilyenek éppen 
vagyunk. Ez a vásárlóink számára azt a 
megnyugtató biztonságot jelenti, hogy a 
Mielével egy jó döntést hoztak - talán egy 
életre szólóan.

A Miele minőség
Már több, mint 100 éve érvényes, hogy a 
Mielében megbízhat. Az iparág egyetlen 
gyártójaként a mosógépeket, a szárítógépe-
ket, a mosogatógépeket és sütőket 20 évre 
teszteljük. Aki egyszer Mielét vásárol, az 
mindig a Miele mellett fog dönteni: ügyfele-
ink az egész világon hűek maradnak hoz-
zánk és továbbajánlják a Mielét. A jövőre 
nézve is megígérhetjük, hogy a minőségben 
és a hosszú élettartamban nem kötünk 
kompromisszumot.

A Miele márka
Számos országban a Miele az ágazat leginkább áhított márkája. Sőt, a hazai német piacon a 
Mielét az összes iparágat figyelembe véve, minden idők legjobb termékmárkájának választot-
ták („best brand ever“). Egy ilyen márka a felhasználóiról is felfed valamit: a Miele vásárlók 
minőségorientáltak, stílusosak és nagy hangsúlyt fektetnek háztartási készülékeiknél a 
designra, a kényelemre és a környezetbarát kialakításra.

A Miele szerviz
A Miele vásárlók kiemelt figyelemben részesülnek. Ezt garantálja a gyors és hatékony 
vevőszolgálatunk, amelyet többször az iparág legjobbjának választottak. Ha egyedi készülék-
bemutatást vagy készüléke professzionális tisztítását szeretné, akkor is szívesen házhoz 
jövünk Önhöz. Mindig kéznél vagyunk. Ezt megígérjük!

A Miele design
A Miele a letisztult formát és az időtálló eleganciát képviseli. Sehol másutt nem talál ilyen 
sokféle formájú és színű beépíthető konyhai készülékeket, amelyek a legkülönbözőbb stílu-
sokhoz és konyhabútor frontokhoz illenek. A készülékdesign a legnagyobb gondossággal 
összehangolt, függetlenül attól, milyen elképzelés alapján rendezi be konyháját. A Miele 
tökéletesen illik Önhöz.

A Miele komfort
Legyen szó klasszikus forgókapcsolóról, érintőgombról vagy nagyfelbontású TFT-kijelzőről, a 
Miele készülékei könnyen kezelhetők. Emellett a konyhában vagy a mosásnál használt, 
kényelmes és megbízható Miele automatikus programokkal a siker garantált… 
 

A Miele technika
A Miele a legjobb eredményeket képviseli minimális energiafogyasztás mellett. A ruhái, a 
padlója, az edényei higiénikus és kímélő ápolásáról valamint a sütés-főzés során a sokszínű 
ízélményről az átgondolt technika gondoskodik a sok innovatív kiviteli jellemzővel, ami csak a 
Mielénél érhető el. Ezt bizonyítja a számos első hely a legnevesebb termékteszteken a világ 
minden táján.
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Szakértők kezében
Miele. Mindenért, ami igazán fontos

Tiszta, egyenes vonalvezetésű design testesíti meg a modern 
életmódot és stílust. Az összetéveszthetetlen esztétika egyaránt 
rabul ejti az építészek és a belsőépítészek fantáziáját. Időtlen eleg-
ancia, ami stílust visz az életterekbe és a konyhát mesterművé 
alakítja. A Miele szakértő, formatervező csapata ezt az elképzelést 
keltette életre a Miele ArtLine-nal, a teljesen síkba helyezkedő, 
beépíthető konyhai készülékek első designer választékával. Az 
innovatív Miele Touch2Open és SoftOpen ajtónyitási technológia 
lehetővé tette a könnyed, előkelő ajtónyitást, a fogantyú nélküli 
kialakítást. 
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Miele ArtLine
Egyszerűen tökéletes

Innovatív technológia, exkluzivitás és időtálló stílus - ez az, ami hajtja 
a Miele formatervezésében és fejlesztésében résztvevő csapatait. A 
legújabb beépíthető konyhai készülék generációjával, a Miele ArtLine 
designer sorozattal egy új szintre emelték a PureLine és a Contour-
Line koncepcióját. A fogantyú nélküli előlapok tiszta eleganciája, ami 
a belsőépítészek álma, önmagában egyedülálló. Fedezze fel az első, 
valóban fogantyú nélküli konyhát. Ez a Miele. Ez a mindig jobban.
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Touch2Open és SoftOpen
Innovációk a fogantyú nélküli design-kialakítás mögött

Az összes Miele ArtLine készülék teljesen sík felülettel rendelkezik, 
hogy ezzel tökéletes összhangba kerüljön a minimalista konyha 
kialakítással. A Miele egyedülálló technológiája a Touch2Open és a 
SoftOpen tette lehetővé az ajtónyitást.

