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Miele Inspirience Centre

Miele Campus 
De Miele Campus is een verzameling van 
gebouwen waarbinnen de diverse bedrijfs-
onderdelen van Miele Nederland B. V. hun 
plaats hebben. In de nieuwbouw zijn onder 
andere het Miele Inspirience Centre, het 
Miele Culinary Institute en twee VitaSteam-
stoomtheaters ondergebracht. 

Inspiratie, demonstratie en innovatie 
Op ruim 3.000 vierkante meter worden 
producten of liever gezegd productmogelijk-
heden, zoals wassen en koken, op een 
uitzonderlijke manier gepresenteerd. 
Bezoekers krijgen geen standaard presen-
tatie van het assortiment voorgeschoteld, 
maar een beleving van de verschillende 
productwerelden. Zo wordt u persoonlijk 
ontvangen, kunt u een kopje koffie drinken 
in de loungehoek, naar hartelust winkelen in 
de breed gesorteerde Miele Shop en genie-
ten van de gerechten in ons comfortabele 
restaurant. Het Miele Inspirience Centre is 
bedoeld om u te inspireren en te informeren 
over Miele en haar producten. Alle appara-
ten in het Miele Inspirience Centre zijn – 
aangesloten en wel – tentoongesteld binnen 
de afzonderlijke productwerelden en 
vormen een duidelijke afspiegeling van het 
assortiment. Dus heeft u plannen in het 
huishouden? Bent u op zoek naar nieuwe 
apparatuur? Wilt u meer genieten van uw 
huidige Miele-apparaten? Of bent u 
nieuwsgierig naar de laatste ontwikkelingen 
in het ’thuisleven’? Kom dan naar het Miele 
Inspirience Centre in Vianen. Wij verwelko-
men u graag met een versgezet kopje koffie. 

Advies op maat 
In het Miele Inspirience Centre kunt u met 
één van onze adviseurs - op de dag en tijd 
dat het u uitkomt - een afspraak maken. 
Bent u een nieuwe of bestaande keuken 
aan het inrichten? Dan kunt u van onze 
adviseurs niet alleen advies op maat krijgen 
over inbouwapparaten, maar ook inspira-
tie opdoen over de complete inrichting en 
het design van uw keuken. Ook voor 
specifieke apparaten kunt u een afspraak 
maken. U kunt zowel telefonisch als op 
www.miele.nl een afspraak inplannen.
 
Miele Inspirience Centre  
De Limiet 2  
4131 NR VIANEN 
Telefoon: (0347) 37 89 11 
 
Openingstijden:  
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur  
dinsdag van 09.00 tot 21.00 uur  
zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur
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VitaSteam-stoomtheaters

Kosteloze kookdemonstraties
Bent u zich aan het oriënteren op nieuwe 
keukenapparatuur? Wilt u advies over welk 
apparaat het beste bij uw wensen past? 
Dan kunt u kosteloos deelnemen aan één 
van de kookdemonstraties in de VitaSteam-
stoomtheaters.Tijdens de kookdemonstra-
ties krijgt u op een groot presentatiescherm 
productinformatie over de inrichting van uw 
keuken. Vele inbouwapparaten zullen aan 
de orde komen zoals: (combi-)stoomovens, 
ovens, combimagnetrons, kookplaten en 
Combiset-elementen. U krijgt hier, afhanke-
lijk van uw gezinssamenstelling, budget en 
interesse in koken, advies op maat. Na deze 
presentatie krijgt u een proeverij van kleine 
hapjes en mag u ook zelf proberen hoe de 
nieuwste (combi-)stoomovens, ovens, 
combimagnetrons en Combiset-elementen 
werken en hun bedieningsgemak ervaren. 
De demonstratie zal ongeveer drie uur 
duren.

Voor wie?
Deze demonstraties zijn bedoeld voor 
 iedereen die overweegt nieuwe inbouwap-
paraten aan te schaffen en ’aan den lijve’ wil 
ondervinden hoe deze apparaten het ’leven 
thuis’  kunnen veraangenamen.
 
Door wie?
De demonstraties worden geleid door 
 ervaren demonstrateurs, die u niet alleen 
kunnen informeren over de technische 
 aspecten van de apparaten, maar u ook 
wegwijs maken in ’het paradijs’ van de vele 
mogelijkheden die het apparaat te bieden 
heeft. Bovendien krijgt u vele tips & trucs. Er 
is tijd en ruimte voor individuele  aandacht 
als u dat wenst en u kunt met  elke kook- of 
apparatenvraag bij onze  demonstrateurs 
terecht.
 
 

Meer informatie en aanmelden:
Kijk op www.miele.nl voor data en tijden  
van de demonstraties, kosteloos door  
Miele aangeboden.
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Miele Culinary Institute

Het Miele Culinary Institute is een uitge-
breide kookstudio in Vianen waar u onder 
leiding van professionele koks kunt deel-
nemen aan allerlei culinaire workshops. Zo 
ervaart u op wel heel speciale wijze de 
inbouwapparaten van Miele.
 
 
 

Workshop Koken met Miele 
Wilt u leren hoe u uw Miele-apparatuur 
optimaal kunt gebruiken, dan zijn de 
workshops Koken met Miele echt iets voor 
u. Aan de hand van gemakkelijk te bereiden 
recepten gaat u zelf aan de slag onder 
begeleiding van onze koks en zult u ervaren 
hoe eenvoudig het is om een gezonde 
maaltijd op tafel te zetten. Gedurende de 
vier uur durende workshops Koken met 
Miele leert u maximaal gebruik te maken 
van uw apparaat. We onderscheiden de 
volgende drie workshops: Oven en 
combimagnetron, Stoomoven en Combi-
stoomoven.
 
 
 
 
 

Voor wie?
Koken met Miele is bedoeld voor prille 
bezitters van een Miele-inbouwapparaat.  
U werkt in twee teams van vier personen 
aan een groot kookeiland. Plezier, gezellig-
heid en veel tips & trucs leren, staan voorop.
 
 
Door wie?
Elke workshop wordt geleid door professio-
nals. Mensen die niet alleen vol verve het 
onderwerp van de workshop presenteren, 
maar u ook veel kunnen leren over kook-
technieken en bereidwijzen. Er is tijd en 
ruimte voor individuele aandacht en u kunt 
met elke kook- of apparatenvraag bij onze 
specialisten terecht.

Meer informatie en aanmelden
Meer weten over de kookworkshops? Of wilt 
u zich inschrijven voor een workshop?
Kijk dan op www.miele.nl voor informatie 
over data, tarieven, bijzonderheden en 
extra’s. 

fc + foliedruk

3 pms-en + foliedruk

fc
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Culinaire workshops
Naast de workshops Koken met Miele 
organiseert het Miele Culinary Institute ook 
vele verschillende culinaire workshops. 
Deze workshops worden bezocht door een 
gevarieerd publiek met één overeenkomst: 
passie voor koken, proeven en eten be-
leven. Er wordt minder nadruk gelegd op de 
apparaten. U hoeft dan ook niet over Miele-
apparatuur te beschikken om deel te 
nemen.  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor wie?  
De kookworkshops zijn voor volwassenen 
van alle leeftijden. U kunt zich individu-
eel opgeven, met een vriend(in), familielid, 
uw kookclub of collega's. U werkt in twee 
teams van vier personen aan een groot 
eiland. Plezier, gezelligheid en veel tips & 
trucs leren, staan voorop.  
 
Door wie?  
Elke workshop wordt geleid door professio-
nals. Mensen die niet alleen vol verve het 
onderwerp van een workshop presenteren, 
maar u ook veel kunnen leren over kook-
technieken en bereidingswijzen. Er is tijd en 
ruimte voor individuele aandacht en u kunt 
met elke kook- of apparatenvraag bij onze 
specialisten terecht.  
 
 
 

Inspirerende workshops
De workshops zijn ingedeeld in thema's. 
Binnen de thema´s worden regelmatig 
nieuwe workshops aangeboden om u te 
blijven inspireren. Wat dacht u van de 
thema's: De verrassende Oosterse keuken, 
Zoet en Hartig, De smaken van het seizoen, 
Feestelijk genieten en Haute Cuisine? 

Meer informatie en aanmelden 
Kijk voor het meest actuele aanbod 
workshops, cursusdata en aanmeldings-
mogelijkheden op www.miele.nl  
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Miele Shop

Bij Miele willen we u uitsluitend de beste 
producten en de beste service bieden. Zo 
hebben we de Miele Shop in het Miele 
Inspirience Centre in Vianen, maar ook de 
Miele Shop op internet waar u moeiteloos 
alle artikelen kunt kopen uit de Miele 
Collection die er voor zorgen dat uw 
Miele-apparaat optimaal blijft presteren. 
Naast de Miele Collection heeft Miele ook 
een Miele Selection. Denk hierbij aan 
serviezen van Villeroy & Boch of illy-koffie-
bonen. In de Miele Shop krijgt u een 
compleet overzicht van alle accessoires, 
toebehoren, reinigings- en onderhoudspro-
ducten, zoals stof cassettes, uitblaasfilters 
en ontkalkings- en reinigingstabletten.  
 
Accessoires
Miele-apparaten worden zeer compleet  
geleverd. Naast de vele standaard acces-
soires biedt Miele echter een grote reeks 
aan extra, praktische accessoires, die apart 
zijn aan te schaffen. Zo kunt u bijvoorbeeld 
kiezen voor extra stoompannen voor uw 
stoomoven. Al deze accessoires én alles 
wat u daarover moet weten vindt u in de 
Miele Shop.
 
Raadpleeg ook voor het toepassen van het 
juiste onderhouds- en reinigingsinterval 
www.miele.nl.

Onderhoud
Miele-apparaten staan bekend om hun 
duurzaamheid. Naast innovatieve techniek 
dragen regelmatige reiniging en onderhoud 
daar ook aan bij. Tenminste, als u de 
originele reinigings- en onderhoudsmidde-
len van Miele gebruikt. Zo reinigt u roestvrij-
stalen onderdelen grondig en veilig met de 
RVS-reiniger van Miele, voorkomt u 
kalkaanslag in uw stoomoven of koffie-  
automaat met de speciale Miele-ontkal-
kingstabletten en ziet uw oven er weer als 
nieuw uit met de Miele-ovenreiniger. 
Bovendien zijn er krachtige reinigingstablet-
ten, reinigingspoeder, glansspoelmiddel en 
regenereerzout voor uw afwasautomaat 
verkrijgbaar. Kortom, alles wat u nodig hebt 
om uw Miele-apparaat te onderhouden en 
te reinigen vindt u in de Miele Shop. 
 
Snel en eenvoudig bestellen via  
www.miele.nl
Het gebruik van uw Miele-apparaat in 
combinatie met originele Miele-accessoires 
staat garant voor een optimaal resultaat. 
Bovendien zorgen regelmatige reiniging en 
onderhoud voor een goed functioneren van 
uw apparaat. Het is dan ook noodzakelijk dit 
periodiek te doen. Wij wijzen u erop dat het 
gebruik van niet-originele accessoires en 
toebehoren ernstige schade aan het 
apparaat tot gevolg kan hebben. 
 
 
 

Accessoires, reinigings- en onderhoudspro-
ducten van Miele bestellen is heel eenvou-
dig. In vijf stappen doet u uw bestelling, die 
vervolgens snel wordt thuisbezorgd. 
 
 
 
 
 
Mijn Miele is een speciale service van Miele 
op haar website. Met Mijn Miele heeft u de 
mogelijkheid de door u aangeschafte 
Miele-apparaten te registreren. U krijgt dan 
direct toegang tot de informatie die voor uw 
apparaat van toepassing is. Zo heeft u de 
gebruiksaanwijzingen van uw Miele-
apparaten bij de hand, alsmede een 
overzicht van alle accessoires die voor uw 
Miele-apparaat beschikbaar zijn. Bovendien 
kunt u op www.miele.nl recepten zoeken 
voor een heerlijk diner en deze bewaren in 
Mijn Miele. En vanzelfsprekend houden we 
u op de hoogte van alle noviteiten en 
ontwikkelingen binnen Miele.

Bezoek de Miele Shop op
www.miele.nl voor het bestellen 
van accessoires, toebehoren, 
onderhouds- en reinigings-
middelen van Miele.
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De beste kwaliteit  
Sinds de oprichting van de Miele-organisa-
tie - ruim 100 jaar geleden - is onze filosofie 
‘er is geen betere’. Ons onophoudelijke 
streven naar de beste kwaliteit en het 
hoogste gebruikscomfort heeft ertoe geleid 
dat Miele-apparaten een bijzonder lange 
levensduur kennen. Maar voor elk elektrisch 
c.q. mechanisch huishoudelijk apparaat 
geldt dat er storingen kunnen optreden. 
Zelfs bij Miele-apparaten. 
 
Geen servicekosten 
Profiteer daarom nu van het unieke Miele-  
Service-Certificaat. Een servicecontract 
waarmee u - gedurende vijf of tien jaar - 
geen rekening meer hoeft te houden met 
onvoorziene servicekosten en dat meer 
omvat dan uw fabrieksgarantie of wettelijke 
garantie. Met het Miele-Service-
Certificaat zijn deze onvoorziene kosten 
volledig budgetteerbaar. Vanzelfsprekend is 
gedurende de wettelijke garantietermijn de 
volledige Miele-garantie van kracht.  

Miele-Service-Certificaat
nóg meer zekerheid!

Wat�kost�het�Miele-Service-Certificaat?�
De eenmalige kosten van een Miele- 
Service-Certificaat vindt u op www.miele.nl. 
Vanwege de verschillen in gebruikskarakter 
en technische structuur zijn de Miele-appa-
raten verdeeld in twee categorieën. Tegen 
betaling van een eenmalige bijdrage wordt 
de houder van het certificaat, gedurende 
een termijn van vijf dan wel tien jaar, 
inclusief de garantietermijn na aankoop-
datum, geen reparatiekosten in rekening 
gebracht als gevolg van storingen. Voor een 
overzicht van de meest actuele tarieven en 
voorwaarden van een Miele-Service-
Certificaat verwijzen wij u graag naar 
www.miele.nl. U kunt daar bovendien direct 
een servicecontract afsluiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snel en vakkundig
Eventuele reparaties of het verhelpen van  
storingen worden in de overeengekomen  
periode van vijf of tien jaar snel en vak-
kundig uitgevoerd door de serviceorgani-
satie van Miele Nederland of een door Miele 
geautoriseerde dealer. Alle kosten voor 
arbeidsloon, onderdelen en voorrijkosten 
komen gedurende de contractperiode voor 
rekening van Miele Nederland. 
Uiteraard met inachtneming van de 
bijbehorende contractvoorwaarden. Op 
www.miele.nl vindt u de contractvoorwaar-
den en de tarieven.
 
Voor meer informatie kunt u contact  
opnemen met:
Miele Nederland B.V.
Afdeling Klantcontacten
De Limiet 2
4131 NR  VIANEN
(0347) 37 88 88
 
Ook op www.miele.nl vindt u informatie 
over het Miele-Service-Certificaat. U kunt 
daar bovendien direct een servicecontract 
afsluiten.
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Voor meer informatie over ExclusiveCare, 
de tarieven én voor het maken van een 
afspraak kunt u contact opnemen met één 
van onze medewerkers. Zij zijn op werk-
dagen van 08.00 - 17.00 uur bereikbaar 
via telefoonnummer (0347) 37 88 88 of 
via het e-mailadres info@miele.nl.

Regelmatige reiniging en onderhoud 
Elke Miele staat bekend om z’n bijzondere 
techniek en lange levensduur. Daarbij gaan 
wij er echter wel vanuit dat uw Miele goed 
onderhouden en gereinigd wordt met de 
aanbevolen middelen. Regelmatige 
reiniging en onderhoud zorgen immers voor 
een goed functioneren van uw apparaat. 
Om nog meer verzekerd te zijn van een 
langdurig en probleemloos gebruik van uw 
apparatuur adviseren wij u een afspraak te 
maken voor een professionele reiniging en 
controle van uw apparatuur: ExclusiveCare. 
 
Preventief onderhoud  
ExclusiveCare houdt in dat uw Miele-appa-
raten door een vakkundige Miele-service-
technicus professioneel worden gereinigd. 
Bovendien controleert de technicus met een 
door Miele ontwikkeld diagnosesysteem uw 
Miele-apparaat en zorgt ervoor dat de 
software van het apparaat up-to-date is.  

Wilt u zo lang mogelijk plezier aan uw Miele-apparaat beleven? En wilt u ervan verzekerd zijn 
dat uw apparaat goed blijft functioneren? Maak dan gebruik van onze speciale service 
ExclusiveCare. Een bijzondere dienstverlening, waarbij een deskundige Miele-
servicetechnicus bij u langskomt voor preventief onderhoud aan uw Miele-apparaat.  

Ook krijgt u advies over de reiniging en het 
gebruik van het apparaat. Na uitvoering van 
ExclusiveCare verleent Miele één jaar 
garantie op het desbetreffende apparaat. 
 
Zekerheid  
Voor extra zekerheid van het functioneren 
van uw apparatuur komt een vakkundige 
Miele-servicetechnicus bij u langs om alles 
te controleren. Met behulp van een checklist 
worden de losse onderdelen in het apparaat 
én de verschillende functies nagekeken. 
 
Reiniging  
ExclusiveCare van Miele zorgt ook voor een 
optimale hygiëne bij het gebruik van uw 
apparatuur. Het apparaat wordt van binnen 
en buiten gereinigd, dus ook op plekken 
waar u zelf niet bij kunt.  

 
 
 
 
 

De voordelen op een rij:
-  uw apparaten behouden hun waarde door 

onderhoud en intensieve reiniging 
-  zorgeloos gebruik door betrouwbare 

Miele-apparaten
-  tips van een expert voor de bediening en 

reiniging van uw apparatuur
-  kostenvergoeding bij een reparatie tot 
  12 maanden na de controle 

Advies  
Nadat de Miele-apparaten in gebruik zijn 
genomen, is het mogelijk dat u vragen heeft 
over het gebruik van de verschillende 
functies. De Miele-servicetechnicus helpt u 
graag bij het instellen van individuele 
voorkeuren, geeft uitleg over de veiligheids-
opties en reikt u onderhoudstips aan.
  
Reparatie  
Bij preventief onderhoud bestaat de 
mogelijkheid dat er iets gerepareerd moet 
worden. Dit neemt de technicus meteen 
mee in het bezoek. U hoeft dus geen extra 
voorrijkosten of arbeidsloon te betalen. U 
betaalt alleen eventuele onderdelen die 
vervangen moeten worden. Miele geeft 
daarom na dit bezoek een jaar garantie op 
de apparatuur die gecontroleerd is.  

Miele-service ExclusiveCare
Professionele reiniging en controle van uw Miele-apparaten
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Miele-service Op de Koffie! 
Ervaar de vele mogelijkheden van uw Miele-apparatuur

Miele komt bij u thuis Op de Koffie!
De mogelijkheden van Miele-apparaten zijn 
legio. De apparaten bieden u vaak meer dan 
u in eerste instantie vermoedt. Zo zet u met 
de stoomoven complete menu’s in een 
handomdraai op tafel en maakt u met de 
Miele-inbouwkoffieautomaat de lekker ste 
cappuccino of Latte Macchiato. Om u alle 
voordelen en mogelijkheden van de 
Miele-apparatuur in uw keuken te laten 
ervaren biedt Miele nu een service op maat: 
Op de Koffie!
  

Tijdens een twee uur durend bezoek van 
één van onze adviseurs bij u thuis presen-
teren en demonstreren wij u alle gebruiks-
mogelijkheden van uw Miele-apparaten.
 
Zo laten wij aan de hand van een aantal 
praktijksituaties zien hoe gemakkelijk u de 
apparaten kunt bedienen, krijgt u allerlei 
nuttige gebruikstips en komt ook het 
 onderhoud van uw apparatuur aan bod.

Voor meer vrijblijvende informatie over 
Op de Koffie!, de tarieven én voor het 
maken van een afspraak kunt u contact 
opnemen met één van onze medewer-
kers. Zij zijn op werkdagen van 08.00 - 
17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 
(0347) 37 88 88 of via het e-mailadres 
info@miele.nl.
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Miele en het milieu 

Miele: een duurzame keuze 
Wij testen onze huishoudelijke apparaten 
op een levensduur van 20 jaar. Daarom 
maakt u met huishoudelijke apparaten van 
Miele een duurzame keuze. Want iets wat 
lang meegaat, hoeft niet snel weer te 
worden vervangen. Dat betekent dat 
waardevolle grondstoffen worden gespaard.
 
Laag water- en energieverbruik  
De huishoudelijke apparaten van Miele 
onderscheiden zich door een uitzonderlijk 
laag water- en energieverbruik. Dat is goed 
voor het milieu en voor uw portemonnee. 
Want uitgaande van een levensduur van 20 
jaar kunt u daardoor honderden euro’s 
besparen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talloze onafhankelijke instituten laten zich 
telkens weer in lovende bewoordingen uit 
over de hoge milieuvriendelijkheid van haar 
apparaten en de vanzelfsprekende 
Miele-kwaliteit.  
 

Al 111 jaar is milieubescherming stevig 
verankerd in onze bedrijfsfilosofie. In 
navolging van ons motto ‘er is geen betere’, 
ontwikkelen wij huishoudelijke apparaten 
die het dagelijks leven zo aangenaam 
mogelijk maken en daarbij het milieu en de 
natuurlijke grondstoffen ontzien.  
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De verschillende kleuren van Miele-inbouwapparaten 
Uitvoering in diepzwart
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Schitterend diepzwart  
Opvallend is de lijn waarbij diepzwart de 
boventoon voert. De apparaten in diepzwart 
hebben een tijdloos karakter en geven uw 
keuken een stijlvolle en indrukwekkende 
uitstraling. Bovendien kunt u uw keuken nog 
persoonlijker inrichten. 
  
De volgende inbouwapparaten zijn in de 
uitvoering diepzwart verkrijgbaar:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De specificaties van de inbouwapparaten 
van Miele in de uitvoering diepzwart vindt u 
in de producttabellen in deze brochure.  
 

Typenummer Geadviseerde 
verkoopprijs

Inbouwovens
H 5681 B € 3.299,00
H 5460 B € 2.199,00
H 5240 B € 1.649,00
Compacte ovens
H 5081 BP € 3.499,00
H 5040 B € 1.499,00
Combimagnetrons
H 5080 BM € 2.699,00
H 5040 BM € 1.799,00
Hogedrukstoomoven
DG 4164 L € 3.699,00
Combi-stoomoven 
DGC 5085 XL € 4.399,00
DGC 5080 XL € 4.099,00
Drukloze stoomovens
DG 5080 € 2.799,00
DG 5061 € 2.499,00
Inbouwkoffieautomaat
CVA 5060 € 2.899,00
Serviesverwarmers en 
warmhoudlades
ESW 5080-29   € 999,00
ESW 5080-14   € 949,00
EGW 5060-14   € 799,00
Magnetron
M 8261 € 1.199,00
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Uitvoering in briljantwit

Verfrissend briljantwit  
Lichte kleuren in de zitkamer en in de 
keuken zijn een trend. Miele speelt hierop in 
met de designlijn inbouwapparaten in de 
uitvoering briljantwit. Kenmerkend voor deze 
serie is de consequente doorvoering van de 
tint bij elk apparaat. Bij de inbouwkoffieauto-
maat zijn het melkreservoir, de watertuit, de 
schenktuit en de handgreep van chroom. De 
ovens, de stoomoven, de combimagnetron 
en de warmhoudlade hebben eveneens 
verchroomde grepen.  
 
De volgende inbouwapparaten zijn in de 
uitvoering briljantwit verkrijgbaar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Voor meer informatie over de inbouwappa-
raten van Miele in de uitvoering briljantwit 
kunt u terecht op www.miele.nl of u kunt 
contact opnemen met de afdeling Klantcon-
tacten van Miele Nederland B.V., bereikbaar 
via telefoonnummer (0347) 37 88 88.  
 
 

Typenummer Geadviseerde 
verkoopprijs

Inbouwovens
H 5461 B € 2.399,00
Compacte oven
H 5041 B* € 1.799,00
Combimagnetron
H 5040 BM € 1.899,00
Combi-stoomoven
DGC 5061 € 3.199,00
Drukloze stoomoven
DG 5061 € 2.499,00
Serviesverwarmers en 
warmhoudlades
ESW 5080-14 € 1.049,00
Inbouwkoffieautomaat
CVA 5060 € 3.299,00

* Met functie Professional. Bereidingssystemen in het Duits op 
front aangeduid. 
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Uitvoering in ICE
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Puur als ICE  
Karakteristiek voor de design serie ICE is de 
koele uitstraling. Door het samenspel van 
aluminium, chroom en zilverkleurig uitge-
voerd glas verlenen de Miele-apparaten de 
keuken een opvallende, pure uitstraling.  
 
De volgende inbouwapparaten zijn in de 
uitvoering ICE verkrijgbaar:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie over de inbouwappa-
raten van Miele in de uitvoering ICE kunt u 
terecht op www.miele.nl of u kunt contact 
opnemen met de afdeling Klantcontacten 
van Miele Nederland B.V., bereikbaar via 
telefoonnummer (0347) 37 88 88. 

Typenummer Geadviseerde 
verkoopprijs

Inbouwovens
H 5981 BP ICE € 7.999,00
H 5681 BP ICE € 4.399,00
Combimagnetron
H 5080 BM ICE € 3.399,00
Drukloze stoomoven
DG 5080 ICE € 3.599,00
Combi-stoomoven 
DGC 5080 XL ICE € 4.499,00
Serviesverwarmers en 
warmhoudlades
ESW 5080-29 ICE € 1.399,00
ESW 5080-14 ICE € 1.198,00
Inbouwkoffieautomaat
CVA 5060 ICE € 3.699,00
Inductiekookplaat
KM 5956 ICE € 2.599,00
Eilandschouwafzuigkap
DA 5895 D ICE € 3.449,00
Wandschouwafzuigkap
DA 5895 W ICE € 2.249,00
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Praktisch roestvrij staal met 
CleanSteel  
De vele inbouwapparaten in de 
uitvoering roestvrij staal 

met CleanSteel zijn voorzien van een 
speciale veredelingslaag aan de buitenkant. 
Hierdoor is de buitenkant uiterst eenvoudig 
schoon te maken, zonder speciale reini-
gingsmiddelen. Ook zijn vingerafdrukken 
minder zichtbaar.
 
De specificaties van de inbouwapparaten 
van Miele in de uitvoering roestvrij staal met 
CleanSteel vindt u in de producttabellen in 
deze brochure.

 
Uitvoering in roestvrij staal met CleanSteel
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Stijlvol Titanium Finish  
De zijdeachtige metallic glans en de warme, 
harmonieuze tint brengen bij elk keuken-
apparaat de stijlvolle uitstraling naar voren. 
Bovendien zijn ook de praktische kenmer-
ken overtuigend: door een uit twee fasen 
bestaand proces, ontstaat een uiterst 
krasvaste en vuilafstotende laag van 
transparant keramiekglazuur. Vingerafdruk-
ken, vlekken of krassen krijgen dan ook 
weinig kans om afbreuk te doen aan het 
uiterlijk.  
 
De volgende inbouwapparaten zijn in de 
uitvoering Titanium Finish verkrijgbaar:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De specificaties van de inbouwapparaten 
van Miele in de uitvoering Titanium Finish 
vindt u in de producttabellen in deze 
brochure. 
 

 
Uitvoering in Titanium Finish

Typenummer Geadviseerde 
verkoopprijs

Inbouwovens
H 5981 BP € 6.999,00
H 5681 BP € 3.699,00
H 5461 B € 2.499,00
Compacte oven
H 5081 BP € 3.599,00
Combimagnetron
H 5080 BM € 2.799,00
Hogedrukstoomoven
DG 4164 L € 4.299,00
Drukloze stoomoven
DG 5080 € 2.899,00
Inbouwkoffieautomaat
CVA 5060 € 2.999,00
Serviesverwarmers en 
warmhoudlades
ESW 5080-29 € 1.099,00
ESW 5080-14    € 999,00
Wandschouwafzuig-
kappen
DA 429 € 1.699,00
DA 249 € 1.699,00
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De vele combinatiemogelijkheden
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Panoramicdesign van Miele
Panoramicdesign van Miele staat voor 
honderd procent design en functionaliteit, 
gekenmerkt door een horizontaal lijnenspel, 
waardoor met de compacte oven, 
stoomoven, combi-stoomoven, combimag-
netron en de inbouw koffieautomaat van 
Miele met een hoogte van 45 cm één 
geheel is te vormen. Het horizontale 
Panoramicdesign sluit bovendien naadloos 
aan bij de steeds strakkere vormgeving van 
andere huishoudelijke elektronica. Waar-
door de fusie tussen woon-, werk- en 
leefruimte eindelijk werkelijkheid wordt.
 
 
 
 
 
 

QbiqDesign van Miele
Deze opstelling van Miele-apparaten in een 
kubus, vormt het meest innovatieve design 
van Miele. Met de inbouwkoffieautomaat, 
stoomoven, compacte oven en combimag-
netron vormen de apparaten in één blok een 
naadloos geheel. Dit sluit perfect aan op de 
langlopende keukentrend; een steeds 
strakkere vormgeving. Met al deze Miele-
apparaten bij elkaar, wordt bovendien u het 
’leven thuis’ nog aangenamer gemaakt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verticaal lijnenspel
Geheel naar eigen voorkeur en afhankelijk 
van de beschikbare ruimte kunt u Miele-
inbouwapparaten ook verticaal op een 
harmonieuze manier met elkaar combi-
neren.

 

Combi-stoomoven met inbouwkoffieauto-
maat en compacte oven met eronder 
serviesverwarmers

Compacte oven en combi-stoomoven in 
diepzwart

Hogedrukstoomoven met liftdeur en oven 
voorzien van Navitronic TouchControl-
bediening

QbiqDesign: drukloze stoomoven met 
inbouwkoffieautomaat, compacte oven en 
combimagnetron

Oven met grote warmhoudlade in Titanium 
Finish

Inbouwkoffieautomaat met stoomoven
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Miele-keukenopstelling
Miele biedt u de mogelijkheid zelf uw meest ideale keukenopstelling samen te stellen. Op 
deze pagina´s vindt u voorbeelden van combinatiemogelijkheden met Miele- 
inbouwapparaten. Voor de invulling van uw individuele wensen kunt u vanzelfsprekend 
 gebruik maken van het uitgebreide assortiment inbouwapparatuur in deze brochure. 

Stel zelf uw ideale keukenopstelling samen

Setvoorbeeld 1 
 
Koelkast K 9458 iDF-4 (zie pag. 200)
Oven en keramische HiLight-kookplaat
H 4402 B en KM 5600 (Setaanbieding) 
(zie pag. 40 en 126))
Afzuigkap DA 5990 W (zie pag. 173)
Afwasautomaat G 4370 Vi (zie pag. 235)
 
Setprijs € 5.896,00
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Setvoorbeeld 2
 
Combimagnetron H 5040 BM
(zie pag. 56) 

Setvoorbeeld 3
 
Combimagnetron H 5040 BM
(zie pag. 56)  

Gaskookplaat KM 2010 G
(zie pag. 140)  
 
 

Koelkast K 9212 i 
(zie pag. 205)  
 
 

Keramische inductiekookplaat KM 6115
(zie pag. 135)  

Wandschouwafzuigkap DA 5990 W 
(zie pag. 173)  
 

Volledig integreerbare afwasautomaat 
G 4370 SC Vi
(zie pag. 235)
 
 
 
 
Setprijs € 5.995,00
 

Wandschouwafzuigkap DA 429
(zie pag. 171)  
 

Koelkast K 9354 iF
(zie pag. 202)  
 

Volledig integreerbare afwasautomaat 
G 5370 SC Vi
(zie pag. 234)  
 

 
 
Setprijs € 7.995,00  
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Miele-inbouwovens*
Uitvoeringsvormen
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Miele-inbouwovens hebben een afmeting van 60 cm hoog en 60 cm breed, 45 cm hoog en 
60 cm breed of 48 cm hoog en 90 cm breed. Voor combinatiemogelijkheden met vele  andere 
apparaten verwijzen wij u naar pagina 22 van deze brochure (De vele combinatie-
mogelijkheden).

De extra brede Miele-inbouwoven H 5981 BP, H 5961 B en H 5900 B is zowel onder een 
 werkblad in te bouwen als in een 90 cm brede hoge kast.

* Productkenmerken afhankelijk van het model.
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Miele-inbouwovens 
Functie Professional
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Voor perfecte bakresultaten 
Elk levensmiddel heeft zijn 
eigen typische eigenschappen. 
Het is de ware kunst van het 

koken, om deze eigenschappen te kennen 
en de smaak volledig te ontplooien. 
Professionele koks weten het al lang: meer 
vocht in de ovenruimte kan bij veel gerech-
ten de resultaten perfectioneren. Geurig, 
luchtig brood alsof het zo van de bakker 
komt. Zacht vlees, binnenin sappig en met 
een lekkere krokante korst. De functie 
Professional van Miele maakt deze manier 
van bakken nu ook thuis mogelijk. 
 
Meer smaak creëren
Bij ovens met de functie Professional van 
Miele draait alles om smaak. Met behulp 
van gericht ingezette stoominjecties in de 
ovenruimte wordt vocht toegevoegd. 
Hierdoor worden de bak- en braadresulta-
ten van talloze gerechten geperfectioneerd. 
De intelligente gebruiksinstructie stelt de 
gebruiker in staat de gewenste functies snel 
en nauwkeurig in te stellen. 
 
De combinatie van hetelucht met vocht 
biedt voor het bakken en braden van talloze 
gerechten belangrijke voordelen. Door 
gerichte stoominjecties in de ovenruimte 
worden gelijkmatige resultaten bij koken en 
bruineren verkregen. Het exacte tijdstip 
waarop deze stoominjecties plaatsvinden, 
kan door een automatisch programma  
of door uzelf handmatig geregeld worden. 
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 1. Functie Professional 
Door een combinatie van hete

lucht en vocht zijn de resultaten bij de meest 
uiteenlopende gerechten optimaal, zoals bij 
brood, gebak, varkensvlees, rundvlees, kip, 
soufflés en gratins.
•  Het gerecht is van binnen luchtig en  

sappig/mals
•  Het gerecht heeft een glanzend en heerlijk 

korstje
•  Te gebruiken als automatisch programma 

of via handmatige instelling
 
 
2. Automatische programma’s
Meer dan 100 elektronisch geregelde 
automatische programma’s, waarmee 
gebak, brood, broodjes, vlees, wild, 
gevogelte, vis e.d. perfect kunnen worden 
bereid. Het kiezen van verwarmingssoort, 
tijd en temperatuur is niet nodig. Bij gebruik 
van de automatische programma’s wordt op 
het display aanvullende informatie weerge-
geven, zoals inschuifhoogte, een melding 
dat omdraaien of bedruipen van de 
gerechten nodig is, de opwarmtijd en de 
resterende tijd. Bovendien kunt u aangeven 
hoe gaar u het vlees wilt, bijvoorbeeld rood, 
medium of doorbakken.
• Perfecte resultaten 
• Optimaal behoud van smaak
• Eenvoudig en veilig in het gebruik
•  Er wordt rekening gehouden met persoon-

lijke voorkeuren
 
 
3.  Automatische programma´s met  

lage temperaturen
Bij de programma´s met lage temperaturen 
wordt het vlees in een langere tijd langzaam 
gaar. Door het automatische programma 
wordt de gebruiker doelgericht bij deze 
functie begeleid.
•  De natuurlijke aroma´s blijven behouden
•  Het vlees blijft mals
 
 
 

4.  Elektronisch gestuurde 
vochtvermindering 

Door een doelgerichte vermindering van 
vocht in de binnenruimte wordt een droog 
bereidingsklimaat bereikt.
•  Ideaal voor bijvoorbeeld gerechten met 

een krokante bodem, die bedekt is met 
vochtige ingrediënten, zoals pizza of taart 
met vers fruit 

•  De functie kan bij alle verwarmingssoorten 
worden gebruikt 

 
 

5. Braadautomaat
De braadautomaat zorgt ervoor 

dat het gerecht automatisch eerst op hoge 
temperatuur dichtschroeit, waarna het op 
lagere temperatuur gaar wordt.
•  Het gerecht verliest weinig gewicht omdat 

de poriën meteen dichtschroeien
•  Er ontstaat een perfect korstje 
• Mals vlees
 
 

6.  Bratometer met 
 resttijdweergave

Met de (draadloze) bratometer is het 
m ogelijk om tot op de graad nauwkeu-
rig vlees, vis en gevogelte te bereiden door 
meting van de kerntemperatuur. Bovendien 
berekent de elektronica van tevoren de 
vermoedelijke braadtijd. 
• Geen toezicht nodig bij het braadproces
• Gemak
• Optimaal resultaat
 
  
7. Hetelucht Plus
De gerechten kunnen bereid worden op 
meerdere niveaus. Bij deze verwarmings-
soort wordt het gerecht gaar in circulerende 
hete lucht. Het ringvormige verwarmingsele-
ment zorgt ervoor dat zonder geur- en 
smaakoverdracht op meerdere niveaus 
uitstekende resultaten worden behaald. 
•  Gelijkmatig bak- en bruiningsresultaat
•  Optimaal gebruik van de bereidingsruimte
•  Bereiding van grotere hoeveelheden  

tegelijk
•  Tijds- en energiebesparing
 
 
8.  Automatische programma’s  

met AutoSensor
Bij een groot aantal automatische 
programma´s wordt via een sensor het zuur-
stofgehalte in de bereidingsruimte gemeten, 
om daarmee het tijdstip te bepalen waarop 
het bereidingsproces wordt beëindigd. De 
resterende tijd wordt op het display 
aangegeven.
• Perfecte resultaten
• Keuze van een specifiek gerecht
• Vroegtijdige informatie over het einde van 
de bereidingstijd 
 
 

9. Elektronische temperatuurregeling
Exacte temperatuurregeling door elektroni-
sche controle van de bereidingstempera-
tuur.
•  Talloze toepassingsmogelijkheden
•  Optimale bak- en braadresultaten
 
 
10. Bereidingssystemen
Zes tot dertien bereidingsmogelijkheden in 
de oven.
• Perfecte resultaten bij elk gerecht
• Aanpassing aan de eigen voorkeuren
 
 
11. Eigen programma’s
Door het invoeren van verwarmingssoort, 
temperatuur en tijd kunnen minimaal 20  
eigen programma’s worden gemaakt.
• Snelle keuze van vaak bereide gerechten
• Garantie voor geslaagde gerechten
•  Succesvolle gerechten kunnen opnieuw 

worden opgeroepen
 
 
12.  Voorgeprogrammeerde  

oventemperaturen
Bij elk bereidingssysteem verschijnt op het 
display een voorgeprogrammeerde 
temperatuur, die desgewenst kan worden 
aangepast.
• Geen afzonderlijke instelling nodig
•  Simpele, betrouwbare bediening en 

 optimale resultaten
 
 

13.  Het buffergeheugen  
van de klok

De vele voordelen zijn ook terug te vinden 
bij de elektronische klok. Bij stroomuitval 
onthoudt de klok maximaal 200 uur lang de 
tijd. Het opnieuw instellen vervalt daarmee. 
Meteen na herstel van de stroomtoevoer 
wordt de juiste tijd weergegeven. 
• Comfort

* Productkenmerken afhankelijk van het model.
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14. Polyfone signaaltonen 
Melodieuze signalen ter  

bevestiging van gekozen functies.
•  Indeling van de signalen naar eigen  

voorkeur
 
 

15. Speedlight-verlichting 
Meerkleurige verlichting  

tussen bedieningspaneel en handgreep van 
de deur.
•  Weergave van het opwarmproces van 

oranje tot rood
•  Sfeervolle verlichting als de oven niet 

wordt gebruikt
 
 
16. Verzinkbare metalen knoppen
Desgewenst kunnen de functieknoppen 
worden verzonken als de apparatuur is 
 uitgeschakeld.
• Makkelijk schoon te maken
• Eenvoudige bediening
 
 

17. Navitronic 
 TouchControl-bediening
Door het aantippen van de 
sensortoetsen die oplichten 
kunnen alle functies van de 
oven worden ingesteld. In 

combinatie met het verlichte cijferblok biedt 
Miele een uniek en innovatief bedienings-
systeem. Het volkomen vlak geïntegreerde 
TouchControl-display benadrukt het 
moderne design van de apparaten. 
• Gebruikersvriendelijk
• Design
• Eenvoudig schoon te maken
 
 
18. PlusDisplay
Gebruikersinformatie wordt weergegeven in 
eigen taal. Het geeft meldingen over het 
bereidingssysteem, de bereikte/te bereiken 
temperatuur, de bereidingsduur enz. 
• Makkelijk schoon te maken
• Constante controle van het kookproces
• Comfortabele en eenvoudige bediening
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Timer voor kooktijd en eindtijd 
Voorprogrammeren van de oven.
•  Automatisch in- en uitschakelen van de 

oven
•  Toezicht houden tijdens het bakken en 

braden is niet nodig
•  Veiligheid door automatisch uitschakelen
 
 
20. Digitale weergave van temperatuur 
Doordat de bereikte temperatuur wordt 
weergegeven, kan het juiste tijdstip bepaald 
worden waarop een gerecht moet worden 
toegevoegd. De binnentemperatuur in de 
oven wordt permanent gecontroleerd.
• Optimale controle
• Gemak
 
 

21. Miele@home
Miele@home is een systeemop-
lossing voor het ’intelligente 
huis’ waar apparaten met een 

mobiele ontvanger – voorzien van een 
display – kunnen communiceren, maar ook 
gecontroleerd kunnen worden.  
Welke apparaten het zijn, kunt u zien aan 
het bovenstaande symbool op het apparaat. 
•  Het huishouden volledig onder controle, 

waar u ook bent.
 
 
22. CleanGlass-ovendeur 
Het binnengedeelte van de CleanGlass-
ovendeur bestaat uit een vlak, glazen 
oppervlak uit één stuk. Het schoonmaken is 
daardoor aanzienlijk vereenvoudigd. 
Bovendien is de deur een stabiele plaats 
voor het neerzetten van serviesgoed. Mocht 
het voor het schoonmaken van de oven 
nodig zijn om de deur te verwijderen, dan is 
dit in een paar handelingen gebeurd. 
• Eenvoudig schoon te maken
• Extra ruimte 
• Gemak
 
 
23. Deur voorzien van dempingssysteem
De ovendeur is voorzien van een dempings-
systeem.
•  Zacht en geluidsarm sluiten van de deur
 
 
 
 
 
 
 

24. Deurcontactschakelaar
Bij het openen van de deur worden de 
 verwarming en de ventilator automatisch 
uitgeschakeld.
• Energiezuinig
• Veiligheid 
 
 
25. Nuttige inhoud
De ovens van Miele hebben een grote 
bereidingsruimte met genummerde 
inschuifhoogtes.
•  45 cm hoog/60 cm breed: 

49 liter – 3 inschuifhoogtes
•  48 cm hoog/90 cm breed: 

90 liter – 3 inschuifhoogtes
•  60 cm hoog/60 cm breed: 

76 liter – 5 inschuifhoogtes
 
 

26. Snelkliksysteem
Met deze uitermate praktische 
bevestigingstechniek kunnen 
de schuifrails en het Comfort-
uitschuif systeem snel en 
eenvoudig worden aangebracht 

en verwijderd. De schuifrails zijn tevens 
voorzien van  PerfectClean.
• Praktisch
• Eenvoudig schoon te maken
 
 
27. Halogeen binnenverlichting
De halogeenverlichting zorgt voor een 
optimaal overzicht over de bereidingsruimte. 
Door de plaatsing in de zijwanden kunt u op 
geen enkel niveau iets over het hoofd zien 
en kunt u altijd alles in het oog houden. De 
gratin, het vlees of de appeltaart laten zich 
altijd van hun beste kant zien. 
• Optimaal overzicht 
• Lange levensduur
 
 

28. Het Comfort- 
uitschuifsysteem
Schuifrails, bakplaten en 
braadslede zijn volledig 
uittrekbaar en daarom gemak-
kelijk aan te brengen en te 

verwijderen. Op elk bereidingsniveau zijn de 
uitschuifelementen van alle kanten bereik-
baar en hebt u een ideaal overzicht. Het 
Comfort-uitschuifsysteem is tevens voorzien 
van PerfectClean voor een eenvoudige 
reiniging.
• Gemak

* Productkenmerken afhankelijk van het model.
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29. TwinPower-heteluchtventilator 
Twee verwarmingselementen en twee 
heteluchtventilatoren zorgen in de berei-
dingsruimte voor een effectieve verwarming.
• Optimale circulatie van de hete lucht
• Optimale resultaten
• Zeer korte voorverwarmtijd
 
 

30. Roestvrijstalen front met 
CleanSteel
Alle apparaten van roestvrij 
staal zijn voorzien van Clean-

Steel, een speciale veredelingslaag aan de 
buitenkant.  Hierdoor is de buitenkant uiterst 
eenvoudig schoon te maken, zonder 
speciale schoonmaak middelen.
• Minder zichtbare vingerafdrukken
• Eenvoudig schoon te maken
 
 

31. PerfectClean
Warm aanbevolen voor 
iedereen die niet van teveel 
boenen houdt: PerfectClean 
van  Miele. De unieke, speciale 
emaillering rekent af met 

hardnekkig vuil. De antiaanbakwerking is 
uitzonderlijk, het schoonmaken daardoor 
ongeëvenaard eenvoudig. Zowel de 
bereidingsruimte, bakplaten, schuifrails en 
combirooster zijn voorzien van een 
 PerfectClean-antiaanbaklaag.
• Zo weer schoon
  

PerfectClean van Miele: 
In 2009 als beste getest door 
het onafhankelijke Duitse 
testinstituut LGA Qualitest 
GmbH 
 
 
32. Pyrolyse Sensorcontrol
Zelfreiniging van de oven, 

omdat alle etensrestjes als as uit elkaar 
vallen. De AirClean-katalysator vermindert 
de vorming van geurtjes en rook. De 
tijdsduur van het pyrolyseproces wordt op 
het display aangegeven.
• Makkelijk schoon te maken
•  Automatische regeling van de reinigings-

duur
•  Informatie over beëindiging van het 

 reinigingsproces
 

33. AirClean-katalysator
Onttrekt vet en geurtjes aan de wasem die 
vrijkomt.
•  Geen afzetting van vet op meubels, 

vloerbedekking en gordijnen
•  Merkbaar minder etensluchtjes (desge-

wenst in- of uitschakelbaar)
 
34. Katalytisch email
De achterwand van de ovenruimte is een 
moeilijk bereikbare plaats. Bij de inbouwo-
vens van Miele is dat geen reden tot 
bezorgdheid, want op deze problematische 
plaats is katalytisch email met zijn zelfreini-
gende werking actief. Hoe hoger de 
 temperatuur, hoe effectiever het proces is.
• Bescherming tegen vuil
• Gemak
 
35. Koel front
De ovendeur bestaat uit drie respectievelijk 
vier lagen en heeft daardoor een lage 
 temperatuur: 50 °C bij normaal gebruik  
en 70 °C bij het pyrolyseprogramma. 
•  Optimale veiligheid en bescherming  tegen 

verbranding
 
36. Ingebruiknamebeveiliging
De bediening van het apparaat wordt 
geblokkeerd bij het ongewild in gebruik 
 nemen van de oven door bijvoorbeeld 
kinderen.
• Veiligheid
 
37. Veiligheidsuitschakeling
De oven wordt automatisch uitgeschakeld 
wanneer een maximale gebruiksduur 
 overschreden wordt.
•  Veiligheid bij foutieve bediening, als 

 bijvoorbeeld vergeten wordt de oven uit te 
schakelen

 
38. Ventilatie
De ventilatie zorgt ervoor dat het apparaat 
rondom wordt afgekoeld. De topmodellen 
beschikken over een aanvullende sensorbe-
sturing, waarbij de tijd van het ventileren is 
afgestemd op het gerecht en het gebruik.
•  Bedieningspaneel en handgreep blijven 

koel
•  Geen afzetting van wasem op het 

 bedieningspaneel
•  De wasem die aan de voorkant van het 

apparaat vrijkomt, heeft een lage 
 temperatuur

39. Energielabel A
Een laag energieverbruik, 
perfecte resultaten en een hoog 
bedieningscomfort, dat is voor 

Miele al jarenlang vanzelfsprekend. Het zal 
dan ook niemand verbazen dat Miele-
inbouwovens op het energielabel een 
optimale score behalen.
• Lage verbruikwaarden
 
 
40. Restwarmte 
Een doeltreffende bijzonderheid voor het 
besparen van energie. De elektronica 
bepaalt zelf wanneer de aanwezige warmte 
toereikend is voor het verdere bereidings-
proces en schakelt dan de verwarming uit. 
• Energiezuinig
 
 
41. Energiespaarstand
De verlichting van de oven schakelt na  
15 seconden automatisch uit. Desgewenst 
kan deze functie ongedaan worden 
 gemaakt.
• Energiezuinig
 
 

42. Snel voorverwarmen
De oven warmt binnen ca. vijf 

minuten voor tot 180 °C.
• Snel klaar voor gebruik
 
 
43. Lange levensduur
Miele brengt zijn deskundigheid als 
fabrikant van perfecte ovens al meer dan 30 
jaar in praktijk. Op de ovens van Miele kunt 
u vertrouwen. Tenslotte moeten ze een 
ononderbroken duurtest van 4.000 uur 
storingvrij doorstaan. Dat komt bij normaal 
huishoudelijk gebruik** overeen met 
ongeveer 20 jaar.
• Kwaliteit
• Duurzaamheid
 
 

44. Panoramicdesign
Panoramicdesign van Miele 
staat voor honderd procent 
design en functionaliteit, 

 gekenmerkt door een horizontaal lijnenspel, 
waardoor met de compacte oven, 
stoomoven, combi-stoomoven, combimag-
netron en de inbouwkoffieautomaat van 
Miele één geheel is te vormen.
• Strakke vormgeving
• Horizontaal lijnenspel

*   Productkenmerken afhankelijk van het model.
**  Gebaseerd op een vierpersoons huishouden,  

vier uur per week.
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H 5981 BP H 5961 B H 5900 B H 5681 BP H 5681 BPL H 5681 BPR
ENERGIELABEL
Energie-efficiëntieklasse B B B A A A
OVENFUNCTIES EN UITRUSTING
Temperatuurinstellingen van 30 tot 300 °C van 30 tot 300 °C van 50 tot 250 °C van 30 tot 300 °C van 30 tot 300 °C van 30 tot 300 °C
Aantal bereidingssystemen* 13 13 7 13 13 13
Functie Professional (combinatie van hetelucht met vocht) ● ● – ● ● ●
Automatische programma’s >100 >100 – >100 >100 >100
Bratometer met resttijdweergave/Draadloze bratometer met 
resttijdweergave

 –/● ●/– –/– –/● –/● –/●

Horizontaal braadspit aangedreven door motor ● – – – – –
AirClean-katalysator ● ● – ● ● ●
BEDIENING EN COMFORT
Volledig vlak display met Navitronic TouchControl-bediening en 
groot LCD-display

● ● – ● ● ●

Meerkleurige Speedlight-verlichting voor aanduiding 
verwarmingsfase

● – – – – –

PlusDisplay met daarin gebruikersinformatie in eigen taal – – – – – –
Bereidingssystemen in eigen taal op front aangeduid – – – – – –
Bereidingssystemen in symbolen op front aangeduid – – ● – – –
Verzinkbare (metalen) knoppen – – ● – – –
Ovenknoppen met ringverlichting – – – – – –
Dagtijdweergave en kookwekker ● ● – ● ● ●
Timer voor kooktijd/eindtijd (Automatisch uitschakelen) ●/● ●/● –/– ●/● ●/● ●/●
Eigen programma’s (tot 20 stuks) met Memory-functie ● ● – ● ● ●
Polyfone-signaaltonen ● – – – – –
Geschikt voor aansluiting Miele@home en SuperVision ● ● – ● ● ●
OVENDEUR
Binnendeur van CleanGlass ● ● ● ● ● ●
Deur rechts/links scharnierend  –/–  –/–  –/– –/– –/● ●/–
Deur voorzien van dempingssysteem ● ● ● ● ● ●
OVENRUIMTE  
Nuttige inhoud in liters 90 90 90 76 76 76
REINIGINGSCOMFORT
Ovenruimte met PerfectClean ● ● ● ● ● ●
Miele Pyrolyse/Miele Pyrolyse Sensorcontrol  –/● –/– –/– –/● –/● –/●
Katalytische achterwand (zelfreinigend) – ● ● – – –
Neerklapbaar bovenste verwarmingselement ● ● ● ● ● ●
Eenvoudig uitneembare geleiderails ● ● ● ● ● ●
Uitneembare ovendeur ● ● ● ● ● ●
VEILIGHEID
Koel front ● ● ● ● ● ●
Ingebruiknamebeveiliging ● ● – ● ● ●
Automatisch in- en uitschakelen bij openen en sluiten ovendeur ● ● – ● ● ●
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN
1 Combirooster/1 universele plaat/1 bakplaat –/–/– –/–/– –/–/– ●/●/● ●/●/● ●/●/●
Universele plaat/Combirooster 2/2 2/1 1/1  –/–  –/–  –/–
Boekje met praktische gebruikstips ● ● ● ● ● ●
Comfort-uitschuifsysteem met PerfectClean/Paar ●/2 ●/1 –/– ●/1 ●/1 ●/1
NISMATEN
Inbouwhoogte 47,5–47,8 cm 47,5–47,8 cm 47,5–47,8 cm 59,3–59,5 cm 59,3–59,5 cm 59,3–59,5 cm
Inbouwbreedte 86,0–86,6 cm 86,0–86,6 cm 86,0–86,6 cm 56,0–56,8 cm 56,0–56,8 cm 56,0–56,8 cm
Inbouwdiepte 55,5 cm 55,5 cm 55,5 cm 55,5 cm 55,5 cm 55,5 cm
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde 6,5 kW 6,5 kW 6,5 kW 3,7 kW 3,7 kW 3,7 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS  
Diepzwart front – – – – – –
Roestvrijstalen front met CleanSteel € 6.899,00 € 5.799,00 € 4.449,00 € 3.599,00 € 3.699,00 € 3.699,00 
Titanium Finish € 6.999,00 – – € 3.699,00 – – 

Inbouwovens

Tijdelijk bij aanschaf van een oven, (combi-)stoomoven of combimagnetron de workshop Koken met Miele voor 2 personen t.w.v. € 79,- cadeau. Kijk voor meer informatie op www.miele.nl 
* Voor de verschillende bereidingssystemen, zie pagina 47.  