Touch2Open 
egyetlen érintés és az ajtó kinyílik, egyszerűen és könnyedén az 
érzékelőgomb gyengéd megnyomásával. 

SoftOpen 
biztosítja, hogy az ajtó finoman nyíljon ki, mielőtt a végső pozicíóját 
eléri. A kinyílást lelassítja és óvatosan megállítja.
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ÚJ - Nincs fogantyú a láthatáron
Új design a konyhai készülékek széles választékában - tökéletesen illeszkedik az Ön igényeihez 

Miele sütők
felhasználják a belső térben keletkező 
nedvességtartalmat az optimális végered-
mény érdekében, amikor Ön süt vagy a 
klímavezérlés programot választja. (A sütők 
45 cm magas kivitelben is elérhetőek).

Miele mikrohullámú üzemmóddal kombi-
nált sütők
két funkciót használnak egyidejűleg: ha a 
hagyományos hőlégkeverést mikrohullámú 
üzemmóddal kombinálja, akkor akár 30%-
os időmegtakarítást is elérhet.

Miele kombi gőzpárolók
kímélő párolás a jobb ízekért, a tápláló 
ételekért.

Miele Gourmet edénymelegítő fiók
alacsony hőmérsékletű sütéssel. Több van a 
készülékben mint egy egyszerű 
edénymelegítő.

Miele kamrás vákuumozó fiók 
három különböző vákuumozási fokozattal 
az ételt tökéletesen előkészíti a 
szuvid-pároláshoz. 



14 15

M
ie

le
 A

rt
Li

ne

MTouch és DirectSensor
Intuitív érintőképernyős vezérlés

Az innovatív Touch2Open és SoftOpen funkció mellett az összes 
Miele ArtLine készülék M Touch érintőképernyős vezérléssel 
rendelkezik:

M Touch 
A készülékek kezelése gyors és magától értetődő, egyszerűen 
megérintjük a szöveges kijelzőt vagy végighúzzuk rajta az ujjunkat. A 
felhasználói felület könnyed navigálhatósága érdekében néhány 
információ ki van emelve illetve a színük megváltozik.
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ÚJ – Miele ArtLine grafitszürkében
A legújabb színválasztás a konyhájába

A legújabb színtrend a designer konyhákban a grafitszürke. A sötét 
és hideg tónusokkal a tiszta eleganciát árasztja, mely tökéletesen 
beleillik az új, teljesen sík felületű designba. Lágyítja az egyenes 
vonalvezetés keménységét és összetéveszthetetlen hangulatot 
kölcsönöz a konyhának.
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Letisztult és exkluzív
Miele ArtLine briliáns fehérben

A színes konyhákban izgalmas kontrasztot teremt, a fehér kony-
hákba pedig esztétikusan simul bele. Így kapcsolja össze a minima-
lizmust és az exkluzivitást. Könnyedséget sugároz és teret enged az 
izgalmas kombinációknak.
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Időtálló elegancia
Miele ArtLine obszidián feketében

Obszidián fekete
átgondolt esztétikumot közvetít. A készülékfrontot a tiszta üvegfelü-
let uralja, így az egyszerűség és a letisztultság tökéletesre sikerült. A 
fények és árnyékok játéka mélységet és eleganciát kölcsönöz a 
felületnek. 
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Fogantyú nélküli tökéletesség
Miele konyhai készülékek a prémium konyhákban 

Kávéautomaták
A Miele teljesen automata szemes kávé 
rendszerű kávéfőzője mindent tud ami a 
tökéletes kávé készítéséhez kell és kiválóan 
illeszkedik az ArtLine beépíthető készülékek 
sorába.

Hűtő- és fagyasztószekrények
A beépíthető hűtőszekrények hatékony és 
első osztályú tárolást biztosítanak, hogy 
élelmiszetei mindig frissek maradjanak. 
Lenyűgöző modellek közül választhat, 
melyek csak Önre várnak. 

Mindent egy kézből: még hozzá a Miele 
ArtLine designer sorozatból, melyben a pré-
mium konyhai készülékek széleskörű 
termékválasztéka elérhető. Tökéletes 
kialakítás a legapróbb részletekig: a kávéau-
tomatától a főzőlapig.

Mosogatógépek
Egy egyszerű kopogtatás elég, hogy a 
Knock2Open rendszerrel ellátott teljesen 
integrálható mosogatógépeink ajtaja 
kinyíljon. 

Páraelszívók
A páraelszívóink széles választéka kínálko-
zik a teljesen harmónikus és tökletesen 
integrált konyha kialakításához.

Főzőlapok
Az elektromos és indukciós főzőlapok 
termékválasztékában is talál teljesen síkba-
építhető, érintőkijelzős vezérléssel ellátott 
készüléket, mely tökéletesen illeszkedik a 
minimalista stílushoz.
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Sütők

Típus-/Modell megnevezés H 6800 BPX H 6860 BPX
Kivitel
Beépíthető sütő – •
Design
ArtLine/PureLine/ContourLine •/–/– •/–/–
Kijelző M Touch/– M Touch/–
Fogantyú nélküli/Süllyeszthető gombok •/– •/–
Élvezeti értéket növelő termékjellemzők
Pontos hőmérséklet-szabályozás 30 – 300°C 30 – 300°C
Kábel nélküli húsmaghőmérő tű/húsmaghőmérő tű •/– •/–
Crisp function • •
Üzemmódok
Hőlégkeverés plusz/intenzív sütés/barnító sütés/felolvasztás •/•/•/• •/•/•/•
Felső/alsó sütés/alsó sütés/felső sütés •/•/• •/•/•
Nagy grill/kis grill/légkeveréses grill •/•/• •/•/•
Klímavezérlés • •
Automatikus programok Több, mint 100 Több, mint 100
Országspecifikus automatikus program – –
Ételkészítés alacsony hőmérsékleten • •
Sütőautomatika • •
Kezelési kényelem
Touch2Open • •
Programozható idejű gőzlöket • •
Pontos idő kijelzése/dátum kijelzése •/• •/•
Tojásfőző óra/pontos idő eltárolása órában •/200 •/200
Start-Stop programozás/kikapcsoló automatika •/• •/•
Tényleges hőmérséklet kijelzése/javasolt hőmérséklet •/• •/•
Saját programok/Egyéni beállítások 20/• 20/•
Készülékajtó
SoftOpen • •
CleanGlass ajtó/ajtóérintkező kapcsoló •/• •/•
Sütőtér
Sütőtér térfogata l-ben 49 76
Sütési szintek száma/sütési szintek jelölése 3/• 5/•
Halogénlámpák száma egy három
Ápolási kényelem
Nemesacél készülékfront CleanSteel felülettel* – –
Sütőtér PerfectClean bevonattal és katalitikus hátfallal – –
Pirolízises öntisztítás • •
Fűtött/nem fűtött katalizátor •/– •/–
Lehajtható/süllyeszthető grill fűtőtest •/– •/–
Hatékonyság és fenntarthatóság
Energiahatékonysági osztály A+ A+
Maradékhő-kihasználás/gyors felfűtés •/• •/•
Biztonság
Készülék-hűtőrendszer hűtött előlappal • •
Biztonsági kikapcsolás/üzembe helyezési zár •/• •/•
Műszaki adatok
Fülkemagasság mm-ben (SZ x MA x MÉ) 560 – 568 x 450 – 452 x 550 560 – 568 x 593 – 595 x 550
Fogyasztási érték kW-ban/feszültség V-ban/biztosíték A-ban 3,3/230/16 3,7/230/16
Tartozékok
Sütőtepsi/univerzális tepsi PerfectClean bevonattal 1/1 1/1
Sütőrostély bevonat nélkül/bevonattal/pirolízisre alkalmas –/–/1 –/–/1
FlexiClip teljesen kihúzható sín PerfectClean bevonat nélkül/
bevonattal/pirolízisre alkalmas –/–/• –/–/•
Felfogó rács PerfectClean bevonat nélkül/bevonattal/pirolízisre alkalmas –/–/• –/–/•
Javasolt áfás fogyasztói ár*
briliáns fehér 1 059 900,– 1 059 900,–
obszídián fekete 1 059 900,– 1 059 900,–
grafitszürke 1 059 900,– 1 059 900,–

 * Az árak forintban értendők.