NIEUW
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H 5981 BP H 5961 B H 5900 B H 5681 BP H 5681 BPL H 5681 BPR
ENERGIELABEL
Energie-efficiëntieklasse B B B A A A
OVENFUNCTIES EN UITRUSTING
Temperatuurinstellingen van 30 tot 300 °C van 30 tot 300 °C van 50 tot 250 °C van 30 tot 300 °C van 30 tot 300 °C van 30 tot 300 °C
Aantal bereidingssystemen* 13 13 7 13 13 13
Functie Professional (combinatie van hetelucht met vocht) ● ● – ● ● ●
Automatische programma’s >100 >100 – >100 >100 >100
Bratometer met resttijdweergave/Draadloze bratometer met 
resttijdweergave

 –/● ●/– –/– –/● –/● –/●

Horizontaal braadspit aangedreven door motor ● – – – – –
AirClean-katalysator ● ● – ● ● ●
BEDIENING EN COMFORT
Volledig vlak display met Navitronic TouchControl-bediening en 
groot LCD-display

● ● – ● ● ●

Meerkleurige Speedlight-verlichting voor aanduiding 
verwarmingsfase

● – – – – –

PlusDisplay met daarin gebruikersinformatie in eigen taal – – – – – –
Bereidingssystemen in eigen taal op front aangeduid – – – – – –
Bereidingssystemen in symbolen op front aangeduid – – ● – – –
Verzinkbare (metalen) knoppen – – ● – – –
Ovenknoppen met ringverlichting – – – – – –
Dagtijdweergave en kookwekker ● ● – ● ● ●
Timer voor kooktijd/eindtijd (Automatisch uitschakelen) ●/● ●/● –/– ●/● ●/● ●/●
Eigen programma’s (tot 20 stuks) met Memory-functie ● ● – ● ● ●
Polyfone-signaaltonen ● – – – – –
Geschikt voor aansluiting Miele@home en SuperVision ● ● – ● ● ●
OVENDEUR
Binnendeur van CleanGlass ● ● ● ● ● ●
Deur rechts/links scharnierend  –/–  –/–  –/– –/– –/● ●/–
Deur voorzien van dempingssysteem ● ● ● ● ● ●
OVENRUIMTE  
Nuttige inhoud in liters 90 90 90 76 76 76
REINIGINGSCOMFORT
Ovenruimte met PerfectClean ● ● ● ● ● ●
Miele Pyrolyse/Miele Pyrolyse Sensorcontrol  –/● –/– –/– –/● –/● –/●
Katalytische achterwand (zelfreinigend) – ● ● – – –
Neerklapbaar bovenste verwarmingselement ● ● ● ● ● ●
Eenvoudig uitneembare geleiderails ● ● ● ● ● ●
Uitneembare ovendeur ● ● ● ● ● ●
VEILIGHEID
Koel front ● ● ● ● ● ●
Ingebruiknamebeveiliging ● ● – ● ● ●
Automatisch in- en uitschakelen bij openen en sluiten ovendeur ● ● – ● ● ●
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN
1 Combirooster/1 universele plaat/1 bakplaat –/–/– –/–/– –/–/– ●/●/● ●/●/● ●/●/●
Universele plaat/Combirooster 2/2 2/1 1/1  –/–  –/–  –/–
Boekje met praktische gebruikstips ● ● ● ● ● ●
Comfort-uitschuifsysteem met PerfectClean/Paar ●/2 ●/1 –/– ●/1 ●/1 ●/1
NISMATEN
Inbouwhoogte 47,5–47,8 cm 47,5–47,8 cm 47,5–47,8 cm 59,3–59,5 cm 59,3–59,5 cm 59,3–59,5 cm
Inbouwbreedte 86,0–86,6 cm 86,0–86,6 cm 86,0–86,6 cm 56,0–56,8 cm 56,0–56,8 cm 56,0–56,8 cm
Inbouwdiepte 55,5 cm 55,5 cm 55,5 cm 55,5 cm 55,5 cm 55,5 cm
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde 6,5 kW 6,5 kW 6,5 kW 3,7 kW 3,7 kW 3,7 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS  
Diepzwart front – – – – – –
Roestvrijstalen front met CleanSteel € 6.899,00 € 5.799,00 € 4.449,00 € 3.599,00 € 3.699,00 € 3.699,00 
Titanium Finish € 6.999,00 – – € 3.699,00 – – 
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H 5681 B H 5461 BP H 5461 B H 5460 B** H 5240 B H 5140 B
ENERGIELABEL
Energie-efficiëntieklasse A A A A A A
OVENFUNCTIES EN UITRUSTING
Temperatuurinstellingen van 30 tot 300 °C van 30 tot 300 °C van 30 tot 300 °C van 30 tot 300 °C van 30 tot 300 °C van 30 tot 300 °C
Aantal bereidingssystemen* 13 11 11 10 8 8
Functie Professional (combinatie van hetelucht met vocht) ● ● ● – – –
Automatische programma’s > 100 > 50 > 50 > 50 – –
Bratometer met resttijdweergave/Draadloze bratometer met 
resttijdweergave

 –/● ●/– ●/– ●/– –/– –/–

AirClean-katalysator ● ● ● ● – –
BEDIENING EN COMFORT
Volledig vlak display met Navitronic TouchControl-bediening en 
groot LCD-display

● – – – – –

PlusDisplay met daarin gebruikersinformatie in eigen taal – ● ● ● – –
Bereidingssystemen in eigen taal op front aangeduid – – – – ● ●
Verzinkbare (metalen) knoppen – ● ● ● ● ●
Ovenknoppen met ringverlichting – ● ● ● – –
Dagtijdweergave en kookwekker ● ● ● ● ● ●
Timer voor kooktijd/eindtijd (Automatisch uitschakelen) ●/● ●/● ●/● ●/● ●/● ●/●
Eigen programma’s (tot 20 stuks) met Memory-functie ● – – – – –
Geschikt voor aansluiting Miele@home en SuperVision ● – – – – –
OVENDEUR
Binnendeur van CleanGlass ● ● ● ● ● ●
Deur voorzien van dempingssysteem ● ● ● ● – –
OVENRUIMTE  
Nuttige inhoud in liters 76 76 76 76 76 76
REINIGINGSCOMFORT
Ovenruimte met PerfectClean ● ● ● ● ● ●
Miele Pyrolyse/Miele Pyrolyse Sensorcontrol –/– ●/– –/– –/– –/– –/–
Katalytische achterwand (zelfreinigend) ● – ● ● ● ●
Neerklapbaar bovenste verwarmingselement ● ● ● ● ● ●
Eenvoudig uitneembare geleiderails ● ● ● ● ● ●
Uitneembare ovendeur ● ● ● ● ● ●
VEILIGHEID
Koel front ● ● ● ● ● ●
Ingebruiknamebeveiliging ● ● ● ● ● ●
Automatisch in- en uitschakelen bij openen en sluiten ovendeur ● ● ● ● ● ●
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN
1 Combirooster/1 universele plaat/1 bakplaat ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/●
Universele plaat/Combirooster  –/–  –/–  –/–  –/–  –/–  –/–
Boekje met praktische gebruikstips ● ● ● ● ● ●
Comfort-uitschuifsysteem met PerfectClean/Paar ●/1 –/– –/– –/– –/– –/–
NISMATEN
Inbouwhoogte 59,3–59,5 cm 59,3–59,5 cm 59,3–59,5 cm 59,3–59,5 cm 59,3–59,5 cm 59,3–59,5 cm
Inbouwbreedte 56,0–56,8 cm 56,0–56,8 cm 56,0–56,8 cm 56,0–56,8 cm 56,0–56,8 cm 56,0–56,8 cm
Inbouwdiepte 55,5 cm 55,5 cm 55,5 cm 55,5 cm 55,5 cm 55,5 cm
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde 3,7 kW 3,7 kW 3,7 kW 3,5 kW 3,5 kW 3,5 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS  
Diepzwart front € 3.299,00 – – € 2.199,00 € 1.649,00 –
Roestvrijstalen front met CleanSteel € 3.299,00 € 2.699,00 € 2.399,00 € 2.199,00 € 1.649,00 € 1.649,00 
Titanium Finish – – € 2.499,00 – – –

Inbouwovens

Tijdelijk bij aanschaf van een oven, (combi-)stoomoven of combimagnetron de workshop Koken met Miele voor 2 personen t.w.v. € 79,- cadeau. Kijk voor meer informatie op www.miele.nl
* Voor de verschillende bereidingssystemen, zie pagina 47.
** Tevens beperkt leverbaar met links- of rechtsscharnierende deur. Geadviseerde verkoopprijs € 2.299,00.
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H 5681 B H 5461 BP H 5461 B H 5460 B** H 5240 B H 5140 B
ENERGIELABEL
Energie-efficiëntieklasse A A A A A A
OVENFUNCTIES EN UITRUSTING
Temperatuurinstellingen van 30 tot 300 °C van 30 tot 300 °C van 30 tot 300 °C van 30 tot 300 °C van 30 tot 300 °C van 30 tot 300 °C
Aantal bereidingssystemen* 13 11 11 10 8 8
Functie Professional (combinatie van hetelucht met vocht) ● ● ● – – –
Automatische programma’s > 100 > 50 > 50 > 50 – –
Bratometer met resttijdweergave/Draadloze bratometer met 
resttijdweergave

 –/● ●/– ●/– ●/– –/– –/–

AirClean-katalysator ● ● ● ● – –
BEDIENING EN COMFORT
Volledig vlak display met Navitronic TouchControl-bediening en 
groot LCD-display

● – – – – –

PlusDisplay met daarin gebruikersinformatie in eigen taal – ● ● ● – –
Bereidingssystemen in eigen taal op front aangeduid – – – – ● ●
Verzinkbare (metalen) knoppen – ● ● ● ● ●
Ovenknoppen met ringverlichting – ● ● ● – –
Dagtijdweergave en kookwekker ● ● ● ● ● ●
Timer voor kooktijd/eindtijd (Automatisch uitschakelen) ●/● ●/● ●/● ●/● ●/● ●/●
Eigen programma’s (tot 20 stuks) met Memory-functie ● – – – – –
Geschikt voor aansluiting Miele@home en SuperVision ● – – – – –
OVENDEUR
Binnendeur van CleanGlass ● ● ● ● ● ●
Deur voorzien van dempingssysteem ● ● ● ● – –
OVENRUIMTE  
Nuttige inhoud in liters 76 76 76 76 76 76
REINIGINGSCOMFORT
Ovenruimte met PerfectClean ● ● ● ● ● ●
Miele Pyrolyse/Miele Pyrolyse Sensorcontrol –/– ●/– –/– –/– –/– –/–
Katalytische achterwand (zelfreinigend) ● – ● ● ● ●
Neerklapbaar bovenste verwarmingselement ● ● ● ● ● ●
Eenvoudig uitneembare geleiderails ● ● ● ● ● ●
Uitneembare ovendeur ● ● ● ● ● ●
VEILIGHEID
Koel front ● ● ● ● ● ●
Ingebruiknamebeveiliging ● ● ● ● ● ●
Automatisch in- en uitschakelen bij openen en sluiten ovendeur ● ● ● ● ● ●
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN
1 Combirooster/1 universele plaat/1 bakplaat ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/●
Universele plaat/Combirooster  –/–  –/–  –/–  –/–  –/–  –/–
Boekje met praktische gebruikstips ● ● ● ● ● ●
Comfort-uitschuifsysteem met PerfectClean/Paar ●/1 –/– –/– –/– –/– –/–
NISMATEN
Inbouwhoogte 59,3–59,5 cm 59,3–59,5 cm 59,3–59,5 cm 59,3–59,5 cm 59,3–59,5 cm 59,3–59,5 cm
Inbouwbreedte 56,0–56,8 cm 56,0–56,8 cm 56,0–56,8 cm 56,0–56,8 cm 56,0–56,8 cm 56,0–56,8 cm
Inbouwdiepte 55,5 cm 55,5 cm 55,5 cm 55,5 cm 55,5 cm 55,5 cm
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde 3,7 kW 3,7 kW 3,7 kW 3,5 kW 3,5 kW 3,5 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS  
Diepzwart front € 3.299,00 – – € 2.199,00 € 1.649,00 –
Roestvrijstalen front met CleanSteel € 3.299,00 € 2.699,00 € 2.399,00 € 2.199,00 € 1.649,00 € 1.649,00 
Titanium Finish – – € 2.499,00 – – –
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Inbouwovens

H 4810 B H 4402 B**
ENERGIELABEL
Energie-efficiëntieklasse A A
OVENFUNCTIES EN UITRUSTING
Temperatuurinstellingen van 30 tot 250 °C van 30 tot 270 °C
Aantal bereidingssystemen* 8 7
Functie Professional (combinatie van hetelucht met vocht) – –
Automatische programma’s – –
Bratometer met resttijdweergave/Draadloze bratometer met 
resttijdweergave

–/– –/–

Horizontaal braadspit aangedreven door motor – –
AirClean-katalysator – –
BEDIENING EN COMFORT
Bereidingssystemen in symbolen op front aangeduid ● ●
Verzinkbare (metalen) knoppen ● ●
Dagtijdweergave en kookwekker ● –
Timer voor kooktijd/eindtijd (Automatisch uitschakelen) ●/● –/–
Geschikt voor aansluiting Miele@home en SuperVision – –
OVENDEUR
Binnendeur van CleanGlass ● ●
OVENRUIMTE  
Nuttige inhoud in liters 76 56
REINIGINGSCOMFORT
Ovenruimte met PerfectClean ● ●
Miele Pyrolyse/Miele Pyrolyse Sensorcontrol –/– –/–
Katalytische achterwand (zelfreinigend) ● ●
Neerklapbaar bovenste verwarmingselement ● –
Eenvoudig uitneembare geleiderails ● ●
Uitneembare ovendeur ● ●
VEILIGHEID
Koel front ● ●
Ingebruiknamebeveiliging ● ●
Automatisch in- en uitschakelen bij openen en sluiten ovendeur ● ●
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN
1 Combirooster/1 universele plaat/1 bakplaat ●/●/– ●/●/–
Boekje met praktische gebruikstips ● ●
NISMATEN
Inbouwhoogte 59,3–59,5 cm 59,3–59,5 cm
Inbouwbreedte 56,0–56,8 cm 56,0–56,8 cm
Inbouwdiepte 55,5 cm 55,5 cm
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde 3,5 kW 3,5 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS  
Diepzwart front – –
Roestvrijstalen front met CleanSteel € 1.399,00 € 1.099,00 
Titanium Finish – –

Tijdelijk bij aanschaf van een oven, (combi-)stoomoven of combimagnetron de workshop Koken met Miele voor 2 personen t.w.v. € 79,- cadeau. Kijk voor meer informatie op www.miele.nl
* Voor de verschillende bereidingssystemen, zie pagina 47.  
** Inbouwoven H 4402 B en keramische HiLight-kookplaat KM 5600 voor attractieve setprijs van € 1.749,00
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Inbouwovens
Compacte ovens (nishoogte 45 cm)

 
Energie-efficiëntieklasse
OVENFUNCTIES EN UITRUSTING
Temperatuurinstellingen 
Aantal bereidingssystemen*
Functie Professional (combinatie van hetelucht met vocht)
Automatische programma’s 
Bratometer met resttijdweergave/ 
Draadloze bratometer met resttijdweergave
AirClean-katalysator
BEDIENING EN COMFORT
Volledig vlak display met Navitronic TouchControl-bediening  
en groot LCD-display
PlusDisplay met daarin gebruikersinformatie in eigen taal
Bereidingssystemen in eigen taal op front aangeduid
Bereidingssystemen in symbolen op front aangeduid
Verzinkbare metalen knoppen
Ovenknoppen met ringverlichting
Dagtijdweergave en kookwekker
Timer voor kooktijd/eindtijd (automatisch uitschakelen)
Eigen programma’s (tot 20 stuks) met Memory-functie
Geschikt voor aansluiting Miele@home en SuperVision
OVENDEUR
Binnendeur van CleanGlass
Deur voorzien van dempingssysteem
OVENRUIMTE 
Nuttige inhoud in liters
BEDIENINGSCOMFORT
Ovenruimte met PerfectClean
Miele Pyrolyse/Miele Pyrolyse SensorControl
Katalytische achterwand (zelfreinigend)
Neerklapbaar bovenste verwarmingselement
Eenvoudig uitneembare geleiderails
Uitneembare ovendeur
VEILIGHEID 
Koel front
Ingebruiknamebeveiliging
Automatisch in- en uitschakelen bij openen en sluiten ovendeur
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN
1 Combirooster/1 universele plaat/1 bakplaat
Boekje met praktische gebruikstips
Comfort-uitschuifsyteem met PerfectClean/Paar
NISMATEN
Inbouwhoogte
Inbouwbreedte
Inbouwdiepte
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS 
Diepzwart front
Roestvrijstalen front met CleanSteel
Titanium Finish
 
Tijdelijk bij aanschaf van een oven, (combi-)stoomoven of combimagnetron de workshop Koken met Miele voor twee personen t.w.v. € 79,- cadeau. 
Kijk voor meer informatie op www.miele.nl
 
*   Voor de verschillende bereidingssystemen zie pagina 47.
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Energie-efficiëntieklasse
OVENFUNCTIES EN UITRUSTING
Temperatuurinstellingen 
Aantal bereidingssystemen*
Functie Professional (combinatie van hetelucht met vocht)
Automatische programma’s 
Bratometer met resttijdweergave/ 
Draadloze bratometer met resttijdweergave
AirClean-katalysator
BEDIENING EN COMFORT
Volledig vlak display met Navitronic TouchControl-bediening  
en groot LCD-display
PlusDisplay met daarin gebruikersinformatie in eigen taal
Bereidingssystemen in eigen taal op front aangeduid
Bereidingssystemen in symbolen op front aangeduid
Verzinkbare metalen knoppen
Ovenknoppen met ringverlichting
Dagtijdweergave en kookwekker
Timer voor kooktijd/eindtijd (automatisch uitschakelen)
Eigen programma’s (tot 20 stuks) met Memory-functie
Geschikt voor aansluiting Miele@home en SuperVision
OVENDEUR
Binnendeur van CleanGlass
Deur voorzien van dempingssysteem
OVENRUIMTE 
Nuttige inhoud in liters
BEDIENINGSCOMFORT
Ovenruimte met PerfectClean
Miele Pyrolyse/Miele Pyrolyse SensorControl
Katalytische achterwand (zelfreinigend)
Neerklapbaar bovenste verwarmingselement
Eenvoudig uitneembare geleiderails
Uitneembare ovendeur
VEILIGHEID 
Koel front
Ingebruiknamebeveiliging
Automatisch in- en uitschakelen bij openen en sluiten ovendeur
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN
1 Combirooster/1 universele plaat/1 bakplaat
Boekje met praktische gebruikstips
Comfort-uitschuifsyteem met PerfectClean/Paar
NISMATEN
Inbouwhoogte
Inbouwbreedte
Inbouwdiepte
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS 
Diepzwart front
Roestvrijstalen front met CleanSteel
Titanium Finish
 
Tijdelijk bij aanschaf van een oven, (combi-)stoomoven of combimagnetron de workshop Koken met Miele voor twee personen t.w.v. € 79,- cadeau. 
Kijk voor meer informatie op www.miele.nl
 
*   Voor de verschillende bereidingssystemen zie pagina 47.
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Geglazuurde gourmetsteen voor plaatsing op 
combirooster.
Toebehoren: houten pizzaspatel.
Geschikt voor bereiden van pizza’s, brood,  
hartige taarten met krokante bodem.
Bestelnummer 7106269.
Geadviseerde verkoopprijs € 149,00.

Gegoten aluminium gourmetpan met anti-aanbak-
laag. Voor het bereiden van bijvoorbeeld grotere 
hoeveelheden vlees, gevogelte, lasagne, taart etc. 
met een gewicht van maximaal 5 kg. 
Geschikt voor alle Miele-inbouwovens uit de 
H 5000-serie. 
Afmetingen: h x b x d = 8,6 x 44,8 x 26,8 cm.
Bestelnummer 6949360.
Geadviseerde verkoopprijs € 109,00.

Gegoten aluminium gourmetpan met anti-aanbak-
laag. Voor het bereiden van bijvoorbeeld grotere 
hoeveelheden vlees, gevogelte, lasagne, taart etc. 
met een gewicht van maximaal 5 kg.
Geschikt voor alle inbouwovens uit de H 4000-serie 
en combimagnetrons uit de H 5000-serie.
Afmetingen: h x b x d = 8,6 x 42,2 x 25,7 cm.
Bestelnummer 7106272.
Geadviseerde verkoopprijs € 99,00.

Afdeklijst voor de combinatie van een oven met een 
stoomoven, combimagnetron of inbouwkoffieauto-
maat.
Diepzwarte uitvoering € 49,00
Roestvrijstalen uitvoering met CleanSteel  € 49,00
Titanium Finish € 69,00

Stanggreep voor de H 5000 inbouwovens.  
Set  bestaande uit 1 stanggreep en 2 ronde en  
2 rechthoekige afstandhouders. 
Roestvrijstalen uitvoering met CleanSteel 
Bestelnummer 6949810.
Geadviseerde verkoopprijs € 99,00.
Aluminium uitvoering
Bestelnummer 6949820.
Geadviseerde verkoopprijs € 109,00.

*    Leverbaar via het Miele Inspirience Centre of via de Miele Shop op www.miele.nl 
**  Uitsluitend leverbaar via afdeling Verkoop Inbouwapparaten.

Extra accessoires en toebehoren inbouwovens 
(tegen meerprijs)*

Gegoten aluminium gourmetpan met anti-aanbak-
laag. Voor het bereiden van bijvoorbeeld grotere 
hoeveelheden vlees, gevogelte, lasagne, taart etc. 
met een gewicht van maximaal 8 kg.
Geschikt voor alle Miele-inbouwovens uit de 
H 5000-serie. 
Afmetingen: h x b x d = 8,6 x 44,8 x 38,6 cm.
Bestelnummer 6949640.
Geadviseerde verkoopprijs € 149,00.

Gegoten aluminium gourmetpan met anti-aanbak-
laag. Voor het bereiden van bijvoorbeeld grotere 
hoeveelheden vlees, gevogelte, lasagne, taart etc. 
met een gewicht van maximaal 8 kg.
Geschikt voor alle inbouwovens uit de H 4000-serie 
en combimagnetrons uit de H 5000-serie.
Afmetingen: h x b x d = 8,6 x 42,2 x 37,4 cm.
Bestelnummer 7106270.
Geadviseerde verkoopprijs € 139,00.

Roestvrijstalen deksel voor gourmetpan HUB 61-22 
en HUB 5000 M.
Totale hoogte gourmetpan en deksel: 16,0 cm.
Bestelnummer 7106273.
Geadviseerde verkoopprijs € 59,00.

Aanpaslijst voor het inbouwen van de inbouwoven 
H 5900 B in een onderkast, in combinatie met een 
keramische of gaskookplaat.
Roestvrijstalen uitvoering met CleanSteel.  
Bestelnummer 7032520.
Geadviseerde verkoopprijs € 119,00.

Roestvrijstalen deksel voor gourmetpan HUB 61-35 
en HUB 5000 XL.
Totale hoogte gourmetpan en deksel: 22 cm.
Bestelnummer 7106271.
Geadviseerde verkoopprijs € 69,00.

Afdeklijst HKL 60**
Gourmetpan HUB 61-22 Greep DS 5000

Aanpaslijst HAL 5900**

Deksel HBD 60-22 Gourmetpan HUB 5000 XL

Gourmetsteen HBS 60

Deksel HBD 60-35 Gourmetpan HUB 61-35Gourmetpan HUB 5000 M
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Comfort-uitschuifsysteem voor de inbouwoven
H 5900 B. Voorzien van PerfectClean.
Bestelnummer 6949340.
Geadviseerde verkoopprijs € 149,00.

Comfort-uitschuifsysteem voor alle  
H 5000 Miele-ovens. Voorzien van PerfectClean.
Bestelnummer 6949330.
Geadviseerde verkoopprijs € 139,00.
 

Direct bovenop de bakplaat plaatst u een anti-spat-
plaat om opspattend vet in de ovenruimte te 
voorkomen. Breedte 60 of 90 cm (afhankelijk van de 
breedte van de oven).
Bestelnummer HSB 90, 90 cm zwart: 7113140.
Geadviseerde verkoopprijs € 189,00.
Bestelnummer HSB 90, 90 cm grijs: 7113130.
Geadviseerde verkoopprijs € 189,00.
Bestelnummer HSB 60, 60 cm zwart: 6949800.
Geadviseerde verkoopprijs € 89,00.

Bakplaat met breedte 60 of 90 cm.
HUBB 60, 60 cm zwart voor oven met Pyrolyse. 
Bestelnummer: 6949750.
Geadviseerde verkoopprijs € 69,00.
HUBB 60, 60 cm grijs met PerfectClean.   
Bestel nummer: 6949730.
Geadviseerde verkoopprijs € 69,00.
HUBB 90, 90 cm zwart voor oven met Pyrolyse. 
Bestelnummer: 6949770.
Geadviseerde verkoopprijs € 99,00.

Bakplaat met gaatjes van 60 cm breed, voorzien van 
PerfectClean, voor alle inbouwovens en combi-
stoomovens uit de H 4000 en 5000-serie met een 
binnenruimte van 76 liter. Door de gaatjes in de 
bakplaat wordt de functie Professional, bij de 
bereiding van bijvoorbeeld brood en gebak, optimaal 
benut. 
HBBL 60, 60 cm breed, zwart 
Bestelnummer 7832560.
Geadviseerde verkoopprijs € 59,00. 
HBBL 60, 60 cm breed, grijs
Bestelnummer 7832550.
Geadviseerde verkoopprijs € 59,00.

Deze platte, ronde pan voorzien van PerfectClean is 
onder meer geschikt het maken van pizza’s, zoete en 
hartige taarten en gegratineerde desserts en voor het 
afbakken van diepvriesgebak en -pizza’s.  
Bestelnummer 5182760.
Geadviseerde verkoopprijs € 35,00.

Voor het uitnemen en plaatsen van de braadslede, de 
bakplaat en het rooster.
Bestelnummer 3985271.
Geadviseerde verkoopprijs € 15,00.

Deze braadslede met roestvrijstalen deksel is 
geschikt voor inductiekookplaten met braadzone, alle 
Miele-ovens en combimagnetrons uit de  
H 4000 en H 5000-serie (mits gebruik van het 
rooster). Past tevens in de rails van de drukloze 
stoomoven en combi-stoomoven DGC 5061.  
Inhoud 3 liter, nuttige inhoud 2 liter. 
Bestelnummer 7253040.
Geadviseerde verkoopprijs € 249,00.

Deze roestvrijstalen gourmetpan met glazen deksel is 
geschikt voor inductiekookplaten met braadzone en 
alle Miele-ovens en combimagnetrons uit de  
H 4000 en H 5000-serie (mits gebruik van het 
rooster).  Inhoud 4 liter, nuttige inhoud 3 liter. 
Bestelnummer 7278800.
Geadviseerde verkoopprijs € 169,00.

Anti-spatplaten HSB 60 en HSB 90 Universele bakplaten HUBB 60 en 
HUBB 90

Bakplaat met gaatjes HBBL 60 

Pizzavorm HPT-1

Comfort-uitschuifsysteem HFC 61 Koudhandgreep HEG

Braadslede KMB 5000-S Gourmetpan KIB 5000

Comfort-uitschuifsysteem HFC 91
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Setaanbieding*

* De specificaties van de inbouwoven H 4402 B en de keramische HiLight-kookplaat KM 5600 staan op respectievelijk pagina 40 en 126.

Inbouwoven en keramische 
HiLight-kookplaat voor een 
 attractieve setprijs:
 
  € 1.749,00
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Overzicht bereidingssystemen 
Miele-ovens 

Bereidings- 
systeem

Toepassing H 5981 BP
H 5681 BP
H 5681 BPL
H 5681 BPR
H 5081 BP

H 5961 B
H 5681 B
H 5081 B

H 5900 B H 5461 BP H 5461 B H 5460 BL
H 5460 BR
H 5460 B
H 5060 B
H 5050 B

H 5240 B
H 5140 B
H 4810 B
H 5040 B

H 4402 B

Snel
voorverwarmen

Voor het snel 
voorverwarmen van 
de oven

● ● ● ● ● ● ● ●

Hetelucht Plus Voor bakken en braden 
op meerdere niveaus

● ● ● ● ● ● ● ●

Hetelucht Voor bakken en braden 
op één niveau

● ● – – – – – –

Onder- en 
Bovenwarmte

Voor het bakken en 
braden van traditionele 
recepten

● ● ● ● ● ● ● ●

Onderwarmte Voor het extra bruine-
ren van de onderkant 
aan het einde van de 
baktijd

● ● ● ● ● ● ● –

Bovenwarmte Voor gratineren, brui-
neren, korstje maken

● ● – – – – – –

Grill groot Voor het grilleren van 
grote hoeveelheden 
plat vlees

● ● ● ● ● ● ● ●

Grill klein Voor het grilleren van 
kleine hoeveelheden 
plat vlees

● ● – ● ● ● ● –

Circulatiegrill Voor het grilleren van 
gerechten met een 
grote diameter

● ● ● ● ● ● ● ●

Intensief bakken Voor het grilleren van 
gerechten met een 
grote diameter

● ● – ● ● ● ● ●

Gratineren Voor het maken van 
een krokant korstje

– – – – – – – ●

Ontdooien Voor het behoedzaam 
ontdooien van diep-
vriesproducten

● ● ● ● ● ● ● ●

Braadautomaat Voor automatisch aan-
braden en braden

● ● – ● ● ● – –

Professional Voor het bakken en 
braden met extra 
vochttoevoer

● ● – ● ● – – –

Automatisch 
programma

Voor automatisch 
bakken, braden en 
grilleren

● ● – ● ● ● – –

Automatisch 
programma met 
AutoSensor

Voor automatisch 
bakken en braden met 
ondersteuning van de 
Sensor

● ● – – – – – –

Automatisch 
programma voor 
verwarmen

Voor automatisch ver-
warmen van gerechten

● ● – – – – – –

Automatisch 
programma met 
lage temperaturen

Voor automatisch 
garen van vlees met 
lage temperaturen

● ● – – – – – –

Pyrolyse Voor zelfreiniging van 
de oven

● – – ● – – – –

Eigen  
programma’s

Voor het opslaan van 
eigen recepten

● ● – – – – – –
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Miele-combimagnetrons
Uitvoeringsvormen*
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Alle Miele-combimagnetrons hebben een 
afmeting van 45 cm hoog en 60 cm breed, 
voor een geheel vlakke inbouw in een  
60 cm brede onderkast of hoge kast.  
De combimagnetrons van Miele zijn erg 
veelzijdig. U kunt de krachtige magnetron-
functie en de conventionele verwarmings-
soorten zoals Hetelucht Plus, circulatiegril-
len of grillen afzonderlijk instellen of 
gecombineerd gebruiken. Zo wordt vrijwel 
elke wens vervuld. Voor combinatiemogelijk-
heden met vele andere Miele-apparaten 
verwijzen wij u naar pagina 22 van deze 
brochure (De vele combinatiemogelijkhe-
den).
 
Bedieningssystemen
De Miele-combimagnetrons zijn verkrijgbaar 
met twee verschillende bedienings-
systemen: Navitronic TouchControl-
bediening en tweeknopsbediening met 
elektronische besturing.

* Productkenmerken afhankelijk van het model.

Combimagnetron H 5080 BM, inbouwkoffieautomaat CVA 5060 en combi-stoomoven DGC 5080 XL

Navitronic TouchControl-bediening
Een bedieningssysteem waarbij door het 
aanraken van de gemarkeerde sensortoet-
sen de gewenste functie wordt geactiveerd. 
Indien nodig geeft het aangrenzende 
cijferpaneel aan dat de temperatuur of de 
bereidingstijd moet worden ingevoerd of 
gewijzigd. Het dialoogdisplay verstrekt via 
duidelijke tekstinstructies belangrijke 
informatie.

Tweeknopsbediening met  
digitaal display
De combimagnetron is voorzien van twee 
functieschakelaars waarmee het gewenste 
programma en de juiste temperatuur kan 
worden aangegeven. De temperatuur en het 
magnetronvermogen worden weergegeven 
in het LED-display.
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Miele-combimagnetrons
Binnenruimte van PerfectClean
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Gemakkelijk schoonmaken 
De volledig naadloze, roestvrij-

stalen binnenruimte van de combimagne-
trons van Miele zijn voorzien van een 
lijntjesstructuur en van PerfectClean. Dit 
materiaal stoot vuil aanmerkelijk beter af 
dan glad roestvrij staal. PerfectClean is een 
vinding van Miele, die gebaseerd is op een 
met silicium veredelde laag met unieke 
anti-aanbakeigenschappen. Etensresten 
kunnen zich daardoor niet hechten. De 
totale binnenruimte van de ovens is dan ook 
heel gemakkelijk met een vochtige doek 
schoon te maken en is krasvast. Bovendien 
bestaat de binnenzijde van de ovendeur 
volledig uit glas, waardoor deze eveneens 
probleemloos te reinigen is.
 
 

PerfectClean van Miele is in 
2009 als beste getest door het 
onafhankelijke Duitse test-
instituut LGA Qualitest GmbH.
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75

129
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Miele-combimagnetrons
Uiterlijke en innerlijke kenmerken*
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1. Elektronische temperatuurregeling
Exacte temperatuurregeling van 30 tot  
250 °C door elektronische controle van de 
bereidingstemperatuur.
•  Optimale bak- en braadresultaten door te 

verwaarlozen temperatuurafwijkingen
•  Veel toepassingsmogelijkheden

2. Magnetronfunctie
Als er echt haast bij is. Het vermogen kan 
van 80 tot 1.000 Watt worden aangepast. 
•  Razendsnel ontdooien, verwarmen en 

koken

3. 15 bereidingssystemen
Ruime keuze aan bereidingssystemen.
• Perfecte resultaten voor elk gerecht
•  Aanpassing aan de persoonlijke  

voorkeuren

4. Gecombineerd gebruik
De conventionele bereidingssystemen 
kunnen gelijktijdig met de magnetron 
worden gebruikt.
• Aanmerkelijk kortere bereidingstijden

5. Automatische programma’s
Meer dan 80 elektronisch geregelde 
automatische programma’s, waarmee 
gebak, brood, broodjes, vlees, wild, 
gevogelte, vis e.d. perfect kunnen worden 
bereid. Het kiezen van verwarmingssoort, 
tijd en temperatuur is niet nodig. Bij gebruik 
van de automatische programma’s wordt op 
het display aanvullende informatie weerge-
geven, zoals inschuifhoogte, een melding 
dat omdraaien of bedruipen van de 
gerechten nodig is, de opwarmtijd en de 
resterende tijd. Bovendien kunt u aangeven 
hoe gaar u het vlees wilt, bijvoorbeeld rood, 
medium of doorbakken.
• Perfecte resultaten 
• Optimaal behoud van smaak
• Eenvoudig en veilig in het gebruik
•  Er wordt rekening gehouden met 

 persoonlijke voorkeuren

6. Bratometer met resttijdweergave
Tot op de graad nauwkeurig en naar 
persoonlijke voorkeur bereiden van vlees, 
vis en gevogelte door meting van de 
kerntemperatuur, inclusief resttijdweergave.
• Geen toezicht nodig bij het braadproces
• Altijd perfecte resultaten
• Ideaal om uw tijd perfect in te delen

7. Buffergeheugen van de 
klok

Bij stroomuitval tot ca. 200 uur geeft de klok 
na herstel van de stroomtoevoer meteen de 
juiste tijd weer.
•  De tijd hoeft niet opnieuw te worden 

 ingesteld

8. Voorgeprogrammeerde temperaturen
Bij elke verwarmingssoort verschijnt op het 
display een voorgeprogrammeerde 
temperatuur, die desgewenst kan worden 
aangepast.
• Geen afzonderlijke instelling nodig
•  Simpele, betrouwbare bediening en 

 optimale resultaten 

9.  Voorgeprogrammeerde  
magnetronstand

Bij gecombineerd gebruik verschijnt een 
voorgeprogrammeerde magnetronstand op 
het display, die desgewenst kan worden 
gewijzigd.
• Geen afzonderlijke instelling nodig
•  Eenvoudige, betrouwbare bediening en 

optimale resultaten 

10.  Digitale weergave van de  
temperatuur

Permanente controle van de binnentempe-
ratuur in de oven.
•  Bepaling van het juiste tijdstip waarop het 

gerecht moet worden toegevoegd

11. Eigen programma’s
Door het invoeren van bereidingssysteem, 
temperatuur en tijd kunnen 20 eigen 
programma’s worden gemaakt. Bovendien 
kunnen via de geheugenfunctie alle 
handmatige bedieningsstappen worden 
opgeslagen.
• Snelle keuze van vaak bereide gerechten
• Garantie voor geslaagde gerechten
•  Succesvolle gerechten kunnen opnieuw 

worden opgeroepen

12. Navitronic TouchControl-
bediening
Door het aantippen van de 
sensortoetsen kunnen alle 
functies van het apparaat 
worden ingesteld. In combinatie 

met het verlichte cijferblok biedt Miele een 
uniek en  innovatief bedieningssysteem. Het 
volkomen vlak geïntegreerde Touch-display 
benadrukt het moderne design van de 
apparaten.
• Comfortabele en eenvoudige bediening
• Designgericht
• Makkelijk te reinigen

13. Miele@home
Miele@home is een systeemop-
lossing voor het ’intelligente 
huis’ waar apparaten met een 

mobiele ontvanger – voorzien van een 
display – kunnen communiceren, maar ook 
gecontroleerd kunnen worden. Welke 
apparaten het zijn, kunt u zien aan het 
bovenstaande symbool op het apparat.
•  Het huishouden volledig onder controle, 

waar u ook bent.

14. Binnendeur van CleanGlass
Het binnengedeelte van de deur bestaat uit 
een vlak, glazen oppervlak uit één stuk. Het 
schoonmaken is daardoor aanzienlijk 
vereenvoudigd. Bovendien is de deur een 
stabiele plaats voor het neerzetten van 
serviesgoed. 
• Zó weer schoon
• Extra ruimte om pannen e.d. neer te zetten

* Productkenmerken afhankelijk van het model.
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Miele-combimagnetrons
Uiterlijke en innerlijke kenmerken*

* Productkenmerken afhankelijk van het model.
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15. Deurcontactschakelaar
Bij het openen van de deur worden de 
 verwarming en de ventilator automatisch 
uitgeschakeld.
• Energiezuinig
• Veiligheid
 
 

16. Halogeenverlichting
Heldere verlichting van de  

bereidingsruimte.
•  Optimaal overzicht over de bereidings-

ruimte
• Lange levensduur
 
 

17. Roestvrijstalen front met 
CleanSteel
Alle apparaten van roestvrij 
staal zijn voorzien van Clean-

Steel, een speciale veredelingslaag van de 
buitenkant. Hierdoor is de buitenkant uiterst 
eenvoudig schoon te maken, zonder 
speciale schoonmaakmiddelen.
• Minder zichtbare vingerafdrukken
•  De buitenkant is uiterst eenvoudig schoon 

te maken, zonder speciale schoonmaak-
middelen

18. Roestvrijstalen  
bereidingsruimte met 
lijntjesstructuur en Perfect-
Clean
De volledig naadloze, roestvrij-
stalen binnenruimte is voorzien 

van een lijntjesstructuur en van Perfect-
Clean. Dit materiaal stoot vuil aanmerkelijk 
beter af dan glad roestvrij staal.
• Eenvoudig schoon te houden
• Krasvast
• Etensresten hechten zich niet vast
 
 
19. Koel front
De temperatuur bij de deur van het apparaat 
is laag: 60 °C.
•  Optimale veiligheid en bescherming  tegen 

verbranding
 
 
20. Ingebruiknamebeveiliging
Zodra de ingebruiknamebeveiliging is 
ingesteld, kan het apparaat niet ongewild 
worden ingeschakeld. Handig als u kinderen 
hebt. 
• Tegen ongewild in gebruik nemen
• Veiligheid

21. Veiligheidsuitschakeling
Automatisch uitschakelen van het apparaat 
bij het overschrijden van een maximale 
 gebruiksduur.
•  Veiligheid bij foutieve bediening, als 

bijvoorbeeld vergeten wordt het apparaat 
uit te schakelen

 
 
22. Restwarmte
Een doeltreffende bijzonderheid voor het 
besparen van energie. De elektronica 
bepaalt zelf wanneer de aanwezige warmte 
toereikend is voor het verdere bereidings-
proces en schakelt dan de verwarming uit. 
• Energiezuinig
 
 
23. Energiespaarstand
De verlichting van het apparaat schakelt na  
15 seconden automatisch uit. Desgewenst 
kan deze functie ongedaan worden 
gemaakt.
• Energiezuinig 
 
 
24. Lange levensduur
Op de combimagnetrons van Miele kunt u 
vertrouwen. Zij moeten tenslotte bij de 
levensduurtest in onze fabrieken 2.000 uur 
continu en zonder problemen functioneren. 
Dat komt bij een gemiddeld huishoudelijk 
gebruik van 2 uur per week overeen met 
ongeveer 20 jaar.
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OVENFUNCTIES EN UITRUSTING
Elektronische temperatuurregeling
Temperatuurinstellingen
Aantal bereidingssystemen
Magnetronvermogen instelbaar
Grill/Aantal grillstanden
Grilleren met luchtcirculatie
Ontdooien
Braadautomaat
Onderwarmte, Boven-/onderwarmte
Hetelucht Plus
Hetelucht 
Intensief bakken
Magnetron + Hetelucht Plus
Magnetron + Grill
Magnetron + Grilleren met luchtcirculatie
Magnetron + Braadautomaat
Automatische programma’s
Automatische programma’s voor ontdooien en verwarmen
Automatische programma’s met lagere temperaturen
Bratometer met resttijdweergave
BEDIENING EN COMFORT
Volledig vlak display met Navitronic TouchControl-bediening  
en groot LCD-display
Bereidingssystemen in eigen taal op front aangeduid
Verzinkbare metalen knoppen
Dagtijdweergave/kookwekker
Timer voor kooktijd/eindtijd (Automatisch uitschakelen)
Eigen programma’s (tot 20 stuks) met Memory-functie
Signaaltoon bij bereiken van ingestelde temperatuur
Geschikt voor aansluiting Miele@home en SuperVision
OVENDEUR
Binnendeur van CleanGlass
OVENRUIMTE
Nuttige inhoud in liters
Halogeen binnenverlichting
REINIGINGSCOMFORT
Roestvrijstalen bereidingsruimte met lijntjesstructuur  
en PerfectClean
Neerklapbaar bovenste grillelement
VEILIGHEID
Koel front
Ingebruiknamebeveiliging
Automatisch in- en uitschakelen bij openen en sluiten ovendeur
ENERGIEBESPAREND
Snel voorverwarmen
Restwarmtebenutting (uitsluitend bij gebruik van oven)
Energiespaarschakelaar voor beluchting
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN
Glazen schaal
Combirooster
Kookstaafje
Boekje met praktische gebruikstips
NISMATEN
Inbouwhoogte
Inbouwbreedte
Inbouwdiepte
AANSLUITWAARDE 
Aansluitwaarde
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS
Diepzwart front
Roestvrijstalen front met CleanSteel
Titanium Finish
 
Tijdelijk bij aanschaf van een oven, (combi-)stoomoven of combimagnetron de workshop Koken met Miele voor twee personen t.w.v. € 79,- cadeau. 
Kijk voor meer informatie op www.miele.nl

Combimagnetrons

H 5080 BM
 
● 
van 30 tot 250 °C
15
van 80 tot 1.000 Watt
●/3
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
> 80
● 
● 
● 
 
● 

–
–
● 
●/● 
● 
● 
● 
 
● 
 
43
● 
 
●
 
● 
 
● 
● 
● 
 
automatisch
● 
● 
 
2
● 
● 
● 
 
44,8–45,2 cm
56,0–56,8 cm
55,5 cm
 
3,6 kW
 
€ 2.699,00
€ 2.699,00
€ 2.799,00
 

H 5040 BM
 
● 
van 30 tot 250 °C
8
van 80 tot 1.000 Watt
●/1
● 
● 
–
–
● 
–
–
● 
● 
● 
–
–
–
–
–
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● 
● 
● 
●/● 
 –
● 
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● 
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● 
● 
● 
 
● 
–
–
 
1
● 
● 
● 
 
44,8–45,2 cm
56,0–56,8 cm
55,5 cm
 
2,6 kW
 
€ 1.799,00
€ 1.799,00
  –

H 5030 BM
 
● 
van 30 tot 250 °C
8
van 80 tot 1.000 Watt
●/1
● 
● 
–
–
● 
–
–
● 
● 
● 
–
–
–
–
–
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● 
● 
● 
●/● 
–
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● 
● 
● 
 
● 
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–
 
1
● 
● 
●
 
44,8–45,2 cm
56,0–56,8 cm
55,5 cm
 
2,6 kW
 
–
€ 1.799,00
–
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Miele-inbouwstoomovens
Uitvoeringsvormen
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Hogedrukstoomoven DG 4164 L met zwartglazen liftdeur met 
eronder de serviesverwarmer ESW 5080-29

Hogedrukstoomoven DG 4164 roestvrijstalen front met 
CleanSteel met eronder inbouwoven H 5681 B

Koken met stoom is het antwoord op de trend van lekker en gezond koken. Bij het koken met 
stoom ligt het voedsel niet in het water, waardoor vitamines en mineralen veel beter bewaard 
blijven. Het is niet alleen gezonder, maar ook veel lekkerder. Miele kent in haar assortiment 
drukloze stoomovens, combi-stoomovens en een hogedrukstoomoven. In alle stoomovens 
kunnen complete maaltijden worden bereid. Bovendien kunt u Miele-stoomovens gebruiken 
voor ontdooien, verwarmen, blancheren, inmaken en conserveren.

Drukloze stoomoven DG 5080 met Navitronic TouchControl-
bediening

Drukloze stoomoven DG 3460

De drukloze stoomovens van Miele uit de 
5000-serie hebben een afmeting van  
60 cm breed en 45 cm hoog voor geheel 
vlakke inbouw in een 60 cm brede, hoge 
kast of onderkast. De drukloze stoomoven 
van Miele uit de 3000-serie kan worden 
ingebouwd in een 60 cm brede, hoge kast, 
opzetkast, onderkast of bovenkast. 
 
De hogedrukstoomoven DG 4164 heeft een 
afmeting van 60 cm breed en 38 cm hoog 
voor geheel vlakke inbouw in een  
60 cm brede, hoge kast. De hogedruk-
stoomoven heeft alle voordelen van een 
drukloze stoomoven. Dankzij de hoge 
temperatuur van 120 °C, waarbij een druk 
van 2 bar wordt opgebouwd, kunnen de 
kooktijden bij de hogedrukstoomoven 
echter met 50 tot 60 procent worden verkort. 
Deze stoomoven is voorzien van een vaste 
watertoe- en water afvoer. De hogedruk-
stoomoven is ook leverbaar met een liftdeur, 
waardoor een perfecte afstemming qua 
design met andere Miele-apparatuur is 
gegarandeerd.
 
De combi-stoomovens van Miele hebben 
een afmeting van 60 cm breed en 45 cm 
hoog voor geheel vlakke inbouw in een 60 
cm brede, hoge kast of onderkast.
Afhankelijk van het type combi-
stoomoven heeft u de keuze om het 
apparaat aan te sluiten op een vaste 
watertoe- en afvoer. De combi-stoom-
ovens zijn onder andere uitgerust met de 
ovenfunctie Hetelucht Plus, waarmee u ook 
van een optimaal braad- en bakproces 
verzekerd bent.

Combi-stoomoven DGC 5080 XL met Navitronic TouchControl-
bediening
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Miele-inbouwstoomovens
Gemakkelijk en veelzijdig

Op de drie bereidingsniveaus van de  
Miele-stoomoven kan in één keer een 
compleet hoofdgerecht, bestaande uit 
bijvoorbeeld aardappels, vis en groente, 
worden gemaakt. Buiten het vullen van de 
stoompannen hebt u er verder geen 
omkijken naar, want het apparaat zorgt er 
automatisch voor, zonder dat u het 
kookproces hoeft te controleren, dat het 
resultaat perfect is.

Drie gerechten uit één apparaat

Hoe verschillend de diverse ingrediënten 
ook zijn, door de toevoer van stoom is 
geur- of smaakoverdracht uitgesloten.
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Koken met stoom: vele mogelijkheden

Koken groente 
Bloemkool, broccoli, 
erwtjes, asperges – met 
dit bereidingssysteem 
kunt u naar hartenlust 
koken.

Koken vis 
Zalm, roodbaars, schol, 
zeetong – de vis wordt 
op lage temperaturen 
uitermate behoedzaam 
gekookt.

Koken vlees 
Worstjes, rundvlees en 
gevogelte worden 
bereid op een tempera-
tuur rond de 100 
graden.

Verwarmen 
Soep, een-portie eten 
op een bord en nog veel 
meer gerechten kunnen 
met dit bereidings-
systeem worden 
verwarmd. 

Koken algemeen 
Ideaal voor het koken 
van, rijst, pasta, 
peulvruchten en 
aardappelen.

Ontdooien 
Heel veel diepvries-
producten,  zoals vis en 
vlees,  kunnen snel en 
behoedzaam worden 
ontdooid.
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Miele-inbouwstoomovens
Gezond en smaakvol

Twee gerenommeerde universiteiten 
 bevestigen in een wetenschappelijk 
 onderzoek de duidelijke voordelen van   
het koken met stoom vergeleken met het 
traditionele koken:

Broccoli uit de stoomoven bevat 50% meer  vitamine C dan 
gekookte broccoli.

Paprika uit de stoomoven bevat  ruim 25% meer vitamine C 
dan gekookte paprika.

Geen verlies van voedingsstoffen bij paprika uit de stoomoven. 
Vergeleken daarmee heeft  gekookte paprika ongeveer 45% 
minder  bouw stoffen dan de rauwe versie.

Resultaten van vier soorten groenten, waarbij  telkens vier 
kenmerken (kleur, vorm, smaak, struc-tuur) werden 
onderzocht door onafhanke lijke controleurs volgens de 
richtlijnen van de DIN-normering en DLG. Bij elk kenmerk 
kunnen maximaal zes punten worden behaald. Daardoor is bij 
een groentesoort het maximale puntenaantal 4 x 6 = 24, bij 
vier  groentesoorten dus maximaal 96 punten.

Conclusie: Koken met stoom is de gezond-
ste en  smakelijkste manier om groenten te 
 bereiden.
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Miele-inbouwstoomovens
Behoedzaam en nauwkeurig



65

De Miele-stoomovens zijn echte alles-
kunners en de ideale aanvulling op oven en 
kookplaat. Het doet er niet toe of u alleen 
een bijgerecht of in één keer een compleet 
menu wilt bereiden, de mogelijkheden van 
de stoomoven zijn oneindig groot. Of u nu 
een voorgerecht, soep, vis, vlees, groente, 
een bijgerecht of een nagerecht wilt maken. 
Maar dat is nog niet alles: u kunt de Miele-
stoomovens ook gebruiken voor ontdooien, 
verwarmen, blancheren, inmaken en 
conserveren.  
 