Sütők

Típus-/Modell megnevezés H 6800 BMX
Kivitel
Beépíthető sütő mikrohullámú üzemmóddal •
Design
ArtLine/PureLine/ContourLine •/–/–
Kijelző M Touch/–
Fogantyú nélküli/Süllyeszthető gombok •/–
Élvezeti értéket növelő termékjellemzők
Elektronikusan vezérelt mikrohullám-teljesítmény •

Teljesítményfokozat W-ban
80/150/300/450/600/850/ 
1000 W

Húsmaghőmérő tű •
Üzemmódok
Hőlégkeverés plusz/intenzív sütés/barnító sütés/felolvasztás •/•/•/•
Felső/alsó sütés/alsó sütés/felső sütés •/•/–
Grill/légkeveréses grill •/•
Automatikus programok Több, mint 100
Országspecifikus automatikus program –
Sütőautomatika •
Ételkészítés alacsony hőmérsékleten •
Mikrohullám •
Mikrohullámú sütő sütőautomatikával/mikrohullámú sütő grill funkcióval •/•
Mikrohullámú sütő hőlégkeverés plusz funkcióval/mikrohullámú sütő 
légkeveréses grill funkcióval •/•
Speciális felhasználások •
Kezelési kényelem
Touch2Open •
Popcorn funkció •
Pontos idő kijelzése/dátum kijelzése •/•
Tojásfőző óra/pontos idő eltárolása órában •/200
Start-Stop programozás/kikapcsoló automatika •/•
Tényleges hőmérséklet kijelzése/javasolt hőmérséklet •/•
Javasolt mikrohullám-teljesítmény minden üzemmódhoz •
Gyors mikrohullám •
Saját programok/Egyéni beállítások 20/igen
Készülékajtó
SoftOpen •
CleanGlass ajtó/ajtóérintkező kapcsoló •/•
Sütőtér
Sütőtér térfogata l-ben 43
Halogénlámpák száma egy
Ápolási kényelem
Nemesacél készülékfront CleanSteel felülettel* –
Nemesacél sütőtér strukturált felülettel •
Lehajtható grill fűtőtest •
Hatékonyság és fenntarthatóság
Maradékhő-kihasználás/gyors felfűtés •/•
Biztonság
Készülék-hűtőrendszer hűtött előlappal •
Biztonsági kikapcsolás/üzembe helyezési zár •/•
Műszaki adatok
Fülkemagasság mm-ben (SZ x MA x MÉ) 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Fogyasztási érték kW-ban/feszültség V-ban/biztosíték A-ban 3,3/230/16
Szállított tartozék
Sütőrostély PerfectClean bevonattal/üvegtál 1/2
Javasolt áfás fogyasztói ár*
briliáns fehér 899 900,–
obszídián fekete 899 900,–
grafitszürke 899 900,–

 * Az árak forintban értendők.
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Kombi gőzpárolók

Típus-/Modell megnevezés DGC 6800 X DGC 6860 X
Kivitel
Gőzpároló sütőfunkcióval • •
Design
ArtLine/PureLine/ContourLine •/–/– •/–/–
Kijelző/Fogantyú nélküli/Süllyeszthető gombok M Touch/•/– M Touch/•/–
Élvezeti értéket növelő termékjellemzők
Elektronikus hőmérséklet-szabályozás sütő üzemmódban (°C) 30 – 225 30 – 225
Elektronikus hőmérséklet-szabályozás gőzpároló üzemmódban (°C) 40 – 100 40 – 100
Klímaszenzor/menüpárolás az ízek keveredése nélkül •/• •/•
Kábel nélküli húsmaghőmérő tű/húsmaghőmérő tű •/– •/–
Üzemmódok
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren •/•/• •/•/•
Heißluft plus/Automatikprogramme •/több, mint 200 •/több, mint 200
Felső/alsó sütés/felső sütés/alsó sütés •/•/• •/•/•
Nagy grill/kis grill/légkeveréses grill •/•/• •/•/•
Kezelési kényelem
Touch2Open/Motorische Liftblende •/• •/•
Automatikus menüpárolás gőzzel • •
Pontos idő kijelzése/dátum kijelzése/tojásfőző óra •/•/• •/•/•
Start-Stop programozás • •
Tényleges hőmérséklet kijelzése/javasolt hőmérséklet •/• •/•
Saját programok/Egyéni beállítások 20/• 20/•
Készülékajtó
CleanGlass Tür/Durchsichttür/SoftOpen •/•/• •/•/•
Sütőtér
XL sütőtér/XXL sütőtér •/– –/•
Sütőtér térfogata l-ben 48 68
Kivehető felfogó rács PerfectClean bevonattal • •
Halogénlámpák száma kettő kettő
Ápolási kényelem
Nemesacél készülékfront CleanSteel felülettel* – –
Nemesacél sütőtér PerfectClean bevonattal/strukturált felülettel •/• •/•
Külső gőzfejlesztő • •
Áztatás/öblítés/szárítás ápolási programok •/•/• •/•/•
Gőztechnológia és vízellátás
MultiSteam/MonoSteam •/– •/–
Víztartály gőzfejlesztővel/frissvíztartály –/• –/•
Kondenzátumtartály a motorosan nyíló panel mögött • •
Frissvízbekötés/szennyvízbekötés –/– –/–
Hatékonyság és fenntarthatóság
Világítás energiatakarékos üzemmódba kapcsolása/gyors felfűtés •/• •/•
Biztonság
Készülék-hűtőrendszer és hűtött előlap • •
Biztonsági kikapcsolás/üzembe helyezési zár •/• •/•
Műszaki adatok
Fülkemagasság mm-ben (SZ x MA x MÉ) 560 – 568 x 450 – 452 x 555 560 – 568 x 593 – 595 x 555
Fogyasztás kW-ban/feszültség V-ban/biztosíték A-ban/fázisszám 3,4/230/16/1 3,5/230/16/1
Tartozékok
FlexiClip teljesen kihúzható sín PerfectClean bevonattal • •
Univerzális tepsi PerfectClean bevonattal/kombi rács PerfectClean 
bevonattal 1/1 1/1
Perforált/perforálatlan nemesacél párolóedény 2/1 2/1
Nemesacél sütőtepsi/tűzhelyrács –/– –/–
Javasolt áfás fogyasztói ár*
briliáns fehér 1 259 900,– 1 579 900,–
obszídián fekete 1 259 900,– 1 579 900,–
grafitszürke 1 259 900,– 1 579 900,–

 * Az árak forintban értendők.

Vákuumozó fiók

Típus-/Modell megnevezése EVS 6214
Kivitel
Edénymelegítő fiók –
Gourmet edénymelegítő fiók –
Tartozékfiók –
Beépíthető vákuumozó fiók •
Design
ArtLine/PureLine/ContourLine •/•/–
Üveg panel érintőgombokkal •
Kezelőléc szöveges felirattal/piktogrammal –/•
Fogantyú nélkül •
Élvezeti értéket növelő termékjellemzők
Sous-vide ételkészítésre előkészítve •
Az élelmiszerek hosszabb eltarthatósága •
Az élelmiszerek marinírozása •
Sokféle felhasználási mód
Élelmiszerek vákuumozása •
Élelmiszerek marinírozása •
Élelmiszerek adagolása •
Tartály vákuumozása •
Eredeti csomagolás visszazárása •
Verschließen von Gläsern •
Vakuumieren von Flüssigkeiten •
Kezelési kényelem
Teljesen kihúzható sín az egyszerű be- és kirakodáshoz •
Push-to-Open mechanizmus •
Önbehúzó csillapítással –
Vákuumerősség fokozatokban 1 – 3
Vákuumerősség kijelzése LED-en •
Fóliahegesztés időtartama fokozatokban 1 – 3
Fóliahegesztés időtartamának kijelzése LED-en •
Stop funkció •
Maximális tasakméret mm-ben 250 x 350
Vákuumkamra befogadóképessége l-ben 8,0
Vákuumtechnika
Nemesacél vákuumkamra •
Szivattyú szívóteljesítménye m³/h-ban 4
Ápolási kényelem
Nemesacél készülékfront CleanSteel felülettel* –
Felületbe simuló érintőkijelző •
Figyelmeztetés a vákuumszivattyú víztelenítésére •
Cserélhető hegesztőkar •
Biztonság
Biztonsági kikapcsolás •
Műszaki adatok
Készülék méretei mm-ben (SZ x MA x MÉ) 595 x 140 x 570
Hasznos belső magasság mm-ben 80
Fogyasztási érték kW-ban/feszültség V-ban/biztosíték A-ban 0,3/230/10
Elektromos vezeték hossza m-ben 1,8
Szállított tartozék
Adapter külső edény vákuumozásához 1
Szakácskönyv – Sous-vide főzés/Szakácskönyv igénylő kártya 
Sous-vide főzéshez –/–
Csatlakozó kábel dugóval 1
Vákuumozó tasak igen
Javasolt áfás fogyasztói ár*
grafitszürke 679 900,–
brilians feher 679 900,–
obszidian fekete 679 900,–