Het geheim van de
externe stoomunit 
Alle Miele-stoomovens hebben 
iets heel bijzonders: ze zijn 

uitgerust met de Vita Steam-technologie. 
Het geheim van deze technologie zit in de 
externe stoomunit en de zeer nauwkeurige 
temperatuurregeling. In tegenstelling tot 
andere systemen bevindt zich de stoomunit 
bij Miele buiten de ovenruimte, in het 
waterreservoir. Voor u en uw favoriete 
gerechten biedt dat vele voordelen, omdat 
de ingrediënten altijd eerst op een behoed-
zame manier door de stoom worden ver-
warmd. Van erg droge warmte, zoals bij 
andere technieken, is hier geen sprake. Dat 
houdt in dat het kookproces behoedzamer 
verloopt en er weinig oxidatie optreedt, 
omdat er geen zuurstof meer in de berei-
dingsruimte is. Kortom: een perfect 
kookresultaat.  

Voordelen koken met stoom:
• Gemakkelijk
• Gezond
• Veelzijdig
• Smaakvol
• Lekker
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Miele-hogedrukstoomovens
Uiterlijke en innerlijke kenmerken*
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1. Veel gebruiks-
mogelijkheden
Geen verschil in bereidingstijd 
tussen  diepvriesproducten en 

verse levensmiddelen, ongeacht de 
hoeveelheid.
•  Ideaal voor groenten, vis, pasta, rijst, 

aardappelen en desserts en voor 
 verwarmen en ontdooien

• Pure smaakbeleving
•  De voedingsstoffen blijven optimaal 

 behouden
• Simpele bereiding met succesgarantie
• Koken op drie niveaus tegelijkertijd
• Aanbranden of overkoken uitgesloten
•  Gegarandeerd geen smaakoverdracht 

tussen zoete en hartige gerechten
 
 

2. Hoge druk
De temperatuurkeuze tussen 

101 en 120 °C is ideaal voor het snel 
bereiden van levensmiddelen die niet 
gevoelig zijn voor druk, zoals groenten, veel 
vleessoorten, peulvruchten e.d.
•  Tijdsbesparing van ca. 50–60% in 

vergelijking met drukloos stomen
• Aanbranden of overkoken uitgesloten
•  Gegarandeerd geen smaakoverdracht 

tussen zoete en hartige gerechten
 
 
3. Warmhoudfunctie
Na het verstrijken van de kooktijd worden de 
gerechten enige tijd warm gehouden.
• Gemak
 
 
4.  Digitale weergave van temperatuur en 

bereidingstijd
Het volstaat om de temperatuur en de  
bereidingstijd in te stellen.
• Eenvoudige bediening
• Overzichtelijkheid
 
 
5. Uitschakelautomaat
Het kookproces wordt met een akoestisch 
signaal beëindigd. Tegelijkertijd wordt 
overgegaan op de ideale serveer-
temperatuur.
• De gerechten worden niet te gaar
• Bereiding tot op de graad nauwkeurig
 
 

6. Watertoe- en waterafvoer
De hogedrukstoomoven is 

voorzien van een vaste wateraansluiting. 
Stoom wordt automatisch afgevoerd via het 
afvoerkanaal aan het einde van het 
kookproces. 
• Gemak
• Minder schoonmaakwerk
 
 
7. Voorgeprogrammeerde temperaturen
Bij elke bereidingssoort verschijnt op het 
display een voorgeprogrammeerde 
temperatuur (ontdooien 60 °C, verwarmen 
95 °C, koken met stoom 100 °C, koken met 
stoom onder hoge druk 120 °C). Deze 
 temperaturen kunnen desgewenst worden 
aangepast.
• Geen afzonderlijke instelling nodig
•  Eenvoudige, betrouwbare bediening en 

optimale resultaten 
 
 
8. Hermetisch gesloten deur
De hermetisch gesloten deur met bajonet-
sluiting zorgt ervoor dat er geen geuren 
 vrijkomen.
• Kookluchtjes kunnen niet ontsnappen 
 
 
9. Roestvrijstalen bereidingsruimte
De naadloze bereidingsruimte is van 
 roestvrij staal.
• Gemakkelijk schoon te houden
 
 
10. Inhoud
Nuttige inhoud 7,8 liter.
• Drie inschuifniveaus
 
 

11. Roestvrijstalen front met 
CleanSteel
Alle apparaten van roestvrij 

staal zijn voorzien van CleanSteel, een 
speciale veredelingslaag aan de buitenkant. 
Hierdoor is de buitenkant uiterst eenvoudig 
schoon te maken, zonder speciale schoon-
maakmiddelen.
• Minder zichtbare vingerafdrukken
• Eenvoudig schoon te maken
 
 

12. Koel front
De temperatuur bij de deur van het apparaat 
is laag: 50 °C.
•  Optimale veiligheid en bescherming  

tegen verbranding 
 
 
13. Beveiliging
De bediening van het apparaat kan volledig 
worden geblokkeerd (kinderbeveiliging). 
Tevens is het apparaat voorzien van 
beveiliging tegen overdruk en beveiliging 
tegen te hoge temperaturen. 
• Tegen ongewild in gebruik nemen
• Veiligheid
 
 
14. Deurcontactschakelaar
Bij het openen van de deur wordt de 
stoomtoevoer automatisch uitgeschakeld.
• Energiezuinig
• Veiligheid 
 
 
15. Energieverbruik
Minimaal energieverbruik.
• Lage energiekosten
 
 
16. Lange levensduur
De Miele-hogedrukstoomovens zijn getest 
voor een gemiddelde levensduur van 
20 jaar bij gemiddeld huishoudelijk 
gebruik**.
• Kwaliteit
• Duurzaamheid

*    Productkenmerken afhankelijk van het model.
**  Gebaseerd op een vierpersoons huishouden, twee en een half uur per week
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UITVOERINGSVORM
Met liftdeur
FUNCTIES EN UITRUSTING
Temperatuur instelbaar van (stoomfunctie)
Koken onder hogedruk met 50–60% tijds– en energiebesparing
Ontdooien, Verwarmen, Stomen, Stomen onder hoge druk,  
Ontkalken
BEDIENING EN COMFORT
Tiptoetsbediening 
Digitale weergave van temperatuur, bereidingstijd en resttijd
Nuttige inhoud in liters
Vaste aansluiting op watertoe– en waterafvoer
VEILIGHEID
Koel front
Automatische uitschakeling na afloop bereidingstijd
Deurcontactschakelaar
Elektronische programmavergrendeling
Elektronische foutmelding in het display
Watertoevoerbeveiliging
Veiligheidsvergrendeling van de deur
Veiligheidsventiel (tweevoudig) voor overdruk
Automatische stoomafvoer voor einde bereidingsproces
Melding in display voor uitvoeren ontkalkingsprogramma
REINIGINGSCOMFORT
Makkelijk te reinigen roestvrijstalen binnenruimte
Roestvrijstalen front met CleanSteel
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN
Roestvrijstalen stoomovenpan met gaatjes (1,5 l, DGGL 1)
Stoomovenpan zonder gaatjes (2,5 l, DGG 2)
Stoomovenpan zonder gaatjes om kookgerei op te zetten 
Boekje met praktische gebruikstips
Systeemreiniger
NISMATEN
Inbouwhoogte
Inbouwbreedte
Inbouwdiepte
AANSLUITWAARDE 
Aansluitwaarde
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS
Zonder liftdeur
Diepzwarte liftdeur
Roestvrijstalen liftdeur met CleanSteel
Titanium Finish
 
Tijdelijk bij aanschaf van een oven, (combi-)stoomoven of combimagnetron de workshop Koken met Miele voor twee personen 
t.w.v. € 79,- cadeau. Kijk voor meer informatie op www.miele.nl

Hogedrukstoomovens

DG 4164 L
 
● 
 
50 tot 120 °C
● 
● 

 
● 
● 
7,8
● 
 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
 
● 
● 
 
2 stuks
1 stuk
1 stuk
● 
● 
 
38,0 cm
56,0 cm
55,5 cm
 
5,1 kW
 
–
€ 4.199,00
€ 4.199,00
€ 4.299,00

DG 4164
 
–
 
50 tot 120 °C
● 
● 

 
● 
● 
7,8
● 
 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
 
● 
● 
 
2 stuks
1 stuk
1 stuk
● 
● 
 
38,0 cm
56,0 cm
55,5 cm
 
5,1 kW
 
€ 3.699,00
–
–
–
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Combi-stoomovens van Miele
Uiterlijke en innerlijke kenmerken*
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1. Veel gebruiks- 
mogelijkheden
Geen verschil in bereidingstijd 
tussen diepvriesproducten en 

verse levensmiddelen, ongeacht de 
hoeveelheid.
•  Ideaal voor groenten, vis, pasta, rijst, 

aardappelen en desserts en voor verwar-
men en ontdooien

• Pure smaakbeleving
•  De voedingsstoffen blijven optimaal 

 behouden
• Eenvoudige bereiding met succesgarantie
• Koken op drie niveaus tegelijkertijd
• Aanbranden of overkoken uitgesloten
•  Gegarandeerd geen smaakoverdracht 

tussen zoete en hartige gerechten
 

2. Combi-koken
Voor het ultieme resultaat voor 

het bakken van brood tot het braden van 
vlees met gebruik van de juiste combinatie 
tussen hete lucht en vochtigheidsgraad. U 
kunt maximaal zes bereidingsstappen 
combineren tot een bereidingsproces. Voor 
elke stap kunt u een eigen temperatuur, 
vochtigheidsgraad, bereidingstijd of 
kerntemperatuur instellen.
• Optimaal resultaat
• Individuele keuze
 
3. Hetelucht Plus
U kunt in de combi-stoomoven op meerdere 
niveaus tegelijk bakken en braden. Bij deze 
verwarmingssoort wordt het gerecht gaar in 
circulerende lucht. Hier zorgt het ringvor-
mige verwarmingselement ervoor dat 
zonder geur- en smaakoverdracht op 
meerdere niveaus uitstekende resultaten 
worden behaald. 
• Tijds- en energiebesparing
• Gelijkmatig bak- en bruiningsresultaat
•  Optimale benutting van de bereidings-

ruimte
 
 

4. Externe stoomunit
Het opwekken van stoom vindt 

plaats buiten de bereidingsruimte.
•  Optimale stoomtoevoer en hoeveelheid 

stoom
• Perfecte kookresultaten
•  Geen kalkafzetting in de bereidingsruimte
•  Uiterst nauwkeurige, elektronische 

temperatuurregeling van 40 tot 100 °C 
voor optimaal behoud van smaak, kleur en 
vitamines, resp. van 30 tot 225 °C bij 
hetelucht- en combigebruik

  

5. Klimaatsensor
Met de unieke klimaatsensor 

van Miele wordt het vochtgehalte in de 
ovenruimte constant gemeten en zo nodig 
bijgesteld. 
• Optimaal vochtgehalte
• Ideaal bij het maken van o.a. appeltaart en 
pizza
 

6. Bratometer met 
 resttijdweergave

Met de bratometer is het mogelijk om tot op 
de graad nauwkeurig en naar persoonlijk 
voorkeur vlees, vis en gevogelte te bereiden 
door meting van de kerntemperatuur. 
Bovendien berekent de elektronica van 
tevoren de vermoedelijke braadtijd.
• Geen toezicht nodig bij het kookproces
• Gemak
• Optimaal resultaat
 

7. Automatische 
 programma’s

Ruim 150 elektronisch gestuurde automati-
sche programma’s voor bakken, braden, 
koken, verwarmen, ontdooien en inmaken 
staan garant voor perfecte resultaten. Het 
instellen van verwarmingssoort, tijd en 
temperatuur is niet nodig. Bij gebruik van de 
automatische programma’s wordt op het 
display aanvullende informatie weergege-
ven, zoals inschuifhoogte, een melding dat 
omdraaien of bedruipen van de gerechten 
nodig is, de opwarmtijd en de resterende 
tijd. Bovendien kunt u aangeven hoe gaar u 
het vlees wilt, bijvoorbeeld rood, medium of 
doorbakken.
• Perfecte resultaten met succesgarantie
• Optimaal behoud van smaak
• Eenvoudig en veilig in het gebruik
• Veel toepassingsmogelijkheden
 

8. Koken menu
Bij het automatische menuko-

ken kunnen maximaal drie onderdelen van 
de maaltijd worden bereid. De temperatuur, 
kooktijd en de volgorde waarin de levens-
middelen moeten worden toegevoegd, 
worden automatisch bepaald. Door 
aanwijzingen op het display wordt het 
tijdstip van toevoegen weergegeven en via 
een geluidssignaal  gemeld.
• Optimaal resultaat
• Bedieningscomfort
 
9. Elektronische temperatuurregeling
Exacte temperatuurregeling door elektroni-
sche controle van de bereidingstempera-
tuur.
•  Optimale resultaten door te verwaarlozen 

temperatuurafwijkingen

• Veel toepassingsmogelijkheden
 

10. Bewegend bedienings-
paneel

Het bedieningspaneel wordt elektronisch 
geopend en heeft diverse functies.
• Multifunctionele afdekking van het 
waterreservoir, draadloze bratometer 
en condensreservoir
• Strakke vormgeving die naadloos aansluit 
bij de overige inbouwapparaten
 
11. Warmhoudfunctie
Na beëindiging van de kooktijd kunnen  
de gerechten 15 minuten op temperatuur 
worden gehouden.
•  Automatisch warm houden na afloop van 

het kookproces
 

12. Navitronic TouchControl-
bediening
Door het aantippen van de 
sensortoetsen kunnen alle 
functies van de combi-
stoomoven worden ingesteld. In 

combinatie met het verlichte cijferblok biedt 
Miele een uniek en innovatief bedienings-
systeem. Het volkomen vlak geïntegreerde 
Touch-display benadrukt het moderne 
design van de apparaten.
• Comfortabele en eenvoudige bediening
• Eenvoudig schoon te maken
 

13. Ovenfuncties als bij een 
volwaardige inbouwoven

De combi-stoomoven biedt dezelfde 
functies als een volwaardige inbouwoven.
• Vele mogelijkheden
 
14. Voorgeprogrammeerde tempe-
raturen 
Bij elke verwarmingssoort verschijnt op het 
display een voorgeprogrammeerde 
temperatuur, die desgewenst kan worden 
aangepast.
• Geen afzonderlijke instelling nodig
• Bedieningscomfort 
• Optimaal resultaat
 

15. Eigen programma’s
Door het invoeren van verwar-

mingssoort, temperatuur en tijd kunnen 20 
eigen programma’s worden gemaakt. 
Bovendien kunnen via de geheugenfunctie 
alle handmatige bedieningsstappen worden 
opgeslagen.
•  Snelle keuze van vaak bereide gerechten
• Garantie voor geslaagde gerechten
•  Succesvolle gerechten kunnen opnieuw 

worden opgeroepen
* Productkenmerken afhankelijk van het model.
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*    Productkenmerken afhankelijk van het model.
**  Gebaseerd op een vierpersoons huishouden, vier uur per week. 

daardoor aanzienlijk vereenvoudigd. 
Bovendien is de deur een stabiele plaats 
voor het neerzetten van serviesgoed. Mocht 
het voor het schoonmaken van de oven 
nodig zijn om de deur te verwijderen, dan is 
dit in een paar handelingen gebeurd. 
• Zó weer schoon
 

24. PerfectClean
Warm aanbevolen voor 
iedereen die niet van teveel 
boenen houdt: PerfectClean 

van Miele. De unieke, speciale emaillering 
rekent af met hardnekkig vuil. De antiaan-
bakwerking is uitzonderlijk, het schoonma-
ken daardoor ongeëvenaard eenvoudig. 
Zowel de bereidingsruimte, bakplaten, 
schuifrails en combirooster zijn voorzien van 
een PerfectClean-antiaanbaklaag.
• Zó weer schoon
 

PerfectClean van Miele: 
In 2009 als beste getest door 
het onafhankelijke Duitse 
instituut LGA Qualitest GmbH 

  
25. Programma’s Inweken en 
Drogen

Met het programma Inweken voorkomt u 
hardnekkige vervuiling van de ovenruimte. 
Het programma Drogen verwijdert  restvocht 
na het schoonmaken.
• Nog makkelijker schoon te houden
 

26. Stoomreductiesysteem
Het unieke Miele-stoomreduc-

tiesysteem zorgt ervoor dat vlak voor het 
einde van het bereidingsproces automa-
tisch stoom wordt afgevoerd. Hiermee wordt 
voorkomen dat er bij het openen van de 
deur een grote  hoeveelheid stoom vrij komt. 
• Veiligheid en comfort
 
27. Inhoud
De nuttige inhoud van de DGC XL-modellen 
is maar liefst 48 liter.
• Drie inschuifniveau's
  
28. Koel front
De temperatuur bij de deur van het  apparaat 
is laag: 50 °C.
•  Optimale veiligheid en bescherming  tegen 

verbranding
 
29. Deurcontactschakelaar
Bij het openen van de deur wordt de 
stoomtoevoer automatisch uitgeschakeld.
• Energiezuinig
• Milieubescherming
• Veiligheid
 

 30. Veiligheidsuitschakeling
Automatisch uitschakelen van de 
stoomoven bij het overschrijden van een 
maximale gebruiksduur.
•  Veiligheid bij foutieve bediening, als 

bijvoorbeeld vergeten wordt de stoomoven 
uit te schakelen

 
31. Kinderbeveiliging
Het apparaat kan volledig worden 
 geblokkeerd. 
• Veiligheid
 

32. Panoramicdesign
Panoramicdesign van Miele 
staat voor honderd procent 
design en functionaliteit, 

 gekenmerkt door een horizontaal lijnenspel, 
waardoor met de compacte oven, 
stoomoven, combi-stoomoven, combimag-
netron en de inbouwkoffieautomaat van 
Miele één geheel is te vormen. 
• Strakke vormgeving
• Horizontaal lijnenspel
 
33. Energiespaarstand
De verlichting van de combi-stoomoven 
schakelt na 15 seconden automatisch uit. 
Desgewenst kan deze functie ongedaan 
worden gemaakt.
• Energiezuinig
• Milieubescherming
 
34. Energieverbruik
Minimaal energieverbruik.
• Lage energiekosten
• Milieubescherming
 

35. Miele@home
Miele@home is een systeemop-
lossing voor het ’intelligente 
huis’ waar apparaten met een 

mobiele ontvanger – voorzien van een 
display – kunnen communiceren, maar ook 
gecontroleerd kunnen worden. Welke 
 apparaten het zijn, kunt u zien aan het 
bovenstaande symbool op het apparaat.
•  Het huishouden volledig onder controle, 

waar u ook bent.
 
36. Lange levensduur
De combi-stoomovens van Miele zijn getest 
voor een gemiddelde levensduur van 20 
jaar bij gemiddeld huishoudelijk gebruik**. 
• Kwaliteit
• Duurzaamheid

16. Persoonlijke voorkeuren
Afhankelijk van het model kunnen de 
standaardinstellingen op acht punten 
worden gewijzigd.
•  Aanpassing aan de persoonlijke voor-
keuren  
 
17. Uitschakelautomaat
Het kookproces wordt met een akoestisch 
signaal beëindigd. Tegelijkertijd wordt 
overgegaan op de ideale serveertempera-
tuur.
• De gerechten worden niet te gaar
• Bereiding tot op de graad nauwkeurig
 
18. Timer voor kooktijd en eindtijd
Voorprogrammeren van de combi-
stoomoven.
•  Automatisch in- en uitschakelen van de 

stoomoven
•  Toezicht houden tijdens het kookproces is 

niet nodig 
 
19. Weergave waterniveau
Het waterniveau van het waterreservoir kan 
op het display worden afgelezen.
 
 20. Minimale condensvorming
Door een extra verwarmingselement in de 
bodem van de bereidingsruimte is er  tijdens 
en na het kookproces vrijwel geen condens-
vorming.  
• Eenvoudige en snelle reiniging  
•  Bedieningspaneel en handgreep blijven 

koel 
•  Geen afzetting van wasem op het 

 bedieningspaneel.
 
 21. Halogeenverlichting 
Heldere verlichting van de bereidingsruimte.
•  Optimaal overzicht over de bereidings-

ruimte
 

22. Roestvrijstalen front met 
CleanSteel
Alle apparaten van roestvrij 
staal zijn voorzien van Clean-

Steel, een speciale veredelingslaag aan de 
buitenkant. Hierdoor is de buitenkant uiterst 
eenvoudig schoon te maken, zonder 
speciale  schoonmaakmiddelen.
• Minder zichtbare vingerafdrukken
• Eenvoudig schoon te maken
 
23. CleanGlass-ovendeur
Het binnengedeelte van de CleanGlass-
ovendeur bestaat uit een vlak, glazen 
oppervlak uit één stuk. Het schoonmaken is 
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DESIGN
Volledige elektronische Navitronic TouchControl-bediening  
met groot LCD-display
Verzinkbare metalen knoppen
PlusDisplay TouchControl
FUNCTIES EN UITRUSTING
Temperatuur stomen instelbaar van
Temperatuur Hetelucht Plus instelbaar van
Algemene programma’s: Combi-koken, Universeel, Groente, Vlees, 
Vis, Hetelucht Plus en Taart/cake-speciaal
Ovenfuncties: Boven- en onderwarmte, Bovenwarmte,  
Onderwarmte, Grote grill, Kleine grill,  
Grilleren met luchtcirculatie en Intensief bakken
Programma’s: Verwarmen en Ontdooien
Onderhoudsprogramma’s: Inweken, Drogen en Ontkalken
Functie voor warm houden van gerechten
Automatische programma’s met voorgeprogrammeerde gerechten
Eigen programma’s
Koken menu
Bratometer met resttijdweergave/ 
Draadloze bratometer met resttijdweergave
BEDIENING EN COMFORT
Elektronische temperatuurregeling
Digitale weergave van temperatuur, bereidingstijd en resttijd
Dagtijdweergave
Meertalige teksten in display
Programma-instructies in display
Nuttige inhoud in liters
Inhoud waterreservoir in liters
Vaste aansluiting op watertoe- en waterafvoer
Klimaatsensor voor automatische aansturing van juiste  
temperatuur/verhouding luchtvochtigheid
Geschikt voor aansluiting Miele@home en SuperVision
VEILIGHEID
Koel front
Automatische uitschakeling na afloop bereidingstijd
Deurcontactschakelaar
Elektronische programmavergrendeling
Elektronische foutmelding in het display
Stoomreductie voor einde bereidingsproces
Melding in display voor uitvoeren ontkalkingsprogramma
Wasemgeleidings- en koelsysteem
REINIGINGSCOMFORT
Ovenruimte voorzien van PerfectClean en CleanGlass-deur
Makkelijk te reinigen roestvrijstalen binnenruimte
Condensreductie
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN
Roestvrijstalen stoomovenpan met gaatjes (1,5 l, DGGL 1)
Roestvrijstalen stoomovenpan met gaatjes (2 l, DGGL 8)
Roestvrijstalen stoomovenpan met gaatjes (5,4 l, DGGL 12) 
Universele bakplaat/RVS bakplaat
Rooster
Opvangschaal zonder gaatjes
Boekje met praktische gebruikstips
Ontkalkingstabletten
NISMATEN
Inbouwhoogte
Inbouwbreedte
Inbouwdiepte
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS
Diepzwart front
Roestvrijstalen front met CleanSteel
Titanium Finish
 
Tijdelijk bij aanschaf van een oven, (combi-)stoomoven of combimagnetron de workshop Koken met Miele 
voor twee personen t.w.v. € 79,- cadeau. Kijk voor meer informatie op www.miele.nl
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1. Veel gebruiks-
mogelijkheden
Geen verschil in bereidingstijd 
tussen  diepvriesproducten en 

verse levens middelen, ongeacht de 
hoeveelheid.
•  Ideaal voor groenten, vis, pasta, rijst, 

aardappelen en desserts en voor 
 verwarmen en ontdooien

• Pure smaakbeleving
•  De voedingsstoffen blijven optimaal 

 behouden
• Eenvoudige bereiding met succesgarantie
• Koken op drie niveaus tegelijkertijd
• Geen aanbranden of overkoken
•  Gegarandeerd geen smaakoverdracht 

tussen zoete en hartige gerechten
 
 
 

2. Externe stoomunit
In tegenstelling tot andere 

 systemen is de drukloze stoomoven van 
Miele voorzien van een externe stoomunit. 
Dat houdt in dat de stoomunit buiten de 
bereidingsruimte in een aparte omkasting is 
ondergebracht. Deze opbouw biedt 
aanzienlijke voordelen: de naadloze 
ommanteling van de bereidingsruimte is 
eenvoudig schoon te maken, u kunt 
complete menu’s koken, de temperatuurme-
ting is optimaal, de temperatuur wordt exact 
aangehouden, de hoeveelheid stoom is 
optimaal, de  levensmiddelen behouden hun 
natuurlijke kleur, u bespaart energie en de 
kooktijden zijn kort. 
•  Optimale stoomtoevoer en hoeveelheid 

stoom
• Perfecte kookresultaten
•  Geen kalkafzetting in de bereidingsruimte
•  Uiterst nauwkeurige elektronische 

temperatuurregeling van 40 tot 100 °C 
voor optimaal behoud van smaak, kleur en 
 vitamines

 
 
3. Warmhoudfunctie
Na beëindiging van de kooktijd kunnen de 
gerechten 15 minuten op temperatuur 
worden gehouden.
•  Automatisch warm houden na afloop van 

het kookproces
 
 

4. Minimale condensvorming door extra 
verwarmingselement in de bodem
Door een extra verwarmingselement in de 
bodem van de bereidingsruimte is er tijdens 
en na het kookproces vrijwel geen condens-
vorming. 
•  Eenvoudige en snelle reiniging
•  Bedieningspaneel en handgreep blijven 

koel
•  Geen afzetting van wasem op het 

 bedieningspaneel
 
 

5. Automatische 
programma’s met  

gebruikersinstructies
141 elektronisch gestuurde automatische 
programma’s voor koken, opwarmen, 
ontdooien en inmaken staan garant voor 
perfecte resultaten. Het instellen van 
verwarmingssoort, tijd en temperatuur is 
niet nodig. Bovendien kan bij veel gerechten 
de gewenste gaarheid apart worden 
ingesteld.
• Perfecte resultaten met succesgarantie
• Optimaal behoud van smaak
• Eenvoudig en veilig in het gebruik
• Veel toepassingsmogelijkheden
 
 

6. Koken menu
Bij het automatische menuko-

ken kunnen maximaal drie onderdelen van 
de maaltijd worden bereid, zonder dat geur 
en/of smaakoverdracht kan ontstaan. De 
temperatuur, kooktijd en de volgorde waarin 
de levensmiddelen moeten worden 
toegevoegd, worden automatisch bepaald. 
Door aanwijzingen op het display worden de 
juiste inschuifhoogte en het tijdstip van 
toevoegen weergegeven en via een 
geluidssignaal  gemeld.
• Complete menu’s met succesgarantie
•  Simpele bediening met gebruikersinstruc-

ties
 
 
7. Elektronische temperatuurregeling
Exacte temperatuurregeling door elektroni-
sche controle van de bereidingstempera-
tuur.
•  Optimale resultaten door te verwaarlozen 

temperatuurafwijkingen
• Veel toepassingsmogelijkheden

8. Navitronic  
TouchControl-bediening

Door het aantippen van de sensortoetsen 
kunnen alle functies van de stoomoven 
worden ingesteld. In combinatie met het 
verlichte cijferblok biedt Miele een uniek en 
innovatief bedieningssysteem. Het volko-
men vlak geïntegreerde Touch-display 
benadrukt het moderne design van de 
apparaten.
• Gebruikersvriendelijk
• Designgericht
• Eenvoudig schoon te houden
 
 
9.  PlusDisplay
TouchControl-bediening met PlusDisplay  
informeert continu over het lopende 
programma. Het geeft meldingen over het 
 bereidingssysteem, de bereikte/te bereiken 
temperatuur, de bereidingsduur enz.  Tevens 
is elke gewenste taal in te stellen. 
•  Comfortabele en eenvoudige bediening
• Makkelijk schoon te maken
• Constante controle van het kookproces
 
 
10. Klok met geheugen
Bij stroomuitval tot ca. 200 uur geeft de klok 
na herstel van de stroomtoevoer  meteen de 
juiste tijd weer.
•  De tijd hoeft niet opnieuw te worden 

 ingesteld.
 
 
11. Digitale weergave van temperatuur
Permanente controle van de binnentempe-
ratuur in de stoomoven.
•  Bepaling van het juiste tijdstip waarop een 

gerecht moet worden toegevoegd
 
 
12. Voorgeprogrammeerde  
temperaturen
Bij elk kookprogramma verschijnt op het 
display een voorgeprogrammeerde 
temperatuur, die naar wens kan worden 
gewijzigd.
• Geen afzonderlijke instelling nodig
•  Simpele, betrouwbare bediening en 

 optimale resultaten 
 
 

* Productkenmerken afhankelijk van het model.
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13. Verzinkbare metalen knoppen
Desgewenst kunnen de functieknoppen, als 
ze zijn uitgeschakeld, volledig worden 
ingedrukt.
• Gemakkelijk te reinigen
• Glad bedieningspaneel 

14. Eigen programma’s
Door het invoeren van berei-

dingssoort, temperatuur en tijd kunnen  
20 eigen programma’s worden gemaakt.
•  Snel instellen van veel voorkomende 

 programma’s
• Altijd verzekerd van goed resultaat

15. Uitschakelautomaat
Het kookproces wordt met een akoestisch 
signaal beëindigd. Tegelijkertijd wordt 
overgegaan op de ideale serveertempera-
tuur.
• De gerechten worden niet te gaar
• Bereiding tot op de graad nauwkeurig

16. Timer voor kooktijd en eindtijd
Voorprogrammeren van de stoomoven.
•  Automatisch in- en uitschakelen van de 

stoomoven
•  Toezicht houden tijdens het kookproces is 

niet nodig
• Veiligheid door automatisch uitschakelen

17. Weergave waterniveau
Het waterniveau van het waterreservoir kan 
op het display worden afgelezen.

18. Koelfunctie
De apparaten beschikken over een 
temperatuurgestuurde ventilatiefunctie voor 
koeling achteraf.

19. Deurscharniering aan onderkant
Op de deur kunnen pannen e.d. worden 
neergezet.
• Belastbaar tot 8 kg

20. Inhoud
Nuttige inhoud 20 of 30 liter.
• Drie inschuifniveaus

21. Stoomreductiesysteem
Het unieke Miele-stoomreduc-

tiesysteem zorgt ervoor dat vlak voor het 
einde van het bereidingsproces automa-
tisch de ovendeur enkele millimeters wordt 
geopend. Hiermee wordt voorkomen dat er 
bij het openen van de deur een grote 
hoeveelheid stoom vrij komt.  
• Veiligheid en comfortabel

22. Roestvrijstalen bereidingsruimte
De naadloze bereidingsruimte is vervaar-
digd van roestvrij staal.
• Gemakkelijk schoon te houden

23. Roestvrijstalen front met 
CleanSteel
Alle apparaten van roestvrij 
staal zijn voorzien van Clean-

Steel, een speciale veredelingslaag aan de 
buitenkant. Hierdoor is de buitenkant uiterst 
eenvoudig schoon te maken, zonder 
speciale schoonmaakmiddelen.
• Minder zichtbare vingerafdrukken
• Eenvoudig schoon te maken

24. Luchtgeleidingssysteem plus
Het apparaat wordt rondom afgekoeld, wat 
ook gunstig is voor aangrenzend meubilair.
•  Bedieningspaneel en handgreep blijven 

koel
•  Geen afzetting van wasem op het 

 bedieningspaneel
•  De wasem die aan de voorkant van het 

apparaat vrijkomt, heeft een lage 
 temperatuur

25. Koel front
De stoomovendeur heeft een lage tempera-
tuur: 50 °C.
•  Optimale veiligheid en bescherming  tegen 

verbranding

26. Deurcontactschakelaar
Bij het openen van de deur wordt de 
stoomtoevoer automatisch uitgeschakeld.
• Energiezuinig
• Veiligheid

27. Veiligheidsuitschakeling
Automatisch uitschakelen van de 
stoomoven bij het overschrijden van een 
maximale gebruiksduur.
•  Veiligheid bij foutieve bediening, als 

bijvoorbeeld vergeten wordt de stoomoven 
uit te schakelen

28. Beveiliging
De bediening van het apparaat kan volledig 
worden geblokkeerd (kinderbeveiliging).  
• Tegen het ongewild in gebruik nemen 

29. Panoramicdesign
Panoramicdesign van Miele 
staat voor honderd procent 
design en functionaliteit,

gekenmerkt door een horizontaal lijnenspel, 
waardoor met de compacte oven, 
stoomoven, combi-stoomoven, combimag-
netron en de inbouwkoffieautomaat van 
Miele van Miele één geheel is te vormen.
• Strakke vormgeving
• Horizontaal lijnenspel

30. Miele@home
Miele@home is een systeemop-
lossing voor het ’intelligente 
huis’ waar apparaten met een 

mobiele ontvanger – voorzien van een 
display – kunnen communiceren, maar ook 
gecontroleerd kunnen worden. Welke 
apparaten het zijn, kunt u zien aan het 
bovenstaande symbool op het apparaat.
•  Het huishouden volledig  

onder controle, waar u ook bent.

31. Lange levensduur
De stoomovens van Miele kunt u vertrou-
wen. Zij moeten tenslotte bij de levensduur-
test in onze fabrieken 4.000 uur continu en 
zonder problemen functioneren. Dat komt 
bij normaal huishoudelijk gebruik** overeen 
met ongeveer 20 jaar.
• Kwaliteit
• Duurzaamheid

*    Productkenmerken afhankelijk van het model. 
**  Gebaseerd op een vierpersoonshuishouden, vier uur per week.
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Drukloze stoomovens

 

UITVOERINGSVORM
Drukloze stoomoven
DESIGN
Volledig elektronische Navitronic TouchControl-bediening  
met groot LCD-display
Sensorbediening met directe keuzetoetsen
Volledig elektronisch PlusDisplay TouchControl-bediening
Verzinkbare metalen knoppen
Volledig vlak display van glas met sensorbediening
FUNCTIES EN UITRUSTING
Temperatuur instelbaar van (stoomfunctie)
Algemene kookprogramma’s Universeel, Groente, Vlees en Vis
Programma’s: Verwarmen, Ontdooien en Ontkalken
Functie voor warm houden gerechten
Aantal automatische programma’s met voorgeprogrammeerde  
gerechten
Eigen programma’s
Koken menu / Combi-koken
BEDIENING EN COMFORT
Elektronische temperatuurregeling
Digitale weergave van temperatuur, bereidingstijd en resttijd
Dagtijdweergave
Meertalige teksten in display
Programma-instructies in display
Uitgestelde startmogelijkheid
Nuttige inhoud in liters
Inhoud waterreservoir in liters
Vaste aansluiting op watertoe- en waterafvoer
Geschikt voor aansluiting Miele@home en SuperVision
VEILIGHEID
Koel front
Automatische uitschakeling na afloop bereidingstijd
Deurcontactschakelaar
Elektronische programmavergrendeling
Elektronische foutmelding in het display
Permanente indicatie waterniveau waterreservoir
Melding in display voor uitvoeren ontkalkingsprogramma
Stoomreductie voor einde bereidingsproces
REINIGINGSCOMFORT
Ovenruimte voorzien van PerfectClean en CleanGlass-deur
Makkelijk te reinigen roestvrijstalen binnenruimte
Condensreductie door verwarmingselement in de bodem
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN
Roestvrijstalen stoomovenpan met gaatjes (1,5 l, DGGL 1)
Roestvrijstalen stoomovenpan met gaatjes (2 l, DGGL 8)
Rooster
Opvangschaal zonder gaatjes
Boekje met praktische gebruikstips
Ontkalkingstabletten
NISMATEN
Inbouwhoogte
Inbouwbreedte
Inbouwdiepte
AANSLUITWAARDE 
Aansluitwaarde
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS
Diepzwart front
Roestvrijstalen front met CleanSteel
Titanium Finish
 
Tijdelijk bij aanschaf van een oven, (combi-)stoomoven of combimagnetron de workshop Koken met Miele 
voor twee personen t.w.v. € 79,- cadeau. Kijk voor meer informatie op www.miele.nl

DG 5080
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● 
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● 
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●/– 
 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
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–
● 
 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
 
–
● 
● 
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● 
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€ 2.899,00
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–
€ 1.999,00 
–
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UITVOERINGSVORM
Drukloze stoomoven
DESIGN
Volledig elektronische Navitronic TouchControl-bediening  
met groot LCD-display
Sensorbediening met directe keuzetoetsen
Volledig elektronisch PlusDisplay TouchControl-bediening
Verzinkbare metalen knoppen
Volledig vlak display van glas met sensorbediening
FUNCTIES EN UITRUSTING
Temperatuur instelbaar van (stoomfunctie)
Algemene kookprogramma’s Universeel, Groente, Vlees en Vis
Programma’s: Verwarmen, Ontdooien en Ontkalken
Functie voor warm houden gerechten
Aantal automatische programma’s met voorgeprogrammeerde  
gerechten
Eigen programma’s
Koken menu / Combi-koken
BEDIENING EN COMFORT
Elektronische temperatuurregeling
Digitale weergave van temperatuur, bereidingstijd en resttijd
Dagtijdweergave
Meertalige teksten in display
Programma-instructies in display
Uitgestelde startmogelijkheid
Nuttige inhoud in liters
Inhoud waterreservoir in liters
Vaste aansluiting op watertoe- en waterafvoer
Geschikt voor aansluiting Miele@home en SuperVision
VEILIGHEID
Koel front
Automatische uitschakeling na afloop bereidingstijd
Deurcontactschakelaar
Elektronische programmavergrendeling
Elektronische foutmelding in het display
Permanente indicatie waterniveau waterreservoir
Melding in display voor uitvoeren ontkalkingsprogramma
Stoomreductie voor einde bereidingsproces
REINIGINGSCOMFORT
Ovenruimte voorzien van PerfectClean en CleanGlass-deur
Makkelijk te reinigen roestvrijstalen binnenruimte
Condensreductie door verwarmingselement in de bodem
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN
Roestvrijstalen stoomovenpan met gaatjes (1,5 l, DGGL 1)
Roestvrijstalen stoomovenpan met gaatjes (2 l, DGGL 8)
Rooster
Opvangschaal zonder gaatjes
Boekje met praktische gebruikstips
Ontkalkingstabletten
NISMATEN
Inbouwhoogte
Inbouwbreedte
Inbouwdiepte
AANSLUITWAARDE 
Aansluitwaarde
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS
Diepzwart front
Roestvrijstalen front met CleanSteel
Titanium Finish
 
Tijdelijk bij aanschaf van een oven, (combi-)stoomoven of combimagnetron de workshop Koken met Miele 
voor twee personen t.w.v. € 79,- cadeau. Kijk voor meer informatie op www.miele.nl
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–
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Extra accessoires en toebehoren stoomovens
Leverbaar via het Miele Inspirience Centre of via de Miele Shop op www.miele.nl

Stoomovenpannen zonder gaten

Stoomovenpan GN 1/3-40 

Stoomovenpan DGG 2 (GN 1/3-65)

Stoomovenpan DGG 7 (GN 1/3-100) Roestvrijstalen schaal DGG 11 
(GN 2/3-20)

Inhoud 1,5 liter (nuttige inhoud 0,9 liter).
Afmetingen: h x b x d = 4,0 x 32,5 x 17,5 cm. Voor het 
verwarmen van saus alsmede voor het bereiden van 
roerei. Geschikt voor: DG 4164 L, DG 4164, 
DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, 
DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030, DG 3460.
Bestelnummer 8019972.
Geadviseerde verkoopprijs € 20,00.  

Voordeelset bestaande uit de stoomovenpannen
GN 1/9-65 (inhoud 0,6 liter), DGG 2 (inhoud 2,5 liter), 
GN 1/3-150 (inhoud 5,7 liter) en GNP 1/3-150
(inhoud 5,7 liter) 
Bestelnummer 96500600. 
Geadviseerde verkoopprijs € 109,00. 

Inhoud 2,5 liter (nuttige inhoud 2,0 liter).
Afmetingen: h x b x d = 6,5 x 32,5 x 17,5 cm.
Voor het verwarmen van saus, het stomen van rijst 
alsmede het pocheren van vlees of vis. Geschikt voor: 
DG 4164 L, DG 4164, DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, 
DGC 5061, DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, 
DG 5030, DG 3460.
Bestelnummer 7106260.
Geadviseerde verkoopprijs € 23,00.  

Inhoud 4 liter (nuttige inhoud 2,8 liter).
Afmetingen: h x b x d = 10,0 x 32,5 x 17,5 cm.
Voor het verwarmen van saus of soep, het stomen 
van rijst alsmede het pocheren van vlees of vis en het 
bereiden van stoofvlees. Geschikt voor: DG 4164 L, 
DG 4164, DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5061, 
DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030, 
DG 3460.
Bestelnummer 8019361.
Geadviseerde verkoopprijs € 27,00.  

Afmetingen: h x b x d = 2,0 x 32,5 x 35,4 cm.  
Voor het afdekken van stoomovenpannen en het 
opvangen van vocht. Geschikt voor: DGC 5085 XL, 
DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, 
DG 5060, DG 5040, DG 5030.  
Bestelnummer 8234900.
Geadviseerde verkoopprijs € 29,00.  

Stoomovenpan GN 1/3-150

Stoomovenpan GN 1/3-200

Stoomovenpan GN 1/9-65

Stoomovenpan DGG 3

Inhoud 5,7 liter (nuttige inhoud 4,2 liter).
Afmetingen: h x b x d = 15,0 x 32,5 x 17,5 cm.
Voor het verwarmen van soep, het stomen van pasta, 
stoofperen alsmede het bereiden van stoofvlees. 
Geschikt voor: DG 4164 L, DG 4164, DGC 5085 XL, 
DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, 
DG 5060, DG 5040, DG 5030, DG 3460.
Bestelnummer 8015103.
Geadviseerde verkoopprijs € 35,00.  

Inhoud 7,5 liter (nuttige inhoud 6 liter).
Afmetingen: h x b x d = 20,0 x 32,5 x 17,5 cm. 
Voor het trekken van bouillon, het stomen van 
mosselen, stoofperen alsmede het bereiden van 
soepen. Geschikt voor: DG 4164 L, DG 4164.
Bestelnummer 8019007.
Geadviseerde verkoopprijs € 49,00.  

Inhoud 0,6 liter.
Afmetingen: h x b x d = 6,5 x 17,5 x 10,8 cm. Voor het 
smelten van chocola of boter en het maken van 
terrine. Geschikt voor: DG 4164 L, DG 4164, 
DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, 
DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030, DG 3460.
Bestelnummer 7106263.
Geadviseerde verkoopprijs € 19,00.  

Inhoud 4 liter (nuttige inhoud 3,1 liter).
Afmetingen: h x b x d = 6,5 x 32,5 x 26,5 cm.
Voor het verwarmen van soep en het stomen van rijst 
of mosselen. Geschikt voor: DGC 5085 XL, 
DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, 
DG 5060, DG 5040, DG 5030, DG 3460.
Bestelnummer 7106261.
Geadviseerde verkoopprijs € 28,00.  

4-delige stoomovenpannenset
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Stoomovenpannen zonder gaten

Stoomovenpan GN 1/2-40

Stoomoovenpan DGG 20

Roestvrijstalen schaal GN 1/3-20

Inhoud 2 liter (nuttige inhoud 1,7 liter).
Afmetingen: h x b x d = 4,0 x 32,5 x 26,5 cm. 
Voor het verwarmen van een stamppot alsmede het 
pocheren van vis of vlees. Geschikt voor: 
DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5061, 
DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030, 
DG 3460.
Bestelnummer 8101330.
Geadviseerde verkoopprijs € 24,00.  

Inhoud 2,4 liter (nuttige inhoud 1,8 liter). 
Afmetingen: h x b x d = 45,0 x 19,0 x 4,0 cm. 
Voor het verwarmen van saus en het stomen van rijst 
en pasta. 
Geschikt voor: DGC 5080 XL, DGC 5085 XL. 
Bestelnummer 8246340. 
Geadviseerde verkoopprijs € 23,00.

Afmetingen: h x b x d = 2,0 x 32,5 x 17,5 cm.
Voor het afdekken van stoomovenpannen en het 
opvangen van vocht. Geschikt voor: DG 4164 L,  
DG 4164, DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5061, 
DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030, 
DG 3460.
Bestelnummer 8109060.
Geadviseerde verkoopprijs € 15,00.  

Stoomovenpannen met gaten

Stoomovenpan GN 2/3-40

Stoomovenpan DGGL 6 (GNP 1/3-100) Stoomovenpan DGGL 4

Stoomovenpan DGGL 1 (GNP 1/3-40) Stoomovenpan DGGL 10 (GNP 1/3-150) Stoomovenpan DGGL 8

Inhoud 3,3 liter (nuttige inhoud 2,0 liter).
Afmetingen: h x b x d = 4,0 x 32,5 x 35,4 cm. 
Condensopvangschaal, alsmede te gebruiken voor 
het pocheren van vis. Geschikt voor: DGC 5085 XL, 
DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, 
DG 5060, DG 5040, DG 5030.
Bestelnummer 8227250.
Geadviseerde verkoopprijs € 29,00.  

Inhoud 4 liter (nuttige inhoud 2,8 liter).
Afmetingen: h x b x d = 10,0 x 32,5 x 17,5 cm.
Voor het stomen van aardappelen, groente, vis en 
vlees. Geschikt voor: DG 4164 L, DG 4164, 
DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, 
DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030, DG 3460.
Bestelnummer 8019294.
Geadviseerde verkoopprijs € 35,00.  

Inhoud 4 liter (nuttige inhoud 3,1 liter).
Afmetingen: h x b x d = 6,0 x 32,5 x 26,5 cm.
Voor het stomen van aardappelen, vis, hele vis,  
slinkende groente en mosselen. Geschikt voor:  
DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, 
DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030, DG 3460.
Bestelnummer 5379570.
Geadviseerde verkoopprijs € 39,00.  

Inhoud 1,5 liter (nuttige inhoud 0,9 liter).
Afmetingen: h x b x d = 4,0 x 32,5 x 17,5 cm.
Voor het stomen van aardappelen, groente en vis. 
Geschikt voor: DG 4164 L, DG 4164, DGC 5085 XL, 
DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, 
DG 5060, DG 5040, DG 5030, DG 3460.
Bestelnummer 7106262.
Geadviseerde verkoopprijs € 26,00.  

Inhoud 5,7 liter (nuttige inhoud 4,2 liter).
Afmetingen: h x b x d = 15,0 x 32,5 x 17,5 cm. Voor 
het stomen van slinkende groente en stamppotten. 
Geschikt voor: DG 4164 L, DG 4164, DGC 5085 XL, 
DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, 
DG 5060, DG 5040, DG 5030, DG 3460.
Bestelnummer 8019295.
Geadviseerde verkoopprijs € 49,00.  

Inhoud 2 liter (nuttige inhoud 1,7 liter).
Afmetingen: h x b x d = 4,0 x 32,5 x 26,5 cm. 
Voor het stomen van aardappelen, hele vis en 
groente. Geschikt voor: DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, 
DGC 5061, DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, 
DG 5030, DG 3460.
Bestelnummer 8227240.
Geadviseerde verkoopprijs € 39,00.  

Bezoek de Miele Shop op
www.miele.nl voor het bestellen 
van accessoires, toebehoren, 
onderhouds- en reinigings-
middelen van Miele.

Rooster voor in de stoomoven

Geschikt voor: DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, 
DGC 5061, DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, 
DG 5030. 
Bestelnummer 8227261.
Geadviseerde verkoopprijs € 45,00.  
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Deksel roestvrij staal DGD (GN 1/3)

Greep DS 5000Stoomovenpan DGGL 12 Aanpaslijst AB 45-9*

Aanpaslijst AB 45-7* Deksel roestvrij staal DGD (GN 1/2)

Afmetingen: b x d = 32,5 x 17,5 cm.
Geschikt voor alle stoomovenpannen van 17,5 cm 
diepte.
Bestelnummer 8109071.
Geadviseerde verkoopprijs € 18,00.

Stanggreep ten behoeve van de hogedrukstoomoven, 
combi-stoomovens en drukloze stoomovens uit de 
5000-serie. Bestaande uit 1 stanggreep en 2 ronde 
en 2 rechthoekige afstandhouders.
Roestvrijstalen uitvoering met CleanSteel
Bestelnummer 6949810.
Geadviseerde verkoopprijs € 99,00.
Aluminium uitvoering
Bestelnummer 6949820 
Geadviseerde verkoopprijs € 109,00.

Inhoud 5,4 liter (nuttige inhoud 3,3 liter). 
Afmetingen: h x b x d = 44,8 x 38,6 x 40,0 cm. 
Voor het stomen van aardappelen, vis, hele vis, 
slinkende groente en mosselen. Geschikt voor: 
DGC 5085 XL, DGC 5080 XL. 
Bestelnummer 8249430.
Geadviseerde verkoopprijs € 49,00.  

Roestvrijstalen aanpaslijst met CleanSteel van 9 cm 
om de DG 3460 en de CVA 3660 te kunnen plaatsen 
in een nis van 45 cm hoog. 
Leverbaar via afdeling Verkoop Inbouwapparaten.
Geadviseerde verkoopprijs
Roestvrijstalen uitvoering met CleanSteel € 99,00
 

Aanpaslijst van 7 cm om de DG 4164 (L). Te kunnen 
plaatsen in een nis van 45 cm hoog.
Leverbaar via afdeling Verkoop Inbouwapparaten.
Geadviseerde verkoopprijs
Roestvrijstalen uitvoering met CleanSteel € 89,00
Titanium Finish  € 129,00

Afmetingen: b x d = 32,5 x 26,5 cm. 
Geschikt voor alle stoomovenpannen van 26,5 cm 
diepte. 
Bestelnummer 7623900. 
Geadviseerde verkoopprijs € 19,00.

Extra accessoires en toebehoren stoomovens
Leverbaar via het Miele Inspirience Centre of via de Miele Shop op www.miele.nl

Bezoek de Miele Shop op
www.miele.nl voor het bestellen 
van accessoires, toebehoren, 
onderhouds- en reinigings-
middelen van Miele.

Stoomovenpan GNP 1/3-200

Stoomovenpan DGGL 20

Inhoud 7,5 liter (nuttige inhoud 6 liter).
Afmetingen: h x b x d = 20,0 x 32,5 x 17,5 cm. 
Voor het stomen van slinkende groente en mosselen. 
Geschikt voor: DG 4164 L, DG 4164.
Bestelnummer 8019296.
Geadviseerde verkoopprijs € 68,00.  

Inhoud 2,4 liter (nuttige inhoud 1,8 liter). 
Afmetingen: h x b x d = 45,0 x 19,0 x 4,0 cm. 
Voor het stomen van aardappelen, groente en vis. 
Geschikt voor: DGC 5080 XL, DGC 5085 XL. 
Bestelnummer 8285410. 
Geadviseerde verkoopprijs € 35,00. 

Stoomovenpan DGGL 5 (GNP 1/3-65)

Inhoud 2,5 liter (nuttige inhoud 2 liter).
Afmetingen: h x b x d = 6,5 x 32,5 x 17,5 cm. 
Voor het stomen van aardappelen, groente, vis en 
vlees. Geschikt voor: DG 4164 L, DG 4164, DGC 
5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5080, DGC 5061, 
DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030,  
DG 3460.
Bestelnummer 8019293.
Geadviseerde verkoopprijs € 29,00.  