 * Az árak forintban értendők.
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Edénymelegítő fiók

Típus-/Modell megnevezése ESW 6214 ESW 6229 X
Kivitel
Edénymelegítő fiók – –
Gourmet edénymelegítő fiók • •
Tartozékfiók – –
Beépíthető vákuumozó fiók – –
Design
ArtLine/PureLine/ContourLine •/•/• •/•/–
Üveg panel érintőgombokkal • •
Kezelőléc szöveges felirattal/piktogrammal –/• –/•
Fogantyú nélkül • •
Élvezeti értéket növelő termékjellemzők
Edények előmelegítése • •
Ételek melegen tartása a menü felszolgálásához • •
Tökéletesen elkészített étel alacsony hőmérsékleten • •
Pontos hőmérséklet-szabályozás 30 °C-tól 50 °C-ig – –
Fokozatmentes hőmérséklet-beállítás – –
Pontos elektronikus hőmérséklet-szabályozás 40 és 85 °C között • •
Üzemmódok
Csésze melegítése • •
Tányér melegítése • •
Ételek melegen tartása • •
Ételkészítés alacsony hőmérsékleten • •
Kezelési kényelem
Teljesen kihúzható sín az egyszerű be- és kirakodáshoz • •
Push-to-Open mechanizmus • •
Önbehúzó csillapítással – –
Stop programozás/időzítő funkció • •
Befogadóképesség teríték 6 személy számára teríték 12 személy számára
Összekötési lehetőség kávéautomatával • •
Ápolási kényelem
Nemesacél készülékfront CleanSteel felülettel* – –
Felületbe simuló érintőkijelző • •
Biztonság
Hűtés elöl • •
Csúszásgátló betét • •
Biztonsági kikapcsolás • •
Műszaki adatok
Készülék méretei mm-ben (SZ x MA x MÉ) 595 x 141 x 570 595 x 289 x 570
Hasznos belső magasság mm-ben 80 230
Fogyasztási érték kW-ban/feszültség V-ban/biztosíték A-ban 0,7/230/10 0,7/230/10
Elektromos vezeték hossza m-ben 2,0 2,0
Tartozékok
Csúszásgátló betét 1 1
Szakácskönyv alacsony hőmérsékleten történő ételkészítéshez – –
Szakácskönyv igénylő kártya – ételkészítés alacsony hőmérsékleten – –
Rács a rakodófelület növelésére – 1
Javasolt áfás fogyasztói ár*
grafitszürke 299 900,– 319 900,–
briliáns fehér 299 900,– 319 900,–
obszídián fekete 299 900,– 319 900,–

 * Az árak forintban értendők.

Kávéautomata

Típus-/Modell megnevezése CVA 6805
Kivitel
Szabadon álló, szemes kávé rendszerű kávéautomata –
Beépíthető, szemes kávé rendszerű kávéautomata •
Beépíthető kávéautomata nespresso rendszerrel –
Design
PureLine/ContourLine •/–
Kijelző M Touch
Italspecialitások
Presszókávé/kávé/hosszú kávé/ristretto/long black •/•/•/–/–
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait •/•/–/–
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano •/–/–/–
Forró víz/forró tej/tejhab •/•/•
Zöld/fekete/gyógy-/gyümölcstea –/–/–/–
Élvezeti értéket növelő termékjellemzők
OneTouch/OneTouch for Two elkészítés •/•
Aromakímélő őrlőmű •
Két kávéfajta lehetséges por formájában •
Programozható felhasználói profil 11
Beállítható őrlési fokozat/programozható őrlési mennyiség •/•
Programozható vízmennyiség/vízhőmérséklet •/•
Programozható előforrázás/tejmennyiség/tejhabmennyiség •/•/•
Kávéskanna-/teáskanna-funkció •/–
Kezelési kényelem
Egyéni nyelvbeállítás/pontos idő kijelzése/dátum kijelzése •/•/•
CupSensor •
Fokozatmentesen állítható magasságú italkifolyó cm-ben 8,3 – 16,5
BrilliantLight/ComfortDoor/rejtett fogantyú •/•/•
Kivehető kávétartály/nespresso kapszulatartály •/–
Szemeskávétartály befogadóképessége g-ban 500
Kapszulatartály befogadóképessége darabban –
Zacctartály befogadóképessége darabban 15
Víztartály befogadóképessége l-ben 2,3
Programozható bekapcsolási idő/programozható kikapcsolási idő •/•
Programozható készenléti idő/pontos idő eltárolása órában •/200
Beépíthető edénymelegítő opcionális csatlakoztatása •
Professzionális üzemmód/DoubleShot/hálózati vízcsatlakozás –/–/•
Ápolási kényelem
Kényelmes tisztítóprogramok/ComfortClean •/•
AutoDescale funkció –
A tejvezeték automatikus öblítése a víztartályból •
Levehető tejvezeték/forrázóegység •/•
Hatékonyság és fenntarthatóság
Bekapcsolható energiatakarékos Eco mód •
Biztonság
Üzembe helyezési zár •
Műszaki adatok
Fülkemagasság mm-ben (SZ x MA x MÉ) 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Mélység nyitott ajtónál cm-ben 106,0
Fogyasztási érték kW-ban 3,5
Feszültség V-ban/biztosíték A-ban 220 – 240/16
Vízbefolyó tömlő/elektromos vezeték hossza m-ben 1,5/2,0
Szállított tartozék
Tejtartály - üveg/-nemesacél-termo •/–
Vízkőmentesítő szer/tisztítótabletták/Illy kávé •/•/–
Vízkőmentesítő patron –
Javasolt áfás fogyasztói ár*
grafitszürke 1 139 900,–
briliáns fehér 1 129 900,–
obszidian fekete 1 129 900,–

 * Az árak forintban értendők.
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Kombi gőzpárolók

DGC 6800 X, 48 literes belső tér

*Készülékek üveg előlappal 
**Készülékek fém előlappal

Beépítési vázlatok
Miele ArtLine készülékek

Sütők, 
Kompakt sütők, 

Mikrohullámú üzemmóddal 
kombinált kompakt sütők

H 6000 BPX, 49 literes belső tér

*Készülékek üveg előlappal 
**Készülékek fém előlappal

H 6000 BPX, 49 literes belső tér

*Készülékek üveg előlappal 
**Készülékek fém előlappal

H 6000 BMX, 43 literes belső tér

*Készülékek üveg előlappal 
**Készülékek fém előlappal

H 6000 BMX, 43 literes belső tér

*Készülékek üveg előlappal 
**Készülékek fém előlappal

H 6000 BPX, 76 literes belső tér

*Készülékek üveg előlappal 
**Készülékek fém előlappal

H 6000 BPX, 76 literes belső tér

*Készülékek üveg előlappal 
**Készülékek fém előlappal

DGC 6860 X, 68 literes belső tér

*Készülékek üveg előlappal 
**Készülékek fém előlappal

DGC 6800 X, 48 literes belső tér

*Készülékek üveg előlappal 
**Készülékek fém előlappal

DGC 6860 X, 68 literes belső tér

*Készülékek üveg előlappal 
**Készülékek fém előlappal

Gourmet- 
edénymelegítő fiókok,

Kamrás vákuumozó fiók

EWS 6214

*Készülékek üveg előlappal 
**Készülékek fém előlappal

EWS 6229 X

*Készülékek üveg előlappal 
**Készülékek fém előlappal

EVS 6214

*Készülékek üveg előlappal 
**Készülékek fém előlappal

Kávéautomaták

CVA 6805

Hidegvíz csatlakozás 3/4''
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