* Uitsluitend leverbaar via afdeling Verkoop Inbouwapparaten.
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Ontkalkingstabletten Ontkalkingsmiddel Doseerspuit

Deze tabletten zijn geschikt voor het ontkalken van 
een stoomoven, koffieautomaat en oven met functie 
Professional. Per ontkalkingsbeurt dient u bij de 
drukloze stoomoven 1 tablet gebruikt te worden. 
Set van 6 stuks. 
Bestelnummer 5626050 
Geadviseerde verkoopprijs € 15,49

Ontkalkingsmiddel voor het ontkalken van de 
hogedrukstoomoven. De regelmaat waarmee u de 
hogedrukstoomoven dient te ontkalken is afhankelijk 
van de waterhardheid.  
Inhoud 1 liter. 
Bestelnummer 6823151 
Geadviseerde verkoopprijs € 29,98

Voor het doseren en inbrengen van het ontkalkings-
middel in de hogedrukstoomoven. 
Bestelnummer 8019263 
Geadviseerde verkoopprijs € 16,98 

Reinigingsmiddelen

Stoomovenpannen zonder gaten  Geschikt voor: 
 
Type Afmeting hxbxd Inhoud Bestelnummer DG 3460  DG 5080 DGC 5085 XL DG 4164 (L) 
 (in cm)    DG 5061 DGC 5080 XL  
     DG 5060    
     DG 5040  
     DG 5030 
     DGC 5061

GN 1/3-40 4,0 x 32,5 x 17,5 1,5 8019972 X X X X

DGG 2 (GN 1/3-65) 6,5 x 32,5 x 17,5 2,5 7106260 X X X X

DGG 7 (GN 1/3-100) 10,0 x 32,5 x 17,5 4,0 8019361 X X X X

GN 1/3-150 15,0 x 32,5 x 17,5 5,7 8015103 X X X X

GN 1/3-200 20,0 x 32,5 x 17,5 7,5 8019007 – – – X

GN 1/2-40 4,0 x 32,5 x 26,5 2,0 8101330 X X X –

DGG 3 6,5 x 32,5 x 26,5 4,0 7106261 X X X – 

GN 1/9-65 6,5 x 17,5 x 10,8 0,6 7106263 X X X X

GN 1/3-20 2,0 x 32,5 x 17,5 – 8109060 X X X X

DGG 11 (GN 2/3-20) 2,0 x 32,5 x 35,4 – 8234900  –  X  X –  

GN 2/3-40 4,0 x 32,5 x 35,4 3,3 8227250 – X X – 

DGD (GN 1/3) 32,5 x 17,5 – 8109071 X X X X

DGD (GN 1/2) 32,5 x 26,5 – 7623900 X X X X

DGG 20 45,0 x 19,0 x 4,0 1,8 8246340 – – X –
 
 
Stoomovenpannen met gaten   Geschikt voor: 
 
Type Afmeting hxbxd Inhoud Bestelnummer DG 3460  DG 5080 DGC 5085 XL DG 4164 (L) 
 (in cm)    DG 5061   DGC 5080 XL 
     DG 5060    
     DG 5040  
     DG 5030 
     DGC 5061

DGGL 1 (GNP 1/3-40) 4,0 x 32,5 x 17,5 1,5 7106262 X X X X

DGGL 5 (GNP 1/3-65) 6,5 x 32,5 x 17,5 2,5 8019293 X X X X

DGGL 6 (GNP 1/3-100) 10,0 x 32,5 x 17,5 4,0 8019294 X X X X

DGGL 10 (GNP 1/3-150) 15,0 x 32,5 x 17,5 5,7 8019295 X X X X

GNP 1/3-200 20,0 x 32,5 x 17,5 7,5 8019296 – – – X

DGGL 4 6,0 x 32,5 x 26,5 4,0 5379570 X X X –

DGGL 8 4,0 x 32,5 x 26,5 2,0 8227240 X X X –

DGGL 12 44,8 x 38,6 x 40,0 5,4 8249430 –  –  X  – 

DGGL 20 45,0 x 19,0 x 4,0 1,8 8285410 –  –  X  – 
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Inbouwkoffieautomaat CVA 5065 Inbouwkoffieautomaat CVA 5060 met  
inbouwserviesverwarmer EGW 5060-14

Inbouwkoffieautomaat CVA 3660 met Nespresso®-systeem

De Miele-koffieautomaten uit de 5000-serie 
zijn geschikt voor een geheel vlakke inbouw 
in een 60 cm brede hoge kast. De inbouw-
hoogte is 45 cm. Het model CVA 5060 is 
leverbaar met een roestvrijstalen front met 
CleanSteel, diepzwart front of Titanium 
Finish uitvoering. De in roestvrij staal met 
CleanSteel uitgevoerde CVA 5065 heeft een 
vaste wateraansluiting. 
 
De inbouwkoffieautomaat van Miele met 
Nespresso®-systeem CVA 3660 beschikt 
over een carrousel, waarin 5 verschillende 
smaken en in totaal 20 capsules kunnen 
worden opgeslagen. De CVA 3660 kan 
worden ingebouwd in een hoge, staande 
kast, opzetkast of een bovenkast van 60 cm 
breed en is leverbaar in roestvrijstalen front 
met CleanSteel.
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Miele-inbouwkoffieautomaten met maalsysteem
In een handomdraai het lekkerste kopje koffie
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Luxe Latte Macchiato-koffiepakket 
 cadeau
Bij aankoop van een Miele-inbouwkoffieau-
tomaat met maalsysteem krijgt u een luxe 
Latte Macchiato-koffiepakket cadeau. Dit 
pakket bestaat uit een Latte Macchiato-
glas met roestvrijstalen houder, lepel en 
originele  illy-koffiebonen, waardoor u 
 optimaal kunt genieten van uw nieuwe 
 koffieautomaat. Op www.miele.nl kunt u 
 terecht voor informatie en advies over o.a. 

het onderhouden en reinigen van uw 
 apparaat en kunt u in de Miele Shop  direct 
uw benodigde onderhouds- en 
 reinigingsmiddelen bestellen.

Of het nu gaat om espresso, koffie, 
cappuccino of Latte Macchiato; de koffie-
automaten van Miele laten al uw wensen in 
vervulling gaan en maken elk kopje apart 
voor u klaar. Een perfecte kop koffie hangt 
niet alleen af van de bonensoort, maar ook 
van de waterdruk en de temperatuur. Bij de 
koffieautomaten van Miele bepaalt u 
hoeveel bonen er gebruikt worden, hoe fijn 
ze worden gemalen, hoeveel water wordt 
gebruikt en wat de temperatuur daarvan is. 
Zo geniet u altijd van koffie die volledig is 
afgestemd op uw smaak.
 
Gemakkelijk in gebruik
De koffieautomaten van Miele beschikken 
over een gepatenteerde, naar links open-
klapbare deur. Met de hangreep aan de 
voorkant van het apparaat is de koffie-
automaat gemakkelijk te openen en te 
vullen. Bovendien zijn veel onderde-
len, waaronder het waterreservoir, afval-
reservoir en opvangrooster uitneembaar en 
geschikt om in de afwasautomaat te worden 
gereinigd.
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1. Het maken van warme dranken
Op de eigen smaak afgestemde dranken 
met een perfect aroma.
•  Volledig automatische bereiding van 

 espresso, dubbele espresso, koffie en 
dubbele koffie met een perfect hazelnoot-
kleurig crema

•  Volledig automatische bereiding van 
cappuccino, Latte Macchiato, warme melk, 
melkschuim en heet water

•  De mogelijkheid om een tweede koffie-
soort (bijvoorbeeld cafeïnevrije koffie) in 
poedervorm te gebruiken
• Eenvoudig aftappen van heet water
 
 
2.  In hoogte verstelbare koffietuit
Warme dranken in een handomdraai.
•  Dranken met espresso/koffie en melk/

melkschuim op één plaats door het 
 combineren van de koffie- en melktuitjes in 
een centrale unit

•  Grote flexibiliteit bij het gebruik van kopjes 
en glazen, omdat de tuitjes in hoogte 
 verstelbaar zijn van 6,5 tot 14,5 cm 

• Geen afkoeling van de warme dranken
• Beschermt het schuimlaagje
 
 
3. Automatische programma´s voor het 
maken van Latte Macchiato en cappuc-
cino
Cappuccino of Latte Macchiato met één 
druk op de knop.
•  Alle perfect op elkaar afgestemde 

 ingrediënten stromen automatisch in de 
kopjes of het glas

• Snel
• Geen handmatige tussentijdse stappen
 
4. Automatisch programma voor 
 cappuccino
Perfecte cappuccino met één druk op  
de knop door de volledig automatische  
bereiding.
–  Stap 1: het melkschuim wordt  toegevoegd
– Stap 2: de espresso wordt toegevoegd
• Romig melkschuim
• Perfect resultaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Automatisch programma voor  
Latte Macchiato
Perfecte Latte Macchiato met één druk op 
de knop door de volledig automatische 
 bereiding.
– Stap 1: de warme melk wordt toegevoegd
– Stap 2: het melkschuim wordt toegevoegd
– Stap 3: de espresso wordt toegevoegd
• Perfecte laagjes
• Romig melkschuim
• Perfect resultaat
 
6. Warme melk / melkschuim
Door deze nieuwe functie is met één druk 
op de knop warme melk beschikbaar. Dus 
voor kinderen en voor volwassenen die 
geen koffie willen, zijn er talloze andere 
mogelijkheden, zoals gewone warme melk, 
warme melk met eigen toevoeging van 
 cacao/honing/siroop/…
•  Allerlei drankjes zijn mogelijk, afgestemd 

op de persoonlijke voorkeur, zoals 
 espresso macchiato, café latte en koffie 
verkeerd

• Talloze mogelijkheden voor het hele gezin
 
 
7. Allerlei soorten dranken
De inbouwkoffieautomaat van Miele biedt 
voor elke smaak de juiste warme drank. Of 
het nu gaat om espresso, koffie, cappuc-
cino, Latte Macchiato, warme melk of 
melkschuim: door al deze mogelijkheden 
kunt u uw gezinsleden en gasten blijven 
verwennen.
•  Volop mogelijkheden voor koffiedrankjes 

naar eigen voorkeur
•  Veel nieuwe mogelijkheden voor warme 

dranken voor kinderen en volwassenen die 
geen koffie willen

•  Eenvoudige en snelle bereiding, zonder 
morsen

 

8. Melkreservoir van roestvrij staal
In het geïntegreerde, dubbelwandige 
reservoir van roestvrij staal kan melk uit de 
koelkast 12 uur lang zonder kwaliteitsverlies 
worden bewaard voor het maken van warme 
melk en melkschuim. Zo bent u gedurende 
lange tijd verzekerd van een constant en 
perfect resultaat van het melkschuim. Het 
melkreservoir wordt in de deur van de 
inbouwkoffieautomaat geplaatst en kan 
eenvoudig weer worden verwijderd om het 
bij te vullen of in de koelkast te zetten. Door 
de grote inhoud van ca. 700 ml kunnen 
zonder meer grote hoeveelheden cappuc-
cino, Latte Macchiato, warme melk en 
melkschuim achter elkaar worden bereid.
•  Comfortabele bereiding van grote 

hoeveelheden koffiedrankjes met melk en/
of melkschuim 

•  Eenvoudig en veilig in het gebruik door de 
bajonetsluiting en de handgreep

•  Gemakkelijk uit het apparaat te nemen en 
in de koelkast te zetten

•  Automatische melding wanneer bijvullen 
nodig is

 
 
9. Alle mogelijke soorten melk
Alle soorten melken geven optimale 
 resultaten:
• volle melk
• halfvolle melk
• magere melk
• houdbare melk
• sojamelk 
• geitenmelk
• lactosevrije melk

* Productkenmerken afhankelijk van het model.
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10. Trechter
Wilt u zo nu en dan een tweede koffiesoort 
erbij, doseer dan een lepeltje poeder via 
een klepje in het apparaat direct in het 
filtersysteem. Het display vraagt of u 
espresso, koffie, of cappuccino met poeder 
wilt hebben. 
•  Tweede koffiesoort mogelijk, bijvoorbeeld 

cafeïnevrije koffie
 

11. AromaticSystem
Het filtersysteem beschikt over 
een filterkamer die uitzet 
 wanneer er water instroomt.

Daardoor worden koffie en water nog 
intensiever vermengd en ontstaat er een 
nog sterker aroma. Nadat koffie en water 
zijn vermengd daalt de waterdruk en krimpt 
de filterkamer. Het koffiepoeder wordt 
uitgeperst en direct daarna in het afvalbakje 
 gegooid.
• Optimale koffiearoma
 
12. Molen
De molen is bestand tegen slijtage dankzij 
hoogwaardig staal.
•  De koffiebonen worden in geringe mate 

verwarmd
•  De koffiebonen worden gelijkmatig 

 gemalen 
• Traploze instelling van de maalgraad
 
13. Maalgraad
De maalgraad varieert van zeer fijn tot grof, 
afhankelijk van de gewenste sterkte en kunt 
u zelf instellen.
•  Zo kunt u de koffie aanpassen aan uw 

 eigen smaak
•  Geschikt voor elke koffiesoort: espresso, 

koffie, cappuccino en Latte Macchiato
 
14. Heetwatertuit
Tuitje voor het aftappen van heet water.
• Ideaal voor het verwarmen van kopjes
•  Hygiënisch, omdat heet water en stoom 

van elkaar gescheiden zijn
 

15. Navitronic TouchControl-
bediening
Door het aantippen van de 
sensortoetsen kunnen alle 
functies van de koffieautomaat 
via het display worden inge-

steld. Hier wordt de gewenste warme drank 
ingesteld, wordt het voorbereidende proces 
gestart of wordt een eigen instelling 
ingevoerd,  bijvoorbeeld het tijdstip van in- of 
uitschakelen, de waterhardheid en gebrui-
kersvoorkeuren.

•  Duidelijke, logische gebruikersinstructies 
zorgen voor een eenvoudig gebruik 

•  Overzichtelijke indeling van de instellings-
mogelijkheden 

• Snel en eenvoudig schoon te maken
 
16. Bedieningscomfort
De onderdelen zijn uitneembaar en geschikt 
om in de afwasautomaat te worden 
gereinigd.
•  Gepatenteerde, naar links openklapbare 

deur 
•  Optimale verlichting door hoogwaardige, 

onderhoudsvrije led-lampjes 
 
17. 10 individuele  instellingen
Maximaal 10 gebruikersvoorkeuren kunnen 
worden geprogrammeerd. U voert de 
gewenste instelling(en) één keer in en slaat 
deze op als de nieuwe standaardinstelling, 
of u maakt een eigen gebruikersvoorkeur 
met uw naam en slaat hierin de gewenste 
instellingen op. Wanneer u vervolgens uw 
naam intoetst, krijgt u een warme drank 
precies zoals u die het liefst wilt. 
U kunt de volgende punten instellen:
–  hoeveelheid gemalen koffie en water, 

alsmede de watertemperatuur voor 
espresso en koffie

–  hoeveelheid warme melk en melkschuim
–  hoeveelheid en temperatuur 
–  hoeveelheid van de afzonderlijke 

 ingrediënten voor cappuccino en Latte 
Macchiato

•  Deze individuele voorkeuren kunnen 
 worden opgeslagen 

•  De koffie is sneller gezet en beter op uw 
smaak afgestemd 

 
18. Inbouwservies verwarmer
Serviesverwarmer en koffieau-

tomaat kunnen via een kabel met elkaar 
worden verbonden. 30 minuten voor de 
geprogrammeerde inschakeltijd van de 
koffieautomaat gaat de serviesverwarmer 
automatisch aan, zodat de kopjes al zijn 
voorverwarmd.
•  Altijd perfect verwarmde kopjes bij de 

hand
• Eenvoudig te bedienen

19. Reservoir voor vers water
Handzaam reservoir voor vers water met 
een inhoud van 2,3 liter.
•  Kan gemakkelijk aan de voorkant uit het 

apparaat worden gehaald
•  Wanneer er vers water moet worden 

 bijgevuld, wordt dat op tijd aangegeven
• Afwasautomaatbestendig
 
20. Koffiebonenreservoir
Uitneembaar koffiebonenreservoir met een 
royale capaciteit van 500 g koffiebonen.
•  Om de koffiebonen te vervangen of aan te 

vullen, kunt u het reservoir uit het  apparaat 
halen

•  Is het reservoir leeg, dan wordt dat door 
een controlelampje in het display aange-
geven.

 
21. Afvalbak
Royaal afvalbakje, voldoende voor het  afval 
van 15 keer koffiezetten.
•  Beschikt over elektronische sensor; 

 wanneer het bakje moet worden geleegd, 
wordt dat met een melding op het display 
aangegeven.

• Afwasautomaatbestendig
 
22. Opvangschaal
Grote uitneembare bak met ’golfbreker’. De 
uitlekbak vangt alle restjes op die niet in het 
kopje terechtkomen. Is de schaal vol, dan 
wordt dit via een melding op het display 
weergegeven. In de opvangschaal bevindt 
zich een rooster zodat de opvangschaal 
veilig en zonder morsen kan worden 
uitgenomen.
• Geen gemors
• Afwasautomaatbestendig
 

23. Deur
Gepatenteerde, naar links 
openklapbare deur.
•  De koffieautomaat is gemak-

kelijk te  openen en te vullen
• Verborgen handgreep 

 
24. Opvangrooster
De inbouwkoffieautomaat is voorzien van 
een uitneembaar opvangrooster van 
roestvrij staal.
• Gemakkelijk schoon te houden
• Afwasautomaatbestendig 

* Productkenmerken afhankelijk van het model.
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25. Verlichting
Zeer goede verlichting van de buiten- en 
binnenkant.
• Hoogwaardige LED-verlichting
• Onderhoudsvrij
 
 
26. Verwarmingssysteem
Twee afzonderlijke verwarmingssystemen 
en pompen voor meer comfort bij de 
bereiding.
•  Geen wachttijden bij het maken van  koffie, 

warme melk en melkschuim
 
 

27. Roestvrijstalen front met 
CleanSteel
Alle apparaten van roestvrij 
staal zijn voorzien van Clean-

Steel, een speciale veredelingslaag aan de 
buitenkant. Hierdoor is de buitenkant uiterst 
eenvoudig schoon te maken, zonder 
speciale  schoonmaakmiddelen.
• Minder zichtbare vingerafdrukken
• Eenvoudig schoon te maken

28. Automatische spoel- en 
 reinigingsprogramma’s
Met deze functie worden die onderdelen 
van het apparaat gereinigd waar water 
doorheen stroomt.
•  Bij ingebruikname of als het apparaat in de 

stand-by-functie staat, is het systeem 
voorverwarmd en schoon 

•  Na het maken van een warme drank met 
melk zijn de melkpijpjes schoon 

•  Voor het uitschakelen van het apparaat is 
het systeem schoon

• Hygiënische manier van koffiezetten
 
 
29. Schoonmaakreservoirs
Bij het apparaat worden twee reservoirs 
(één groot en één klein) geleverd voor het 
uitvoeren van het reinigings- en schoon-
maakprogramma’s.
• Eenvoudig en hygiënisch in het gebruik
• Geen waterspatten
• Afwasautomaatbestendig 

 
30. Uitneembare melkleiding
De melkleiding is gemakkelijk uitneembaar 
en kan worden gereinigd in de afwasauto-
maat. 
• Eenvoudige en comfortabele reiniging
• Perfecte hygiëne
• Afwasautomaatbestendig
 
 
31. Design
Door het aantrekkelijke design in roestvrij 
staal met CleanSteel, diepzwart of Titanium 
Finish is de inbouwkoffieautomaat van Miele 
een echte blikvanger in uw keuken. Het 
elegante design past zich perfect aan uw 
keuken aan en kan optimaal worden gecom-
bineerd met alle inbouw apparaten van 
Miele. Het volkomen vlakke, glazen display, 
zonder bedieningselementen die uitsteken, 
kan daarnaast uiterst eenvoudig worden 
schoongehouden. 
 
 

32. Inbouw
Voor de Miele-inbouwkoffieautomaat 
volstaat een 60 cm brede hoge kast met 
een nishoogte van 45 of 60 cm voor 
combinatie met de inbouwserviesverwarmer 
of de inbouwwarmhoudlade.
•  Zekerheid bij het ontwerpen – altijd het 

juiste apparaat voor alle inbouwmogelijk-
heden

 
 

33. Panoramicdesign
Panoramicdesign van Miele 
staat voor honderd procent 
design en functionaliteit, 

 gekenmerkt door een horizontaal lijnenspel, 
waardoor met de compacte oven, 
stoomoven, combi-stoomoven, combimag-
netron en de inbouwkoffieautomaat van 
Miele één geheel is te vormen.
•  Strakke vormgeving
•  Horizontaal lijnenspel
 
 
34. Lange levensduur
Op de koffieautomaten van Miele kunt u 
vertrouwen. In onze fabrieken worden ze 
onderworpen aan een levensduurtest van 
50.000 kopjes koffie. Dat komt met 10 
kopjes koffie per dag overeen met ongeveer 
15 jaar.

De volgende 
 onderdelen zijn 
afwasautomaat-
bestendig:
• Waterreservoir

• Afvalreservoir

• Opvangrooster

• Opvangschaal

• Deksel trechter

•  Uitneembare melk-
leiding

* Productkenmerken afhankelijk van het model.
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Inbouwkoffieautomaten met maalsysteem

 
ALGEMEEN
Inbouwkoffieautomaat voor huishoudelijk gebruik
DESIGN
Linksscharnierend en geïntegreerde deurgreep
Geïntegreerde led-verlichting voor indirect licht voor  
binnen- en buitenzijde
Volledig elektronische TouchControl–bediening met LCD-display
COMFORTABELE BEDIENING
LCD-display met keuze uit zeventien talen waaronder Nederlands 
Automatische melding in display voor bijvullen koffiebonen-  
en waterreservoir en voor legen koffiebezinkselreservoir
Automatische melding in display voor het uitvoeren van  
ontkalkings- en/of reinigingsprogramma
PROGRAMMAMOGELIJKHEDEN
Automatische programma’s voor koffie (normaal en groot),  
espresso (enkel en dubbel)
Automatische programma’s voor cappuccino, Latte Macchiato
Programma’s voor warme melk, warm water en koffiekan
Hoeveelheid koffie per kopje naar keuze 6–14 gram
Traploos instelbare maalfijnheid van koffiebonen
Individueel programmeren van de gewenste hoeveelheid water  
per kopje in de formaten groot, normaal of espresso  
(max. 10 gebruikersprofielen)
Gelijktijdig bereiden van 2 kopjes koffie
Gelijktijdig bereiden van koffie en melkschuim
Instelbare waterhardheid
Instelbare maximum- en minimumtemperatuur
Bevochtigen aan/uit
Standby-stand
In- / Uitschakelautomaat
OVERIGE SPECIFICATIES
Schenktuitjes koffieautomaat in hoogte verstelbaar (ja/nee) /  
max. kopjeshoogte in cm
Twee krachtige pompen voor de juiste druk bij het zetten van koffie
Twee roestvrijstalen verwarmingssystemen voor de  
perfecte temperatuur
Geïntegreerd roestvrijstalen melkreservoir 
Gemakkelijk te bereiken reservoirs
Uitneembaar koffiebonenreservoir voor 500 gram koffiebonen
Mogelijkheid om tweede koffiesoort (in poedervorm) te doseren
Groot reservoir voor koffiebezinksel 
Uitneembaar en gemakkelijk te reinigen filtersysteem
Waterreservoir met wegstroombeveiliging in liters
Voorzien van vaste wateraansluiting
Automatisch spoel- en reinigingsprogramma
Voorbereiding voor Miele@home
Elektronische verbinding met serviesverwarmer (EGW)  
door middel van verbindingskabel  
(CVVK, bestelnummer: 6717580)
Inclusief luxe Latte Macchiato-koffiepakket
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN
Ontkalkingstabletten
Reinigingstabletten
Siliconenvet
Reinigingsmiddel voor melkleidingen
VEILIGHEID
Temperatuurbegrenzer
Elektronische kinderbeveiliging
TOEPASSING
Voor geheel vlakke inbouw in een 60 cm brede hoge kast
NISMATEN
Inbouwhoogte 
Inbouwbreedte 
Inbouwdiepte 
AANSLUITWAARDE
Waarde in kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS
Diepzwart front
Roestvrijstalen front met CleanSteel
Titanium Finish 
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1. Unieke cappuccinatore
Bij de typische geluiden uit een Italiaanse 
koffiebar horen toch wel het kenmerkende 
gesis en gepruttel van stoom als er een 
cappuccino wordt bereid. Thuis is een échte 
cappuccino maken vaak moeilijk: de melk is 
niet altijd fijn, romig of stevig genoeg. Terwijl 
goed opgeschuimde melk de bekroning van 
een goed kopje koffie kan zijn. Bij de 
Miele-inbouwkoffieautomaat met 
Nespresso®-systeem wordt daarom een 
unieke cappuccinatore geleverd. Het 
melkschuim kan op twee manieren worden 
gemaakt: in een kannetje of direct in het 
kopje. Hiermee lukt het opschuimen van 
melk voor een lekkere cappuccino of een 
Latte Macchiato altijd!
• Altijd lekkere cappuccino
•  Gelijktijdige bereiding van warme melk/

romig melkschuim en espresso/koffie 
zonder wachttijden

• Afwasautomaatbestendig**
 
 
2. Het maken van warme dranken
Op de eigen smaak afgestemde dranken 
met een perfect aroma.
•  Volledig automatische bereiding van 

espresso, dubbele espresso, koffie en 
dubbele koffie met een perfect hazelnoot-
kleurig schuimlaagje

•  Comfortabele bereiding van cappuccino, 
Latte Macchiato, warme melk en melk-
schuim

• Eenvoudig aftappen van heet water
 
 
3. Puur genieten
Koffie is een vanzelfsprekend onderdeel van 
ons dagelijks leven: je nodigt bijvoorbeeld 
wat mensen uit en geniet er met hen in een 
ontspannen sfeer van. ´s Ochtends wordt je 
er pas echt wakker van en ´s avonds gaat 
het vermoeidheid tegen. Over geen enkel 
ander onderwerp wordt zo vaak gesproken 
als over koffie – over het aroma, het zetten 
ervan en over de geur. Met de volledig 
automatische koffieautomaat van Miele met 
Nespresso®-systeem lukt elk kopje koffie 
perfect. Uit 16 koffievariëteiten kunt u uw 
eigen favoriet kiezen – van de milde en toch 
fluweelzachte Volluto tot de ’korte’ en sterke 
Ristretto.
• Altijd lekkere koffie naar eigen wens
• Gemak

4. 16 koffievariëteiten
Van mild tot sterk, van fluweelzacht tot vol 
en intens: Nespresso heeft in totaal 16 
koffievariëteiten, waarvan het aroma 
optimaal bewaard blijft in de luchtdicht 
verpakte capsules. Enkele soorten zijn 
vooral geschikt om als espresso, cappuc-
cino en koffie te drinken. Iedere koffielief-
hebber kan dus zijn eigen favoriete smaak 
kiezen.
 
 
5. Nespresso®-systeem
Nespresso heeft een exclusieve methode 
ontwikkeld voor het verpakken van gemalen 
koffie in een luchtdichte, aluminium capsule. 
Door de ideale druk binnen in de capsule 
blijven de circa 900 aroma´s en de volle 
smaak van de vers gemalen koffie 12 
maanden lang, tot het moment van gebruik, 
bewaard. Elke capsule staat garant voor een 
constante hoge kwaliteit.
 
 
6. Heet water
Pijpje voor het aftappen van heet water.
• Ideaal voor het verwarmen van kopjes
•  Hygiënisch, omdat heet water en stoom 

van elkaar gescheiden zijn
 
 

7. TouchControl-bediening
Door het aantippen van de 
sensortoetsen kunnen alle 
functies van de koffieautomaat 
via het display worden inge-
steld. Hier wordt de gewenste 

capsulesoort ingesteld, wordt het voorberei-
dende proces gestart of wordt een eigen 
instelling ingevoerd, bijvoorbeeld het tijdstip 
van in- of uitschakelen, de waterhardheid en 
gebruikersvoorkeuren.
•  Duidelijke, logische gebruikersinstructies 

zorgen voor een eenvoudig gebruik 
•  Overzichtelijke indeling van de instellings-

mogelijkheden 
• Snel en eenvoudig schoon te houden
 

8. 10 individuele instellingen
De koffieautomaat biedt de mogelijkheid om 
10 persoonlijke voorkeuren te programme-
ren. U voert de gewenste instelling(en) één 
keer in en slaat deze op als de nieuwe 
standaardinstelling, of u maakt een eigen 
gebruikersvoorkeur met uw naam en slaat 
hierin de gewenste instellingen op. Wanneer 
u vervolgens uw naam intoetst, krijgt u een 
warme drank precies zoals u die het liefst 
wilt.
•  Voor het opslaan van persoonlijke 

 voorkeuren
•  Snel een kop koffie naar geheel eigen 

wens
 
 

9. Carrousel
Voor iedereen de juiste soort 

koffie – in het voorraadreservoir voor de 
capsules kunnen van 5 soorten elk 4 
capsules worden bewaard. De volgorde van 
de koffiesoorten kunt u via het display 
programmeren.
• Flexibel
• Eenvoudig bij te vullen
 
 
10. Perforatieplaat
Tijdens het bereidingsproces wordt de 
capsule van bovenaf ingeprikt en wordt er 
heet water met een druk van 19 bar in 
gepompt. Door de waterdruk stoten de 
piramides van de capsuleplaat van onderaf 
gaatjes in de folie van de capsule. De koffie 
loopt uit de capsule en stroomt via  minieme 
openingen in de capsuleplaat in het kopje.
• Perfecte crema
 
 
11. Waterreservoir
Handzaam verswaterreservoir met een  
inhoud van 1,5 liter. Op het display wordt 
gemeld als het reservoir moet worden  
bijgevuld.
• Gemakkelijk uitneembaar
• Afwasautomaatbestendig

*   Productkenmerken afhankelijk van het model.
** Voor de cappuccinatore-inzet voor in uw afwasautomaat, zie hoofdstuk 'Extra accessoires afwasautomaten'.
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12. Afvalreservoir
De lege capsules komen automatisch 
terecht in het afvalreservoir, waardoor 
binnenin alles schoon en fris blijft. Maximaal 
25 capsules kunnen vervolgens probleem-
loos en simpel in één keer worden verwij-
derd.
•  Waarschuwing via het display wanneer het 

reservoir geleegd moet worden
•  Hygiënisch en moeiteloos verwijderen van 

de capsules
•  Afwasautomaatbestendig
 
 
13. Opvangschaal
Grote, uitneembare bak met ’golfbreker’.
De uitlekbak vangt alle restjes op die niet in 
het kopje terechtkomen. Is de schaal vol, 
dan wordt dit via een melding op het  display 
weergegeven. In de opvangschaal bevindt 
zich een rooster, zodat de opvangschaal 
veilig en zonder morsen kan worden 
uitgenomen.
•  Gemakkelijk aan de voorkant afneembaar
•  Geen gemors van water bij het dragen van 

de bak 
• Afwasautomaatbestendig
 
 

14. Deur
Gepatenteerde naar links 
openklapbare deur.
• Eenvoudig te openen
• Verborgen handgreep
 

 
15. Opvangrooster
Uitneembaar opvangrooster van roestvrij 
staal en kunststof.
•  Gemakkelijk schoon te houden
•  Afwasautomaatbestendig
 
 
16. Indirecte verlichting
Geïntegreerde led-verlichting zorgt voor 
perfect licht als de koffie of espresso wordt 
gezet. Met een levensduur van wel 100.000 
uur zijn deze lampjes onderhoudsvrij.
•  Hoogwaardige geïntegreerde  

led-verlichting
•  Onderhoudsvrij
 
 
 
 
 

17. Ventiel voor stoom en heet water
Het ventiel maakt in combinatie met de  
cappuccinatore romig, luchtig melkschuim. 
Opmerkelijk pluspunt: de cappuccinatore 
kan gelijktijdig met het zetten van koffie 
worden gebruikt, zonder wachttijden.
 
 
18. Verwarmingssysteem
Twee afzonderlijke verwarmingssystemen 
en pompen voor meer comfort bij de 
bereiding.
•  Gelijktijdige bereiding van koffie en 

 melkschuim
•  Geen wachttijden
 
 

19. Roestvrijstalen front met 
CleanSteel
Alle apparaten van roestvrij 
staal zijn voorzien van Clean-

Steel, een speciale veredelingslaag van de 
buitenkant. Hierdoor is de buitenkant uiterst 
eenvoudig schoon te maken, zonder 
speciale schoonmaakmiddelen.
•  Minder zichtbare vingerafdrukken
•  Eenvoudig schoon te maken
 
 
20.  Automatisch spoel- en reinigings-

programma
Met deze functie worden die onderdelen 
van het apparaat gereinigd waar water 
doorheen stroomt.
•  Bij ingebruikneming of na gebruik van 

Standby
•  Een bijkomend voordeel is dat het 

 systeem wordt voorverwarmd 
•  Voor het uitschakelen van het apparaat is 

het systeem schoon
• Hygiënische manier van koffiezetten
 
 
21. Handgrepen
De verzonken handgrepen om het front te 
openen bevinden zich rechts boven en 
onder aan het front. Het front kan comforta-
bel naar links toe worden geopend voor het 
vullen van het waterreservoir, het bijvullen 
van capsules of het leegmaken van het 
afvalreservoir.
 
 
 
 
 

 
 
 

22. Elegant design
Door het aantrekkelijke design in roestvrij 
staal met CleanSteel of aluminium is de 
inbouwkoffieautomaat van Miele een echte 
blikvanger in uw keuken. Het elegante 
design past zich perfect aan uw keuken aan 
en kan optimaal worden gecombineerd met 
alle inbouwapparaten van Miele. Het 
volkomen vlakke display met Navitronic-
bediening, kan daarnaast uiterst eenvoudig 
worden schoongehouden.
 
 
23. Inbouw
Voor de inbouwkoffieautomaat volstaat een 
60 cm brede hoge, staande kast, bovenkast 
of opzetkast met een nishoogte van 36 of 45 
cm voor combinatie met de inbouwservies-
verwarmer of de opberglade. 
 
 24. Lange levensduur
 Op de koffieautomaten van Miele kunt u 
vertrouwen. In onze fabrieken worden ze 
onderworpen aan een levensduurtest van 
50.000 kopjes koffie. Dat komt met gemid-
deld 10 kopjes koffie per dag overeen met 
ongeveer 15 jaar.

De volgende 
 onderdelen zijn 
afwasautomaat-
bestendig: 
•  Waterreservoir

•  Afvalreservoir

•   Geleiders van de 
capsule-unit

•   Cappuccinatore,  
gedemonteerd  
(zevendelig)

•  Opvangschaal

•   Roestvrijstalen  
opvangrooster

* Productkenmerken afhankelijk van het model.
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AROmATISCH: 
de 16 Nespresso-koffievariëteiteN 

Nespresso introduceert vier nieuwe variëteiten. Totaal zijn er nu 16 Grands Crus. In de elektronica van de Miele-inbouwkoffieautomaat 
staan 12 Grands Crus. De overige soorten kunt u opslaan in uw gebruikersprofiel. 

Door de unieke productiemethode van Nespresso is het mogelijk de vers gemalen koffie luchtdicht in capsules te verpakken, zodat het aroma en de smaak optimaal bewaard 
blijven. Met in totaal 16 soorten kan iedereen zijn persoonlijke favoriet kiezen, variërend van sterk tot mild.

  
  RISTRETTO  

Voortreffelijke Oost-Afrikaanse en Amerikaanse (Colombia, Midden-Amerika) koffiebonen zorgen voor een vleugje bitterheid en een aangename na-
smaak. Maar het intense aroma heeft deze sterke espresso te danken aan de toevoeging van Braziliaanse Arabica en Afrikaanse Robusta. Ideale manier 
van drinken: espressokopje/espressokopje voor de helft gevuld en gezet als cappuccino. Intensiteit: 10.

  iNdriya from iNdia  
Deze espresso heeft een intense body en is een melange van Arabica en India Robusta uit Zuid-India. De krachtige, maar korte branding verzacht het 
sterke karakter van deze melange. Als kleine expresso van 25 ml komt het vurige karakter van Indriya het best tot uiting. Intensiteit: 10. 

  ARPEggIO  
Deze melange van pure Arabica-koffiebonen uit Midden-Amerika is vooral zo uitgebalanceerd door een vleugje Braziliaanse Arabica, die de koffie  
sterker maakt, een diepbruine kleur geeft en voor pracht schuim zorgt. Een subtiel geheim met een buitengewoon aroma. Ideale manier van drinken: 
espressokopje/espressokopje voor de helft gevuld en gezet als cappuccino. Intensiteit: 9.

  ROmA  
Het subtiele evenwicht tussen finesse, sterkte en veelzijdigheid is karakteristiek voor de roma, een espressomelange met de intense smaak van de 
 bergstreken van Midden-Amerika. De in dezelfde hoeveelheden toevoegde Braziliaanse en Afrikaanse koffiebonen zorgen voor de volle smaak.  
Ideale manier van drinken: espressokopje/espressokopje voor de helft gevuld. Intensiteit: 8. 

  decaffeiNato iNteNso 
Deze melange van uitmuntende Arabica uit Latijns-Amerika is intens en karaktervol dankzij de perfecte afronding met een vleug Robusta en de 
 gelijkmatige manier waarop de koffiebonen werden gebrand. Ideale manier van drinken: espressokopje en gezet als cappuccino. Intensiteit: 7. 

  LIVANTO  
Een melange van de fijnste koffie uit verschillende Latijns-Amerikaanse landen (voornamelijk Midden-Amerikaanse Arabica) en een zweempje  
Zuid-Amerikaanse Arabica-koffiebonen, die een belangrijke bijdrage leveren aan de volle smaak van deze „grand cru”. Ideale manier van drinken: 
 espressokopje en cappuccino-/koffiekopje. Intensiteit: 6. 

  ROSABAYA DE COLOmBIA  
Deze melange van Arabica's uit Colombia heeft een zachte basis met typische noten van rode-vruchtenmarmelade en wijnachtige fruitaccenten. Een 
gescheiden branding versterkt de fruitige noten en de licht zurige accenten en geeft de koffie body. Intensiteit: 6. 

  CAPRICCIO  
Deze espresso bestaat uit Arabica-soorten uit de Zuid-Amerikaanse hooglanden die mild-bitter smaken en een vol aroma hebben. Maar een echt 
 evenwicht ontstaat door de toevoeging van Braziliaanse Arabica en Centraal-Afrikaanse Robusta die voor de temperamentvolle smaak zorgen.  
Ideale manier van drinken: espressokopje. Intensiteit: 5.

  DULSÃO DO BRASIL  
Onderscheidt zich door zijn zachte noten van graan, mout, honing en ahornsiroop. De combinatie van gescheiden gebrande gele en rode Bourbonkoffies 
uit Brazilië geeft een mooie ronde smaak. Intensiteit: 5.  

  VOLLUTO 
Het volle aroma van de Braziliaanse Arabica-soorten in deze milde, fluweelzachte espresso komt volledig tot zijn recht door de toevoeging van de juiste 
hoeveelheid Colombiaanse Arabica met zijn ietwat fruitige smaak. Ideale manier van drinken: espressokopje. Intensiteit: 4.

  COSI  
In deze melange van Arabica-koffiebonen uit Oost-Afrika wordt de ietwat bittere smaak afgerond door de geur en de niet al te nadrukkelijke aanwezigheid 
van Midden-Amerikaanse Arabica. Door de toevoeging van wat milde „Santos” uit Brazilië ontstaat een optimale harmonie. Ideale manier van drinken: 
espressokopje en cappuccino-/koffiekopje. Intensiteit: 3.

  fortissio LUNGo  
Deze intense Lungo met een robuuste body heeft een mooie noot van sterk gebrande bonen. Door de combinatie van Arabica's uit Centraal- en Zuid-
Amerika met een vleugje Robusta biedt Fortissio Lungo een aangename bitterheid en een mooie volle smaak. Intensiteit: 7. 

  VIVALTO 
Deze pure Arabica met een intense smaak is samengesteld uit Zuid-Amerikaanse en Oost-Afrikaanse koffiebonen. Kenmerkend is het volle bouquet en 
de fijne methode van branden die in de smaak tot uitdrukking komen. Ook heerlijk met melk. Ideale manier van drinken: koffiekopje. Intensiteit: 6.

  decaffeiNato LUNGo 
Deze melange van de beste Arabica-soorten, verfijnd met wat Robusta, is op een natuurlijke manier van cafeïne ontdaan en overtuigt door de volle 
smaak. Ideale manier van drinken: koffiekopje. Intensiteit: 5. 

  fiNezzo 
Deze lichte koffie is een evenwichtige combinatie van Latijns-Amerikaanse en Oost-Afrikaanse Arabica met een vleugje Afrikaanse Robusta. Hij bezit een 
aangename zuurheid die ook voor de fruitigheid zorgt. Ideale manier van drinken: koffiekopje. Intensiteit: 4.

    decaffeiNato 
Deze licht gebrande melange van Zuid-Amerikaanse Arabica’s, versterkt door een vleugje Robusta, kenmerkt zich door een mooie noot van rode 
vruchten. Ideale manier van drinken: espressokopje (40 ml). Intensiteit: 2. 

De 16 variëteiten van Nespresso
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Inbouwkoffieautomaat met Nespresso®-systeem

ALgEmEEN 
Inbouwkoffieautomaat voor huishoudelijk gebruik 
DESIgN 
Linksscharnierend en geïntegreerde deurgreep 
Geïntegreerde led-verlichting voor indirect licht voor binnen-  
en buitenzijde 
Volledig elektronische TouchControl-bediening met LCD-display 
comfortaBeLe BedieNiNG 
LCD-display met keuze uit zeventien talen waaronder Nederlands  
Automatische melding in display voor bijvullen capsulecarrousel  
en waterreservoir en voor legen afvalreservoir 
Automatische melding in display voor het uitvoeren van  
ontkalkings- en/of reinigingsprogramma 
Uitneembare carroussel voor maximaal 20 Nespresso-capsules  
in 5 verschillende soorten 
Altijd perfecte koffie door Nespresso-capsules 
proGrammamoGeLiJkHedeN 
Automatische programma’s voor koffie (normaal en groot),  
espresso (enkel en dubbel) 
Automatische programma’s voor cappuccino, Latte Macchiato 
Programma’s voor warme melk en warm water 
Individueel programmeren van de gewenste hoeveelheid water  
per kopje in de formaten groot, normaal of espresso  
(maximaal 10 gebruikersprofielen) 
Gelijktijdig bereiden van 2 kopjes koffie 
Gelijktijdig bereiden van koffie en melkschuim 
Instelbare waterhardheid 
Instelbare maximum- en minimumtemperatuur 
Bevochtigen aan/uit 
Standby-stand 
In- / Uitschakelautomaat 
overiGe specificaties 
Schenktuitjes koffieautomaat in hoogte verstelbaar (ja/nee) /  
max. kopjeshoogte in cm 
Twee krachtige pompen voor de juiste druk bij het zetten van koffie 
Twee roestvrijstalen verwarmingssystemen voor de  
perfecte temperatuur 
Cappuccinatore voor het opschuimen van melk 
Gemakkelijk te bereiken reservoirs 
Afvalreservoir voor 25 gebruikte capsules 
Mogelijkheid om tweede koffiesoort (in poedervorm) te doseren 
Waterreservoir met wegstroombeveiliging in liters 
Voorzien van vaste wateraansluiting 
Automatisch spoel- en reinigingsprogramma 
Voorbereiding voor Miele@home 
Elektronische verbinding met serviesverwarmer (EGW)  
door middel van verbindingskabel  
(CVVK, bestelnummer: 6717580) 
Inclusief Nespresso-set; 2 kopjes, 2 schotels en 4 smaakvariëteiten  
(40 capsules) 
mEEgELEVERDE TOEBEHOREN 
Ontkalkingstabletten 
Reinigingstabletten 
VEILIgHEID 
Temperatuurbegrenzer 
Elektronische kinderbeveiliging 
TOEPASSINg 
Voor geheel vlakke inbouw in een 60 cm brede hoge, staande kast,  
bovenkast of opzetkast 
NISmATEN 
Inbouwhoogte  
Inbouwbreedte  
Inbouwdiepte  
AANSLUITWAARDE 
Waarde in kW 
Geadviseerde verkooppriJs 
Roestvrijstalen front met CleanSteel  

CVA 3660
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€ 2.199,00
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Reinigingsmiddel melksysteem

Voor het dagelijks hygiënisch reinigen van het 
melksysteem van de inbouwkoffieautomaten uit de 
5000-serie. 
 
Inhoud 100 sticks.
Bestelnummer 7189920.
Geadviseerde verkoopprijs € 29,95

Reinigingsmiddelen koffieautomaten

Bezoek de Miele Shop op
www.miele.nl voor het bestellen 
van accessoires, toebehoren, 
onderhouds- en reinigingsmid-
delen van Miele.

Reinigingstabletten

Inbouwkoffieautomaten dienen telkens na 200 kopjes 
koffie gereinigd te worden.
 
Inhoud 10 reinigingstabletten.
Bestelnummer 7616440.
Geadviseerde verkoopprijs € 15,49

Ontkalkingstabletten

Deze tabletten zijn geschikt voor het ontkalken van 
een stoomoven, koffieautomaat en oven met functie 
Professional. Bij een Miele-koffieautomaat dienen er 
2 tabletten per ontkalkingsbeurt gebruikt te worden. 
Hoe vaak ontkalkt moet worden is onder meer 
afhankelijk van de waterhardheid. Een koffieautomaat 
dient bij hard water ontkalkt te worden na gemiddeld 
200 kopjes koffie en bij zacht water na gemiddeld 600 
kopjes koffie.
 
Set van 6 stuks.
Bestelnummer 5626050.
Geadviseerde verkoopprijs € 15,49
 



105



106

Miele-inbouwserviesverwarmers en warmhoudlades
Uitvoeringsvormen
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Met respectievelijk een inbouwhoogte van 
28,9 cm en 14,1 cm heeft Miele servies-
verwarmers en warmhoudlades in het 
 assortiment. Deze lades kunnen solo 
worden ingebouwd, alsmede onder 
inbouwapparaten in een hoge kast. Tevens 
heeft Miele een serviesverwarmer of 
opberglade met een inbouwhoogte van  
10,0 cm die  uitermate geschikt is om onder 
de inbouwkoffieautomaat of (drukloze) 
stoomoven in te bouwen.

Warmhoudlade ESW 5080-29 Serviesverwarmer EGW 5060-14 Opberglade ESS 3060-10

Met een inbouwhoogte van 10,0 cm is de
serviesverwarmer of opberglade geschikt 
voor inbouw met een nishoogte van 45 cm in 
een hoge kast onder een inbouwkoffie-
automaat en drukloze stoomoven.
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Miele-inbouwserviesverwarmers en warmhoudlades
Uiterlijke en innerlijke kenmerken*
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1.  Opwarmen van serviesgoed en warm 
houden van gerechten

Veel gerechten en drankjes die warm 
geserveerd worden, verliezen snel hun 
karakteristieke smaak. Het koude porselein 
onttrekt de oorspronkelijke warmte aan de 
gerechten en drankjes. Het gevolg: het 
aroma kan niet optimaal tot ontwikkeling 
komen. De manier om lang te kunnen blijven 
genieten is de inbouwserviesverwarmer van 
Miele. Tevens kunnen gerechten die klaar 
zijn, warm gehouden worden, zonder dat de 
gerechten uitdrogen.
• De maaltijd krijgt nog meer cachet
• De gerechten koelen minder snel af
• Gemak
• Optimale bescherming tegen uitdrogen
 
 
2. grote inhoud
De serviesverwarmers van Miele hebben 
een grote inhoud. In het grote model kan 
bijvoorbeeld het serviesgoed van een 
maaltijd voor 12 personen worden onderge-
bracht en in het kleine model voor dat van 
6 personen.
•  Voldoende ruimte bij kleine en grote 

 gelegenheden
 
 
3. Onafhankelijk
Als afzonderlijk apparaat kan de serviesver-
warmer tegelijk met de oven worden 
gebruikt.
•  Voorverwarmen van serviesgoed is niet  

gebonden aan het gebruik van de oven
 
 
4. verbindingskabel cvvk
De koffieautomaat uit de 5000-serie en de 
separaat te bestellen serviesverwarmers
kunnen via een kabel met elkaar worden 
verbonden. 30 minuten voordat de koffieau-
tomaat automatisch wordt ingeschakeld, 
gaat de serviesverwarmer aan en verwarmt 
de kopjes voor.
• Gemak
 

5. Vrije temperatuurkeuze
De temperatuur is instelbaar tussen de 40 
en 85 °C dan wel tussen 30 en 70 °C. Een 
teer koffieservies, kostbare borden of grote 
schalen – voor elk soort serviesgoed kan 
een temperatuur worden ingesteld. 
Afhankelijk van het model verdelen het 
heteluchtsysteem of stralingselementen de 
warmte snel en gelijkmatig.
• Temperatuurinstelling op maat 
 
 
 
6. Hete lucht met statische verwarming
Bij de warmhoudlade zorgt de ventilator 
voor een gelijkmatige verdeling van de 
warmte. Tevens zorgt het innovatieve 
verwarmingssysteem voor een combinatie 
tussen hete luchtverwarming en statische 
verwarming, zodat het gerecht niet uit-
droogt.
•  Snelle en gelijkmatige verdeling van de 

warmte
 
 
7.  Veel combinatie-  

en inbouwmogelijkheden
De serviesverwarmers en warmhoudlades 
zijn verkrijgbaar in hoogtes van 28,9 cm, 
14,1 cm en 10 cm. De lades kunnen flexibel 
in combinatie met andere inbouwapparaten 
worden ondergebracht in een 60 cm brede 
hoge kast.
•  Ideale aanvulling op de inbouwoven, 

inbouwkoffieautomaat, inbouwstoomoven 
en compacte inbouwoven

 
 
8. Aansluiting apparaat
De serviesverwarmer en warmhoudlade is 
voorzien van een aansluitkabel met stekker.
•  Probleemloze aansluiting via het stopcon-

tact mogelijk
 
 
9. Bediening
De serviesverwarmers en warmhoudlades 
zijn comfortabel te bedienen. Omdat ze 
volledig uittrekbaar zijn, hebt u een optimaal 
overzicht. Daarom pakt u serviesgoed dat 
zich achterin bevindt even gemakkelijk als 
serviesgoed dat voorin staat. De antislipbo-
dem zorgt ervoor dat alles stabiel blijft staan 
en kan uit het apparaat worden genomen 
om te worden schoongemaakt.
• Volledig uittrekbaar
• Stabiel

10. Opberglade
Behalve met een serviesver-

warmer kunt u de in een hoge kast aanwe-
zige ruimte ook van een opberglade 
voorzien om bestek of koffiecapsules op 
een praktische manier in op te bergen. Met 
dezelfde pluspunten,  zoals push-pullfunctie, 
uittrekmogelijkheid en antislipbodem, is dit 
voor het bestek een ideale plaats.
• Praktisch opbergen
 
 

11. Push-pullfunctie
Afhankelijk van het model is de 

inbouwserviesverwarmer voorzien van een 
hoogwaardige beugelhandgreep ofwel van 
een push-pullfunctie. Hierbij gaat het 
apparaat open door het paneel met de 
vingers licht aan te raken. Op dezelfde 
manier gaat het ook weer dicht.
• Makkelijk te openen
 
 

12. Roestvrijstalen front  
met CleanSteel
Alle apparaten van roestvrij 
staal zijn voorzien van Clean-

Steel, een speciale veredelingslaag van de 
buitenkant. Hierdoor is de buitenkant uiterst 
 eenvoudig schoon te maken, zonder 
 speciale schoonmaak middelen.
• Minder zichtbare vingerafdrukken
•  De buitenkant is uiterst eenvoudig 

schoon te maken, zonder speciale 
schoonmaakmiddelen

 
 
13. Lange levensduur
Miele-serviesverwarmers zijn getest voor 
een gemiddelde levensduur van 20 jaar bij 
gemiddeld huishoudelijk gebruik.
• Kwaliteit
• Duurzaamheid

* Productkenmerken afhankelijk van het model.
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Serviesverwarmers en warmhoudlades

 
fUNctie
Serviesverwarmer
Warmhoudlade voor gerechten/etenswaren
Opberglade
TOEPASSINg
Combinatie met 36 cm hoge apparaten in een 45 cm hoge nis
Combinatie met 45 cm hoge apparaten in een 60 cm hoge nis
Combinatie met 45 cm hoge apparaten in een 75 cm hoge nis
Combinatie met 60 cm hoge apparaten in een 75 cm hoge nis 
Combinatie met 60 cm hoge apparaten in een 90 cm hoge nis
capaciteit (afHaNkeLiJk vaN soort eN UitvoeriNG)
Espressokopjes/Cappuccinokopjes/Borden met Ø 28 cm
EIgENSCHAPPEN
Elektronische besturing
Mechanische besturing
TouchControl met sensorbediening
Verlichte aan- en uitschakelaar
Traploze instelbare temperatuurregeling
Verwarming door verwarmingselement
Verwarming door heteluchtcirculatie
Push-pullfunctie voor openen lade
Voorzien van een rooster voor plaatsing van servies en  
gerechten op 2 niveaus
Elektronische verbinding met inbouwkoffieautomaat mogelijk 
(CVVK, bestelnummer: 6717580)
VEILIgHEID
Koel front
Antislipmat op de bodem 
Bescherming tegen oververhitting
Tijdgestuurde uitschakeling
NISmATEN
Inbouwhoogte
Inbouwbreedte
Inbouwdiepte
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde
Geadviseerde verkooppriJs
Diepzwart front
Roestvrijstalen front met CleanSteel
Titanium Finish

ESW 5080-29
 
● 
● 
–
 
–
–
● 
– 
●  
 
120/60/28 
 
● 
–
● 
–
40 tot 85 °C
–
● 
–
● 
 
– 

 
● 
● 
● 
● 
 
28,9 cm
56,0–56,8 cm
55,5 cm
 
1,02 kW
 
€ 999,00
€ 999,00
€ 1.099,00

ESW 5080-14
 
● 
● 
–
 
–
● 
–
●
–
 
80/40/20
 
● 
–
● 
–
40 tot 85 °C
–
● 
–
– 

– 

 
● 
● 
● 
● 
 
14,1 cm
56,0–56,8 cm
55,5 cm
 
1,02 kW
 
€ 949,00
€ 949,00
€ 999,00

EgW 5060-14
 
● 
–
–
 
–
● 
–
●
–
 
80/40/20
 
–
● 
–
● 
30 tot 70 °C
●
– 
–
– 

● 
 
 
● 
● 
● 
–
 
14,1 cm
56,0–56,8 cm
55,5 cm
 
0,42 kW
 
€ 799,00
€ 799,00
–
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fUNctie
Serviesverwarmer
Warmhoudlade voor gerechten/etenswaren
Opberglade
TOEPASSINg
Combinatie met 36 cm hoge apparaten in een 45 cm hoge nis
Combinatie met 45 cm hoge apparaten in een 60 cm hoge nis
Combinatie met 45 cm hoge apparaten in een 75 cm hoge nis
Combinatie met 60 cm hoge apparaten in een 75 cm hoge nis
Combinatie met 60 cm hoge apparaten in een 90 cm hoge nis
capaciteit (afHaNkeLiJk vaN soort eN UitvoeriNG)
Espressokopjes/Cappuccinokopjes/Borden met Ø 28 cm
EIgENSCHAPPEN
Elektronische besturing
Mechanische besturing
TouchControl met sensorbediening
Verlichte aan- en uitschakelaar
Traploze instelbare temperatuurregeling
Verwarming door verwarmingselement
Verwarming door heteluchtcirculatie
Push-pullfunctie voor openen lade
Voorzien van een rooster voor plaatsing van servies en  
gerechten op 2 niveaus
Elektronische verbinding met inbouwkoffieautomaat mogelijk 
(CVVK, bestelnummer: 6717580)
VEILIgHEID
Koel front
Antislipmat op de bodem 
Bescherming tegen oververhitting
Tijdgestuurde uitschakeling
NISmATEN
Inbouwhoogte
Inbouwbreedte
Inbouwdiepte
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde
Geadviseerde verkooppriJs
Diepzwart front
Roestvrijstalen front met CleanSteel
Titanium Finish

EgW 5050-14
 
● 
–
–
 
–
● 
–
●
–
 
80/40/20
 
–
● 
–
● 
30 tot 70 °C
●
– 
–
– 

● 
 
 
● 
● 
● 
–
 
14,1 cm
56,0–56,8 cm
55,5 cm
 
0,42 kW
 
–
€ 799,00
–

EgW 3060-10
 
● 
–
–
 
● 
–
–
–
–
 
24/15/–
 
–
● 
–
● 
30 tot 50 °C
● 
–
● 
– 

– 

 
● 
● 
● 
–
 
10 cm
56,0–56,8 cm
55,5 cm
 
0,15 kW
 
–
€ 779,00
–

ESS 3060-10
 
–
–
● 
 
● 
–
–
–
–
 
24/15/–
 
–
–
–
–
–
–
–
● 
– 

– 

 
● 
● 
–
–
 
10 cm
56,0–56,8 cm
55,5 cm
 
–
 
–
€ 549,00
–
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Miele-magnetrons
Uitvoeringsvormen
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Boven-, opzetkast of hoge kast  
De apparaten met een inhoud van 17 liter 
kunnen zonder inbouwframe worden 
aangebracht in een bovenkast of opzetkast 
(h 35 x b 50 resp. 60 cm) of in een hoge 
kast. 

Het model van 26 liter is ideaal voor de 
hoge kast (h 45 x b 60 cm). Afhankelijk van 
het model zijn de apparaten uitgevoerd in 
de kleurvarianten diepzwart of roestvrij staal 
met CleanSteel. 

Het gemak van de miele-magnetrons
Dankzij de eenvoudige bediening van onze magnetrons kunt u heel gemakkelijk ontdooien, 
verwarmen en koken. Handmatig, maar ook via de automatische programma's. Bovendien 
geeft de praktische Quick-Start-functie snel toegang tot het hoogste magnetronvermogen. De 
magnetrons zijn voorzien van een kwartsgrill om gerechten snel en gelijkmatig van een bruin 
korstje te voorzien.
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Miele-magnetrons
Uiterlijke en innerlijke kenmerken*

1

4 5 13

2 3
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1. Automatische programma’s
De automatische programma’s, die uitgaan 
van het gewicht, zijn geschikt voor het 
ontdooien, verwarmen en koken van verse 
en diepvriesproducten. Het gewicht wordt 
ingesteld na het kiezen van het gewenste 
programma via de draaiknop. De tijd en de 
temperatuur wordt vervolgens automatisch 
berekend.
• Optimale resultaten
• Eenvoudige bediening
• 17 automatische programma’s
 
 
2. memory-functie
Tijdens een programmaverloop bijvoorbeeld 
ontdooien, aan- en doorkoken
kan een programma met verschillende 
functies opgeslagen worden.
 
 
3. Warmhoudfunctie
Als het eten of drinken zich na afloop van 
het gekozen bereidingsproces nog in het 
apparaat bevindt, dan treedt de warmhoud-
functie tot 15 minuten in werking.
• Eten en drinken koelen niet af
 
 
4. Bediening
De eenvoudig te bedienen elektronica 
maakt talloze instellingen mogelijk, waarbij 
het apparaat toch intuïtief kan worden 
bediend. Grote draaischakelaars voor de 
keuze van vermogen en tijd.
•  Duidelijke en logische instelling van 

 programma’s
•  Exacte keuze van het gewenste  vermogen/

de gewenste tijd
 
 
5. Display
• Eenvoudige gebruikersinstructies
•  Weergave van de volgende bedienings-

stap door het knipperen van de functie
•  Overzichtelijk display met weergave van 

dagtijd en status.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. geïntegreerde kwartsgrill
De geïntegreerde kwartsgrill is 
geschikt voor gratineren, 
grilleren en voor het bereiden 

van ovenschotels. De kwartsgrill is geïnte-
greerd in de bovenkant van het apparaat en 
is al na enkele seconden op vol vermogen 
klaar voor gebruik. Bij gelijktijdig gebruik van 
de draaibodem krijgen de gerechten snel 
een gelijkmatig, bruin korstje.
•  Snelle en gelijkmatige bruinering van de 

gerechten
•  Grillen of combinatie van grillen met de 

magnetron, zelf in te stellen
 
 

7. Roestvrijstalen front met 
CleanSteel
Alle apparaten van roestvrij 
staal zijn voorzien van Clean-

Steel, een speciale veredelingslaag van de 
buitenkant. Hierdoor is de buitenkant uiterst 
eenvoudig schoon te maken, zonder 
speciale schoonmaakmiddelen.
• Minder zichtbare vingerafdrukken
• Eenvoudig schoon te maken
 
 
8. kookwekker
In een handomdraai te activeren  
kookwekker.
• Gemak
 
 
9. Quick-Start-functie
De Quick-Start-functie geeft snel toegang 
tot het hoogste magnetronvermogen en 
vergemakkelijkt het verwarmen van dranken 
en gerechten. Na het indrukken van ’Start’ 
(1, 2 of 3 keer) wordt het apparaat gedu-
rende 30, 60 of 120 seconden ingescha-
keld, waarna het automatisch uitschakelt. 
De drie standaard ingestelde tijden kunnen 
worden gewijzigd.
• Tijdsbesparing en comfort
• Bediening met één druk op de knop
 
 
 

10. Roestvrijstalen binnenruimte
De binnenruimte van de magnetrons is 
volledig van roestvrij staal. Daardoor 
worden niet alleen de microgolven bijzonder 
gelijkmatig verdeeld, ook het schoonmaken 
is uiterst eenvoudig en comfortabel.
•  Optimale resultaten bij het verwarmen van 

gerechten/dranken
• Eenvoudig en snel schoon te maken
 
 
11. Veiligheidsthermostaten
De thermostaten regelen de temperatuur in 
de bereidingsruimte.
• Meer veiligheid
•  Automatisch uitschakelen bij oververhitting
 
 
12. Ingebruiknamebeveiliging
De bediening van het apparaat wordt 
geblokkeerd bij het ongewild in gebruik 
nemen van de magnetron door bijvoorbeeld 
kinderen.
• Veiligheid 
 
 
13. Inbouw
De apparaten met een inhoud van 17 liter 
kunnen zonder inbouwframe worden 
aangebracht in een bovenkast of opzetkast  
(h 35 x b 50 resp. 60 cm) of in een hoge 
kast. Het model van 26 liter is ideaal voor de 
hoge kast (h 45 x b 60 cm). Afhankelijk van 
het model zijn de apparaten uitgevoerd in 
de kleurvarianten diepzwart of roestvrij staal 
met CleanSteel.
•  Hoge flexibiliteit bij het ontwerpen van de 

keuken – past bij elke keuken
•  Volledige inbouw van het apparaat –  

zonder zichtbare ontluchtingssleuven
 
 

14. Design
De magnetrons kenmerken zich 
door een bijzonder aantrekkelijk 
design.

• Geen zichtbare ontluchtingssleuven
•  Front volledig van glas met horizontale 

accenten in roestvrij staal met CleanSteel 
•  Frontuitvoering in diepzwart of roestvrij 

staal met CleanSteel

* Productkenmerken afhankelijk van het model.
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Magnetrons

 
DESIgN
Binnenverlichting
Linksscharnierende deur
PROgRAmmA’S
Geheugenfunctie voor 3-stappen programma’s
3 bereidingssystemen: Grilleren, Magnetron,  
Grill + Magnetron
Magnetronvermogen instelbaar van 80 tot 800 Watt
Magnetronvermogen instelbaar van 80 tot 900 Watt
Snelstartfunctie, 30/60/120 seconden, tijdsduur programmeerbaar
Aantal automatische programma’s voor ontdooien,  
verwarmen en koken
Instelbare warmhoudfunctie
UITVOERINg
Roestvrijstalen bereidingsruimte
Nuttige inhoud in liters
Draaibodem voor gelijkmatige verwarming
Geïntegreerd grillelement in bovenzijde bereidingsruimte
BEDIENINg
Tweeknopsbediening met druktoetsen
Elektronische sturing en vermogensregeling
Led-display met dagtijdweergave, bereidingsduur,  
magnetronvermogen, kookwekker
VEILIgHEIDSSYSTEmEN
Ingebruiknamebeveiliging
Veiligheidsuitschakeling
Kinderbeveiliging
TOEPASSINg
Voor inbouw in een 60 cm brede hoge kast
Voor inbouw in een 60 cm brede hoge kast, opzetkast of bovenkast
Voor inbouw in een 50 cm brede hoge kast, opzetkast of bovenkast
Inbouw in een onderkast is niet toegestaan
mEEgELEVERDE TOEBEHOREN
Kookstaafje
Magnetrondeksel
Grillrooster
Glazen schaal
Gourmetplaat
NISmATEN
Inbouwhoogte  

Inbouwbreedte 
Inbouwdiepte 
AANSLUITWAARDE 
Waarde in kW
Geadviseerde verkooppriJs 
Diepzwart front
Roestvrijstalen front met CleanSteel

m 8261
 
● 
● 
 
● 
● 
 
–
● 
● 
17 

● 
 
● 
26
● 
● 
 
● 
● 
● 
 
 
● 
● 
● 
 
● 
–
–
● 
 
● 
● 
● 
● 
● 
 
45,0 cm 

56,2–56,8 cm
50,0 cm
 
2,2
 
€ 1.199,00
€ 1.199,00

m 8161
 
● 
● 
 
● 
● 
 
● 
–
● 
17 

● 
 
● 
17
● 
● 
 
● 
● 
● 
 
 
● 
● 
● 
 
–
● 
–
● 
 
● 
● 
● 
● 
● 
 
36,0 cm  
(boven- en opzetkast 35,0 cm)
56,2–56,8 cm
31,0 cm
 
2,1
 
–
€ 1.099,00
 

m 8151
 
● 
● 
 
● 
● 
 
● 
–
● 
17 

● 
 
● 
17
● 
● 
 
● 
● 
● 
 
 
● 
● 
● 
 
–
–
● 
● 
 
● 
● 
● 
● 
● 
 
36,0 cm  
(boven- en opzetkast 35,0 cm)
46,2–46,8 cm
31,0 cm
 
2,1
 
–
€ 1.049,00
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Miele-kookplaten
Uitvoeringsvormen
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HiLight
Het assortiment HiLight-kookplaten biedt 
een scala aan afmetingen, kookzones en 
randlijsten. De stralingselementen van de 
HiLight-kookplaten van Miele zorgen voor 
een zeer korte opwarmtijd.

Inductie
Bij inductie, één van de vooruitstrevendste 
technieken, ontstaat door een elektromag-
netisch veld de warmte direct in de bodem 
van de pan. Wanneer men een pan op de 
kookzone zet, ontstaan in de bodem van de 
pan elektromagnetische wervelstromen die 
hitte produceren. Deze hitte wordt direct op 
de gerechten overgedragen. Wanneer men 
de pan van de glaskeramische kookzone 
haalt, wordt de energietoevoer onmiddellijk 
onderbroken.

Wat mag het zijn?
Voor het koken op een kookplaat biedt Miele een ruime keuze aan mogelijkheden. De één 
geeft de voorkeur aan koken op keramisch glas, gepassioneerde kookliefhebbers willen 
daarentegen meestal liever gas. Bij inductie, één van de vooruitstrevendste technieken, 
ontstaat door een elektromagnetisch veld de warmte direct in de bodem van de pan. Aan 
welk soort warmteoverdracht geeft u de voorkeur? Het antwoord vindt u hier gegarandeerd.

Tepan
De serie Tepan-platen bestaat uit een 
tweetal uitvoeringen: het verrijdbare 
Tepan-braadveld en de Tepan-plaat. 
Veelzijdige apparaten waarmee u kunt 
braden, grillen, smoren, stoven, flamberen 
en warm houden direct op de roestvrijstalen 
plaat, zonder kook- of braadpan.

Gas
Koken met gas – professionele koks 
waarderen de voordelen van deze energie-
bron sinds jaar en dag. Maar ook in de 
keuken thuis is gas weer helemaal in. 
Ontdek de voordelen van gas met de 
nieuwe gaskook platen van Miele die aan de 
allerhoogste eisen voldoen.

Combiset-elementen
Voor iedereen die graag verschillende berei-
dingsmethoden professioneel wil combi-
neren zijn er de Combiset-elementen. Al 
naar gelang van persoonlijke voorkeuren, 
beschikbare ruimte en het gewenste 
comfort kan het kookcentrum individueel 
worden samengesteld. Met een diepte van  
52 cm en met een opstaande roestvrijstalen 
randlijst zijn de Combiset-elementen 
uitstekend geschikt voor combinatie met de

 
HiLight-kookplaten CS 1112 E, CS 1122 E 
en CS 1134 E, de inductiekookplaten  
CS 1212 I, CS 1221 I, CS 1222 I en 
CS 1234 I en de gaskookplaten CS 1034 G, 
CS 1021 G, CS 1012-1 G en CS 1011 G. 
Koken wordt nog leuker met deze fraaie 
combinaties van twee, vier of meer kook-
zones, met een gaskookplaat, wokbrander, 
keramische of inductiekookplaat, grillplaat, 
frituurinrichting of een salamander.
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Bij aankoop van een oven/combimagnetron, 
kookplaat én afzuigkap van Miele voor in uw 
keuken krijgt u tijdelijk de Con@ctivity-
communicatiemodules t.w.v. € 540,- 
cadeau.
 
Kijk voor meer informatie en de actievoor-
waarden op www.miele.nl

Con@ctivity
Communicatie tussen kookplaat en afzuigkap  

Con@ctivity is het innovatieve systeem van 
Miele voor communicatie tussen afzuigkap 
en kookplaat, dat zorgt voor een automa-
tisch geregeld afzuigproces. 
 
Automatisch proces
Met Con@ctivity heeft Miele een systeem 
ontwikkeld dat pas actief wordt als de 
omstandigheden er om vragen. Na 
inschakeling van de Miele-kookplaat wordt 
de verlichting van de Miele-afzuigkap 
ingeschakeld. Korte tijd later wordt de 
afzuigkap ingeschakeld op een stand die 
afhankelijk is van het aantal gebruikte 
kookzones, van de ingestelde vermogens-
standen en van de kooktijd. Na de bereiding 
volgt met Con@ctivity een automatische 
nalooptijd. Daarna worden de afzuigkap 
en de verlichting uitgeschakeld.
 
Snelle, effectieve werking
Voordat de wasem opstijgt, kan de afzuig-
kap het verschil herkennen tussen aan-
braden dan wel aankoken en het ononder-
broken verdere kookproces. Omdat puur de 
informatie van de kookplaat wordt gebruikt 
en de kookdampen niet door sensoren 
worden gemeten, voorkomt de afzuigkap 
dat de eerste wasem als een walm door de 
keuken trekt. Con@ctivity biedt de gebruiker 
een comfortabel bijkomend effect: omdat de 
afzuigkap vrijwel zelfstandig zijn werkt doet, 
kan alle aandacht uitgaan naar het koken 
zelf. En er is nog een pluspunt: het bedie-
ningspaneel van de afzuigkap blijft merk-
baar schoner, want het regelen van het 
vermogen met vette vingers is zo goed als 
overbodig. 
  

Besturing via communicatiemodules
Als de kookplaat wordt ingeschakeld gaat 
na een korte vertraging de verlichting van 
de afzuigkap aan. Een paar seconden later 
reageert de ventilator – exact afgestemd op 
het aantal kookzones dat actief is en op de 
daarvoor gekozen standen. Wordt een stand 
gewijzigd, dan verandert ook het vermogen 
van de afzuigkap. De besturing vindt bij 
Con@ctivity plaats met behulp van commu-
nicatiemodules, die probleemloos in de 
betreffende apparaten kunnen worden 
ingebouwd. Informatie wordt uitgewisseld 
via het elektriciteitsnet (Powerline-technolo-
gie), zodat een aanvullende aansluiting niet 
nodig is. Vanzelfsprekend kan de afzuigkap 
ook op elk gewenst moment met de hand 
worden gecorrigeerd.
 
De Miele-afzuigkap dient te worden 
voorzien van communicatiemodule  
XKM 2000 DA, de Miele-kookplaat van 
communicatie module XKM 2100 KM. 
Voor de afzuigkappen DA 289, DA 489, 
DA 7000 D en DA 7090 W is tevens de 
besturingskabel XKM nodig.
 
Con@ctivity is toe te passen op de  volgende 
Miele-apparaten:
Eilandschouwafzuigkappen
DA 5000 D, DA 5330 D, DA 7000 D, DA 424 
Vario-systeem, DA 420 Vario-systeem, 
DA 6290 D (UL), DA 5100 D (UL), 
DA 6520 D en DA 6590 D (UL). 
Wandschouwafzuigkappen
DA 6000 W, DA 5330 W, DA 7090 W, 
DA 5320 W, DA 489, DA 289, DA 5190 W, 
DA 249, DA 6290 W, DA 6520 W, DA 422, 
DA 6590 W, DA 429 en DA 428.
Inductiekookplaten
KM 6383, KM 6382, KM 6380, KM 6352, 
KM 6351, KM 6346, KM 6342, KM 6340, 
KM 6317, KM 6314 en KM 6313.
HiLight-kookplaten
KM 5864 en KM 5856.
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Miele-kookplaten
Altijd eenvoudig in gebruik

Of u nu kiest voor een gas-, inductie- of 
HiLight-kookplaat van Miele, ze zijn allemaal 
zeer eenvoudig te bedienen. Bij de Direct-
Control frontbediening van de inductie- en 
HiLight-kookplaten, dient u eerst de sensor 
voor de gewenste kookzone aan te tippen. 
Dit verloopt intuïtief, omdat de sensoren 
voor de diverse kookzones logisch zijn 
gerangschikt. Op de cijferreeks die 
vervolgens verschijnt, hoeft u alleen nog de 
gewenste stand tussen 1 en 9 aan te raken.  

Bij de modellen met DirectControl Plus 
frontbediening is elke kookzone voorzien 
van een afzonderlijke cijferreeks. De 
cijferreeksen en de functietoetsen lichten op 
en worden pas zichtbaar als de kookplaat 
wordt ingeschakeld. De lichtintensiteit van 
de kookplaten met rechtstreekse Comfort-
bediening kent twee standen. Na het 
inschakelen lichten de cijferreeksen en de 
sensorvelden op met een normale inten-
siteit, wat aangeeft dat er gegevens kunnen 
worden ingevoerd. Maakt u een keuze en 
schakelt u bijvoorbeeld een kookzone in op 
stand 7, dan worden de cijfers 1 tot en met 
7 sterker en duidelijk verlicht. Is de kook-
plaat buiten gebruik, dan zijn op de zwarte 
keramische plaat alleen de symbolen voor 
'aan/uit' en voor 'vergrendeling' zichtbaar. 
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Keramische HiLight-kookplaten van Miele
Uiterlijke en innerlijke kenmerken*

5

Facet geslepen links en rechts Smalle opstaande RVS randlijst

Facet geslepen rondom Volledig vlakke RVS randlijst
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1. Tijdloos en elegant design
Het design van de keramische kookplaten 
van Miele kenmerkt zich door een pure en 
ingetogen elegantie.
• Volledig vlakke rand
• Opstaande rand
• Zonder omlijsting gefacetteerd
 
2. HiLight-verwarmingselementen
Stralingselementen met een zeer korte 
 opwarmtijd van circa drie seconden.
• Snel klaar voor gebruik
• Gelijkmatige warmteverdeling
 
3. Vario-kookzone
De kookzone kan worden vergroot.
•  Meer flexibiliteit door de mogelijkheid om 

op een kookzone pannen van verschil-
lende afmetingen te gebruiken

 
4. Kook- en braadzone
Vergroting mogelijk van 17 cm tot een lengte 
van 29 respectievelijk 26,5 cm.
•  Meer flexibiliteit door de mogelijkheid om 

ronde en ovale pannen op een kookzone 
te gebruiken

 
5. Bediening 
Door de sensortoetsen aan te raken, stelt 
men de afzonderlijke functies en vermogens 
in. Omdat de elektronica zich onder de 
keramische plaat bevindt, is het bedienings-
paneel glad en egaal. De logische rang-
schikking van de sensortoetsen voor de 
instelling van het vermogen zorgt ervoor dat 
men deze intuïtief aan de desbetreffende 
kookzone koppelt. Er zijn drie verschillende 
bedieningsvormen: EasyControl frontbedie-
ning, DirectControl frontbediening en 
DirectControl Plus frontbediening. 
• Eenvoudige bediening
• Gemakkelijk schoon te houden
 
6. Randlijsten
De Miele-kookplaten zijn er in verschillende 
uitvoeringen: met facet geslepen (links en 
rechts of rondom), opstaande of volledig 
vlakke roestvrijstalen randlijst. 
• Grote keuzemogelijkheid
 
7. Aankookautomaat
De inhoud van de pan wordt op het hoogste 
vermogen aan de kook gebracht, waarna 
automatisch op een lagere stand wordt 
overgeschakeld; mogelijk bij alle kookzones.
• Eenvoudige bediening
•  Het handmatig instellen van een lagere 

stand vervalt

8. Geheugenfunctie
Met de geheugenfunctie kunnen vaak 
gebruikte toepassingen, zoals aan de kook 
brengen/gaar laten worden, worden 
opgeslagen en op elk gewenst moment 
weer worden opgeroepen. Er kunnen vijf 
programma’s worden opgeslagen.
• Meer comfort en veiligheid
 
9. Timer
Met de timer kan een kooktijd van 1-99 
minuten worden ingesteld. Is de ingestelde 
kooktijd verstreken, dan schakelt de 
kookzone automatisch uit. De timer kan ook 
worden gebruikt als kookwekker.
• Meer veiligheid
• Eenvoudig programmeren van de kooktijd
 
10. Eigen programmeringen
Via de sensortoetsen kunnen eigen 
programmeringen worden uitgevoerd, zoals 
vergrendelingsfunctie, aankookautomaat, 
waarschuwingssignaal, weergave restwarm-
te, Stop & Go-functie, timerfunctie en 
kookstanden.
•  Aanpassing aan de persoonlijke voorkeu-

ren
 
11. Stop & Go-functie
Met de Stop & Go-functie kunnen alle 
kookzones met één druk op de toets op 
stand 1 worden ingesteld. De laatste 
standen worden in herinnering genomen, 
waardoor met één druk op de toets de 
ingestelde vermogens weer worden 
geactiveerd.
•  Eenvoudig en snel verlagen van het 

vermogen (als bijvoorbeeld tijdens het 
koken de telefoon gaat)

•  Gerechten kunnen niet meer aanbranden 
of overkoken

 
12. Restwarmte-indicatie
Voor alle kookzones wordt afzonderlijk 
aangegeven of ze nog warm zijn.
• Veilig 
 
13. Kinderbeveiliging
Blokkeren van de bediening van het 
apparaat.
•  Geen ongewild in gebruik nemen van de 

kookplaat door bijvoorbeeld kinderen
 
14. Veiligheidsuitschakeling
Automatisch uitschakelen van de kookplaat 
bij het overschrijden van een maximale 
gebruiksduur.
•  Veiligheid bij foutieve bediening, als 

bijvoorbeeld vergeten wordt de kookplaat 
uit te schakelen

15. Vergrendelingsfunctie
Door het aantippen van de sensortoets met 
het sleutel- of slotsymbool worden de 
ingestelde functies en de vermogenstanden 
vergrendeld.
•  Beveiliging tegen ongewilde wijzigingen, 

bijvoorbeeld door kinderen.
 
16. Storingscontrole
Automatisch uitschakelen van de gehele 
kookplaat als er vocht op het bedieningsge-
deelte komt of als er een voorwerp op het 
bedieningsgedeelte ligt.
•  Beveiliging tegen het ongewild wijzigen 

van het vermogen
 

17. Con@ctivity
Na inschakeling van de 
Miele-kookplaat, wordt iets 
vertraagd de verlichting van de 
Miele-afzuigkap ingeschakeld. 
Korte tijd later wordt de 

afzuigkap ingeschakeld op een stand die 
afhankelijk is van het aantal gebruikte 
kookzones, van de ingestelde vermogens-
standen en van de kooktijd. Na de bereiding 
volgt met Con@ctivity een automatische 
nalooptijd. Daarna worden de afzuigkap en 
de verlichting uitgeschakeld. 
•  Automatisch de juiste afzuiging
•  Geen afleiding tijdens het bereiden van 

gerechten
 
18. Lange levensduur
HiLight-kookplaten van Miele zijn getest 
voor een gemiddelde levensduur van 20 
jaar op basis van gemiddeld huishoudelijk 
gebruik.
• Kwaliteit
• Duurzaamheid

* Productkenmerken afhankelijk van het model.
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DESIGN EN BEDIENING
Zwartglazen kookplaat met vlakke roestvrijstalen randlijst 
Zwartglazen kookplaat met opstaande roestvrijstalen randlijst 
Zwartglazen kookplaat met facetrand links en rechts
Zwartglazen kookplaat met facetrand rondom
EasyControl frontbediening
DirectControl frontbediening
DirectControl Plus frontbediening
Digitaal infodisplay voor elke kookzone
UITVOERING
HiLight-kookzones
Vario-kookzone
Braadzone
Aankookautomaat voor elke kookzone
Linksvoor max. vermogen/Ø panbodem
Linksachter max. vermogen/Ø panbodem
Rechtsachter max. vermogen/Ø panbodem
Rechtsvoor max. vermogen/Ø panbodem
Midden max. vermogen/Ø panbodem 

Memory-functie met 5 geheugenplaatsen
Timerfunctie tot 9,5 uur voor elke kookzone
Stop & Go-functie
Individuele instelmogelijkheden
Con@ctivity voorbereid
VEILIGHEIDSSYSTEMEN
Restwarmte-indicatie voor elke kookzone
Veiligheidsuitschakeling
Automatische uitschakeling bij overkoken
Vergrendelingsfunctie
Ingebruiknamebeveiliging
NISMATEN
Inbouwhoogte 
Inbouwhoogte incl. aansluiting 
Inbouwhoogte i.c.m. Con@ctivity
Inbouwbreedte
Inbouwdiepte
AFMETING KOOKPLAAT
Breedte
Diepte
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS
 

Keramische HiLight-kookplaten met frontbediening

KM 5864

–
●
–
–
–
–
●
●

5
2
●
●
1200 Watt/14,5 cm
740–2200 Watt/12–21 cm
1800 Watt/18 cm
1800–3900 Watt/18–41 cm
1050–2050–3200 Watt/ 
14,5–21–27 cm
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

3,3 cm
4,3 cm
5,0 cm
91,6 cm
50,0 cm

93,0 cm
51,4 cm

10,5 kW
€ 1.999,00 

KM 5856

–
–
●
–
–
–
●
●

5
2
●
●
600–1800 Watt/10–18 cm
1200 Watt/14,5 cm
1800 Watt/18 cm
1800–4000 Watt/18–41 cm
750–2200 Watt/ 
12–21 cm
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

3,6 cm
4,6 cm
5,3 cm
75,0 cm
49,0 cm

86,0 cm
51,0 cm

9,2 kW
€ 1.799,00 

KM 5821

●
–
–
–
–
●
–
●

4
1
●
●
750–2200 Watt/12–21 cm
1200 Watt/14,5 cm
1500–2600 Watt/17–29 cm
1800 Watt/18 cm
– 

●
●
●
●
–

●
●
●
●
●

3,8 cm
4,7 cm
–
75,0 cm
49,0 cm

76,4 cm
50,4 cm

7,8 kW
€ 1.399,00 
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DESIGN EN BEDIENING
Zwartglazen kookplaat met vlakke roestvrijstalen randlijst 
Zwartglazen kookplaat met opstaande roestvrijstalen randlijst 
Zwartglazen kookplaat met facetrand links en rechts
Zwartglazen kookplaat met facetrand rondom
EasyControl frontbediening
DirectControl frontbediening
DirectControl Plus frontbediening
Digitaal infodisplay voor elke kookzone
UITVOERING
HiLight-kookzones
Vario-kookzone
Braadzone
Aankookautomaat voor elke kookzone
Linksvoor max. vermogen/Ø panbodem
Linksachter max. vermogen/Ø panbodem
Rechtsachter max. vermogen/Ø panbodem
Rechtsvoor max. vermogen/Ø panbodem
Midden max. vermogen/Ø panbodem 

Memory-functie met 5 geheugenplaatsen
Timerfunctie tot 9,5 uur voor elke kookzone
Stop & Go-functie
Individuele instelmogelijkheden
Con@ctivity voorbereid
VEILIGHEIDSSYSTEMEN
Restwarmte-indicatie voor elke kookzone
Veiligheidsuitschakeling
Automatische uitschakeling bij overkoken
Vergrendelingsfunctie
Ingebruiknamebeveiliging
NISMATEN
Inbouwhoogte 
Inbouwhoogte incl. aansluiting 
Inbouwhoogte i.c.m. Con@ctivity
Inbouwbreedte
Inbouwdiepte
AFMETING KOOKPLAAT
Breedte
Diepte
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS
 

KM 5607
 
● 
–
–
– 
● 
–
–
● 
 
4
1
● 
● 
750–2200 Watt/12–21 cm
1200 Watt/14,5 cm
1500–2400 Watt/17–26,5 cm
1800 Watt/18 cm
– 

–
–
–
● 
–
 
● 
● 
● 
● 
● 
 
3,8 cm
4,7 cm
–
75,0 cm
49,0 cm
 
76,4 cm
50,4 cm
 
7,6 kW
€ 1.099,00 

KM 5816
 
–
–
–
● 
–
● 
–
● 
 
4
1
● 
● 
750–2200 Watt/12–21 cm
1200 Watt/14,5 cm
1500–2400 Watt/17–26,5 cm
1200 Watt/14,5 cm
– 

● 
● 
● 
● 
–
 
● 
● 
● 
● 
● 
 
3,6 cm
4,5 cm
–
60,0 cm
50,0 cm
 
63,0 cm
53,0 cm
 
7,0 kW
€ 1.199,00 

KM 5813
 
● 
–
–
–
–
● 
–
● 
 
4
1
● 
● 
750–2200 Watt/12–21 cm
1200 Watt/14,5 cm
1500–2400 Watt/17–26,5 cm
1200 Watt/14,5 cm
– 

● 
● 
● 
● 
–
 
● 
● 
● 
● 
● 
 
3,8 cm
4,7 cm
–
60,0 cm
50,0 cm
 
61,4 cm
51,4 cm
 
7,0 kW
€ 1.099,00 

KM 5804
 
–
● 
–
–
–
● 
–
● 
 
4
1
–
● 
1800 Watt/18 cm
1200 Watt/14,5 cm
750–2200 Watt/12–21 cm
1200 Watt/14,5 cm
– 

● 
● 
● 
● 
–
 
● 
● 
● 
● 
● 
 
3,3 cm
4,2 cm
–
56,0 cm
49,0 cm
 
57,4 cm
50,4 cm
 
6,4 kW
€ 999,00 

KM 5801
 
● 
–
–
–
–
● 
–
● 
 
4
–
–
● 
1800 Watt/18 cm
1200 Watt/14,5 cm
2200 Watt/21 cm
1200 Watt/14,5 cm
– 

● 
● 
● 
● 
–
 
● 
● 
● 
● 
● 
 
3,8 cm
4,7 cm
–
56,0 cm
49,0 cm
 
57,4 cm
50,4 cm
 
6,4 kW
€ 899,00 
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Keramische HiLight-kookplaten met frontbediening

 
DESIGN EN BEDIENING
Zwartglazen kookplaat met vlakke roestvrijstalen randlijst 
Zwartglazen kookplaat met opstaande roestvrijstalen randlijst 
Zwartglazen kookplaat met facetrand links en rechts
Zwartglazen kookplaat met facetrand rondom
EasyControl frontbediening
DirectControl frontbediening
DirectControl Plus frontbediening
Digitaal infodisplay voor elke kookzone
UITVOERING
HiLight-kookzones
Vario-kookzone
Braadzone
Aankookautomaat voor elke kookzone
Linksvoor max. vermogen/Ø panbodem
Linksachter max. vermogen/Ø panbodem
Rechtsachter max. vermogen/Ø panbodem
Rechtsvoor max. vermogen/Ø panbodem
Midden max. vermogen/Ø panbodem 

Memory-functie met 5 geheugenplaatsen
Timerfunctie tot 9,5 uur voor elke kookzone
Stop & Go-functie
Individuele instelmogelijkheden
Con@ctivity voorbereid
VEILIGHEIDSSYSTEMEN
Restwarmte-indicatie voor elke kookzone
Veiligheidsuitschakeling
Automatische uitschakeling bij overkoken
Vergrendelingsfunctie
Ingebruiknamebeveiliging
NISMATEN
Inbouwhoogte 
Inbouwhoogte incl. aansluiting 
Inbouwhoogte i.c.m. Con@ctivity
Inbouwbreedte
Inbouwdiepte
AFMETING KOOKPLAAT
Breedte
Diepte
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS
 

KM 5600*

●
–
–

●
–
–
●

4
–
–
●
1800 Watt/18 cm
1200 Watt/14,5 cm
2200 Watt/21 cm
1200 Watt/14,5 cm
– 

–
–
–
●
–

●
●
●
●
●

3,8 cm
4,7 cm
–
56,0 cm
49,0 cm

57,4 cm
50,4 cm

6,4 kW
€ 799,00 

* Zie pagina 40 voor attractieve setprijs met inbouwoven H 4402 B.
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Keramische inductiekookplaten van Miele
Uiterlijke en innerlijke kenmerken*
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1. Design
Het design van Miele-inductiekookplaten 
kenmerkt zich door een pure en ingetogen 
elegantie.
 
2. Pan- en pangrootteherkenning
Door een pan op de kookzone te plaatsen, 
wordt deze pan verwarmd (panherkenning). 
Binnen de aangegeven grenzen van de 
kookzone wordt de grootte van de pan 
herkend. Als de pan van de kookzone 
verwijderd wordt, wordt de energietoevoer 
stopgezet.
• Meer veiligheid
• Groot bedieningscomfort
• Energiezuinig
 
3. Aankookautomaat
De inhoud van de pan wordt op het hoogste 
vermogen aan de kook gebracht, waarna 
automatisch op een lagere stand wordt
overgeschakeld; mogelijk bij alle kookzones.
• Eenvoudige bediening
•  Het handmatig instellen van een lagere 

stand vervalt
 
4. Timer
Met de klok kan een kooktijd van maximaal 
9,5 uur worden ingesteld. Na afloop van de 
ingestelde kooktijd schakelt de kookzone 
automatisch uit. De klok kan voor elke 
kookzone gelijktijdig en ook als kookwekker 
gebruikt worden.
• Meer veiligheid
• Eenvoudige programmering
 
5. Flexibel
Elke kookzone is een variozone. Afhankelijk 
van de kookzone kunnen pannen met een 
bodemdiameter van 100 tot 280 mm, of 
braadsleden van 200 x 300 mm gebruikt 
worden.
•  Grote flexibiliteit door de mogelijkheid om 

pannen van uiteenlopend formaat op 
dezelfde kookzone te gebruiken

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Bediening met sensortoetsen
Door de sensortoetsen aan te raken, stelt 
men de afzonderlijke functies en vermogens 
in. Omdat de elektronica zich onder de 
keramische plaat bevindt, is het bedienings-
paneel glad en egaal. De logische rang-
schikking van de sensortoetsen voor de 
instelling van het vermogen zorgt ervoor dat 
men deze intuïtief aan de desbetreffende 
kookzone koppelt. Er zijn drie verschillende 
bedieningsvormen: EasyControl Plus 
frontbediening, DirectControl frontbedie-
ning en DirectControl Plus frontbediening.
• Eenvoudige bediening
• Gemakkelijk schoon te maken
 
7. Eenvoudig schoon te maken
Omdat de energietoevoer doelgericht en 
uitsluitend naar de bodem van de pan wordt 
geleid, zijn de inductiekookplaten van Miele 
eenvoudig schoon te houden. Met één druk 
op de knop wordt bijvoorbeeld het overko-
ken van melk snel en eenvoudig voorkomen. 
Spatten en andere ongerechtigheden 
kunnen snel worden verwijderd; is er iets 
gemorst, dan kan dit niet inbranden, wat het 
koken tot een heel nieuwe ervaring maakt.
 
8. Ingebruiknamebeveiliging
De bediening van het apparaat kan volledig 
worden geblokkeerd (kinderbeveiliging).
• Veiligheid
 
9. Automatisch uitschakelen
Automatisch uitschakelen van de kookplaat 
bij het overschrijden van een maximale 
gebruiksduur.
•  Veiligheid bij verkeerde bediening, 

bijvoorbeeld als vergeten wordt de 
kookplaat uit te schakelen

 
10. Storingscontrole
De kookplaat schakelt automatisch uit, als 
er vocht op het bedieningspaneel komt.
• Veilig 

11. Oververhittingsbeveiliging
De inductiespoel en de kookplaat zijn 
beveiligd, doordat de kookzone automatisch 
uitschakelt, als een pan droogkookt en 
daardoor oververhit raakt.
• Zeer veilig 
 
12. Melding bij het ontbreken van de pan
De energietoevoer wordt onderbroken als
er geen pan op de ingeschakelde kookzone 
staat of als de pan niet geschikt is.
• Meer veiligheid
 
13. Vergrendelingsfunctie
Door de sensortoets met het vergrende-
lingssymbool aan te raken, worden de 
ingestelde functies en vermogens vergren-
deld.
•  Beveiliging tegen ongewenste wijzigingen, 

bijvoorbeeld door kinderen 
 

* Productkenmerken afhankelijk van het model.
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14 Volledig integreerbaar Volledig vlakke RVS randlijst

Facet geslepen rondom Brede opstaande RVS randlijst

Facet geslepen links en rechts Smalle opstaande RVS randlijst

19

14

20

15

22

16 17 18

Keramische inductiekookplaten van Miele 
Uiterlijke en innerlijke kenmerken*
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14. Randlijsten
De randlijst van de inductiekookplaten van 
Miele is er in verschillende uitvoeringen: 
facet geslepen randlijst (links en rechts of 
rondom), volledig integreerbare randlijst, 
smalle of brede opstaande randlijst of 
volledig vlakke randlijst.   
• Grote keuzemogelijkheid
 
 
15. Warmhoudfunctie
De inhoud kan, ongeacht de hoeveelheid, 
tot maximaal twee uur op een constante 
temperatuur van minimaal 65 °C worden 
warm gehouden.  
• Perfecte planning van de maaltijd  

 
16. Con@ctivity
Na inschakeling van de 
Miele-kookplaat, wordt iets 
vertraagd de verlichting van de 

Miele-afzuigkap ingeschakeld. Korte tijd 
later wordt de afzuigkap ingeschakeld op 
een stand die afhankelijk is van het aantal 
gebruikte kookzones, van de ingestelde 
vermogensstanden en van de kooktijd. Na 
de bereiding volgt met Con@ctivity een 
automatische nalooptijd. Daarna worden de 
afzuigkap en de verlichting uitgeschakeld.
•  Automatisch de juiste afzuiging
•  Geen afleiding tijdens het bereiden van 

gerechten
 
 
17. Restwarmte-indicatie
Bij elke kookzone signaleert een rest-
warmte-indicatie met drie standen, of de 
kookzone nog heet is. 
• Meer veiligheid 
• Beschermt tegen verbranding 
 
 
18. Veiligheidsuitschakeling
Automatisch uitschakelen van de kookplaat 
bij het overschrijden van een maximale 
gebruiksduur.
•  Veiligheid bij foutieve bediening, als 

bijvoorbeeld vergeten wordt de kookplaat 
uit te schakelen

19. Inductieverwarming
Warmteoverdracht via inductie garandeert 
extreem korte aankooktijden en een uiterst 
snelle reactie bij wijziging van het vermo-
gen. De warmte wordt direct in de bodem 
van de pan opgewekt. Door de directe 
verwarming in de bodem van de pan wordt 
de keramische plaat minder heet.
• Energiezuinig
• Tijdsbesparend
• Comfortabel
 
 
20. Snel en energiezuinig
Door de inductieverwarming wordt de 
aankooktijd bijvoorbeeld bij 5 liter water, 
50% korter. Dit betekent een energiebespa-
ring van 30% t.o.v. HiLight-kookplaten van 
Miele met de hoogste verwarmingscapaci-
teit.
• Tijdsbesparing
• Energiezuinig
 
 
21. Booster-functie
Met de Booster-functie kan het vermogen 
van de kookzones gedurende 10 minuten 
op de hoogste stand worden gezet. 
Bijvoorbeeld om grote hoeveelheden water 
snel te verhitten.
• Tijdsbesparing
• Uitzonderlijk korte aankooktijden 
 

22. TwinBooster
Met de TwinBooster-functie 
kunnen bepaalde kookzones 
gedurende 15 minuten op de 

hoogste stand worden gezet. Het instellen 
hiervan vindt plaats via twee standen tot 
maximaal 3.700 Watt.
• Tijdsbesparing
• Uitzonderlijk korte aankooktijden
• Flexibele instelling van het vermogen
 
 
23. Lange levensduur
Miele brengt zijn deskundigheid als 
fabrikant van kookplaten al meer dan 30 jaar 
in de praktijk. Op de kookplaten van Miele 
kunt u vertrouwen. Ze moeten tenslotte een 
ononderbroken duurtest van 4.000 uur 
storingsvrij doorstaan. Dat komt bij normaal 
huishoudelijk gebruik** overeen met 
ongeveer 20 jaar.
 
 
 

*  Productkenmerken afhankelijk van het model.
** Gebaseerd op een vierpersoons huishouden, vier uur per week. 
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Keramische inductiekookplaten

DESIGN EN BEDIENING
Zwartglazen kookplaat met vlakke roestvrijstalen randlijst 
Zwartglazen kookplaat met brede opstaande  
roestvrijstalen randlijst 
Zwartglazen kookplaat met smalle opstaande  
roestvrijstalen randlijst 
Zwartglazen kookplaat volledig integreerbaar
Zwartglazen kookplaat met facetrand links en rechts
Zwartglazen kookplaat met facetrand rondom
EasyControl Plus frontbediening
DirectControl frontbediening
DirectControl Plus frontbediening
Digitaal infodisplay voor elke kookzone
UITVOERING
Inductiekookzones
Braadzone
TwinBooster
Max. vermogen links/Ø panbodem 
Max. vermogen linksvoor/Ø panbodem 
Max. vermogen linksachter/Ø panbodem
Max. vermogen midden/Ø panbodem
Max. vermogen rechts/Ø panbodem
Max. vermogen rechtsvoor/Ø panbodem
Max. vermogen rechtsachter/Ø panbodem
Max. vermogen braadzone/Ø panbodem
Aankookautomaat voor elke kookzone
Warmhoudfunctie
Timerfunctie tot 9,5 uur met automatisch uitschakelen
Timerfunctie tot 9 uur met automatisch uitschakelen
Stop & Go-functie
Pan- en pangrootteherkenning
Con@ctivity voorbereid
VEILIGHEIDSSYSTEMEN
Restwarmte-indicatie voor elke kookzone
Veiligheidsuitschakeling
Automatische uitschakeling bij overkoken
Vergrendelingsfunctie
Ingebruiknamebeveiliging
NISMATEN
Inbouwhoogte   
Inbouwhoogte incl. aansluiting 
Inbouwbreedte
Inbouwdiepte
AFMETINGEN KOOKPLAAT
Breedte
Diepte
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS

KM 6383

–
– 

– 

●
–
–
–
–
●
●

5
–
●
–
3700 Watt/16–23 cm
1800 Watt/10–16 cm
3700 Watt/18–28 cm
–
2900 Watt/14–20 cm
2900 Watt/14–20 cm
–
●
●
–
●
●
●
●

●
●
●
●
●

5,1 cm
6,1 cm
91,7 cm
50,1 cm

92,8 cm
51,2 cm

11,1 kW
€ 3.399,00 

KM 6382

–
– 

● 

–
–
–
–
–
●
●

5
–
●
–
3700 Watt/16–23 cm
1800 Watt/10–16 cm
3700 Watt/18–28 cm
–
2900 Watt/14–20 cm
2900 Watt/14–20 cm
–
●
●
–
●
●
●
●

●
●
●
●
●

4,4 cm
5,3 cm
91,6 cm
50,0 cm

93,0 cm
51,4 cm

11,1 kW
€ 3.199,00 

KM 6380

–
– 

– 

–
–
●
–
–
●
●

3
–
●
3700 Watt/18–28 cm
–
–
2200 Watt/10–16 cm
3000 Watt/14–20 cm
–
–
–
●
●
–
●
●
●
●

●
●
●
●
●

4,7 cm
4,7 cm
88,6 cm
38,6 cm

91,6 cm
41,6 cm

7,4 kW
€ 2.399,00 
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DESIGN EN BEDIENING
Zwartglazen kookplaat met vlakke roestvrijstalen randlijst 
Zwartglazen kookplaat met brede opstaande  
roestvrijstalen randlijst 
Zwartglazen kookplaat met smalle opstaande  
roestvrijstalen randlijst 
Zwartglazen kookplaat volledig integreerbaar
Zwartglazen kookplaat met facetrand links en rechts
Zwartglazen kookplaat met facetrand rondom
EasyControl Plus frontbediening
DirectControl frontbediening
DirectControl Plus frontbediening
Digitaal infodisplay voor elke kookzone
UITVOERING
Inductiekookzones
Braadzone
TwinBooster
Max. vermogen links/Ø panbodem 
Max. vermogen linksvoor/Ø panbodem 
Max. vermogen linksachter/Ø panbodem
Max. vermogen midden/Ø panbodem
Max. vermogen rechts/Ø panbodem
Max. vermogen rechtsvoor/Ø panbodem
Max. vermogen rechtsachter/Ø panbodem
Max. vermogen braadzone/Ø panbodem
Aankookautomaat voor elke kookzone
Warmhoudfunctie
Timerfunctie tot 9,5 uur met automatisch uitschakelen
Timerfunctie tot 9 uur met automatisch uitschakelen
Stop & Go-functie
Pan- en pangrootteherkenning
Con@ctivity voorbereid
VEILIGHEIDSSYSTEMEN
Restwarmte-indicatie voor elke kookzone
Veiligheidsuitschakeling
Automatische uitschakeling bij overkoken
Vergrendelingsfunctie
Ingebruiknamebeveiliging
NISMATEN
Inbouwhoogte   
Inbouwhoogte incl. aansluiting 
Inbouwbreedte
Inbouwdiepte
AFMETINGEN KOOKPLAAT
Breedte
Diepte
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS

KM 6352*
 
–
– 

– 

● (radius 11)
–
–
–
–
● 
● 
 
4
● 
● 
–
3700 Watt/16–23 cm
2200 Watt/10–16 cm
–
–
3000 Watt/14–20 cm
3000 Watt/14–20 cm
3700 Watt/30 x 20 cm
● 
● 
–
● 
● 
● 
● 
 
● 
● 
● 
● 
● 
 
5,1 cm
5,1 cm
75,6 cm
49,6 cm
 
75,2 cm
49,2 cm
 
7,4 kW
€ 2.299,00 

KM 6351
 
–
– 

– 

● (radius ≤ 4) 
–
–
–
–
● 
● 
 
4
● 
● 
–
3700 Watt/16–23 cm
2200 Watt/10–16 cm
–
–
3000 Watt/14–20 cm
3000 Watt/14–20 cm
3700 Watt/30 x 20 cm
● 
● 
–
● 
● 
● 
● 
 
● 
● 
● 
● 
● 
 
5,1 cm
5,1 cm
75,6 cm
49,6 cm
 
75,2 cm
49,2 cm
 
7,4 kW
€ 2.199,00 

KM 6346

●
– 

– 

–
–
–
–
●
–
●

4
●
●
–
3700 Watt/16–23 cm
2200 Watt/10–16 cm
–
–
3000 Watt/14–20 cm
3000 Watt/14–20 cm
3700 Watt/30 x 20 cm
●
●
–
●
●
●
●

●
●
●
●
●

4,8 cm
4,8 cm
75,0 cm
49,0 cm

76,4 cm
50,4 cm

7,4 kW
€ 2.199,00 

KM 6342

–
– 

– 

–
●
–
–
●
–
●

4
–
●
–
3700 Watt/16–23 cm
2200 Watt/10–16 cm
–
–
3000 Watt/14–20 cm
3000 Watt/14–20 cm
–
●
●
–
●
●
●
●

●
●
●
●
●

4,7 cm
4,7 cm
75,0 cm
49,0 cm

86,0 cm
51,0 cm

7,4 kW
€ 2.199,00 

* Zeer geschikt voor een glazen werkblad.
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Keramische inductiekookplaten

DESIGN EN BEDIENING
Zwartglazen kookplaat met vlakke roestvrijstalen randlijst 
Zwartglazen kookplaat met brede opstaande  
roestvrijstalen randlijst 
Zwartglazen kookplaat met smalle opstaande  
roestvrijstalen randlijst 
Zwartglazen kookplaat volledig integreerbaar
Zwartglazen kookplaat met facetrand links en rechts
Zwartglazen kookplaat met facetrand rondom
EasyControl Plus frontbediening
DirectControl frontbediening
DirectControl Plus frontbediening
Digitaal infodisplay voor elke kookzone
UITVOERING
Inductiekookzones
Braadzone
TwinBooster
Max. vermogen links/Ø panbodem 
Max. vermogen linksvoor/Ø panbodem 
Max. vermogen linksachter/Ø panbodem
Max. vermogen midden/Ø panbodem
Max. vermogen rechts/Ø panbodem
Max. vermogen rechtsvoor/Ø panbodem
Max. vermogen rechtsachter/Ø panbodem
Max. vermogen braadzone/Ø panbodem
Aankookautomaat voor elke kookzone
Warmhoudfunctie
Timerfunctie tot 9,5 uur met automatisch uitschakelen
Timerfunctie tot 9 uur met automatisch uitschakelen
Stop & Go-functie
Pan- en pangrootteherkenning
Con@ctivity voorbereid
VEILIGHEIDSSYSTEMEN
Restwarmte-indicatie voor elke kookzone
Veiligheidsuitschakeling
Automatische uitschakeling bij overkoken
Vergrendelingsfunctie
Ingebruiknamebeveiliging
NISMATEN
Inbouwhoogte   
Inbouwhoogte incl. aansluiting 
Inbouwbreedte
Inbouwdiepte
AFMETINGEN KOOKPLAAT
Breedte
Diepte
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS

KM 6340

●
– 

– 

–
–
–
–
●
–
●

4
–
●
–
3700 Watt/16–23 cm
2200 Watt/10–16 cm
–
–
3000 Watt/14–20 cm
3000 Watt/14–20 cm
–
●
●
–
●
●
●
●

●
●
●
●
●

4,8 cm
4,8 cm
75,0 cm
49,0 cm

76,4 cm
50,4 cm

7,4 kW
€ 2.099,00 

KM 6118

●
– 

– 

–
–
–
●
–
–
●

4
–
●
–
3700 Watt/16–23 cm
2200 Watt/10–16 cm
–
–
3000 Watt/14–20 cm
3000 Watt/14–20 cm
–
●
–
●
–
–
●
–

●
●
●
●
●

4,8 cm
4,8 cm
75,0 cm
49,0 cm

76,4 cm
50,4 cm

7,4 kW
€ 1.999,00 

KM 6317

●
– 

– 

–
–
–
–
●
–
●

4
●
●
–
3700 Watt/16–23 cm
2200 Watt/10–16 cm
–
–
3000 Watt/14–20 cm
3000 Watt/14–20 cm
3700 Watt/30 x 20 cm
●
●
–
●
●
●
●

●
●
●
●
●

4,8 cm
4,8 cm
60,0 cm
50,0 cm

61,4 cm
51,4 cm

7,4 kW
€ 1.899,00 

Gourmetpan KMB 5000-S
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestelnummer 7253040.
Geadviseerde verkoopprijs € 249,00.

Gourmetpan KIB 5000
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestelnummer 7278800.
Geadviseerde verkoopprijs € 169,00.  

Extra accessoires inductiekookplaten (tegen meerprijs)* 

Bezoek de Miele Shop op
www.miele.nl voor het bestellen 
van accessoires, toebehoren, 
onderhouds- en reinigings-
middelen van Miele.

* Leverbaar via het Miele Inspirience Centre of de Miele Shop op www.miele.nl
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DESIGN EN BEDIENING
Zwartglazen kookplaat met vlakke roestvrijstalen randlijst 
Zwartglazen kookplaat met brede opstaande  
roestvrijstalen randlijst 
Zwartglazen kookplaat met smalle opstaande  
roestvrijstalen randlijst 
Zwartglazen kookplaat volledig integreerbaar
Zwartglazen kookplaat met facetrand links en rechts
Zwartglazen kookplaat met facetrand rondom
EasyControl Plus frontbediening
DirectControl frontbediening
DirectControl Plus frontbediening
Digitaal infodisplay voor elke kookzone
UITVOERING
Inductiekookzones
Braadzone
TwinBooster
Max. vermogen links/Ø panbodem 
Max. vermogen linksvoor/Ø panbodem 
Max. vermogen linksachter/Ø panbodem
Max. vermogen midden/Ø panbodem
Max. vermogen rechts/Ø panbodem
Max. vermogen rechtsvoor/Ø panbodem
Max. vermogen rechtsachter/Ø panbodem
Max. vermogen braadzone/Ø panbodem
Aankookautomaat voor elke kookzone
Warmhoudfunctie
Timerfunctie tot 9,5 uur met automatisch uitschakelen
Timerfunctie tot 9 uur met automatisch uitschakelen
Stop & Go-functie
Pan- en pangrootteherkenning
Con@ctivity voorbereid
VEILIGHEIDSSYSTEMEN
Restwarmte-indicatie voor elke kookzone
Veiligheidsuitschakeling
Automatische uitschakeling bij overkoken
Vergrendelingsfunctie
Ingebruiknamebeveiliging
NISMATEN
Inbouwhoogte   
Inbouwhoogte incl. aansluiting 
Inbouwbreedte
Inbouwdiepte
AFMETINGEN KOOKPLAAT
Breedte
Diepte
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS

KM 6314

●
– 

– 

–
–
–
–
●
–
●

4
–
●
–
3700 Watt/16–23 cm
2200 Watt/10–16 cm
–
–
3000 Watt/14–20 cm
3000 Watt/14–20 cm
–
●
●
–
●
●
●
●

●
●
●
●
●

4,8 cm
4,8 cm
56,0 cm
49,0 cm

57,4 cm
50,4 cm

7,4 kW
€ 1.749,00 

KM 6313

–
● 

– 

–
–
–
–
●
–
●

4
–
●
–
3700 Watt/16–23 cm
2200 Watt/10–16 cm
–
–
3000 Watt/14–20 cm
3000 Watt/14–20 cm
–
●
●
–
●
●
●
●

●
●
●
●
●

4,5 cm
4,5 cm
60,0 cm
50,0 cm

62,6 cm
52,6 cm

7,4 kW
€ 1.749,00 

KM 6115

●
– 

– 

–
–
–
●
–
–
●

4
–
●
–
3700 Watt/16–23 cm
2200 Watt/10–16 cm
–
–
3000 Watt/14–20 cm
3000 Watt/14–20 cm
–
●
–
●
–
–
●
–

●
●
●
●
●

4,8 cm
4,8 cm
56,0 cm
49,0 cm

57,4 cm
50,4 cm

7,4 kW
€ 1.699,00 

KM 6113

●
– 

– 

–
–
–
●
–
–
●

3
–
●
3700 Watt/18–28 cm
–
–
–
–
2200 Watt/10–16 cm
3000 Watt/14–20 cm
–
●
–
●
–
–
●
–

●
●
●
●
●

4,8 cm
4,8 cm
56,0 cm
49,0 cm

57,4 cm
50,4 cm

7,4 kW
€ 1.599,00 
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32

8

1

Miele-gaskookplaten
Uiterlijke en innerlijke kenmerken*
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1. Design
Op designgebied voldoen de gaskookplaten 
van Miele aan alle verwachtingen.
•  Roestvrijstalen vangschaal met omlijsting 

van massief roestvrij staal
•  Schuin geplaatst, geïntegreerd bedie-

ningspaneel met metalen knoppen
•  Aangebrachte draaiknoppen bovenop
•  Afneembare pannendragers van matzwart 

gietijzer
 
 
2. Gasverwarming
Spiraalvormige branders, wokbrander, 
snelle vonkontsteking, elektrische vonkbe-
veiliging.
• Eenvoudige en veilige bediening
• Snel klaar voor gebruik
• Uitzonderlijk korte reactietijden
 
 
3. Wokbrander
De wokbrander is ideaal voor het
roerbakken van Oosterse eenpansgerech-
ten in een wok of wadjan. Vlees en groente
worden hierin onder voortdurend omschep-
pen in korte tijd gaar, met een beter behoud 
van kleur, smaak en natuurlijke  vitamines.
• Extra vermogen
•  Beter behoud van kleur, smaak en 

 natuurlijke vitamines

4. Bediening
Overzichtelijk en gemakkelijk te bedienen.
• Frontbediening via draaiknoppen
• Eenvoudige en veilige bediening
 
 
5. Thermo-elektronische vlambeveiliging
De Thermo-elektronische vlambeveiliging 
zorgt ervoor dat, zodra de vlam bijvoorbeeld 
uitwaait, de gastoevoer automatisch wordt 
afgesloten. Dat is wel zo veilig.
• Veilig
 
 

6. Spiraalvormige branders
Dankzij de unieke spiraalvor-
mige branders creëren we een 
hoog vermogen met een laag 
verbruik. 
 • Effciënt 

 • Optimale warmtebenutting
 
 
7. Elektronische vonkontsteking
Voor het aansteken van het gas zijn geen 
lucifers nodig, want alle branders zijn 
voorzien van elektronische vonkontsteking.
• Gemak
 
  

8. Branderkoppen voorzien 
van PerfectClean  
De branderkoppen van de 
gaskookplaten uit de 

KM 2000-serie zijn voorzien van een 
speciale keramische coating. Deze coating 
rekent af met hardnekking vuil en heeft een 
antiaanbakwerking, waardoor vuil niet kan 
inbranden. Het schoonmaken is daardoor 
ongeëvenaard eenvoudig.  
• Zo weer schoon  

 
9. Lange levensduur
Miele-gaskookplaten zijn getest voor een 
gemiddelde levensduur van 20 jaar op  basis 
van gemiddeld huishoudelijk gebruik.
• Kwaliteit
• Duurzaamheid

* Productkenmerken afhankelijk van het model.
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Gaskookplaten

¹) Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen.
²) Exclusief bocht.

 
DESIGN
Roestvrijstalen kookplaat
Zwartglazen kookplaat
Frontbediening met metalen knoppen
Gietijzeren pannendragers
Kookplaat volledig integreerbaar
Extreem vlakke roestvrijstalen randlijst
EIGENSCHAPPEN
Sterkbrander linksachter
Sterkbrander rechtsachter
Sudderbrander linksvoor
Sudderbrander linksachter
Normaalbrander rechtsachter
Sterkbrander linksvoor
Normaalbrander rechtsvoor
Dual wokbrander (midden)
Dual wokbrander linksvoor
Sterkbrander midden
Dual wokbrander rechtsachter
Elektronische vonkontsteking
Locatie gasaansluiting
VEILIGHEIDSSYSTEMEN
Thermo-elektronische vlambeveiliging
TOEPASSING
Standaard geschikt voor aardgas
Inspuiters voor vloeibaar gas te bestellen1)
NISMATEN
Inbouwhoogte
Inbouwbreedte
Inbouwdiepte
AFMETINGEN KOOKPLAAT
Breedte
Diepte
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS
Zwartglazen lekblad
Lekblad roestvrij staal

KM 2257 G
 
● 
–
● 
● 
● 
–
 
0,50–3,0 kW
0,35–2,5 kW
0,25–1,0 kW
–
–
–
0,25–1,6 kW
0,23–4,5 kW
–
–
–
● 
linksachter
 
● 
 
● 
● 
 
9,5 cm2)
89,4 cm
51,4 cm
 
89,2 cm
51,2 cm
 
0,025 kW
 
–
€ 1.799,00

KM 2256 G
 
● 
–
● 
● 
–
● 
 
0,50–3,0 kW
0,35–2,5 kW
0,25–1,0 kW
–
–
–
0,25–1,6 kW
0,23–4,5 kW
–
–
–
● 
linksachter
 
● 
 
● 
● 
 
9,0 cm2)
86,0 cm
48,0–49,0 cm
 
88,8 cm
50,8 cm
 
0,025 kW
 
–
€ 1.799,00

KM 2054 G
 
● 
–
● 
● 
–
–
 
–
–
–
0,27–1,00 kW
–
–
0,38–1,75 kW
–
0,25–4,20 kW
0,45–2,60 kW
0,25–4,20 kW
● 
linksachter
 
● 
 
● 
● 
 
3,5 cm2)
86,0 cm
48,0–49,0 cm
 
90,0 cm
52,0 cm
 
0,025 kW
 
–
€ 1.299,00
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DESIGN
Roestvrijstalen kookplaat
Zwartglazen kookplaat
Frontbediening met metalen knoppen
Gietijzeren pannendragers
Kookplaat volledig integreerbaar
Extreem vlakke roestvrijstalen randlijst
EIGENSCHAPPEN
Sterkbrander linksachter
Sterkbrander rechtsachter
Sudderbrander linksvoor
Sudderbrander linksachter
Normaalbrander rechtsachter
Sterkbrander linksvoor
Normaalbrander rechtsvoor
Dual wokbrander (midden)
Dual wokbrander linksvoor
Sterkbrander midden
Dual wokbrander rechtsachter
Elektronische vonkontsteking
Locatie gasaansluiting
VEILIGHEIDSSYSTEMEN
Thermo-elektronische vlambeveiliging
TOEPASSING
Standaard geschikt voor aardgas
Inspuiters voor vloeibaar gas te bestellen1)
NISMATEN
Inbouwhoogte
Inbouwbreedte
Inbouwdiepte
AFMETINGEN KOOKPLAAT
Breedte
Diepte
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS
Zwartglazen lekblad
Lekblad roestvrij staal

KM 2014 G
 
● 
–
● 
● 
–
–
 
–
–
–
0,27–1,00 kW
0,38–1,75 kW
–
0,38–1,75 kW
–
0,25–4,20 kW
–
–
● 
linksachter
 
● 
 
● 
● 
 
3,5 cm2)
56,0 cm
48,0–49,0 cm
 
65,0 cm
52,0 cm
 
0,025 kW
 
–
€ 899,00

KM 2034 G
 
● 
–
● 
● 
–
–
 
–
–
–
0,27–1,00 kW
0,38–1,75 kW
0,45–2,60 kW
0,38–1,75 kW
0,25–4,20 kW
–
–
–
● 
linksachter
 
● 
 
● 
● 
 
3,5 cm2)
56,0 cm
48,0–49,0 cm
 
75,0 cm
52,0 cm
 
0,025 kW
 
–
€ 1.199,00
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Gaskookplaten

¹) Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen.
²) Exclusief bocht.

 
DESIGN
Roestvrijstalen kookplaat
Zwartglazen kookplaat
Frontbediening met metalen knoppen
Gietijzeren pannendragers
Kookplaat volledig integreerbaar
Extreem vlakke roestvrijstalen randlijst
EIGENSCHAPPEN
Sterkbrander linksachter
Sterkbrander rechtsachter
Sudderbrander linksvoor
Sudderbrander linksachter
Normaalbrander rechtsachter
Sterkbrander linksvoor
Normaalbrander rechtsvoor
Wokbrander (midden)
Dual wokbrander linksvoor
Sterkbrander midden
Dual wokbrander rechtsachter
Elektronische vonkontsteking
Locatie gasaansluiting
VEILIGHEIDSSYSTEMEN
Thermo-elektronische vlambeveiliging
TOEPASSING
Standaard geschikt voor aardgas
Inspuiters voor vloeibaar gas te bestellen1)
NISMATEN
Inbouwhoogte
Inbouwbreedte
Inbouwdiepte
AFMETINGEN KOOKPLAAT
Breedte
Diepte
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS
Zwartglazen lekblad
Lekblad roestvrij staal

KM 2010 G
 
● 
–
● 
● 
–
–
 
–
–
–
0,27–1,0 kW
0,38–1,75 kW
0,45–2,60 kW
0,38–1,75 kW
–
–
–
–
● 
linksachter
 
● 
 
● 
● 
 
3,5 cm2)
56,0 cm
48,0–49,0 cm
 
65,0 cm
52,0 cm
 
0,025 kW
 
–
€ 799,00

KM 391 G
 
–
● 
● 
● 
–
–
 
–
–
–
0,27–1,0 kW
0,38–1,75 kW
–
0,38–1,75 kW
–
0,28–4,5 kW
0,55–3,0 kW
–
● 
linksachter
 
● 
 
● 
● 
 
5,6 cm2)
91,6 cm
50,0 cm
 
93,0 cm
51,4 cm
 
0,025 kW
 
€ 1.699,00
–

KM 371 G
 
–
● 
● 
● 
–
–
 
–
–
–
0,27–1,0 kW
0,38–1,75 kW
0,55– 3,0 kW
0,38–1,75 kW
1,1–4,0 kW
–
–
–
● 
linksachter
 
● 
 
● 
● 
 
5,6 cm2)
78,0 cm
50,0 cm
 
79,4 cm
51,4 cm
 
0,025 kW
 
€ 1.599,00
–
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DESIGN
Roestvrijstalen kookplaat
Zwartglazen kookplaat
Frontbediening met metalen knoppen
Gietijzeren pannendragers
Kookplaat volledig integreerbaar
Extreem vlakke roestvrijstalen randlijst
EIGENSCHAPPEN
Sterkbrander linksachter
Sterkbrander rechtsachter
Sudderbrander linksvoor
Sudderbrander linksachter
Normaalbrander rechtsachter
Sterkbrander linksvoor
Normaalbrander rechtsvoor
Wokbrander (midden)
Dual wokbrander linksvoor
Sterkbrander midden
Dual wokbrander rechtsachter
Elektronische vonkontsteking
Locatie gasaansluiting
VEILIGHEIDSSYSTEMEN
Thermo-elektronische vlambeveiliging
TOEPASSING
Standaard geschikt voor aardgas
Inspuiters voor vloeibaar gas te bestellen1)
NISMATEN
Inbouwhoogte
Inbouwbreedte
Inbouwdiepte
AFMETINGEN KOOKPLAAT
Breedte
Diepte
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS
Zwartglazen lekblad
Lekblad roestvrij staal

KM 361 G
 
–
● 
● 
● 
–
–
 
–
–
–
0,27–1,0 kW
0,38–1,75 kW
0,55–3,0 kW
0,38–1,75 kW
–
–
–
–
● 
linksachter
 
● 
 
● 
● 
 
5,6 cm2)
60,0 cm
50,0 cm
 
61,4 cm
51,4 cm
 
0,025 kW
 
€ 1.199,00
–
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Tepan-platen

 
DESIGN
Roestvrijstalen, mobiel Tepan-braadveld
Roestvrijstalen, ronde Tepan-plaat
Frontbediening in meubel met traploze schakelknop
UITVOERING 
Ombouw van houten multiplex plaat en roestvrijstalen oplegplaat
Roestvrijstalen schakelkast 
Onderstel met wieltjes inclusief houten multiplex plateau met  
roestvrijstalen oplegplaat
Geschikt voor: braden, grillen, smoren, flamberen en stoven
Geschikt voor: warmhouden direct op de roestvrijstalen plaat
Mogelijkheid voor het bereiden van sauzen in diepere gedeelte dat 
ontstaat tijdens gebruik (max. 1,8 cm diep)
1 tot 12 vermogensstanden voor temperatuurregeling
Automatisch temperatuurverloop van binnen naar buitenste bereik  
van de tepan-plaat voor het gelijktijdig bereiden en warm houden
TOEPASSING
Mobiel meubel
Inbouw in aanrechtblad
NISMATEN
Diameter 
AFMETINGEN BRAADVELD
Hoogte
Breedte
Diepte
AANSLUITWAARDE 
Aansluitwaarde
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS

CT 400 MP
 
● 
–
● 
 
● 
● 
● 

● 
●
● 

● 
● 

 
● 
–
 
–
 
90,0 cm
88,0 cm
73,0 cm
 
2,3 kW
€ 3.999,00

CT 400 P
 
–
● 
● 
 
–
–
– 

● 
●  
● 

● 
● 

 
–
● 
 
55,0 cm
 
–
57,0 cm
–
 
2,3 kW
€ 2.299,00



143



144

1/9

4

7

2

5

8/10

3

6

Combiset-elementen van Miele
Uiterlijke en innerlijk kenmerken*
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1. Design
• Massieve roestvrijstalen omlijsting
•  Schuin geplaatst bedieningspaneel met 

metalen knoppen
• Gepreegd Miele-logo
 
 
2. Veelzijdigheid
De Combiset-elementen met apparaten in 
drie verschillende breedtes biedt de 
ambitieuze gebruiker een ruime keuze aan 
kookapparatuur en aanvullende elementen 
voor een professionele omgeving.
• Afstemming op de persoonlijke wensen
 
 
3. Inductieverwarming
Bij inductieverwarming kookt de inhoud van 
de pan uitzonderlijk snel. De  kookplaten 
 reageren eveneens snel op een wijziging in 
de stand, omdat de warmte direct in de 
 bodem van de pan ontstaat.
• Snel klaar voor gebruik
• Uitzonderlijk korte reactietijden
• Energiebesparend

4. Gasverwarming
De gasverwarming bestaat uit 
spiraalvormige branders, heeft 
een snelle ontsteking, en 
vlambeveiliging. De effectiviteit 
van het vermogen van de 

branders worden optimaal benut.  
• Eenvoudige en betrouwbare bediening
• Snel klaar voor gebruik
• Uitzonderlijk korte reactietijden
 
 
5. Kook- en braadzone
Vergroting mogelijk van 17 cm naar een 
lengte van 26,5 cm.
•  Meer flexibiliteit door de mogelijkheid om 

ronde en ovale pannen op een kookzone 
te gebruiken

 
 
6. Vario-kookzone
Vergroting van de kookzone mogelijk.
•  Meer flexibiliteit door de mogelijkheid om 

pannen van uiteenlopend formaat op 
 dezelfde kookzone te gebruiken

 
 

7. HiLight-verwarmingselementen
Stralingselementen met een zeer korte 
 opwarmtijd van circa drie seconden.
• Snel klaar voor gebruik
• Gelijkmatige warmteverdeling
 
 
8. Controlesysteem
Drie verschillende melders geven informatie 
over de status van het apparaat.
• Hoog bedieningscomfort
 
 
9. Bediening aan de bovenkant
Overzichtelijk en gemakkelijk in het  gebruik.
• Eenvoudige en veilige bediening
 
 
10. Restwarmte-indicatie
Van alle kookzones wordt afzonderlijk 
 aangegeven of ze nog warm zijn (m.u.v. 
gaskookplaten).
• Verhoogde veiligheid 
• Bescherming tegen verbranding

* Productkenmerken afhankelijk van het model.
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CS 1411 F* CS 1212 l CS 1312 BG CS 1011 G CS 1012-1 G CS 1112 E
DESIGN
Roestvrijstalen kookplaat met opstaande rand – ● – ● ● ●
Roestvrij staal met zwartglazen plaat met opstaande rand – – – – – –
Frontbediening met metalen knop(pen) ● ● ● ● ● ●
Gietijzeren pannendragers – – – ● ● –
UITVOERING
Gas – – – ● ● –
HiLight – – – – – ●
Inductie – ● – – – –
Grillplaat – – ● – – –
Frituurinrichting ● – – – – –
EIGENSCHAPPEN
Aantal kookzones – 2 2 1 2 2
Vermogen midden, tweeringsbrander – – – 0,26–6,0 kW – –
Vermogen voor – 1,4/1,8 kW 1,5 kW – 0,38–1,6 kW 1,2 kW
Vermogen achter – 2,3/3,0/3,7 kW 1,5 kW – 0,55–3,0 kW 0,6/1,8 kW
Temperatuurinstelling 80–200 °C – – – – –
Elektronische vonkontsteking – – – ● ● –
Vernikkelde draadkorf met ophangbeugel ● – – – – –
Uitklapbare en afneembare handgreep ● – – – – –
Extra rand voor opvang van schuimend frituurvet ● – – – – –
Aftappunt met veiligheidsventiel voor afvoer olie/vet ● – – – – –
Opvangschaal voor druipend vet met watervulling – – ● – – –
Inzet voor meegeleverde lavastenen – – ● – – –
Aftappunt in de bodem van de opvangschaal – – ● – – –
VEILIGHEIDSSYSTEMEN
Indicatielampje aan/uit ● ● ● ● ● ●
Thermo-elektronische vlambeveiliging – – – ● ● –
Restwarmte-indicatie ● ● – ● ● ●
Veiligheidsuitschakeling – ● – ● ● ●
TOEPASSING
Standaard geschikt voor aardgas – – – ● ● –
Minimale afstand tot afzuigkap: 75 cm – – – ● – –
Minimale afstand tot afzuigkap: 65 cm ● – ● – ● –
EXTRA TOEBEHOREN  
(TEGEN MEERPRIJS TE BESTELLEN)1)
Verbindingslijst CSZL 1000 ● ● ● ● ● ●
Afdekplaat 28 cm CSAD 1300 – ● ● ● ● ●
Grillplaat 28 cm CSGP 1300 – – ● – – –
Pasta-inzet CSPE 1300 ● – – – – –
NISMATEN2)
Inbouwhoogte 20,5 cm 7,2 cm 10 cm 8,7 cm 8,7 cm 7,2 cm
Inbouwbreedte 27,2 cm 27,2 cm 27,2 cm 27,2 cm 27,2 cm 27,2 cm
Inbouwdiepte 50,0 cm 50,0 cm 50,0 cm 50,0 cm 50,0 cm 50,0 cm
AFMETINGEN APPARAAT
Breedte 28,8 cm 28,8 cm 28,8 cm 28,8 cm 28,8 cm 28,8 cm
Diepte 52,0 cm 52,0 cm 52,0 cm 52,0 cm 52,0 cm 52,0 cm
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde 2,4 kW 3,7 kW 3,0 kW 25 kW 25 kW 3,0 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS
Roestvrij staal € 1.349,00 € 1.349,00 € 1.149,00 € 1.149,00 € 1.049,00 € 1.049,00 

Combiset-elementen
28 cm breed

  
 * Inbouw direct naast een gaskookplaat niet toegestaan.  
1) Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl  
2) Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de inbouwmaatschetsen en Standaard Product Informatie.
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CS 1411 F* CS 1212 l CS 1312 BG CS 1011 G CS 1012-1 G CS 1112 E
DESIGN
Roestvrijstalen kookplaat met opstaande rand – ● – ● ● ●
Roestvrij staal met zwartglazen plaat met opstaande rand – – – – – –
Frontbediening met metalen knop(pen) ● ● ● ● ● ●
Gietijzeren pannendragers – – – ● ● –
UITVOERING
Gas – – – ● ● –
HiLight – – – – – ●
Inductie – ● – – – –
Grillplaat – – ● – – –
Frituurinrichting ● – – – – –
EIGENSCHAPPEN
Aantal kookzones – 2 2 1 2 2
Vermogen midden, tweeringsbrander – – – 0,26–6,0 kW – –
Vermogen voor – 1,4/1,8 kW 1,5 kW – 0,38–1,6 kW 1,2 kW
Vermogen achter – 2,3/3,0/3,7 kW 1,5 kW – 0,55–3,0 kW 0,6/1,8 kW
Temperatuurinstelling 80–200 °C – – – – –
Elektronische vonkontsteking – – – ● ● –
Vernikkelde draadkorf met ophangbeugel ● – – – – –
Uitklapbare en afneembare handgreep ● – – – – –
Extra rand voor opvang van schuimend frituurvet ● – – – – –
Aftappunt met veiligheidsventiel voor afvoer olie/vet ● – – – – –
Opvangschaal voor druipend vet met watervulling – – ● – – –
Inzet voor meegeleverde lavastenen – – ● – – –
Aftappunt in de bodem van de opvangschaal – – ● – – –
VEILIGHEIDSSYSTEMEN
Indicatielampje aan/uit ● ● ● ● ● ●
Thermo-elektronische vlambeveiliging – – – ● ● –
Restwarmte-indicatie ● ● – ● ● ●
Veiligheidsuitschakeling – ● – ● ● ●
TOEPASSING
Standaard geschikt voor aardgas – – – ● ● –
Minimale afstand tot afzuigkap: 75 cm – – – ● – –
Minimale afstand tot afzuigkap: 65 cm ● – ● – ● –
EXTRA TOEBEHOREN  
(TEGEN MEERPRIJS TE BESTELLEN)1)
Verbindingslijst CSZL 1000 ● ● ● ● ● ●
Afdekplaat 28 cm CSAD 1300 – ● ● ● ● ●
Grillplaat 28 cm CSGP 1300 – – ● – – –
Pasta-inzet CSPE 1300 ● – – – – –
NISMATEN2)
Inbouwhoogte 20,5 cm 7,2 cm 10 cm 8,7 cm 8,7 cm 7,2 cm
Inbouwbreedte 27,2 cm 27,2 cm 27,2 cm 27,2 cm 27,2 cm 27,2 cm
Inbouwdiepte 50,0 cm 50,0 cm 50,0 cm 50,0 cm 50,0 cm 50,0 cm
AFMETINGEN APPARAAT
Breedte 28,8 cm 28,8 cm 28,8 cm 28,8 cm 28,8 cm 28,8 cm
Diepte 52,0 cm 52,0 cm 52,0 cm 52,0 cm 52,0 cm 52,0 cm
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde 2,4 kW 3,7 kW 3,0 kW 25 kW 25 kW 3,0 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS
Roestvrij staal € 1.349,00 € 1.349,00 € 1.149,00 € 1.149,00 € 1.049,00 € 1.049,00 
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CS 1418 WA CS 1421 S* CS 1223 l CS 1327 Y CS 1221 l CS 1222 I**
DESIGN
Roestvrijstalen kookplaat met opstaande rand – – ● ■ ● ● ●
Roestvrij staal met zwartglazen plaat met opstaande rand ● – – - – – –
Frontbediening met metalen knop(pen) – ● ● ■ ● ● ●
Weegfunctie wordt in- en uitgeschakeld door druktoets ● – – - – – –
UITVOERING
Inductie – – ● - – ● ●
TepanYaki – – – ■ ● – –
Weegschaal ● – – - – – –
Salamander – ● – - – – –
EIGENSCHAPPEN
Aantal kookzones – – 1 2 2 1 2
Vermogen midden – 1,8 kW 3,2 kW - – 3,7 kW –
Vermogen voor – – – 1,5 kW 1,5 kW – 1,4/2,2 kW
Vermogen achter – – – 1,5 kW 1,5 kW – 1,85/3,0 kW
Vermogen braadzone – – – - – – 2,3/3,0/3,7 kW
Bijpassende wok (CSWP 1400) wordt meegeleverd – – ● - – – –
O.a. voor gratineren, verwarmen, warm houden van gerechten – ● – - – – –
Geheel automatisch verzinkbaar in het werkblad – ● – - – – –
Warmte toevoer via 12 standen te regelen – ● – - – – –
VEILIGHEIDSSYSTEMEN
Indicatielampje aan/uit – ● ● ■ ● ● ●
Thermo-elektronische vlambeveiliging – – – - – – –
Restwarmte-indicatie – ● ● ■ ● ● ●
Veiligheidsuitschakeling – – ● - – ● ●
TOEPASSING
Voorzien van veiligheidsglas ● – – - – – –
Weegschaal uitneembaar ● – – - – – –
Meeteenheid instelbaar in gram of lb./oz. ● – – - – – –
Meet in stappen van 5 gram tot maximaal 10 kilogram ● – – - – – –
Tarrafunctie ● – – - – – –
Eenvoudig af te lezen infodisplay ● – – - – – –
Werkt op batterij van 9 Volt (wordt meegeleverd) ● – – - – – –
EXTRA TOEBEHOREN  
(TEGEN MEERPRIJS TE BESTELLEN)1)
Verbindingslijst CSZL 1000 ● – ● ■ ● ● ●
Afdekplaat 38 cm CSAD 1400 – – ● ■ ● ● ●
Wokhouder CSAG 1400 – – ● - – – –
NISMATEN2)
Inbouwhoogte 3,2 cm 57,3 cm 10,8 cm 8,8 cm 8,8 cm 7,2 cm 7,2 cm
Inbouwbreedte 27,2 cm 36,4 cm 36,4 cm 36,4 cm 36,4 cm 36,4 cm 36,4 cm
Inbouwdiepte 50,0 cm 50,0 cm 50,0 cm 50,0 cm 50,0 cm 50,0 cm 50,0 cm
AFMETINGEN APPARAAT
Breedte 28,8 cm 38,0 cm 38,0 cm 38,0 cm 38,0 cm 38,0 cm 38,0 cm 
Diepte 52,0 cm 52,0 cm 52,0 cm 52,0 cm 52,0 cm 52,0 cm 52,0 cm
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde n.v.t. 1,8 kW 3,2 kW 3,0 kW 3,0 kW 3,7 kW 3,7 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS
Roestvrij staal € 699,00 € 3.199,00 € 2.499,00 € 2.499,00 € 2.499,00 € 1.449,00 € 1.549,00 

Combiset-elementen
28 en 38 cm breed

* Voor inbouw in onderkast.
** Leverbaar vanaf november 2011.
1) Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl
2) Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de inbouwmaatschetsen en Standaard Product Informatie.   
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CS 1418 WA CS 1421 S* CS 1223 l CS 1327 Y CS 1221 l CS 1222 I**
DESIGN
Roestvrijstalen kookplaat met opstaande rand – – ● ■ ● ● ●
Roestvrij staal met zwartglazen plaat met opstaande rand ● – – - – – –
Frontbediening met metalen knop(pen) – ● ● ■ ● ● ●
Weegfunctie wordt in- en uitgeschakeld door druktoets ● – – - – – –
UITVOERING
Inductie – – ● - – ● ●
TepanYaki – – – ■ ● – –
Weegschaal ● – – - – – –
Salamander – ● – - – – –
EIGENSCHAPPEN
Aantal kookzones – – 1 2 2 1 2
Vermogen midden – 1,8 kW 3,2 kW - – 3,7 kW –
Vermogen voor – – – 1,5 kW 1,5 kW – 1,4/2,2 kW
Vermogen achter – – – 1,5 kW 1,5 kW – 1,85/3,0 kW
Vermogen braadzone – – – - – – 2,3/3,0/3,7 kW
Bijpassende wok (CSWP 1400) wordt meegeleverd – – ● - – – –
O.a. voor gratineren, verwarmen, warm houden van gerechten – ● – - – – –
Geheel automatisch verzinkbaar in het werkblad – ● – - – – –
Warmte toevoer via 12 standen te regelen – ● – - – – –
VEILIGHEIDSSYSTEMEN
Indicatielampje aan/uit – ● ● ■ ● ● ●
Thermo-elektronische vlambeveiliging – – – - – – –
Restwarmte-indicatie – ● ● ■ ● ● ●
Veiligheidsuitschakeling – – ● - – ● ●
TOEPASSING
Voorzien van veiligheidsglas ● – – - – – –
Weegschaal uitneembaar ● – – - – – –
Meeteenheid instelbaar in gram of lb./oz. ● – – - – – –
Meet in stappen van 5 gram tot maximaal 10 kilogram ● – – - – – –
Tarrafunctie ● – – - – – –
Eenvoudig af te lezen infodisplay ● – – - – – –
Werkt op batterij van 9 Volt (wordt meegeleverd) ● – – - – – –
EXTRA TOEBEHOREN  
(TEGEN MEERPRIJS TE BESTELLEN)1)
Verbindingslijst CSZL 1000 ● – ● ■ ● ● ●
Afdekplaat 38 cm CSAD 1400 – – ● ■ ● ● ●
Wokhouder CSAG 1400 – – ● - – – –
NISMATEN2)
Inbouwhoogte 3,2 cm 57,3 cm 10,8 cm 8,8 cm 8,8 cm 7,2 cm 7,2 cm
Inbouwbreedte 27,2 cm 36,4 cm 36,4 cm 36,4 cm 36,4 cm 36,4 cm 36,4 cm
Inbouwdiepte 50,0 cm 50,0 cm 50,0 cm 50,0 cm 50,0 cm 50,0 cm 50,0 cm
AFMETINGEN APPARAAT
Breedte 28,8 cm 38,0 cm 38,0 cm 38,0 cm 38,0 cm 38,0 cm 38,0 cm 
Diepte 52,0 cm 52,0 cm 52,0 cm 52,0 cm 52,0 cm 52,0 cm 52,0 cm
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde n.v.t. 1,8 kW 3,2 kW 3,0 kW 3,0 kW 3,7 kW 3,7 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS
Roestvrij staal € 699,00 € 3.199,00 € 2.499,00 € 2.499,00 € 2.499,00 € 1.449,00 € 1.549,00 

NIEUW
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CS 1322 BG CS 1021 G CS 1122 E CS 1234 l CS 1134 E CS 1034 G
DESIGN
Roestvrijstalen kookplaat met opstaande rand ● ● ● ■ ● ● ●
Roestvrij staal met zwartglazen plaat met opstaande rand – – – - – – –
Frontbediening met metalen knop(pen) ● ● ● ■ ● ● ●
Gietijzeren pannendragers – ● – - – – ●
UITVOERING
Gas – ● – - – – ●
HiLight – – ● ■ – ● –
Inductie – – – - ● – –
Grillplaat ● – – - – – –
EIGENSCHAPPEN
Aantal kookzones 2 1 2 2 4 4 4
Vermogen linksachter – – – - 1,85/2,9 kW 1,2 kW 0,38–1,6 kW
Vermogen rechtsachter – – – 1,5 kW 2,3/3,0/3,7 kW 0,6/1,8 kW 0,55–3,0 kW
Vermogen linksvoor – – – 1,5 kW 1,85/2,9 kW 0,6/1,8 kW 0,55–2,5 kW
Vermogen rechtsvoor – – – - 1,4/1,8 kW 1,2 kW 0,38–1,6 kW
Vermogen midden – 0,26–6,0 kW – - – – –
Vermogen voor 1,7 kW – 1,2 kW - – – –
Vermogen achter 1,7 kW – 1,5/2,4 kW - – – –
Temperatuurinstelling – – – - – – –
Elektronische vonkontsteking – ● – – – ●
Opvangschaal voor druipend vet met watervulling ● – – ■ – – –
Inzet voor meegeleverde lavastenen ● – – - – – –
Aftappunt in de bodem van de opvangschaal ● – – ■ – – –
VEILIGHEIDSSYSTEMEN -
Indicatielampje aan/uit ● ● ● ● ● ●
Thermo-elektronische vlambeveiliging – ● – - – – ●
Restwarmte-indicatie – ● ● - ● ● ●
Veiligheidsuitschakeling – ● ● - ● ● ●
TOEPASSING -
Standaard geschikt voor aardgas – ● – - – – ●
Minimale afstand tot afzuigkap: 75 cm – ● – - – – –
Minimale afstand tot afzuigkap: 65 cm ● – – - – – ●
EXTRA TOEBEHOREN  
(TEGEN MEERPRIJS TE BESTELLEN)1)
Verbindingslijst CSZL 1000 ● ● ● ■ ● ● ●
Afdekplaat 38 cm CSAD 1400 ● ● ● ■ – – –
Grillplaat 38 cm CSGP 1400 ● – – - – – –
NISMATEN2)
Inbouwhoogte 10,0 cm 8,7 cm 7,2 cm 8,8 cm 7,2 cm 7,2 cm 8,7 cm
Inbouwbreedte 36,4 cm 36,4 cm 36,4 cm 36,4 cm 56,0 cm 56,0 cm 56,0 cm
Inbouwdiepte 50,0 cm 50,0 cm 50,0 cm 50,0 cm 50,0 cm 50,0 cm 50,0 cm
AFMETINGEN APPARAAT
Breedte 38,0 cm 38,0 cm 38,0 cm 38,0 cm 57,6 cm 57,6 cm 57,6 cm 
Diepte 52,0 cm 52,0 cm 52,0 cm 52,0 cm 52,0 cm 52,0 cm 52,0 cm
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde 3,4 kW 25 kW 3,6 kW 3,0 kW 7,4 kW 6,0 kW 25 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS
Roestvrij staal € 1.349,00 € 1.249,00 € 1.249,00 € 2.499,00 € 2.199,00 € 1.449,00 € 1.649,00 

Combiset-elementen
38 en 58 cm breed

 
1) Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl  
2) Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de inbouwmaatschetsen en Standaard Product Informatie. 
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CS 1322 BG CS 1021 G CS 1122 E CS 1234 l CS 1134 E CS 1034 G
DESIGN
Roestvrijstalen kookplaat met opstaande rand ● ● ● ■ ● ● ●
Roestvrij staal met zwartglazen plaat met opstaande rand – – – - – – –
Frontbediening met metalen knop(pen) ● ● ● ■ ● ● ●
Gietijzeren pannendragers – ● – - – – ●
UITVOERING
Gas – ● – - – – ●
HiLight – – ● ■ – ● –
Inductie – – – - ● – –
Grillplaat ● – – - – – –
EIGENSCHAPPEN
Aantal kookzones 2 1 2 2 4 4 4
Vermogen linksachter – – – - 1,85/2,9 kW 1,2 kW 0,38–1,6 kW
Vermogen rechtsachter – – – 1,5 kW 2,3/3,0/3,7 kW 0,6/1,8 kW 0,55–3,0 kW
Vermogen linksvoor – – – 1,5 kW 1,85/2,9 kW 0,6/1,8 kW 0,55–2,5 kW
Vermogen rechtsvoor – – – - 1,4/1,8 kW 1,2 kW 0,38–1,6 kW
Vermogen midden – 0,26–6,0 kW – - – – –
Vermogen voor 1,7 kW – 1,2 kW - – – –
Vermogen achter 1,7 kW – 1,5/2,4 kW - – – –
Temperatuurinstelling – – – - – – –
Elektronische vonkontsteking – ● – – – ●
Opvangschaal voor druipend vet met watervulling ● – – ■ – – –
Inzet voor meegeleverde lavastenen ● – – - – – –
Aftappunt in de bodem van de opvangschaal ● – – ■ – – –
VEILIGHEIDSSYSTEMEN -
Indicatielampje aan/uit ● ● ● ● ● ●
Thermo-elektronische vlambeveiliging – ● – - – – ●
Restwarmte-indicatie – ● ● - ● ● ●
Veiligheidsuitschakeling – ● ● - ● ● ●
TOEPASSING -
Standaard geschikt voor aardgas – ● – - – – ●
Minimale afstand tot afzuigkap: 75 cm – ● – - – – –
Minimale afstand tot afzuigkap: 65 cm ● – – - – – ●
EXTRA TOEBEHOREN  
(TEGEN MEERPRIJS TE BESTELLEN)1)
Verbindingslijst CSZL 1000 ● ● ● ■ ● ● ●
Afdekplaat 38 cm CSAD 1400 ● ● ● ■ – – –
Grillplaat 38 cm CSGP 1400 ● – – - – – –
NISMATEN2)
Inbouwhoogte 10,0 cm 8,7 cm 7,2 cm 8,8 cm 7,2 cm 7,2 cm 8,7 cm
Inbouwbreedte 36,4 cm 36,4 cm 36,4 cm 36,4 cm 56,0 cm 56,0 cm 56,0 cm
Inbouwdiepte 50,0 cm 50,0 cm 50,0 cm 50,0 cm 50,0 cm 50,0 cm 50,0 cm
AFMETINGEN APPARAAT
Breedte 38,0 cm 38,0 cm 38,0 cm 38,0 cm 57,6 cm 57,6 cm 57,6 cm 
Diepte 52,0 cm 52,0 cm 52,0 cm 52,0 cm 52,0 cm 52,0 cm 52,0 cm
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde 3,4 kW 25 kW 3,6 kW 3,0 kW 7,4 kW 6,0 kW 25 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS
Roestvrij staal € 1.349,00 € 1.249,00 € 1.249,00 € 2.499,00 € 2.199,00 € 1.449,00 € 1.649,00 
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Nismaten bij het combineren van verschillende  
Combiset-elementen (in cm)

Links: Salamander CS 1421 S. Voor het gratineren, verwarmen en warm houden van gerechten door middel van stralingswarmte van  bovenaf.  
Plateau en halogeen verwarmingselement volledig in het werkblad verzinkbaar. Voor inbouw in een onderkast. 
Midden: HiLight-kookplaat CS 1112 E. 
Rechts: grillplaat CS 1312 BG.

28,8 cm brede Combiset-elementen  Diepte  Breedte
1 element  50  27,2
2 elementen  50  56,0
3 elementen  50  84,8
4 elementen  50  113,6
5 elementen  50  142,4
38,0 cm brede Combiset-elementen  Diepte  Breedte
1 element  50  36,4
2 elementen  50  74,4
3 elementen  50  112,4
4 elementen  50  150,4
57,6 cm brede Combiset-elementen  Diepte  Breedte
1 element  50  56,0
2 elementen  50  113,6
28,8 / 38,0 / 57,6 cm brede Combiset-elementen  Diepte  Breedte
1 element 28,8 + 1 element 38,0  50  65,2
2 elementen 28,8 + 1 element 38,0  50  94,0
3 elementen 28,8 + 1 element 38,0  50  122,8

1 element 28,8 + 2 elementen 38,0  50  103,2
1 element 28,8 + 3 elementen 38,0  50  141,2

1 element 28,8 + 1 element 57,6  50  84,8
2 elementen 28,8 + 1 element 576  50  113,6
3 elementen 28,8 + 1 element 57,6  50  142,4

1 element 38 + 1 element 57,6  50  94,0
2 elementen 38 + 1 element 57,6  50  132,0
3 elementen 38 + 1 element 57,6  50  170,0
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Extra accessoires en toebehoren Combiset-elementen 
(tegen meerprijs)*

*     Leverbaar via het Miele Inspirience Centre, de Miele Shop op www.miele.nl of afdeling Verkoop Onderdelen.
 **  Leverbaar via afdeling Verkoop Inbouwapparaten.

Bezoek de Miele Shop op
www.miele.nl voor het bestellen 
van accessoires, toebehoren, 
onderhouds- en reinigings-
middelen van Miele.

Geadviseerde verkoopprijs € 70,00. ** Bestelnummer 7094120.
Geadviseerde verkoopprijs € 169,00.

Bestelnummer 7094100.
Geadviseerde verkoopprijs € 149,00.  

Bestelnummer 7094130.
Geadviseerde verkoopprijs € 179,00.  

Afdekplaat van roestvrij staal met CleanSteel voor de 
Combiset-elementen van 28,8 cm breed. 
Bestelnummer 7094140.
Geadviseerde verkoopprijs € 179,00.  

Passend bij Combiset-element CS 1223 I
Bestelnummer 7132780.
Geadviseerde verkoopprijs € 379,00.  
 

Afdekplaat van roestvrij staal met CleanSteel voor de 
Combiset-elementen van 38,0 cm breed. 
Bestelnummer 7094150.
Geadviseerde verkoopprijs € 219,00.  

Voor het plaatsen van de wok CSWP 1400 op 
 bijvoorbeeld het aanrecht.
Bestelnummer 7217670.
Geadviseerde verkoopprijs € 69,00.  

Verbindingslijst CSZL 1000** Grillplaat 38 cm CSGP 1400 Grillplaat 28 cm CSGP 1300

Pasta-inzet CSPE 1300

Afdekplaat CSAD 1300

Wok CSWP 1400 

Afdekplaat CSAD 1400

Wokhouder CSAG 1400
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Miele-designafzuigkappen
Uitvoeringsvormen
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Eilandschouwafzuigkappen
De eilandschouwafzuigkappen kunnen vrij 
aan het plafond worden gemonteerd. Dit 
maakt ze geschikt voor montage boven een 
kookeiland.

Wandschouwafzuigkappen
De wandschouwafzuigkappen kunnen 
 tussen bovenkasten worden gemonteerd
of vrij aan de muur.

Vlakschermafzuigkappen
Voor inbouw in een bovenkast is een  
vlakschermafzuigkap van toepassing. De
vlakschermafzuigkap DA 3190 is geschikt 
voor een 60 cm en 90 cm brede bovenkast. 
De overige modellen kunnen in een 60 cm 
brede bovenkast worden ingebouwd.

De Miele-designschouwen overtuigen door hun markante belijning, vorm en de perfecte  
afwerkingswijze. In een strakke roestvrijstalen, roestvrij staal met glas of Titanium Finish 
uitvoering met een professionele uitstraling of met een gewelfd glazen scherm zijn de
designschouwen van Miele altijd een blikvanger in de keuken.
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Universele afzuigkappen
De universele afzuigkappen zijn geschikt 
voor inbouw boven een kookeiland, in een
schouw of schoorsteen.

Onderbouwafzuigkap
Voor montage onder een 60 cm brede 
 bovenkast is de onderbouwafzuigkap  
DA 146 geschikt.

Integreerbare afzuigkap
Voor geïntegreerde inbouw tussen boven-
kasten kan de integreerbare afzuigkap  
DA 186 worden ingebouwd.

Advies van Miele
•  Indien u beschikt over een open 

haard (open vuur), dan is een 
raamcontactschakelaar (DAFK 100 
en DSM 400) een veilige oplossing. 
Deze schakelaar zorgt er namelijk 
voor dat uw afzuigkap uitsluitend 
werkt na het openen van het raam, 
zodat voorkomen wordt dat 
schadelijke verbrandingsgassen uit 
de schoorsteen de woning 
ingezogen worden.

•  Gebruik van een afzuigkap met 
circulatiesysteem boven een 
gaskookplaat is toegestaan, mits 
het gezamenlijk vermogen van de 
gaskookplaat niet hoger is dan 

  11 kW.
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Bij aankoop van een oven/combimagnetron, 
kookplaat én afzuigkap van Miele voor in uw 
keuken krijgt u tijdelijk de Con@ctivity-
communicatiemodules t.w.v. € 540,- 
cadeau.
 
Kijk voor meer informatie en de actievoor-
waarden op www.miele.nl

Con@ctivity
Communicatie tussen kookplaat en afzuigkap  

Con@ctivity is het innovatieve systeem van 
Miele voor communicatie tussen afzuigkap 
en kookplaat, dat zorgt voor een automa-
tisch geregeld afzuigproces. 
 
Automatisch proces
Met Con@ctivity heeft Miele een systeem 
ontwikkeld dat pas actief wordt als de 
omstandigheden er om vragen. Na 
inschakeling van de Miele-kookplaat wordt 
de verlichting van de Miele-afzuigkap 
ingeschakeld. Korte tijd later wordt de 
afzuigkap ingeschakeld op een stand die 
afhankelijk is van het aantal gebruikte 
kookzones, van de ingestelde vermogens-
standen en van de kooktijd. Na de bereiding 
volgt met Con@ctivity een automatische 
nalooptijd. Daarna worden de afzuigkap 
en de verlichting uitgeschakeld.
 
Snelle, effectieve werking
Voordat de wasem opstijgt, kan de afzuig-
kap het verschil herkennen tussen aan-
braden dan wel aankoken en het ononder-
broken verdere kookproces. Omdat puur de 
informatie van de kookplaat wordt gebruikt 
en de kookdampen niet door sensoren 
worden gemeten, voorkomt de afzuigkap 
dat de eerste wasem als een walm door de 
keuken trekt. Con@ctivity biedt de gebruiker 
een comfortabel bijkomend effect: omdat de 
afzuigkap vrijwel zelfstandig zijn werkt doet, 
kan alle aandacht uitgaan naar het koken 
zelf. En er is nog een pluspunt: het bedie-
ningspaneel van de afzuigkap blijft merk-
baar schoner, want het regelen van het 
vermogen met vette vingers is zo goed als 
overbodig. 

Besturing via communicatiemodules
Als de kookplaat wordt ingeschakeld gaat 
na een korte vertraging de verlichting van 
de afzuigkap aan. Een paar seconden later 
reageert de ventilator – exact afgestemd op 
het aantal kookzones dat actief is en op de 
daarvoor gekozen standen. Wordt een stand 
gewijzigd, dan verandert ook het vermogen 
van de afzuigkap. De besturing vindt bij 
Con@ctivity plaats met behulp van commu-
nicatiemodules, die probleemloos in de 
betreffende apparaten kunnen worden 
ingebouwd. Informatie wordt uitgewisseld 
via het elektriciteitsnet (Powerline-technolo-
gie), zodat een aanvullende aansluiting niet 
nodig is. Vanzelfsprekend kan de afzuigkap 
ook op elk gewenst moment met de hand 
worden gecorrigeerd.
 
De Miele-afzuigkap dient te worden 
voorzien van communicatiemodule  
XKM 2000 DA, de Miele-kookplaat van 
communicatie module XKM 2100 KM. 
Voor de afzuigkappen DA 289, DA 489, 
DA 7000 D en DA 7090 W is tevens de 
besturingskabel XKM nodig.
 
Con@ctivity is toe te passen op de  volgende 
Miele-apparaten:
Eilandschouwafzuigkappen
DA 5000 D, DA 5330 D, DA 7000 D, DA 424 
Vario-systeem, DA 420 Vario-systeem, 
DA 6290 D (UL), DA 5100 D (UL), 
DA 6520 D en DA 6590 D (UL). 
Wandschouwafzuigkappen
DA 6000 W, DA 5330 W, DA 7090 W, 
DA 5320 W, DA 489, DA 289, DA 5190 W, 
DA 249, DA 6290 W, DA 6520 W, DA 422, 
DA 6590 W, DA 429 en DA 428.
Inductiekookplaten
KM 6383, KM 6382, KM 6380, KM 6352, 
KM 6351, KM 6346, KM 6342, KM 6340, 
KM 6317, KM 6314 en KM 6313.
HiLight-kookplaten
KM 5864 en KM 5856.
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Miele-designafzuigkappen
Uiterlijke en innerlijke kenmerken*

30 cm
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1. Roestvrijstalen vetfilters 
De roestvrijstalen vetfilters bestaan uit 
maar liefst 10 lagen en zijn door het 
’snelkliksysteem’ gemakkelijk te verwijderen 
en kunnen in de afwasautomaat  worden 
schoongemaakt.
• Gemakkelijk te reinigen
• Gemakkelijk te verwijderen
 
 

2. Gepatenteerde 
bedieningshendel

Alle functies worden geregeld via een 
innovatieve bedieningshendel op  
ooghoogte.
 
 
3.  Motor met tweevoudig  

luchtaanzuigsysteem
De krachtig zuigende motor heeft een 
 ventilator die aan twee kanten aanzuigt voor 
een optimale afzuiging. Samen met de 
geluidsisolatie zorgt dit voor een fluisterstille 
werking bij een uitzonderlijk hoge ventilatie-
capaciteit.
 
 
4. Halogeenlicht dimmer/PL-lampen
Hoogkwalitatieve halogeenlampen of  
PL-lampen staan garant voor een optimale 
verlichting van de volledige kookplaat. Met 
de lichtdimmerfunctie kan de lichtsterkte 
worden aangepast aan de eigen wensen.

5.  Elektronische regeling van het 
 vermogen

De elektronische regeling van het vermogen 
zorgt, in combinatie met led´s voor alle 
standen, niet alleen voor een permanente 
controle van alle functies, maar ook voor 
een op het gebruik afgestemd vermogen.
 
 
6.  Automatische uitschakeling stand 

 Intensief
De stand Intensief kan worden ingesteld op 
10 minuten. Daarna schakelt de afzuigkap 
automatisch terug naar stand 3.
 
 
7. Luchtafzuiging achteraf
De luchtafzuiging achteraf verwijdert na 
afloop van het koken alle wasem en luchtjes 
die nog in de keuken aanwezig zijn. De 
stand is gedurende 5-15 minuten in te 
stellen.
 
 
8.  Indicatie bij verzadiging vetfilter en 

actief koolstoffilter
Wanneer de afzuigkap een aantal uur heeft 
gewerkt, geeft een indicatielampje automa-
tisch aan dat het vetfilter gereinigd of het 
koolstoffilter vervangen moet worden. Het 
voorgeprogrammeerde aantal verbruiksuren 
is naar eigen inzicht te wijzigen.
• Gemak
• Hygiëne
 

9. Akoestisch pakket
De afzuigkappen zijn in het ventilatiege-
deelte en voor een deel ook binnenin 
 voorzien van geluiddempende matten. Dit 
akoestisch pakket zorgt in combinatie met 
de nieuwste motortechniek ondanks het 
hoge vermogen voor een nog lager 
geluidsniveau.
• Fluisterstil
 
 
10. Externe motor
Een aantal afzuigkappen is leverbaar met 
een externe motor. Door het gebruik van 
een externe motor kan het geluidsniveau in 
de keuken, afhankelijk van de inbouwom-
standigheden, worden verminderd. De 
externe motor wordt aan of in de buiten-
muur, op het dak of in een aangrenzend 
vertrek gemonteerd. Afzuigkappen met een 
externe motor hebben een bijzonder hoge 
 afzuigcapaciteit.
• Laag geluidsniveau
• Hoge afzuigcapaciteit
 
 
11. Meer bewegingsvrijheid
De schouwromp van de DA 489 en de  
DA 289 is schuin gepositioneerd. Hierdoor 
ontstaat meer bewegingsvrijheid boven de 
kookplaat. Ergonomie en een elegante vorm 
zijn hier perfect met elkaar in harmonie.
• Ergonomie en design
 
 

12. Vario-systeem
De DA 420 V en de DA 424 V 

zijn elektronisch in hoogte verstelbaar. Na 
een druk op de knop is de kap tot 30 cm 
naar boven of naar beneden te verplaatsen.
• Altijd de juiste afstand tot de kookplaat
• Bewegingsvrijheid

* Productkenmerken afhankelijk van het model.
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* Productkenmerken afhankelijk van het model.

Miele-designafzuigkappen 
Uiterlijke en innerlijke kenmerken*
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13. Meerzone randafzuiging
Bij de afzuigkappen van Miele 

met meerzone randafzuiging worden de 
aanwezige vetfilters afgedekt door glazen of 
roestvrijstalen panelen, waardoor ze er 
stijlvol en optisch grensverleggend uitzien. 
Bovendien wordt warme en vochtige lucht 
beter afgevoerd doordat de lucht niet alleen 
aan de randen wordt afgezogen, maar ook 
in het midden. Verder zorgen de afzuigkap-
pen met randafzuiging van Miele voor maar 
liefst 30% meer vetafscheiding en zijn ze 
zeer geluidsvriendelijk. De panelen zijn 
eenvoudig te verwijderen en kunnen, 
vanwege het kleine formaat, gemakkelijk in 
de afwasautomaat geplaatst en gereinigd 
worden.
• Design
• Makkelijk te reinigen 
 
 
14. Terugslagklep
De terugslagklep voorkomt dat koude lucht 
van buitenaf de keuken binnendringt.
• Behoud van kamertemperatuur
 
 
15. Veiligheidsuitschakeling
Na een voorgeprogrammeerde gebruiks-
duur van 10 uur schakelt de afzuigkap 
automatisch uit. Dat is wel zo veilig wanneer 
de  afzuigschouw onverhoopt niet handmatig 
wordt uitgeschakeld.
• Veiligheid 
 
 
16. CleanCover-afzuigunit
De afzuigunit bevindt zich achter het vetfilter 
en dekt kabels, de motor en scherpe randen 
af. De unit zorgt ervoor dat u zich niet kunt 
verwonden en voorkomt contact met 
elektrische onderdelen. De gladde poeder-
coating geeft de afzuigkappen een 
hoogwaardige uitstraling en zorgt voor een 
gemakkelijke reiniging.
• Makkelijk te reinigen
• Veiligheid 

 
 

17. Op maat gemaakt
Mocht de lengte van de afvoerschacht van 
uw Miele-eilandschouwafzuigkap niet 
toereikend zijn om de ideale hoogte tussen 
de kookplaat en de afzuigschouw te 
realiseren, dan kan dit op de gewenste maat 
gemaakt worden. De lengte van de 
Miele- wandschouwen zijn in hoogte 
variabel. 
• Altijd de ideale hoogte 
 
 
18. Lange levensduur
Miele-afzuigkappen zijn getest voor een 
gemiddelde levensduur van 20 jaar bij een 
gemiddeld huishoudelijk gebruik van 10 uur 
per week.
• Kwaliteit
• Duurzaamheid
 
 

19. Con@ctivity
Na inschakeling van de 
Miele-kookplaat, wordt iets 
vertraagd de verlichting van de 
Miele-afzuigkap ingeschakeld. 
Korte tijd  later wordt de 

afzuigkap ingeschakeld op een stand die 
afhankelijk is van het aantal gebruikte 
kookzones, van de ingestelde vermogens-
standen en van de kooktijd. Na de bereiding 
volgt met Con@ctivity een  automatische 
nalooptijd. Daarna worden de afzuigkap en 
de verlichting uitgeschakeld. 
• Automatisch de juiste afzuiging
•  Geen afleiding tijdens het bereiden van 

gerechten
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DA 5000 D DA  5330 D DA 7000 D DA 424 Vario–systeem DA 420 Vario–systeem DA 6290 D UL DA 6290 D
DESIGN
Combinatie van glas met roestvrij staal, mat geborsteld ● – – – – – –
Ommanteling van roestvrij staal, mat geborsteld – ● – ● ● ● ●
Combinatie van diepzwart glas met hoogglans briljantwit en RVS – – ● – – – –
Glazen led-lichtrand met 196.000 verschillende kleuren – – – – – ● ●
BEDIENING
Elektronische besturing ● ● ● ● ● ● ●
Aantal vermogensstanden (incl. Intensiefstand) 4 4 4 4 4 4 4
Luchtafzuiging achteraf instelbaar 5 of 15 min. ● ● ● ● ● ● ●
TouchControl-bediening ● – ● – – – –
Tiptoetsbediening – ● – ● ● ● ●
Schuifregelaar – – – – – – –
Indicatie voor verzadiging vetfilter/koolstoffilter ●/– ●/– ●/● ●/– ●/● ●/– ●/–
Automatisch in hoogte verstelbaar – – – ● ● – –
Automatische uitschakeling intensiefstand (10 min.)
programmeerbaar

● ● ● ● ● ● ●

VEILIGHEIDSSYSTEMEN
Automatische uitschakeling na gebruiksduur van 10 uur ● ● ● ● ● ● ●
UITVOERING  
Meervoudige randafzuiging – – – – – – –
Luchtafvoersysteem ● ● – ● ● – ●
Uitsluitend geschikt voor circulatie – – ● – – ● –
Circulatiesysteem met extra toebehoren mogelijk – – – – ● – –
Aantal motoren 2 2 2 1 1 1 1
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem ● ● ● ● ● ● ●
Automatisch uitvouwbare zijpanelen ● – – – – – –
Terugslagklep ● ● – ● ● ● ●
Akoestisch pakket ● ● ● ● ● ● ●
Kookplaatverlichting d.m.v. TL-lampen/halogeenlamp/dimbare 
halogeenlampen

 –/–/●  –/–/●  –/–/●  –/–/●  –/–/●  –/–/●  –/–/●

Gemakkelijk uitneembare afwasautomaatbestendige ● ● ● ● ● ● ●
roestvrijstalen vetfilter(s)
Con@ctivity voorbereid ● ● ● ● ● ● ●
AFZUIGCAPACITEIT
Diameter afvoer aan bovenzijde Ø 20 cm 2 x Ø 15 cm – Ø 15 cm Ø 15 cm – Ø 15 cm
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem max. 1) 850 m³/h – 61 dB (A) re 1 pW  950 m³/h –  63 dB (A) re 1 pW –  480 m³/h –  59 dB (A) re 1 pW 480 m³/h – 59 dB (A) re 1 pW – 480 m³/h – 59 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem Intensiefstand 1) 1300 m³/h – 71 dB (A) re 1 pW 1350 m³/h –  71 dB (A) re 1 pW – 700 m³/h –  67 dB (A) re 1 pW 700 m³/h – 67 dB (A) re 1 pW – 700 m³/h – 67 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem max. 1) – – 500 m³/h – 67 dB (A) re 1 pW – 400 m³/h – 65 dB (A) re 1 pW 400 m³/h – 65 dB (A) re 1 pW –
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem Intensiefstand 1) – – 600 m³/h – 70 dB (A) re 1 pW – 500 m³/h – 71 dB (A) re 1 pW 500 m³/h – 71 dB (A) re 1 pW –
AFMETINGEN
Boven kookeiland ● ● ● ● ● ● ●
Hoogte bij luchtafvoersysteem 93,0 cm 90,0 cm – 70,0–100,0 cm 73,0–99,0 cm 88,0 cm 88,0 cm
Hoogte bij circulatiesysteem – – 16,0 cm – 75,0–101,0 cm  –  –
Breedte 110,0 cm 150,0 cm 100,0 cm 120,0 cm 90,0 cm 90,0 cm 90,0 cm
Diepte 12,0–31,0 cm 70,0 cm 70,0 cm 70,0 cm 60,0 cm 52,0 cm 52,0 cm
EXTRA TOEBEHOREN
(TEGEN MEERPRIJS TE BESTELLEN)**
Decorpanelen – DDI 5330 – – – – –
Ombouwset voor circulatiesysteem – – – – DUI 31 – –
Actief koolstoffilter – – 1 x DKF 17-1 – DKF 12-1 DKF 12-1 –
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde 628 W 520 W 180 W 455 W 455 W 280 W 280 W
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS
Roestvrijstalen uitvoering € 4.599,00 € 3.899,00 – € 3.899,00 € 3.599,00 – –
Roestvrijstalen uitvoering met led-lichtrand – – – – – € 3.549,00 € 3.399,00 
Diepzwart met hoogglans briljantwit en RVS – – € 3.799,00 – – – –
Roestvrijstalen uitvoering Extern 2) – – – € 3.849,00 € 3.549,00 – –

Eilandschouwafzuigkappen* 

* Voor speciale uitvoeringen van schouwafzuigkappen, zie pagina 177.
** Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl
¹) Volgens EN-norm 61591
2) Uitvoering voor externe motoren AWG 102, ABLG 202.
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DA 5000 D DA  5330 D DA 7000 D DA 424 Vario–systeem DA 420 Vario–systeem DA 6290 D UL DA 6290 D
DESIGN
Combinatie van glas met roestvrij staal, mat geborsteld ● – – – – – –
Ommanteling van roestvrij staal, mat geborsteld – ● – ● ● ● ●
Combinatie van diepzwart glas met hoogglans briljantwit en RVS – – ● – – – –
Glazen led-lichtrand met 196.000 verschillende kleuren – – – – – ● ●
BEDIENING
Elektronische besturing ● ● ● ● ● ● ●
Aantal vermogensstanden (incl. Intensiefstand) 4 4 4 4 4 4 4
Luchtafzuiging achteraf instelbaar 5 of 15 min. ● ● ● ● ● ● ●
TouchControl-bediening ● – ● – – – –
Tiptoetsbediening – ● – ● ● ● ●
Schuifregelaar – – – – – – –
Indicatie voor verzadiging vetfilter/koolstoffilter ●/– ●/– ●/● ●/– ●/● ●/– ●/–
Automatisch in hoogte verstelbaar – – – ● ● – –
Automatische uitschakeling intensiefstand (10 min.)
programmeerbaar

● ● ● ● ● ● ●

VEILIGHEIDSSYSTEMEN
Automatische uitschakeling na gebruiksduur van 10 uur ● ● ● ● ● ● ●
UITVOERING  
Meervoudige randafzuiging – – – – – – –
Luchtafvoersysteem ● ● – ● ● – ●
Uitsluitend geschikt voor circulatie – – ● – – ● –
Circulatiesysteem met extra toebehoren mogelijk – – – – ● – –
Aantal motoren 2 2 2 1 1 1 1
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem ● ● ● ● ● ● ●
Automatisch uitvouwbare zijpanelen ● – – – – – –
Terugslagklep ● ● – ● ● ● ●
Akoestisch pakket ● ● ● ● ● ● ●
Kookplaatverlichting d.m.v. TL-lampen/halogeenlamp/dimbare 
halogeenlampen

 –/–/●  –/–/●  –/–/●  –/–/●  –/–/●  –/–/●  –/–/●

Gemakkelijk uitneembare afwasautomaatbestendige ● ● ● ● ● ● ●
roestvrijstalen vetfilter(s)
Con@ctivity voorbereid ● ● ● ● ● ● ●
AFZUIGCAPACITEIT
Diameter afvoer aan bovenzijde Ø 20 cm 2 x Ø 15 cm – Ø 15 cm Ø 15 cm – Ø 15 cm
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem max. 1) 850 m³/h – 61 dB (A) re 1 pW  950 m³/h –  63 dB (A) re 1 pW –  480 m³/h –  59 dB (A) re 1 pW 480 m³/h – 59 dB (A) re 1 pW – 480 m³/h – 59 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem Intensiefstand 1) 1300 m³/h – 71 dB (A) re 1 pW 1350 m³/h –  71 dB (A) re 1 pW – 700 m³/h –  67 dB (A) re 1 pW 700 m³/h – 67 dB (A) re 1 pW – 700 m³/h – 67 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem max. 1) – – 500 m³/h – 67 dB (A) re 1 pW – 400 m³/h – 65 dB (A) re 1 pW 400 m³/h – 65 dB (A) re 1 pW –
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem Intensiefstand 1) – – 600 m³/h – 70 dB (A) re 1 pW – 500 m³/h – 71 dB (A) re 1 pW 500 m³/h – 71 dB (A) re 1 pW –
AFMETINGEN
Boven kookeiland ● ● ● ● ● ● ●
Hoogte bij luchtafvoersysteem 93,0 cm 90,0 cm – 70,0–100,0 cm 73,0–99,0 cm 88,0 cm 88,0 cm
Hoogte bij circulatiesysteem – – 16,0 cm – 75,0–101,0 cm  –  –
Breedte 110,0 cm 150,0 cm 100,0 cm 120,0 cm 90,0 cm 90,0 cm 90,0 cm
Diepte 12,0–31,0 cm 70,0 cm 70,0 cm 70,0 cm 60,0 cm 52,0 cm 52,0 cm
EXTRA TOEBEHOREN
(TEGEN MEERPRIJS TE BESTELLEN)**
Decorpanelen – DDI 5330 – – – – –
Ombouwset voor circulatiesysteem – – – – DUI 31 – –
Actief koolstoffilter – – 1 x DKF 17-1 – DKF 12-1 DKF 12-1 –
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde 628 W 520 W 180 W 455 W 455 W 280 W 280 W
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS
Roestvrijstalen uitvoering € 4.599,00 € 3.899,00 – € 3.899,00 € 3.599,00 – –
Roestvrijstalen uitvoering met led-lichtrand – – – – – € 3.549,00 € 3.399,00 
Diepzwart met hoogglans briljantwit en RVS – – € 3.799,00 – – – –
Roestvrijstalen uitvoering Extern 2) – – – € 3.849,00 € 3.549,00 – –
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Eilandschouwafzuigkappen*

DA 5100 D UL DA 5100 D DA 6520 D DA 6590 D DA 6590 D UL
DESIGN
Combinatie van glas met roestvrij staal, mat geborsteld ● ● – – –
Ommanteling van roestvrij staal, mat geborsteld – – ● ● ●
Uitwisselbare zij- en middenpanelen (DDM en DDA)
(VarioTec-systeem)

– – – – –

BEDIENING
Elektronische besturing ● ● ● ● ●
Aantal vermogensstanden (incl. Intensiefstand) 4 4 4 4 4
Luchtafzuiging achteraf instelbaar 5 of 15 min. ● ● ● ● ●
TouchControl-bediening – – – – –
Tiptoetsbediening ● ● ● ● ●
Schuifregelaar – – – – –
Indicatie voor verzadiging vetfilter/koolstoffilter ●/● ●/– ●/– ●/– ●/●
Automatisch in hoogte verstelbaar – – – – –
Automatische uitschakeling intensiefstand (10 min.)
programmeerbaar

● ● ● ● ●

VEILIGHEIDSSYSTEMEN
Automatische uitschakeling na gebruiksduur van 10 uur ● ● ● ● ●
UITVOERING  
Meerzone randafzuiging – – ● ● ●
Luchtafvoersysteem – ● ● ● –
Uitsluitend geschikt voor circulatie ● – – – ●
Circulatiesysteem met extra toebehoren mogelijk – – – – –
Aantal motoren 1 1 1 1 1
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem ● ● ● ● ●
Automatisch uitvouwbare zijpanelen – – – – –
Terugslagklep ● ● ● ● ●
Akoestisch pakket ● ● ● ● ●
Kookplaatverlichting d.m.v. TL-lampen/halogeenlamp/dimbare 
halogeenlampen

 –/–/●  –/–/●  –/–/●  –/–/●  –/–/●

Gemakkelijk uitneembare afwasautomaatbestendige ● ● ● ● ●
roestvrijstalen vetfilter(s)
Con@ctivity voorbereid ● ● ● ● ●
AFZUIGCAPACITEIT
Diameter afvoer aan bovenzijde – Ø 15 cm Ø 15 cm Ø 15 cm Ø 15 cm
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem max. 1) – 450 m³/h – 61 dB (A) re 1 pW 460 m³/h –  ** dB (A) re 1 pW 460 m³/h –  ** dB (A) re 1 pW –
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem Intensiefstand 1) – 620 m³/h – 69 dB (A) re 1 pW 670 m³/h –  ** dB (A) re 1 pW 670 m³/h –  ** dB (A) re 1 pW –
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem max. 1) 360 m³/h – 66 dB (A) re 1 pW – – – 380 m³/h –  ** dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem Intensiefstand 1) 470 m³/h – 72 dB (A) re 1 pW – – – 480 m³/h –  ** dB (A) re 1 pW
AFMETINGEN
Boven kookeiland ● ● ● ● ●
Hoogte bij luchtafvoersysteem – 90,0 cm 90,0 cm 90,0 cm –
Hoogte bij circulatiesysteem 90,0 cm – – – 90,0 cm
Breedte 100,0 cm 100,0 cm 120,0 cm 90,0 cm 90,0 cm
Diepte 70,0 cm 70,0 cm 70,0 cm 60,0 cm 60,0 cm
EXTRA TOEBEHOREN (TEGEN MEERPRIJS TE BESTELLEN)***
Ombouwset voor circulatiesysteem – – – – –
Actief koolstoffilter – – – – DKF 12-1
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde 280 W 580 W 280 W 280 W 310 W
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS
Roestvrijstalen uitvoering € 3.049,00 € 2.899,00 – – –
Roestvrijstalen uitvoering incl. glazen of roestvrijstalen panelen – – € 3.398,00 € 2.998,00 € 3.148,00 
Roestvrijstalen uitvoering Extern 2) – € 2.849,00 – € 2.948,00 –

NIEUW

* Voor speciale uitvoeringen van schouwafzuigkappen, zie pagina 177.
** Op aanvraag.
*** Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl
¹) Volgens EN-norm 61591.
2) Uitvoering voor externe motoren AWG 102, ABLG 202. DA 6590 D Extern is incl. glazen of roestvrijstalen panelen.
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DA 5100 D UL DA 5100 D DA 6520 D DA 6590 D DA 6590 D UL
DESIGN
Combinatie van glas met roestvrij staal, mat geborsteld ● ● – – –
Ommanteling van roestvrij staal, mat geborsteld – – ● ● ●
Uitwisselbare zij- en middenpanelen (DDM en DDA)
(VarioTec-systeem)

– – – – –

BEDIENING
Elektronische besturing ● ● ● ● ●
Aantal vermogensstanden (incl. Intensiefstand) 4 4 4 4 4
Luchtafzuiging achteraf instelbaar 5 of 15 min. ● ● ● ● ●
TouchControl-bediening – – – – –
Tiptoetsbediening ● ● ● ● ●
Schuifregelaar – – – – –
Indicatie voor verzadiging vetfilter/koolstoffilter ●/● ●/– ●/– ●/– ●/●
Automatisch in hoogte verstelbaar – – – – –
Automatische uitschakeling intensiefstand (10 min.)
programmeerbaar

● ● ● ● ●

VEILIGHEIDSSYSTEMEN
Automatische uitschakeling na gebruiksduur van 10 uur ● ● ● ● ●
UITVOERING  
Meerzone randafzuiging – – ● ● ●
Luchtafvoersysteem – ● ● ● –
Uitsluitend geschikt voor circulatie ● – – – ●
Circulatiesysteem met extra toebehoren mogelijk – – – – –
Aantal motoren 1 1 1 1 1
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem ● ● ● ● ●
Automatisch uitvouwbare zijpanelen – – – – –
Terugslagklep ● ● ● ● ●
Akoestisch pakket ● ● ● ● ●
Kookplaatverlichting d.m.v. TL-lampen/halogeenlamp/dimbare 
halogeenlampen

 –/–/●  –/–/●  –/–/●  –/–/●  –/–/●

Gemakkelijk uitneembare afwasautomaatbestendige ● ● ● ● ●
roestvrijstalen vetfilter(s)
Con@ctivity voorbereid ● ● ● ● ●
AFZUIGCAPACITEIT
Diameter afvoer aan bovenzijde – Ø 15 cm Ø 15 cm Ø 15 cm Ø 15 cm
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem max. 1) – 450 m³/h – 61 dB (A) re 1 pW 460 m³/h –  ** dB (A) re 1 pW 460 m³/h –  ** dB (A) re 1 pW –
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem Intensiefstand 1) – 620 m³/h – 69 dB (A) re 1 pW 670 m³/h –  ** dB (A) re 1 pW 670 m³/h –  ** dB (A) re 1 pW –
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem max. 1) 360 m³/h – 66 dB (A) re 1 pW – – – 380 m³/h –  ** dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem Intensiefstand 1) 470 m³/h – 72 dB (A) re 1 pW – – – 480 m³/h –  ** dB (A) re 1 pW
AFMETINGEN
Boven kookeiland ● ● ● ● ●
Hoogte bij luchtafvoersysteem – 90,0 cm 90,0 cm 90,0 cm –
Hoogte bij circulatiesysteem 90,0 cm – – – 90,0 cm
Breedte 100,0 cm 100,0 cm 120,0 cm 90,0 cm 90,0 cm
Diepte 70,0 cm 70,0 cm 70,0 cm 60,0 cm 60,0 cm
EXTRA TOEBEHOREN (TEGEN MEERPRIJS TE BESTELLEN)***
Ombouwset voor circulatiesysteem – – – – –
Actief koolstoffilter – – – – DKF 12-1
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde 280 W 580 W 280 W 280 W 310 W
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS
Roestvrijstalen uitvoering € 3.049,00 € 2.899,00 – – –
Roestvrijstalen uitvoering incl. glazen of roestvrijstalen panelen – – € 3.398,00 € 2.998,00 € 3.148,00 
Roestvrijstalen uitvoering Extern 2) – € 2.849,00 – € 2.948,00 –

NIEUW NIEUW
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Wandschouwafzuigkappen* 

DA 6000 W 3) DA 5330 W DA 7090 W DA 5320 W DA 489 DA 289 DA 5190 W
DESIGN
Combinatie van glas met roestvrij staal, mat geborsteld ● – ● – ● ● ●
Ommanteling van roestvrij staal, mat geborsteld – ● – ● – – –
Combinatie van diepzwart glas met hoogglans briljantwit en RVS – – ● – – – –
Glazen led-lichtrand met 196.000 verschillende kleuren – – – – – – –
Uitwisselbare zij- en middenpanelen (DDM en DDA) – – – – – –
BEDIENING
Elektronische besturing ● ● ● ● ● ● ●
Mechanische besturing – – – – – – –
Aantal vermogensstanden (incl. Intensiefstand) 4 4 4 4 4 4 4
Luchtafzuiging achteraf instelbaar 5 of 15 min. ● ● ● ● ● ● ●
TouchControl-bediening ● – ● – – – –
Tiptoetsbediening – ● – ● ● ● ●
Schuifregelaar – – – – – – –
Indicatie voor verzadiging vetfilter/koolstoffilter ●/– ●/● ●/● ●/– ●/– ●/● ●/●
Automatische uitschakeling intensiefstand (10 min.)
programmeerbaar

● ● ● ● ● ● ●

VEILIGHEIDSSYSTEMEN
Automatische uitschakeling na gebruiksduur van 10 uur ● ● ● ● ● ● ●
UITVOERING
Luchtafvoersysteem ● ● – ● ● ● ●
Circulatiesysteem met extra toebehoren mogelijk – ● ● (uitsluitend circulatie) – ● – ●
Aantal motoren 1 2 1 1 1 1 1
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem ● ● ● ● ● ● ●
Bij inschakeling automatisch uitvouwbare panelen ● – – – – –  –
Terugslagklep ● ● – ● ● ● ●
Akoestisch pakket ● ● ● ● ● ● ●
Kookplaatverlichting d.m.v. TL-lampen/halogeenlampen/dimbare 
halogeenlampen

 –/–/●  –/–/●  –/–/●  –/–/●  –/–/●  –/–/●  –/–/●

Gemakkelijk uitneembare afwasautomaatbestendige
roestvrijstalen vetfilters

● ● ● ● ● ● ●

Con@ctivity voorbereid ● ● ● ● ● ● ●
AFZUIGCAPACITEIT
Diameter afvoer aan bovenzijde Ø 15 cm 2 x Ø 15 cm – Ø 20 cm Ø 15 cm Ø 15 cm Ø 15 cm
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem max. 1) 650 m³/h – 62 dB (A) re 1 pW 800 m³/h – 56 dB (A) re 1 pW – 850 m³/h – 61 dB (A) re 1 pW 400 m³/h – 52 dB (A) re 1 pW 400 m³/h –  52 dB (A) re 1 pW 400 m³/h – 55 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem Intensiefstand 1) 850 m³/h – 68 dB (A) re 1 pW 1300 m³/h – 67 dB (A) re 1 pW – 1300 m³/h – 71 dB (A) re 1 pW 640 m³/h – 64 dB (A) re 1 pW 640 m³/h –  63 dB (A) re 1 pW 600 m³/h – 66 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem max. 1) – 660 m³/h – 68 dB (A) re 1 pW 360 m³/h – 69 dB (A) re 1 pW – 330 m³/h – 65 dB (A) re 1 pW – 330 m³/h – 65 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem Intensiefstand 1) – 980 m³/h – 75 dB (A) re 1 pW 550 m³/h – 78 dB (A) re 1 pW – 490 m³/h – 72 dB (A) re 1 pW – 490 m³/h – 72 dB (A) re 1 pW
AFMETINGEN
Montage aan de muur – ● ● ● ● ● ●
Volledig integreerbaar in de wand ● – – – – – –
Hoogte bij luchtafvoersysteem 58,8 cm 74,0–106,0 cm – 74,0–117,0 cm 104,0–144,0 cm 96,0–132,0 cm 71,0–102,5 cm
Hoogte bij circulatiesysteem – 86,0–117,0 cm 16,0 cm – 117,5–154,5 – 84,0–116,0 cm
Breedte 90,0 cm 150,0 cm 89,8 cm 120,0 cm 90,0 cm 89,5 cm 90,0 cm
Diepte 41,0 cm 52,0 cm 52,0 cm 52,0 cm 49,0 cm 56,4 cm 52,0 cm
EXTRA TOEBEHOREN
(TEGEN MEERPRIJS TE BESTELLEN)**
Ombouwset voor circulatiesysteem – DUW 20 – – DUW 20 – DUW 20
Actief koolstoffilter – DKF 12-1 1 x DKF 16-1 – DKF 12-1 – DKF 12-1
Decorpanelen – DDW 53X0 – DDW 53X0 – – –
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde 504 W 520 W 180 W 520 W 280 W 240 W 280 W
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS
Roestvrijstalen uitvoering – € 3.099,00 – € 2.599,00 € 2.299,00 € 1.999,00 € 2.099,00 
Roestvrij staal met glas (zilvermetallic) € 6.899,00 – – – – – –
Inbouwraam DER 6000 3) € 259,00 – – – – – –
Diepzwart met hoogglans briljantwit en RVS – – € 2.799,00 – – – –
Roestvrijstalen uitvoering Extern 2)  – – – – € 2.249,00 € 1.949,00 € 2.049,00 

* Voor speciale uitvoeringen van schouwafzuigkappen, zie pagina 177.
** Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl
1) Volgens EN-norm 61591.  
2) Uitvoering voor externe motoren AWG 102, ABLG 202.
3) DA 6000 W dient altijd besteld te worden in combinatie met inbouwraam DER 6000. Niet te gebruiken in combinatie met gaskookplaten.
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DA 6000 W 3) DA 5330 W DA 7090 W DA 5320 W DA 489 DA 289 DA 5190 W
DESIGN
Combinatie van glas met roestvrij staal, mat geborsteld ● – ● – ● ● ●
Ommanteling van roestvrij staal, mat geborsteld – ● – ● – – –
Combinatie van diepzwart glas met hoogglans briljantwit en RVS – – ● – – – –
Glazen led-lichtrand met 196.000 verschillende kleuren – – – – – – –
Uitwisselbare zij- en middenpanelen (DDM en DDA) – – – – – –
BEDIENING
Elektronische besturing ● ● ● ● ● ● ●
Mechanische besturing – – – – – – –
Aantal vermogensstanden (incl. Intensiefstand) 4 4 4 4 4 4 4
Luchtafzuiging achteraf instelbaar 5 of 15 min. ● ● ● ● ● ● ●
TouchControl-bediening ● – ● – – – –
Tiptoetsbediening – ● – ● ● ● ●
Schuifregelaar – – – – – – –
Indicatie voor verzadiging vetfilter/koolstoffilter ●/– ●/● ●/● ●/– ●/– ●/● ●/●
Automatische uitschakeling intensiefstand (10 min.)
programmeerbaar

● ● ● ● ● ● ●

VEILIGHEIDSSYSTEMEN
Automatische uitschakeling na gebruiksduur van 10 uur ● ● ● ● ● ● ●
UITVOERING
Luchtafvoersysteem ● ● – ● ● ● ●
Circulatiesysteem met extra toebehoren mogelijk – ● ● (uitsluitend circulatie) – ● – ●
Aantal motoren 1 2 1 1 1 1 1
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem ● ● ● ● ● ● ●
Bij inschakeling automatisch uitvouwbare panelen ● – – – – –  –
Terugslagklep ● ● – ● ● ● ●
Akoestisch pakket ● ● ● ● ● ● ●
Kookplaatverlichting d.m.v. TL-lampen/halogeenlampen/dimbare 
halogeenlampen

 –/–/●  –/–/●  –/–/●  –/–/●  –/–/●  –/–/●  –/–/●

Gemakkelijk uitneembare afwasautomaatbestendige
roestvrijstalen vetfilters

● ● ● ● ● ● ●

Con@ctivity voorbereid ● ● ● ● ● ● ●
AFZUIGCAPACITEIT
Diameter afvoer aan bovenzijde Ø 15 cm 2 x Ø 15 cm – Ø 20 cm Ø 15 cm Ø 15 cm Ø 15 cm
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem max. 1) 650 m³/h – 62 dB (A) re 1 pW 800 m³/h – 56 dB (A) re 1 pW – 850 m³/h – 61 dB (A) re 1 pW 400 m³/h – 52 dB (A) re 1 pW 400 m³/h –  52 dB (A) re 1 pW 400 m³/h – 55 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem Intensiefstand 1) 850 m³/h – 68 dB (A) re 1 pW 1300 m³/h – 67 dB (A) re 1 pW – 1300 m³/h – 71 dB (A) re 1 pW 640 m³/h – 64 dB (A) re 1 pW 640 m³/h –  63 dB (A) re 1 pW 600 m³/h – 66 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem max. 1) – 660 m³/h – 68 dB (A) re 1 pW 360 m³/h – 69 dB (A) re 1 pW – 330 m³/h – 65 dB (A) re 1 pW – 330 m³/h – 65 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem Intensiefstand 1) – 980 m³/h – 75 dB (A) re 1 pW 550 m³/h – 78 dB (A) re 1 pW – 490 m³/h – 72 dB (A) re 1 pW – 490 m³/h – 72 dB (A) re 1 pW
AFMETINGEN
Montage aan de muur – ● ● ● ● ● ●
Volledig integreerbaar in de wand ● – – – – – –
Hoogte bij luchtafvoersysteem 58,8 cm 74,0–106,0 cm – 74,0–117,0 cm 104,0–144,0 cm 96,0–132,0 cm 71,0–102,5 cm
Hoogte bij circulatiesysteem – 86,0–117,0 cm 16,0 cm – 117,5–154,5 – 84,0–116,0 cm
Breedte 90,0 cm 150,0 cm 89,8 cm 120,0 cm 90,0 cm 89,5 cm 90,0 cm
Diepte 41,0 cm 52,0 cm 52,0 cm 52,0 cm 49,0 cm 56,4 cm 52,0 cm
EXTRA TOEBEHOREN
(TEGEN MEERPRIJS TE BESTELLEN)**
Ombouwset voor circulatiesysteem – DUW 20 – – DUW 20 – DUW 20
Actief koolstoffilter – DKF 12-1 1 x DKF 16-1 – DKF 12-1 – DKF 12-1
Decorpanelen – DDW 53X0 – DDW 53X0 – – –
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde 504 W 520 W 180 W 520 W 280 W 240 W 280 W
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS
Roestvrijstalen uitvoering – € 3.099,00 – € 2.599,00 € 2.299,00 € 1.999,00 € 2.099,00 
Roestvrij staal met glas (zilvermetallic) € 6.899,00 – – – – – –
Inbouwraam DER 6000 3) € 259,00 – – – – – –
Diepzwart met hoogglans briljantwit en RVS – – € 2.799,00 – – – –
Roestvrijstalen uitvoering Extern 2)  – – – – € 2.249,00 € 1.949,00 € 2.049,00 
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DA 249 DA 6290 W DA 6520 W DA 422 DA 6590 W DA 429 DA 428
DESIGN
Combinatie van glas met roestvrij staal, mat geborsteld ● – – – – – –
Ommanteling van roestvrij staal, mat geborsteld – ● ● ● ● ● ●
Glazen led-lichtrand met 196.000 verschillende kleuren – ● – – – – –
Uitwisselbare zij- en middenpanelen (DDM en DDA) – – – – – – –
BEDIENING
Elektronische besturing ● ● ● ● ● ● ●
Mechanische besturing – – – – – – –
Aantal vermogensstanden (incl. Intensiefstand) 4 4 4 4 4 4 4
Luchtafzuiging achteraf instelbaar 5 of 15 min. ● ● ● ● ● ● ●
TouchControl-bediening – – – – – – –
Tiptoetsbediening ● ● ● ● ● ● ●
Schuifregelaar – – – – – – –
Indicatie voor verzadiging vetfilter/koolstoffilter ●/● ●/● ●/– ●/– ●/● ●/● ●/●
Automatische uitschakeling intensiefstand (10 min.)
programmeerbaar

● ● ● ● ● ● ●

VEILIGHEIDSSYSTEMEN
Automatische uitschakeling na gebruiksduur van 10 uur ● ● ● ● ● ● ●
UITVOERING
Meerzone randafzuiging – – ● – ● – –
Luchtafvoersysteem ● ● ● ● ● ● ●
Circulatiesysteem met extra toebehoren mogelijk ● ● – – ● ● ●
Aantal motoren 1 1 1 1 1 1 1
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem ● ● ● ● ● ● ●
Bij inschakeling automatisch uitvouwbare panelen – – – – – – –
Terugslagklep ● ● ● ● ● ● ●
Akoestisch pakket ● ● ● ● ● ● ●
Kookplaatverlichting d.m.v. TL-lampen/halogeenlampen/dimbare 
halogeenlampen

 –/–/●  –/–/●  –/–/●  –/–/●  –/–/●  –/–/●  –/–/●

Gemakkelijk uitneembare afwasautomaatbestendige
roestvrijstalen vetfilters

● ● ● ● ● ● ●

Con@ctivity voorbereid ● ● ● ● ● ● ●
AFZUIGCAPACITEIT
Diameter afvoer aan bovenzijde Ø 15 cm Ø 15 cm Ø 15 cm Ø 15 cm Ø 15 cm Ø 15 cm Ø 15 cm
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem max. 1) 400 m³/h –  55 dB (A) re 1 pW 400 m³/h – 55 dB (A) re 1 pW 390 m³/h –  ** dB (A) re 1 pW 400 m³/h –  53 dB (A) re 1 pW 390 m³/h –  ** dB (A) re 1 pW 400 m³/h –  53 dB (A) re 1 pW 400 m³/h –  53 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem Intensiefstand 1) 640 m³/h –  66 dB (A) re 1 pW 640 m³/h – 66 dB (A) re 1 pW 620 m³/h –  ** dB (A) re 1 pW 640 m³/h –  65 dB (A) re 1 pW 620 m³/h –  ** dB (A) re 1 pW 640 m³/h –  65 dB (A) re 1 pW 640 m³/h –  65 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem max. 1) 330 m³/h –  65 dB (A) re 1 pW 330 m³/h – 65 dB (A) re 1 pW – – 320 m³/h –  ** dB (A) re 1 pW 330 m³/h –  65 dB (A) re 1 pW 330 m³/h –  65 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem Intensiefstand 1) 490 m³/h –  72 dB (A) re 1 pW 490 m³/h – 72 dB (A) re 1 pW – – 470 m³/h –  ** dB (A) re 1 pW 490 m³/h –  72 dB (A) re 1 pW 490 m³/h –  72 dB (A) re 1 pW
AFMETINGEN
Montage aan de muur ● ● ● ● ● ● ●
Hoogte bij luchtafvoersysteem 71,6–96,6 cm 68,5–99,5 cm 69,5–100,5 cm 69,5–100,5 cm 69,5–100,5 cm 69,5–100,5 cm 69,5–100,5 cm
Hoogte bij circulatiesysteem 83,6–106,6 cm 80,0–111,0 cm – – 81,0–112,0 cm 81,0–112,0 cm 81,0–112,0 cm
Breedte 90,0 cm 90,0 cm 120,0 cm 120,0 cm 90,0 cm 90,0 cm 75,0 cm
Diepte 50,0 cm 52,0 cm 50,0 cm 50,0 cm 50,0 cm 50,0 cm 50,0 cm
EXTRA TOEBEHOREN (TEGEN MEERPRIJS TE BESTELLEN)***
Ombouwset voor circulatiesysteem DUW 10 DUW 20 – – DUW 20 DUW 20 DUW 20
Actief koolstoffilter DKF 9-1 DKF 12-1 – – DKF 12-1 DKF 12-1 DKF 12-1
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde 260 W 280 W 310 W 260 W 260 W 260 W 240 W
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS
Roestvrijstalen uitvoering € 1.599,00 – – € 1.799,00 – € 1.599,00 € 1.499,00 
Roestvrijstalen uitvoering incl. glazen of roestvrijstalen  panelen – – € 2.448,00 – € 2.148,00 – –
Titanium Finish € 1.699,00 – – – – € 1.699,00 –
Roestvrijstalen uitvoering met led-lichtrand – € 2.199,00 – – – – –
Uitvoering in RAL-kleur € 1.799,00 – – – – – –
Uitvoering in RAL-kleur Extern 2) € 1.749,00 – – – – – –
Roestvrijstalen uitvoering Extern 2)  € 1.549,00 – – € 1.749,00 – – € 1.449,00 

Wandschouwafzuigkappen*

NIEUW

* Voor speciale uitvoeringen van schouwafzuigkappen, zie pagina 177.
** Op aanvraag.
*** Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl
1) Volgens EN-norm 61591.
2) Uitvoering voor externe motoren AWG 102, ABLG 202.
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DA 249 DA 6290 W DA 6520 W DA 422 DA 6590 W DA 429 DA 428
DESIGN
Combinatie van glas met roestvrij staal, mat geborsteld ● – – – – – –
Ommanteling van roestvrij staal, mat geborsteld – ● ● ● ● ● ●
Glazen led-lichtrand met 196.000 verschillende kleuren – ● – – – – –
Uitwisselbare zij- en middenpanelen (DDM en DDA) – – – – – – –
BEDIENING
Elektronische besturing ● ● ● ● ● ● ●
Mechanische besturing – – – – – – –
Aantal vermogensstanden (incl. Intensiefstand) 4 4 4 4 4 4 4
Luchtafzuiging achteraf instelbaar 5 of 15 min. ● ● ● ● ● ● ●
TouchControl-bediening – – – – – – –
Tiptoetsbediening ● ● ● ● ● ● ●
Schuifregelaar – – – – – – –
Indicatie voor verzadiging vetfilter/koolstoffilter ●/● ●/● ●/– ●/– ●/● ●/● ●/●
Automatische uitschakeling intensiefstand (10 min.)
programmeerbaar

● ● ● ● ● ● ●

VEILIGHEIDSSYSTEMEN
Automatische uitschakeling na gebruiksduur van 10 uur ● ● ● ● ● ● ●
UITVOERING
Meerzone randafzuiging – – ● – ● – –
Luchtafvoersysteem ● ● ● ● ● ● ●
Circulatiesysteem met extra toebehoren mogelijk ● ● – – ● ● ●
Aantal motoren 1 1 1 1 1 1 1
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem ● ● ● ● ● ● ●
Bij inschakeling automatisch uitvouwbare panelen – – – – – – –
Terugslagklep ● ● ● ● ● ● ●
Akoestisch pakket ● ● ● ● ● ● ●
Kookplaatverlichting d.m.v. TL-lampen/halogeenlampen/dimbare 
halogeenlampen

 –/–/●  –/–/●  –/–/●  –/–/●  –/–/●  –/–/●  –/–/●

Gemakkelijk uitneembare afwasautomaatbestendige
roestvrijstalen vetfilters

● ● ● ● ● ● ●

Con@ctivity voorbereid ● ● ● ● ● ● ●
AFZUIGCAPACITEIT
Diameter afvoer aan bovenzijde Ø 15 cm Ø 15 cm Ø 15 cm Ø 15 cm Ø 15 cm Ø 15 cm Ø 15 cm
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem max. 1) 400 m³/h –  55 dB (A) re 1 pW 400 m³/h – 55 dB (A) re 1 pW 390 m³/h –  ** dB (A) re 1 pW 400 m³/h –  53 dB (A) re 1 pW 390 m³/h –  ** dB (A) re 1 pW 400 m³/h –  53 dB (A) re 1 pW 400 m³/h –  53 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem Intensiefstand 1) 640 m³/h –  66 dB (A) re 1 pW 640 m³/h – 66 dB (A) re 1 pW 620 m³/h –  ** dB (A) re 1 pW 640 m³/h –  65 dB (A) re 1 pW 620 m³/h –  ** dB (A) re 1 pW 640 m³/h –  65 dB (A) re 1 pW 640 m³/h –  65 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem max. 1) 330 m³/h –  65 dB (A) re 1 pW 330 m³/h – 65 dB (A) re 1 pW – – 320 m³/h –  ** dB (A) re 1 pW 330 m³/h –  65 dB (A) re 1 pW 330 m³/h –  65 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem Intensiefstand 1) 490 m³/h –  72 dB (A) re 1 pW 490 m³/h – 72 dB (A) re 1 pW – – 470 m³/h –  ** dB (A) re 1 pW 490 m³/h –  72 dB (A) re 1 pW 490 m³/h –  72 dB (A) re 1 pW
AFMETINGEN
Montage aan de muur ● ● ● ● ● ● ●
Hoogte bij luchtafvoersysteem 71,6–96,6 cm 68,5–99,5 cm 69,5–100,5 cm 69,5–100,5 cm 69,5–100,5 cm 69,5–100,5 cm 69,5–100,5 cm
Hoogte bij circulatiesysteem 83,6–106,6 cm 80,0–111,0 cm – – 81,0–112,0 cm 81,0–112,0 cm 81,0–112,0 cm
Breedte 90,0 cm 90,0 cm 120,0 cm 120,0 cm 90,0 cm 90,0 cm 75,0 cm
Diepte 50,0 cm 52,0 cm 50,0 cm 50,0 cm 50,0 cm 50,0 cm 50,0 cm
EXTRA TOEBEHOREN (TEGEN MEERPRIJS TE BESTELLEN)***
Ombouwset voor circulatiesysteem DUW 10 DUW 20 – – DUW 20 DUW 20 DUW 20
Actief koolstoffilter DKF 9-1 DKF 12-1 – – DKF 12-1 DKF 12-1 DKF 12-1
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde 260 W 280 W 310 W 260 W 260 W 260 W 240 W
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS
Roestvrijstalen uitvoering € 1.599,00 – – € 1.799,00 – € 1.599,00 € 1.499,00 
Roestvrijstalen uitvoering incl. glazen of roestvrijstalen  panelen – – € 2.448,00 – € 2.148,00 – –
Titanium Finish € 1.699,00 – – – – € 1.699,00 –
Roestvrijstalen uitvoering met led-lichtrand – € 2.199,00 – – – – –
Uitvoering in RAL-kleur € 1.799,00 – – – – – –
Uitvoering in RAL-kleur Extern 2) € 1.749,00 – – – – – –
Roestvrijstalen uitvoering Extern 2)  € 1.549,00 – – € 1.749,00 – – € 1.449,00 

NIEUW
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Wandschouwafzuigkappen*

DA 6190 W DA 5495 W DA 399-5 DA 396-5 DA 5990 W
DESIGN
Combinatie van glas met roestvrij staal, mat geborsteld – ● – – ●
Ommanteling van roestvrij staal, mat geborsteld ● – ● ● –
BEDIENING
Elektronische besturing ● ● ● ● ●
Mechanische besturing – – – – –
Aantal vermogensstanden (incl. Intensiefstand) 4 4 4 4 4
Luchtafzuiging achteraf instelbaar 5 of 15 min. – – – – –
TouchControl-bediening – – – – –
Tiptoetsbediening ● ● ● ● ●
Schuifregelaar – – – – –
Indicatie voor verzadiging vetfilter/koolstoffilter  –/– – – – –
Automatische uitschakeling intensiefstand (10 min.)
programmeerbaar

– ● ● ● –

VEILIGHEIDSSYSTEMEN
Automatische uitschakeling na gebruiksduur van 10 uur ● ● ● ● ●
UITVOERING
Luchtafvoersysteem ● ● ● ● ●
Circulatiesysteem met extra toebehoren mogelijk ● ● ● ● ●
Aantal motoren 1 1 1 1 1
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem ● ● ● ● ●
Bij inschakeling automatisch uitvouwbare panelen – – – – ●
Terugslagklep ● ● ● ● ●
Akoestisch pakket ● – – – ●
Kookplaatverlichting d.m.v. TL-lampen/halogeenlampen/dimbare 
halogeenlampen

–/–/● –/●/– –/●/– –/●/– –/●/–

Gemakkelijk uitneembare afwasautomaatbestendige
roestvrijstalen vetfilters

● ● ● ● ●

Con@ctivity voorbereid – – – – –
AFZUIGCAPACITEIT
Diameter afvoer aan bovenzijde Ø 15 cm Ø 15 cm Ø 15 cm Ø 15 cm Ø 15 cm
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem max. 1) 350 m³/h – 53 dB (A) re 1 pW 350 m³/h – 53 dB (A) re 1 pW 350 m³/h – 53 dB (A) re 1 pW 350 m³/h –  53 dB (A) re 1 pW 360 m³/h –  60 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem Intensiefstand 1) 500 m³/h – 61 dB (A) re 1 pW 500 m³/h – 61 dB (A) re 1 pW 500 m³/h – 61 dB (A) re 1 pW 500 m³/h –  61 dB (A) re 1 pW 530 m³/h –  69 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem max. 1) 250 m³/h – 61 dB (A) re 1 pW 250 m³/h – 61 dB (A) re 1 pW 250 m³/h – 61 dB (A) re 1 pW 250 m³/h –  61 dB (A) re 1 pW 270 m³/h –  68 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem Intensiefstand 1) 350 m³/h – 67 dB (A) re 1 pW 350 m³/h – 67 dB (A) re 1 pW 350 m³/h – 67 dB (A) re 1 pW 350 m³/h –  67 dB (A) re 1 pW 350 m³/h –  73 dB (A) re 1 pW
AFMETINGEN
Montage aan de muur ● ● ● ● ●
Hoogte bij luchtafvoersysteem 68,5–99,5 cm 69,0–100,0 cm 72,0–101,5 cm 72,0–101,5 cm 77,0–106,5 cm
Hoogte bij circulatiesysteem 80,0–111,0 cm 80,5–111,5 cm 83,0–115,0 cm 83,0–115,0 cm 88,0–120,0 cm
Breedte 90,0 cm 90,0 cm 90,0 cm 60,0 cm 90,0 cm
Diepte 52,0 cm 52,0 cm 52,0 cm 52,0 cm 52,0 cm
EXTRA TOEBEHOREN (TEGEN MEERPRIJS TE BESTELLEN)**
Ombouwset voor circulatiesysteem DUW 20 DUW 20 DUW 20 DUW 20 DUW 20
Actief koolstoffilter DKF 12-1 DKF 12-1 DKF 12-1 DKF 12-1 DKF 11-1
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde 180 W 160 W 225 W 225 W 240 W
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS
Roestvrijstalen uitvoering € 1.599,00 € 1.399,00 € 1.099,00 € 899,00 € 999,00 

* Voor speciale uitvoeringen van schouwafzuigkappen, zie pagina 177.
** Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl
¹) Volgens EN-norm 61591.
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DA 6190 W DA 5495 W DA 399-5 DA 396-5 DA 5990 W
DESIGN
Combinatie van glas met roestvrij staal, mat geborsteld – ● – – ●
Ommanteling van roestvrij staal, mat geborsteld ● – ● ● –
BEDIENING
Elektronische besturing ● ● ● ● ●
Mechanische besturing – – – – –
Aantal vermogensstanden (incl. Intensiefstand) 4 4 4 4 4
Luchtafzuiging achteraf instelbaar 5 of 15 min. – – – – –
TouchControl-bediening – – – – –
Tiptoetsbediening ● ● ● ● ●
Schuifregelaar – – – – –
Indicatie voor verzadiging vetfilter/koolstoffilter  –/– – – – –
Automatische uitschakeling intensiefstand (10 min.)
programmeerbaar

– ● ● ● –

VEILIGHEIDSSYSTEMEN
Automatische uitschakeling na gebruiksduur van 10 uur ● ● ● ● ●
UITVOERING
Luchtafvoersysteem ● ● ● ● ●
Circulatiesysteem met extra toebehoren mogelijk ● ● ● ● ●
Aantal motoren 1 1 1 1 1
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem ● ● ● ● ●
Bij inschakeling automatisch uitvouwbare panelen – – – – ●
Terugslagklep ● ● ● ● ●
Akoestisch pakket ● – – – ●
Kookplaatverlichting d.m.v. TL-lampen/halogeenlampen/dimbare 
halogeenlampen

–/–/● –/●/– –/●/– –/●/– –/●/–

Gemakkelijk uitneembare afwasautomaatbestendige
roestvrijstalen vetfilters

● ● ● ● ●

Con@ctivity voorbereid – – – – –
AFZUIGCAPACITEIT
Diameter afvoer aan bovenzijde Ø 15 cm Ø 15 cm Ø 15 cm Ø 15 cm Ø 15 cm
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem max. 1) 350 m³/h – 53 dB (A) re 1 pW 350 m³/h – 53 dB (A) re 1 pW 350 m³/h – 53 dB (A) re 1 pW 350 m³/h –  53 dB (A) re 1 pW 360 m³/h –  60 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem Intensiefstand 1) 500 m³/h – 61 dB (A) re 1 pW 500 m³/h – 61 dB (A) re 1 pW 500 m³/h – 61 dB (A) re 1 pW 500 m³/h –  61 dB (A) re 1 pW 530 m³/h –  69 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem max. 1) 250 m³/h – 61 dB (A) re 1 pW 250 m³/h – 61 dB (A) re 1 pW 250 m³/h – 61 dB (A) re 1 pW 250 m³/h –  61 dB (A) re 1 pW 270 m³/h –  68 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem Intensiefstand 1) 350 m³/h – 67 dB (A) re 1 pW 350 m³/h – 67 dB (A) re 1 pW 350 m³/h – 67 dB (A) re 1 pW 350 m³/h –  67 dB (A) re 1 pW 350 m³/h –  73 dB (A) re 1 pW
AFMETINGEN
Montage aan de muur ● ● ● ● ●
Hoogte bij luchtafvoersysteem 68,5–99,5 cm 69,0–100,0 cm 72,0–101,5 cm 72,0–101,5 cm 77,0–106,5 cm
Hoogte bij circulatiesysteem 80,0–111,0 cm 80,5–111,5 cm 83,0–115,0 cm 83,0–115,0 cm 88,0–120,0 cm
Breedte 90,0 cm 90,0 cm 90,0 cm 60,0 cm 90,0 cm
Diepte 52,0 cm 52,0 cm 52,0 cm 52,0 cm 52,0 cm
EXTRA TOEBEHOREN (TEGEN MEERPRIJS TE BESTELLEN)**
Ombouwset voor circulatiesysteem DUW 20 DUW 20 DUW 20 DUW 20 DUW 20
Actief koolstoffilter DKF 12-1 DKF 12-1 DKF 12-1 DKF 12-1 DKF 11-1
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde 180 W 160 W 225 W 225 W 240 W
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS
Roestvrijstalen uitvoering € 1.599,00 € 1.399,00 € 1.099,00 € 899,00 € 999,00 
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*    Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl
**  De levertijd voor uitvoeringen in RAL-kleur bedraagt 6–8 weken. 

Extra toebehoren voor schouwafzuigkappen

Externe motoren Draagplateaus

Externe motor voor buitenwandmontage.
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem: maximaal  
820 m3/h.
Afvoer aan de bovenzijde met een diameter van 
minimaal 15 cm.
Aansluitwaarde 150 W.
Afmetingen: h x b x d = 46,0 x 38,0 x 16,0 cm.
Let op bij de keuze van de plaats van montage. De 
afstand tussen externe motor en afzuigkap moet 
minstens 5-7 meter zijn.
Leverbaar via afdeling Verkoop Inbouwapparaten.
 € 789,00

Draagplateau van gehard glas voor montage aan 
rechterzijde van DA 249.
Inclusief profiel voor wandmontage en afdekprofiel
Afmetingen: b x d = 44,0 x 38,0 cm.
Leverbaar via afdeling Verkoop Inbouwapparaten.
Roestvrijstalen uitvoering € 129,00
Aluminium uitvoering  € 139,00

Draagplateau van gehard glas voor montage aan 
linkerzijde van DA 249.
Inclusief profiel voor wandmontage en afdekprofiel
Afmetingen: b x d = 44,0 x 38,0 cm.
Leverbaar via afdeling Verkoop Inbouwapparaten.
Roestvrijstalen uitvoering € 129,00
Aluminium uitvoering € 139,00

Bestelnummer 5580291.
Geadviseerde verkoopprijs € 59,00.  

Bestelnummer 6228731.
Geadviseerde verkoopprijs € 59,00.

Bestelnummer 7932320.
Geadviseerde verkoopprijs € 125,00.

Bestelnummer 7932330.
Geadviseerde verkoopprijs € 239,00.

Bestelnummer 7353170.
Geadviseerde verkoopprijs € 57,00.

Bestelnummer 5797941.
Geadviseerde verkoopprijs € 55,50.

Externe motor voor binnenwandmontage.
Afzuigcapaciteit volgens DIN-norm: maximaal  
780 m3/h.
Afvoer aan de bovenzijde met een diameter van 
minimaal 15 cm.
Aansluitwaarde 290 W.
Afmetingen: h x b x d = 24,5 x 30,0 x 27,0 cm.
Let op bij de keuze van de plaats van montage. De 
afstand tussen externe motor en afzuigkap moet 
minstens 5-7 meter zijn.
Leverbaar via afdeling Verkoop Inbouwapparaten.
 € 739,00

Achterwandpaneel voor DA 399, DA 409, DA 419, 
DA 429 en DA 6290 W.
Afmetingen: h x b x d = 65,0 x 90,0 x 0,9 cm.
Leverbaar via afdeling Verkoop Inbouwapparaten.
Roestvrijstalen uitvoering  € 228,00
Uitvoering in RAL-kleur** € 298,00

AWG 102 DALF 249 R (rechts)

DALF 249 L (links)

DKF 9-1*

DKF 12-1*

DKF 16-1*

DKF 17-1*

DKF 11-1*

DKF 10*

ABLG 202

RWP 90

Achterwandpaneel

Actief koolstoffilters
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Ombouwset circulatiesysteem

Bestelnummer 6748250.
Geadviseerde verkoopprijs € 59,00.

Bestelnummer 6264790.
Geadviseerde verkoopprijs € 59,00.

Bestelnummer 6264910.
Geadviseerde verkoopprijs € 59,00.

Bestelnummer 6995690.
Geadviseerde verkoopprijs € 59,00.

Bestelnummer 6942810.
Geadviseerde verkoopprijs € 79,00.

DUW 10 *
  

DUW 20 *

DUI 20 *

DUI 31 *

Decorpaneel DDW 53x0*

*    Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl
**  De levertijd voor uitvoeringen in RAL-kleur bedraagt 6–8 weken. 

De DDI 5330 bestaat uit een set van zes panelen.
Bestelnummer 7004680.
Geadviseerde verkoopprijs € 399,00.  

Voor alle afzuigkappen m.u.v.
DA 1XX/39X/20XX/30XX. Te combineren met: 
- Raamcontactschakelaar 
- Externe lichtschakelaar
- Externe apparaten, zoals luchttoevoerventilator 
(potentiaalvrij contact, max. schakelvermogen 230 V 
AC/2 (1)A)
Bestelnummer 6213531.
Geadviseerde verkoopprijs € 129,00.  

Te combineren met DSM 400.
Bestelnummer 7337980.
Geadviseerde verkoopprijs € 59,00.  

Vermindert de werkingsgeluiden van afzuigkappen 
met 4,5 dB (A) re 1 pW, zowel bij luchtafvoer als bij 
luchtcirculatie. 
Bestelnummer 8269360.
Geadviseerde verkoopprijs € 149,00.  

Plafondbevestigingsstuk voor eilandschouwafzuig-
kappen op een verlaagd plafond. Er kunnen 
hoogteverschillen van 110-300 mm tussen het echte 
plafond en het verlaagde plafond worden overbrugd.
Bestelnummer 7377410.
Geadviseerde verkoopprijs € 249,00.  

Decorpaneel DDI 5330* Stuurmodule DSM 400*

Raamcontactschakelaar DAFK 100*

Geluiddemper DASD 150*

Plafondbevestigingsstuk DDB 150*

Bezoek de Miele Shop op
www.miele.nl voor het bestellen 
van accessoires, toebehoren, 
onderhouds- en reinigings-
middelen van Miele.
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Extra toebehoren voor schouwafzuigkappen

Decorpanelen meerzone randafzuiging

De DRP 6590 D/W glas bestaat uit een set 
van 3 panelen.                                  
Geadviseerde verkoopprijs € 149,00. 

De DRP 6520 D/W glas bestaat uit een set 
van 4 panelen.  
Geadviseerde verkoopprijs € 199,00. 

De DRP 6520 D/W RVS bestaat uit een set 
van 4 panelen. 
Geadviseerde verkoopprijs € 199,00.  

Bestelnummer 7735900.
Geadviseerde verkoopprijs € 270,00.  
 

Bestelnummer 7344000.
Geadviseerde verkoopprijs € 49,98.  
 

Bestelnummer 7944580.
Geadviseerde verkoopprijs € 37,98.  
 

Bestelnummer 7209000.
Geadviseerde verkoopprijs € 270,00.  
 

De DRP 6590 D/W RVS bestaat uit een set 
van 3 panelen.  
Geadviseerde verkoopprijs € 149,00.  

DRP 6590 D/W glas

DRP 6520 D/W glas

DRP 6520 D/W RVS

XKM 2100 KM Besturingskabel Con@ctivity XKM voor 
afzuigkappen DA 289 en DA 489

Besturingskabel Con@ctivity XKM voor 
afzuigkappen DA 7000 D en DA 7090 W

XKM 2000 DA

DRP 6590 D/W RVS

Con@ctivity
Bij Con@ctivity vindt de besturing plaats 
met behulp van communicatiemodules. De 
Miele-afzuigkap dient te worden voorzien 
van communicatiemodule XKM 2000 DA, 
de Miele-kookplaat van communicatiemo-
dule XKM 2100 KM. Voor de afzuigkappen 
DA 289, DA 489, DA 7000 D en DA 7090 W 
is tevens de besturingskabel Con@ctivity 
XKM nodig.
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Speciale uitvoeringen schouwafzuigkappen

De ideale hoogte bij elke afzuigkap
De afvoerschachten van de Miele-wandschouwen zijn in de hoogte variabel en kunnen in 
veel gevallen zonder extra aanpassingen gemonteerd worden. De afvoerschachten van de 
Miele-eilandschouwen zijn niet in de hoogte variabel. Mocht de lengte van de afvoerschacht 
niet toereikend zijn om de ideale hoogte tussen de kookplaat en de afzuigschouw te 
realiseren, dan kunnen de afvoerschachten op de gewenste maat gemaakt worden. Bij 
bestelling dient een  bijbehorende maattekening bijgevoegd te worden. De levertijd bedraagt 
6 tot 8 weken.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact  opnemen met afdeling Verkoop Inbouwapparaten van 
Miele Nederland B.V., telefoon: (0347) 37 88 89.

Verlengstukken en vertakkingsstukken van
de luchtafvoerschacht en van het   
achterwandpaneel   RWP 90
   
   
   
    
   
   
   
Hoogteverlengstuk van de  tot 500 mm € 249,00 - -
afvoerschacht van 500-1.000 mm € 429,00 - -
  meer dan 1.000 mm op aanvraag - -
 
Inkorten van de afvoerschacht  €  159,00 €  179,00  -
 
Hoogteverlengstuk van de afvoerschacht (totale hoogte) tot 1.200 mm -  € 279,00  -    
  tot 2.000 mm -    € 429,00   -
  
Maataanpassingen tot 200 mm -  -  €  110,00
  per volgende 100 mm -  -  € 60,00
 
Gesloten afvoerkanaal, hoekig of  tot 500 mm lengte  - € 805,00  -
rond (alleen eilandmodellen),  van 501-1.000 mm lengte  - €  996,00  -
incl. gat aan rechter- of  per volgende 500 mm lengte   - € 226,00  -
linkerzijde, montageplaat 
voor muur- en afdeklijst
 
Vertakkingsstukken naar rechts  tot 500 mm lengte € 682,00 € 682,00  -
of links (U-profiel of L-profiel)  van 501-1.000 mm lengte € 805,00 € 805,00  -
incl. gat aan rechter- of  per volgende 500 mm lengte € 186,00 € 186,00  -
linkerzijde, montageplaat voor
de muur en afdeklijst 
 
Gat aan rechter- of linkerzijde  €  149,00 € 209,00  -
 
Afdeklijst voor montageplaat voor de muur  € 120,00 € 120,00  -
 
Afschuining aan de afvoerschacht  € 202,00 € 571,00  -
 
Plafondhouderstrip   - € 87,00  -

¹) Niet in te korten.  
²) Speciale uitvoering in aluminium niet mogelijk. 

Eilandschouw-
afzuigkappen AchterwandpaneelWandschouw-

afzuigkappen

DA 5330 W, DA 5320 W
DA 489, DA 6290 
DA 5190 W, DA 289
DA 422, DA 249²)
DA 6190 W, DA 429
DA 428, DA 5495 W
DA 399-5, DA 396-5

DA 5000 D¹, DA 5330 D
DA 424 V¹)
DA 6290 D (UL)
DA 420 V¹), DA 5100 D
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Vlakschermafzuigkappen
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Extra toebehoren voor  
vlakschermafzuigkappen 

¹)  Volgens EN-norm 61591.
*   Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl 
**  Leverbaar via afdeling Verkoop Inbouwapparaten.

 
DESIGN
Voorzien van roestvrijstalen frontlijst
BEDIENING
Elektronische besturing
Mechanische besturing
Automatisch in- of uitschakelen door uittrekken of  
inschuiven wasemscherm
Aantal vermogensstanden (incl. Intensiefstand)
Tiptoetsbediening
Schuifregelaar 
VEILIGHEIDSSYSTEMEN
Automatische uitschakeling na gebruiksduur van 10 uur
UITVOERING
Luchtafvoersysteem
Circulatiesysteem met extra toebehoren mogelijk
Aantal motoren
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem
Terugslagklep 
Akoestisch pakket
Automatische uitschakeling Intensiefstand
Halogeenlampen
Gemakkelijk uitneembare afwasautomaatbestendige  
roestvrijstalen vetfilter(s)
AFZUIGCAPACITEIT
Diameter afvoer aan bovenzijde min.
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem max.¹)  
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem Intensiefstand¹) 
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem max.¹)
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem Intensiefstand¹) 
AFMETINGEN
Voor inbouw in een 90 cm brede bovenkast
Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast
Inbouwhoogte
Inbouwbreedte
Inbouwdiepte
Breedte wasemscherm
EXTRA TOEBEHOREN (tegen meerprijs te bestellen)*
Ombouwset voor circulatiesysteem
Actief koolstoffilter
Aluminium frontlijst
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS
Roestvrijstalen uitvoering

DA 3190
 
● 
 
● 
–
● 
 
4
● 
–
 
● 
 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
 
 
Ø 15 cm
400 m³/h - 56 dB (A) re 1 pW
550 m³/h- 64 dB (A) re 1 pW
280 m³/h- 67 dB (A) re 1 pW
350 m³/h- 72 dB (A) re 1 pW
 
● 
● 
43,0 cm
56,2 cm
29,5–35,0 cm
90,0 cm
 
DUU 151
DKF 13
DFB 91
 
280 W
 
€ 999,00

DA 3160
 
● 
 
● 
–
● 
 
4
● 
–
 
● 
 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
 
 
Ø 15 cm
400 m³/h - 56 dB (A) re 1 pW
550 m³/h - 64 dB (A) re 1 pW
280 m³/h - 67 dB (A) re 1 pW
350 m³/h - 72 dB (A) re 1 pW
 
–
● 
43,0 cm
56,2 cm
29,5–35,0 cm
60,0 cm
 
DUU 151
DKF 13
DFB 61
 
280 W
 
€ 799,00

DA 3060
 
● 
 
–
● 
● 
 
4
–
● 
 
–
 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
–
● 
● 
 
 
Ø 15 cm
320 m³/h - 51 dB (A) re 1 pW
430 m³/h - 58 dB (A) re 1 pW
200 m³/h - 61 dB (A) re 1 pW
300 m³/h - 67 dB (A) re 1 pW
 
–
● 
43,0 cm
56,2 cm
29,5–35,0 cm
60,0 cm
 
DUU 151
DKF 13
DFB 61
 
210 W
 
€ 599,00

Ombouwset circulatiesysteem DUU 151* Actief koolstoffilter DKF 13 DFB 61** 

DFB 91**  

Aanbouwset DML 300*

Ombouwset voor vlakschermafzuigkappen 
DA 3060, DA 3160 en de DA 3190. 
Bestelnummer 7294230.
Geadviseerde verkoopprijs € 55,00.  

Bestelnummer 6485741.
Geadviseerde verkoopprijs € 58,00.  
 

Aluminium frontlijst voor DA 3060 en DA 3160  
inclusief montageset. 
 € 99,00

Aluminium frontlijst voor DA 3190  
inclusief montageset. 
 € 109,00 

Voor de montage van een uitklapbaar voorzijde-
paneel voor de DA 3190 en DA 3160.
Bestelnummer 6544200.
Geadviseerde verkoopprijs € 66,31.  
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Universele afzuigkappen

Extra toebehoren voor universele  
afzuigkappen

¹) Volgens EN-norm 61591.
2) Uitvoering voor externe motoren AWG 102, ABLG 202.
*  Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl

 
DESIGN
Zilvergrijze ommanteling
BEDIENING 
Elektronische besturing
Mechanische besturing
Aantal vermogensstanden (incl. Intensiefstand)
Luchtafzuiging achteraf instelbaar 5 of 15 min.
Comfortabele bedieningshendel
Bediening d.m.v. knop
Indicatie voor verzadiging vetfilter en koolstoffilter
VEILIGHEIDSSYSTEMEN
Automatische uitschakeling na gebruiksduur van 10 uur
UITVOERING 
Luchtafvoersysteem
Circulatiesysteem met extra toebehoren mogelijk
Aantal motoren
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem
Terugslagklep 
Akoestisch pakket
Voorzien van halogeenlampen
Gemakkelijk uitneembare afwasautomaatbestendige  
roestvrijstalen vetfilters
AFZUIGCAPACITEIT
Diameter afvoer aan bovenzijde min.
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem max.¹) 
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem Intensiefstand¹) 
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem max.¹)
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem Intensiefstand¹) 
AFMETINGEN
Voor inbouw boven een kookeiland, in een schouw of schoorsteen
Inbouwhoogte
Inbouwbreedte
Inbouwdiepte
EXTRA TOEBEHOREN (tegen meerprijs te bestellen)*
Ombouwset voor circulatiesysteem
Actief koolstoffilter
Verlengstuk voor bedieningshendel
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS
Zilvergrijze uitvoering
Zilvergrijze uitvoering Extern2)

DA 2270

● 
 
● 
–
4
● 
● 
–
● 
 
–
 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
 
 
Ø 15 cm
400 m³/h - 53 dB (A) re 1 pW
640 m³/h - 65 dB (A) re 1 pW
360 m³/h - 61 dB (A) re 1 pW
550 m³/h - 70 dB (A) re 1 pW 
 
● 
28,0 cm
67,0 cm
37,0 cm
 
DUU 151
DKF 15
DBV 100
 
300 W
 
€ 899,00
€ 849,00

DA 2250

● 
 
● 
–
4
● 
● 
–
● 
 
–
 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
 
 
Ø 15 cm
400 m³/h - 53 dB (A) re 1 pW
640 m³/h - 65 dB (A) re 1 pW
360 m³/h - 61 dB (A) re 1 pW
550 m³/h - 70 dB (A) re 1 pW
 
● 
28,0 cm
50,0 cm
34,0 cm
 
DUU 151
DKF 15
DBV 100
 
300 W
 
€ 849,00
€ 799,00

DA 2150

● 
 
● 
–
4
–
● 
–
–
 
● 
 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
 
 
Ø 15 cm
350 m³/h - 56 dB (A) re 1 pW
500 m³/h - 63 dB (A) re 1 pW
280 m³/h - 60 dB (A) re 1 pW
400 m³/h - 67 dB (A) re 1 pW
 
● 
28,0 cm
50,0 cm
34,0 cm
 
DUU 151
DKF 15
DBV 100
 
220 W
 
€ 749,00
–

Ombouwset circulatiesysteem DUU 151* Actief koolstoffilter DKF 15 Verlengstuk voor de bedieningshendel 
DBV 100* 

Ombouwset voor universele afzuigkappen DA 2270, 
DA 2250, DA 2150, DA 2050. 
Bestelnummer 7294230.
Geadviseerde verkoopprijs € 55,00.  

Bestelnummer 6938631.
Geadviseerde verkoopprijs € 89,00.  

Voor de DA 2270, DA 2250, DA 2150. 
Bestelnummer 6948570.
Geadviseerde verkoopprijs € 41,30.  
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DESIGN
Zilvergrijze ommanteling
BEDIENING 
Elektronische besturing
Mechanische besturing
Aantal vermogensstanden (incl. Intensiefstand)
Luchtafzuiging achteraf instelbaar 5 of 15 min.
Comfortabele bedieningshendel
Bediening d.m.v. knop
Indicatie voor verzadiging vetfilter en koolstoffilter
VEILIGHEIDSSYSTEMEN
Automatische uitschakeling na gebruiksduur van 10 uur
UITVOERING 
Luchtafvoersysteem
Circulatiesysteem met extra toebehoren mogelijk
Aantal motoren
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem
Terugslagklep 
Akoestisch pakket
Voorzien van halogeenlampen
Gemakkelijk uitneembare afwasautomaatbestendige  
roestvrijstalen vetfilters
AFZUIGCAPACITEIT
Diameter afvoer aan bovenzijde min.
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem max.¹) 
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem Intensiefstand¹) 
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem max.¹)
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem Intensiefstand¹) 
AFMETINGEN
Voor inbouw boven een kookeiland, in een schouw of schoorsteen
Inbouwhoogte
Inbouwbreedte
Inbouwdiepte
EXTRA TOEBEHOREN (tegen meerprijs te bestellen)*
Ombouwset voor circulatiesysteem
Actief koolstoffilter
Verlengstuk voor bedieningshendel
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS
Zilvergrijze uitvoering
Zilvergrijze uitvoering Extern2)

DA 2050

● 
 
–
● 
3
–
–
● 
–
 
–
 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
 
 
Ø 15 cm
280 m³/h - 55 dB (A) re 1 pW
400 m³/h - 65 dB (A) re 1 pW
230 m³/h - 57 dB (A) re 1 pW
360 m³/h - 65 dB (A) re 1 pW
 
● 
28,0 cm
50,0 cm
34,0 cm
 
DUU 151
DKF 15
–
 
278 W
 
€ 549,00
–
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Onderbouwafzuigkap

 
DESIGN
Zilvergrijze ommanteling
Briljantwitte ommanteling
BEDIENING 
Elektronische besturing
Mechanische besturing
Aantal vermogensstanden (incl. Intensiefstand)
Automatisch aan- of uitschakelen door uittrekken of  
inschuiven scherm
Bediening d.m.v. schuifregelaar
UITVOERING
Luchtafvoersysteem
Circulatiesysteem met extra toebehoren mogelijk
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem
Terugslagklep 
Akoestisch pakket
Voorzien van halogeenlampen
Voorzien van lampen
Gemakkelijk uitneembare afwasautomaatbestendige  
roestvrijstalen vetfilters
AFZUIGCAPACITEIT
Diameter afvoer aan bovenzijde min.
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem max.¹) 
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem Intensiefstand¹) 
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem max.¹)
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem Intensiefstand¹) 
INBOUWMATEN/AFMETINGEN
Voor geïntegreerde inbouw tussen bovenkasten
Voor montage onder een 60 cm bovenkast
Hoogte
Breedte
Diepte
EXTRA TOEBEHOREN (tegen meerprijs te bestellen)*
Actief koolstoffilter
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS 

DA 146
 
–
● 
 
–
● 
4
– 

● 
 
● 
● 
–
● 
● 
–
● 
●  

 
Ø 12 cm
240 m³/h - 64 dB (A) re 1 pW
310 m³/h - 72 dB (A) re 1 pW
120 m³/h - 69 dB (A) re 1 pW
150 m³/h - 72 dB (A) re 1 pW
 
 – 
● 
15,0 cm
60,0 cm
50,0 cm
 
DKF 7-1
 
195 W
€ 299,00

¹) Volgens EN-norm 61591.
* Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl

Actief koolstoffilter DKF 7-1

Bestelnummer 4965503. 
Geadviseerde verkoopprijs € 82,00.
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Integreerbare afzuigkap

 
DESIGN 
Zilvergrijze ommanteling 
Briljantwitte ommanteling 
BEDIENING  
Elektronische besturing 
Mechanische besturing 
Aantal vermogensstanden (incl. Intensiefstand) 
Automatisch aan- of uitschakelen door uittrekken of  
inschuiven scherm 
Bediening d.m.v. schuifregelaar 
UITVOERING 
Luchtafvoersysteem 
Circulatiesysteem met extra toebehoren mogelijk 
Aantal motoren 
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem 
Terugslagklep  
Akoestisch pakket 
Voorzien van halogeenlampen 
Voorzien van lampen 
Gemakkelijk uitneembare afwasautomaatbestendige  
roestvrijstalen vetfilters 
AFZUIGCAPACITEIT 
Diameter afvoer aan bovenzijde min.
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem max.¹) 
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem Intensiefstand¹) 
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem max.¹)
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem Intensiefstand¹) 
INBOUWMATEN/AFMETINGEN 
Voor geïntegreerde inbouw tussen bovenkasten 
Voor montage onder een 60 cm bovenkast 
Hoogte 
Breedte 
Diepte 
Breedte wasemscherm 
EXTRA TOEBEHOREN (tegen meerprijs te bestellen)* 
Actief koolstoffilter 
AANSLUITWAARDE 
Aansluitwaarde
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS 

DA 186
 
● 
–
 
● 
–
4
● 
 
–
 
● 
● 
1
● 
● 
● 
● 
–
● 
 
 
Ø 15 cm
400 m³/h - 57 dB (A) re 1 pW
560 m³/h - 65 dB (A) re 1 pW
200 m³/h - 66 dB (A) re 1 pW
250 m³/h - 71 dB (A) re 1 pW
 
● 
–
45,0 cm
60,0 cm
27,5–36,0 cm
60,0 cm
 
DKF 14-1
 
175 W
€ 549,00
 
 
 
 

¹) Volgens EN-norm 61591.
* Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl

Actief koolstoffilter DKF 14-1

Bestelnummer 6532971. 
Geadviseerde verkoopprijs € 59,00.
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Side-by-Side opstelling 
Een aantal koel- en diepvrieskasten van 
Miele zijn geschikt voor een Side-by-Side 
opstelling. Dit geeft u de mogelijkheid om 
twee apparaten naast elkaar te plaatsen. In 
onderstaande tabel worden de modellen 
weergegeven die (links of rechts) naast 
elkaar geplaatst kunnen worden. Alle 
overige modellen binnen het assortiment 
kunnen niet met elkaar gecombineerd 
worden.

Inbouwkoelkasten en -diepvrieskasten
Uitvoeringsvormen

Model links 
plaatsen

Model rechts 
plaatsen

K 9122 Ui F 9122 Ui
F 9552 i K 9552 iD
F 9552 i-1 K 9552 iD-1
F 9552 i K 9557 iD-1
F 9552 i K 9557 iD-4
F 9552 i-1 K 9557 iD-1
F 9552 i-1 K 9557 iD-4
FN 9752 i K 9752 iD
FN 9752 i K 9752 iD-1
FN 9752 i K 9757 iD-1
FN 9752 i K 9757 iD-3
KFN 9753 iD KFN 9755 iDE
KFN 9758 iD KFN 9755 iDE
KFN 9758 iD-3 KFN 9755 iDE
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Koelkasten
Het assortiment koelkasten van Miele  
bestaat uit een groot aantal modellen met  
of zonder diepvriesruimte, DynaCool of  
PerfectFresh-zone. Alle diepvriesgedeelten
van de Miele-koelkasten zijn voorzien van 
een viersterrenkwalificatie. Bij een tempera-
tuur van –18 °C en lager kunnen diepvries-
producten maandenlang worden bewaard 
en zijn ook verse levensmiddelen uitstekend 
in te vriezen.

Het complete assortiment koelkasten, koel-diepvriescombinaties en diepvrieskasten van 
Miele biedt met vele, vaak unieke productvoordelen een grote keuze aan apparaten die aan 
alle eisen op het gebied van milieu, techniek en comfort tegemoet komen. Met oog voor 
design en volledig voor hun taak uitgerust biedt Miele voor elke smaak het juiste model.

Koelkast K 9352 i Koel-diepvriescombinatie KFN 9755 iDE met NoFrost-systeem 
en IceMaker

Diepvrieskast  F 9552 i

Diepvrieskasten
De diepvrieskasten van Miele voldoen aan 
alle eisen op het gebied van milieu, techniek 
en comfort. Ze zijn bijna allemaal ingedeeld 
in de zuinigste energie-efficiëntieklasse 
A++. Dankzij de elektronische besturing 
blijft de temperatuur nauwkeurig op peil. 
Bovendien kunnen in elke vrieslade de 
producten worden ingevroren.

Koel- en/of diepvriescombinaties
Bij de koel-diepvriescombinaties van Miele 
werken het koelgedeelte en het vriesge-
deelte onafhankelijk van elkaar door twee 
afzonderlijke thermostaten. Hierdoor kan de 
temperatuur op iedere gewenste stand 
worden ingesteld.

Deurgeleidingssysteem of deur-op-deur-systeem
Bij de vervanging van een koelkast is het belangrijk te weten wat voor soort deurscharnier-
systeem deze heeft. Er zijn twee mogelijkheden:
 
Deurgeleidingssysteem
Koelkasten met een deurgeleidingssysteem worden toegepast als de keukenmeubeldeur 
aan eigen scharnieren hangt. Een bij de koelkast meegeleverde deurgeleiding zorgt voor een 
sleepverbinding tussen keukenmeubeldeur en koelkastdeur.
 
Deur-op-deur-systeem
Bij koelkasten met deur-op-deur-systeem wordt de keukenmeubeldeur direct aan de deur 
van de koelkast bevestigd. Deze hangt dus samen met de koelkastdeur aan de 
scharnieren van de koelkast. Let daarbij op het gewicht van het frontpaneel. In de tabel-
len (vanaf pagina 194) staat aangegeven wat het maximale gewicht mag zijn.
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Het zijn allemaal topmodellen  
Een apparaat uit energie-efficiëntieklasse 
A++ verbruikt minstens 42% minder stroom 
dan een vergelijkbaar model uit energie-
efficiëntieklasse A. Bij een apparaat uit 
energie-efficiëntieklasse A+ is de besparing 
altijd nog 30% in vergelijking met een 
apparaat uit energie-efficiëntieklasse A. 
  
Wij zorgen ervoor dat al onze apparaten 
energiebesparend zijn en tegelijkertijd 
optimaal presteren. Het bewijs: het assorti-
ment koel- en diepvriesautomaten van Miele 
2009 onderscheidt zich door uitermate 
zuinige en milieuvriendelijke apparaten.  

90% van de koel- en –diepvriesautomaten 
van Miele is ondergebracht in energie-
efficiëntieklasse A+ of zelfs A++ 

 
Bekroonde energie-
efficiëntie 

Het onafhankelijke Öko-Institut e.V. advi-
seert in het onderzoek 'EcoTopTen' een 
aantal bijzonder zuinige en milieuvriende-
lijke apparaten. Dit zijn alleen modellen uit 
energie-efficiëntieklasse A++, omdat bij 
koel- en diepvriesapparatuur een classifica-
tie A allang niet meer staat voor de hoogste 
efficiëntie.  

Citaten van de Stiftung Warentest, de Duitse 
tegenhanger van de Consumentenbond, uit 
de test van november 2008 over de 
K 9252 i, die als beste uit de test kwam:  

“Wie het beste wil, kiest voor 
een apparaat van Miele. Het is 
niet een echt goedkoop 
apparaat, maar je bespaart 
wel echt! Het verbruik is laag 

en de levensduur lang. Met deze topmodel-
len kunt u 50% op uw stroomkosten 
besparen. Dat is voor uzelf en voor ons 
milieu de moeite waard.”  
“…met het laagste stroomverbruik; koelt 
“zeer goed” en is uiterst eenvoudig te 
bedienen; comfortabel uitgerust met een 
effectieve snelkoelfunctie, led-binnenver-
lichting, digitale temperatuurweergave en 
een speciale deurdemptechniek.

De koel- en diepvrieskasten van Miele ontzien… 

Verdien uw nieuwe Miele koel- of diepvrieskast terug

Bij koel- en diepvrieskasten is het beslist de moeite waard om op het energieverbruik te 
letten. Tenslotte zijn ze 24 uur per dag in gebruik, jaar in, jaar uit. Miele heeft daarom 
veel onderzoek gedaan naar het optimaliseren van de isolatie en van het koelcircuit, om alle 
mogelijkheden maximaal te benutten. Het resultaat mag er zijn: bij de meeste apparaten kon 
de A-classificatie nog aanmerkelijk worden overtroffen.
Wist u bijvoorbeeld dat een 15 jaar oude koelkast wel meer dan drie keer zoveel energie kan 
verbruiken als een modern Miele-apparaat? De aanschafkosten van een nieuwe koel- of 
diepvrieskast zijn dan ook al binnen een paar jaar terugverdiend. 
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PerfectFresh met SelfClose 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de PerfectFresh-zone blijven 
uw levensmiddelen tot drie keer 
langer vers. Dat betekent voor u 
langer genieten, meer kwaliteit 

en een langere houdbaarheid en dat levert 
een duidelijke besparing op. Want per 
persoon wordt jaarlijks voor een bedrag van 
ongeveer € 387,00 aan levensmiddelen 
weggegooid, waarvan een deel zich nog in 
de originele verpakking bevindt en een deel 
is aangebroken 2). De PerfectFresh-lades 
zijn bovendien voorzien van het comforta-
bele SelfClose; de lades gaan automatisch 
vanaf 4 cm dicht en zijn voorzien van een 
geluidsdemper.  

NoFrost
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het NoFrost-systeem voorkomt 
ijsvorming in het diepvriesge-
deelte. De diepvriesproducten 
worden daardoor ontzien. Een 

ander voordeel is dat u het apparaat nooit 
meer hoeft te ontdooien – en dat bespaart 
energie, tijd en geld. 

VarioBord-binnendeursysteem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij een aantal Miele-koelkasten 
kunt u genieten van extra 

comfort: ze zijn voorzien van losse vakken in 
de binnendeur. Die kunnen eenvoudig aan 
de bestaande wensen worden aangepast. 
En door de praktische rand kunnen ze 
gemakkelijk uit het apparaat worden 
genomen en zo op tafel worden gezet. 
Bovendien kunnen de opbergvakken nu ook 
in de afwasautomaat gereinigd worden.

SoftClose-deurtechniek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Door de speciale deurdemping 
stopt de deur – als hij met een 
zwaai wordt gesloten – op het 
laatste moment, om dan 

zachtjes helemaal dicht te gaan. Vanaf een 
openingshoek van minder dan 30° sluit de 
deur automatisch, ook als de binnendeur 
helemaal is gevuld. De demper die daarvoor 
verantwoordelijk is, is berekend op het 
100.000 keer sluiten van de deur. SoftClose 
beschermt daarmee uw koel- en diepvries-
producten en biedt u extra betrouwbaarheid 
en comfort.  

… het milieu 365 dagen per jaar

Uw besparingsoverzicht voor de komende 15 jaar

Vergelijking van het verbruik van koelkasten
 Vergelijkbare koelkast  Koelkast met 
 met vriesvak uit 1993 vriesvak KF 9713 iD3)
Energie-efficiëntieklasse  –  A+ 
Energieverbruik per 100 l in 24 u. 1,3 kWh  0,86 kWh 
Nishoogte (cm)  178,5  178,5 
Nuttige inhoud  
diepvriesgedeelte/koelgedeelte (l)  85/199 = totaal 284  81/200 = totaal 281 
Energieverbruik/jaar (kWh)  544,26  317
Energiekosten/jaar (kWh)  € 108,391) € 63,401) 
Besparing/jaar  –  € 44,991) 
 
Uw kostenbesparing over een periode van 15 jaar  € 674,851)

Vergelijking van het verbruik van diepvrieskasten
 Vergelijkbare  Diepvrieskast
 diepvrieskast uit 1990 F 9552 i-13)
Energie-efficiëntieklasse D  A++ 
Energieverbruik per 100 l in 24 u.  0,69 kWh  0,56 kWh 
Nishoogte (cm) 140 cm 140 cm  
Nuttige inhoud (l)  186 186  
Energieverbruik/jaar (kWh 468,44 206  
Energiekosten/jaar (kWh)  € 93,681)  € 41,201) 
Besparing/jaar  –  € 52,481) 
 
Uw kostenbesparing over een periode van 15 jaar  € 787,201)

1)  Uitgangspunten voor de berekening:  
energieprijs € 0,20/kWh  
De waarden zijn afgerond 

2) Bron: www.diepresse.com van 6 november 2007 
3) Waarden op basis van energielabel per 2011



188

Perfect bewaren van levensmiddelen

Gaat dat bij u ook zo?
U komt terug van het boodschappen doen 
en wilt de koelkast vullen met de gekochte 
levensmiddelen. Dat moet snel gebeuren: 
de lege plekken worden gewoon opgevuld 
– als alles maar veilig opgeborgen is. 
Maar… de ene koele plaats is de andere 
niet. Voor elk levensmiddel is er een juiste 
bewaarmethode, zodat het product zo lang 
mogelijk vers blijft en smaak en vitamines 
optimaal bewaard blijven. Waar zou u op 
kunnen letten als u uw levensmiddelen 
perfect wilt bewaren? Dat komt u hier te 
weten. We willen u tevens laten zien hoe 
eenvoudig het is om levensmiddelen op de 
juiste manier te bewaren, gewoon door op 
een paar dingen te letten.

Waarop moet ik letten bij aankoop?
•  Zorg dat de producten koel blijven – laat ze 

niet in een warme auto liggen
•  De producten moeten vers zijn – alleen 

dan kunnen ze ook vers blijven

Wat gebeurt er met de levensmiddelen 
als ze ’verkeerd’ worden bewaard?
•  Bederven/verwelken
•  Vitamineverlies
•  Verlies van smaak

Wat is er nodig voor een goede  
houdbaarheid van de levensmiddelen?
•  Een voor het levensmiddel geschikte 

temperatuur
•  Luchtvochtigheid, om uitdrogen te  

voorkomen

Wat is de PerfectFresh-zone precies?
• Volledig uittrekbare lades
•  Twee klimaatzones (meestal twee lades):
•  Klimaatzone ’droogvers’: met een 

luchtvochtigheid van ca. 45%
•  Klimaatzone ’dauwvers’: met een lucht-

vochtigheid van maximaal 90%
•  Optimale combinatie van luchtvochtigheid 

en een temperatuur rond de 0 °C voor een 
langere bewaartijd

Wat zijn de voordelen van de Perfect-
Fresh-zone in vergelijking met een 
 gewoon koelgedeelte?
•  Twee- tot driemaal langere bewaartijd van 

fruit, groenten, zuivelproducten, vlees en 
worst

•  Geld- en tijdsbesparing omdat inkopen 
minder vaak nodig is

Hoe gebruik ik de twee verschillende  
lades?
Dauwvers:
•  Levensmiddelen waarvoor een lage 

temperatuur en een hoge luchtvochtigheid 
ideaal is, bijvoorbeeld aardbeien, 
asperges, sla

•   Met de schuifknop kan het vak ’dauw- 
vers’ ook worden veranderd in een vak 
’droogvers’

Droogvers:
•  Levensmiddelen die een lage temperatuur 

nodig hebben, maar betrekkelijk droge 
omgevingslucht, bijvoorbeeld zuivelpro-
ducten, vlees, worst

Hoe verpak ik de levensmiddelen?
Dauwvers:
•  Onverpakt, de vochtige omgevingslucht 

moet rechtstreeks bij het plantaardige 
 levensmiddel kunnen komen

Droogvers:
•  Afgedekt of verpakt, zodat het vocht niet 

kan ontsnappen en om smaakoverdracht 
te voorkomen

In een gemiddeld Nederlands 
huishouden verdwijnt ongeveer  
10 procent van het gekochte voedsel 
onnodig in de vuilnisbak.* 

Tips voor het optimaal bewaren van uw levensmiddelen

* Bron: www.milieucentraal.nl
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Wat hoort er thuis in de PerfectFresh-
zone?
• Vlees en zuivelproducten
•  Fruit en groenten die niet gevoelig zijn voor 

kou

Waar moet ik verder nog op letten bij 
het gebruik van de PerfectFresh-zone?
Veel levensmiddelen produceren een 
 natuurlijk gas (ethyleen), waarop andere 
 levensmiddelen uiterst gevoelig reageren en 
daardoor ook veel sneller bederven.
Bewaar daarom bijvoorbeeld appels en 
 honingmeloenen niet naast elkaar. Appels 
produceren erg veel van dit natuurlijke gas, 
terwijl honingmeloenen er erg gevoelig op 
reageren.

Levensmiddel Normale koeling* PerfectFresh-zone*
Vlees, worst 2-4 dagen tot 7 dagen
Verse melk 2 dagen tot 7 dagen
Kool- en wortelgroenten 8 dagen tot 4 weken
Zuivelproducten (kwark, yoghurt) 3-4 dagen tot 4 weken
Paddenstoelen 5 dagen tot 7 dagen
Overige groenten 4 dagen tot 4 weken

De voordelen van PerfectFresh in één oogopslag:

Gevoeligheid voor natuurlijk gas (ethyleen) bij fruit en groenten

Zeer hoog Hoog Gemiddeld
Broccoli Appels Bladgroenten
Honingmeloenen Abrikozen Blauwe bosbessen
Bloemkool Peren Olijven
Spruitjes Nectarines Paddenstoelen

Perziken Prei
Kweeappels/-peren

Productie van natuurlijk gas (ethyleen) bij fruit

Zeer hoog Hoog Gemiddeld
Appels Abrikozen Bananen

Peren Blauwe bosbessen
Vijgen
Nectarines
Perziken
Pruimen

*  De bewaartijden zijn richtwaarden, omdat ze onder andere afhankelijk zijn van de aanvankelijke 
versheid. Ga daarom op uw eigen beoordelingsvermogen af! Uiterlijk, geur en smaak spelen 
daarbij een doorslaggevende rol voor de geschiktheid voor consumptie.
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1. Frisse ideeën –
koel- en diepvrieskasten van Miele
Koel- en diepvrieskasten van Miele bieden 
het optimale klimaat om uw levensmiddelen 
en dranken zo vers mogelijk te houden. Wat 
design en functionaliteit betreft zijn beiden 
van het allerhoogste niveau. Koel- en 
diepvrieskasten van Miele: vol frisse ideeën.
 
 

2. DynaCool
Dankzij DynaCool kunnen  
levensmiddelen overal in de 
koelkast bewaard worden. Een 

ventilator op de achterwand van de 
koelruimte zorgt voor een krachtige en 
gelijkmatige circulatie van de koele lucht.
• Levensmiddelen overal te plaatsen
•  Gelijkmatige verdeling van temperatuur en 

luchtvochtigheid 
•  De levensmiddelen zijn snel op de 

 gewenste koeltemperatuur
 

3. IceMaker met vaste  
wateraansluiting
Ijsblokjesautomaat
• Snelle productie via vaste 

wateraansluiting
• Altijd ijsblokjes voorradig
• Apart in- of uit te schakelen
 

4. NoFrost-systeem
Continue luchtcirculatie gaat  
tijdens het koelen ijsvorming  
tegen, zodat het vriesgedeelte 

nooit meer ontdooid hoeft te worden.
• Nooit meer ontdooien
• Gemak

5. PerfectFresh
In de PerfectFresh-zone blijven 
bederfelijke levensmiddelen tot 
drie keer langer vers dan in het 

klimaat van een gewone koelkast. De 
modellen met Perfect-Fresh-zone beschik-
ken over een koelzone waar een optimale 
combinatie van luchtvochtigheid en een 
constante temperatuur van iets boven 0 °C 
wordt aangehouden. De relatieve luchtvoch-
tigheid is instelbaar op een waarde tussen 
45-90%. Voedingsmiddelen verliezen weinig 
vocht en de kleuren blijven natuurlijk fris. De 
volledig uittrekbare lades zorgen voor een 
optimaal bedieningscomfort.
• Langere houdbaarheid levensmiddelen
• Bedieningscomfort 

 
6. SelfClose-lades
De PerfectFresh-lades 
van Miele zijn vernieuwd. Alle 
lades zijn nu voorzien van 

SelfClose, waardoor de lades automatisch 
vanaf 4 cm dicht gaan. U hoeft de lades 
alleen maar licht aan te raken. Bovendien 
kunnen de lades helemaal naar buiten 
worden getrokken, zonder scheef te gaan 
staan. De lades gaan door de geluidsdem-
per ook nog eens extra stil open en dicht.  
• Bedieningscomfort
• Extra stil 

7. SoftClose-deursluiting
Het nieuwe sluitmechanisme 
dempt de beweging bij het 
sluiten van de deur. Vanaf een 

openingshoek van <30° gaat de deur 
automatisch dicht, zelfs bij volle belading 
van de binnendeur. De demper die hiervoor 
verantwoordelijk is, is berekend op het 
minimaal 100.000 keer sluiten van de deur.
• Comfort
• Veiligheid
 

8. VarioRoom
Uitneembare diepvrieslades  
en tussen plateaus van glas.
•  Ideaal voor het invriezen van 

grote  diepvriesproducten. De glazen 
draagplateaus en transparante diepvriesla-
des zijn uitneembaar, waardoor de gehele 
binnenruimte ook voor grote in te vriezen 
producten kan worden gebruikt.
• Flexibiliteit
• Meer ruimte 

9. SmoothFrost
Door SmoothFrost, waarbij de verdamper is 
geïntegreerd in de wand, zijn de binnen-
wanden in het diepvriesgedeelte bijzonder 
glad en daardoor makkelijk te reinigen. 
•  Comfort (binnenwanden gemakkelijk te 

reinigen)
•  Minder rijpvorming 
•  Snel ontdooien
 
10. Onbreekbare glazen draagplateaus
Op de hoogwaardige draagplateaus van 
extra stevig, krasvast glas blijft alles veilig 
staan. Ze zijn in hoogte verstelbaar en één 
van de draagplateaus is steeds tweedelig. 
De helft van de tweedelige draagplateaus 
kan uit het koelgedeelte worden genomen, 
zodat er ruimte is voor grotere flessen of 
pannen. 
• Flexibiliteit
• Kwaliteit
• Gemakkelijk te reinigen
 

11. ComfortClean-
deurvakken
De opbergvakken in de 
binnendeur zijn  vernieuwd, 
waardoor ze in de afwasauto-
maat gereinigd kunnen worden. 
De vakken zijn van een zeer 
hoogwaardige kunststof ge-
maakt, waardoor ze kras- en 
temperatuurbestendig zijn. Ze 

zijn getest op 125 spoelbeurten bij een 
afwasprogramma met een maximale 
temperatuur van 55 °C. Bovendien hebben 
ze verchroomde metalen beugels, zijn ze in 
hoogte verstelbaar en kunnen ze desge-
wenst worden verwijderd. 
• Afwasautomaatbestendig 
• Gemak
• Flexibiliteit
 

12. VarioBord- 
binnendeur systeem

Naar eigen wens in te delen binnendeur met 
afzonderlijke, gemakkelijk uitneembare 
serveerbakjes met greep. De vakken van de 
binnendeur zijn bijzonder gemakkelijk 
schoon te maken. Een fraaie kaasbewaar-
doos maakt eveneens deel uit van Vario-
Bord. De doos is voorzien van een deksel 
en kan gemakkelijk in één van de roestvrij-
stalen houders in de binnendeur worden 
geplaatst.
• Flexibiliteit
• Praktisch
• Gemakkelijk te reinigen* Productkenmerken afhankelijk van het model.
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13. Groente- en fruitlades
Soepel lopende lades op wieltjes.
• Bedieningscomfort
 
 
14. Diepvrieslades
In de royale diepvrieslades kunt u ruimtebe-
sparend en overzichtelijk een grote 
hoeveelheid levensmiddelen bewaren. De 
lades kunnen ver worden uitgetrokken, 
maar kunnen niet kantelen.
• Meer ruimte
 
 
15. Inhoudmerksysteem
Met het inhoudmerksysteem op de 
diepvrieslades zal u niet snel iets vergeten. 
U kunt op elk gewenst moment op de 
diepvrieslade aflezen wat de inhoud is en 
hoe lang de producten nog bewaard kunnen 
worden.
• Gemak
 
 
16. Binnenverlichting
De binnenverlichting is onderhoudsvrij en 
zorgt voor een optimale lichtintensiteit in de 
binnenruimte. Door de technologie is de unit 
bovendien ruimtebesparend in de binnen-
ruimte geïntegreerd. De verlichting onder 
het bedieningspaneel bij de diepvrieslades 
zorgt bij het vullen en uitnemen van 
diepvriesproducten voor een optimaal 
overzicht.
• Onderhoudsvrij
• Optimale verlichting 
• Energiebesparend
 
 
17. Ontdooiautomaat
Tijdens het koelen wordt continu automa-
tisch ontdooid. Omstandig uitruimen, 
 ontdooien en vervolgens weer inruimen 
 behoort daarmee tot het verleden.
• Gemak
 

18. Boter-/kaasvak
Het ontwerp van het boter-/kaasvak 
waarborgt dat hij comfortabel met één hand 
kan worden geopend en weer kan worden 
 gesloten, zodat hinderlijk dichtvallen wordt 
voorkomen.
• Comfort
 
 
19. Temperatuurregeling
Elektronische regeling van de temperatuur 
in de binnenruimte van het apparaat.
• Exacte temperatuurinstelling
•  Ideale bewaaromstandigheden voor 

diepvriesproducten
• Overzichtelijk bedieningspaneel 
 
 
20. SuperKoelen en SuperFrost
Door het inschakelen van de functie 
SuperKoelen of SuperFrost wordt snel de 
laagst mogelijke temperatuur in het koel- of 
diepvriesgedeelte bereikt. Dit is bijzonder 
nuttig als u grotere hoeveelheden wilt 
koelen of invriezen. Na zes uur wordt de 
functie SuperKoelen automatisch terugge-
schakeld. Door het snelle invriezen 
(SuperFrost) blijft de consistentie van de 
levensmiddelen na het ontdooien optimaal 
behouden.
• Beter behoud van levensmiddelen
 
 
21. Flessenrek
Het ruimtebesparende, gegolfde flessenrek 
van verchroomd metaal zorgt voor het 
perfect bewaren van nog eens vijf flessen in 
de binnenruimte. Net als de vakken is het 
flessenrek in de koelruimte variabel te 
 gebruiken.
 
 
22. Geluidssignaal
Het geïntegreerde, akoestische signaal 
meldt als de temperatuur binnenin het 
apparaat ongewild te veel oploopt of als de 
deur van het apparaat langer dan 120 
seconden open staat. Bovendien wordt 
hiermee aangegeven wat de maximale 
(hoogste) temperatuur is geweest tijdens de 
storing.
•  Bescherming van de diepvriesproducten

23. Kinderbeveiliging
Toetsencombinatie voor het blokkeren van 
de temperatuurregeling.
•  Het apparaat kan niet worden  

uitgeschakeld
 
 
24. Lange levensduur
Koel-/vriesapparaten staan in een huishou-
den continu aan. Ze moeten tenslotte 24 uur 
per dag trouw hun werk doen – 365 dagen 
per jaar. Daarom moeten bij Miele de 
krachtige compressors een duurtest van 
minimaal 55.000 uur probleemloos 
doorstaan. Dat komt overeen met een 
gebruik van zo’n 15 jaar.
• Kwaliteit
• Duurzaamheid
 
 

25. Nieuwe EU-energielabel
Het energielabel geeft u in een 
oogopslag informatie over de 
zuinigheid en het vermogen van 

een afwasautomaat. De apparaten van 
Miele combineren de beste reinigings- en 
droogrestultaten met een extreem laag 
energie- en waterverbruik. Per 2011 zijn alle 
afwasautomaten van Miele voorzien van het 
nieuwe EU-energielabel met daarop de 
energie-efficiëntieklasse, die loopt van A tot 
zelfs A++. Daarnaast staan de volgende 
waarden vermeld op het nieuwe energiela-
bel in de vorm van symbolen: jaarlijks 
waterverbruik in liters, droogresultaat, 
standaardbelading in aantal standaard-
couverts en het geluidsniveau in dB. Het 
reinigingsresultaat wordt niet meer op het 
energielabel vermeld. Voor alle afwasauto-
maten geldt klasse A als minimale eis voor 
het reinigingsresultaat.
• Lage verbruikswaarden
 
 
 

* Productkenmerken afhankelijk van het model.
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ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE*
A++/A+/A
BIJZONDERHEDEN
DynaCool/PerfectFresh met SelfClose
NoFrost/SmoothFrost
SoftClose-deursluiting
IceMaker/VarioRoom
UITVOERING
Volledig integreerbaar tweedeursmodel/ééndeursmodel
Deur-op-deur-systeem
Max. gewicht frontpaneel koel-/diepvriesgedeelte in kg
Deurgeleidingssysteem
Geschikt voor Side-by-Side opstelling (zie pagina 184)
BESTURING
Elektronische temperatuurregeling
Temperatuurregeling met tiptoetsen voor koel- en  
diepvriesgedeelte
Temperatuurregeling voor koel- en diepvriesgedeelte
Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en diepvriesgedeelte
Temperatuuraanduiding voor koel- en diepvriesgedeelte
NETTO-INHOUD
Inhoud in liters koelgedeelte/PerfectFresh-zone/diepvriesgedeelte
KOELGEDEELTE
Uitschakelen koelgedeelte mogelijk
SuperKoelen
Led-binnenverlichting
Aantal transparante draagplateaus met roestvrijstalen randlijst,  
waarvan één in twee delen
Aantal vaste draagplateaus
Aantal flessenrekken van verchroomd metaal
Aantal rolbare groente- en fruitlades
Aantal groente- en fruitlades
PERFECTFRESH-ZONE MET SELFCLOSE
Aantal transparante lades op telescopische geleiders
4-STERREN-DIEPVRIESGEDEELTE 
SuperFrost
IceMaker – automatische ijsblokjesmaker (1 kg per 24 uur) via  
vaste wateraansluiting
Aantal transparante vrieslades
Inhoudmerksysteem
Invriescapaciteit in kg per 24 uur
BINNENDEURSYSTEEM
Verstelbaar roestvrijstalen frame (VarioBord) met uitneembare  
vakken van transparant kunststof, geschikt voor gebruik op tafel
ComfortClean-deurvakken
1 zelfsluitend boter- en kaasvak
1 universele box/2 halve rekken
Aantal flessenvakken
1 doorlopend rek
1 half opbergvak
Aantal opbergvakken
TOEBEHOREN
2 eierrekjes/1 botervloot/2 koude accu’s/1 ijsblokjeshouder
VEILIGHEID
Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Akoestisch deuralarm
Vergrendelfunctie/Aanduiding bij stroomstoring
NISMATEN
Hoogte 177,2–178,8 cm/ Breedte 56,0–57,0 cm/ 
Diepte min. 55,0 cm
AANSLUITWAARDE
Waarde in ampère
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS

KFN 9758 iD-3
 
–/●/–
 
●/● 
●/–
● 
–/● 
 
●/–
●
20/12
–
● 
 
● 
● 
 
–
● 
–
 
113/73/79
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–
–
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● 
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●
 
● 
● 
●/● 
1
–
–
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●/●/●/● 
 
● 
● 
●/● 
 
●/●/● 

 
1,4
€ 2.399,00 

KF 9757 iD-3
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●
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–
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1,4
€ 2.299,00 

KFN 9755 iDE
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–
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●
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●/●/●/● 
 
● 
● 
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●/●/● 

 
1,4
€ 2.499,00 

Koel- en diepvrieskasten
Integreerbare 
koel-diepvriescombinaties, 
nishoogte 178,5 cm

* Energie-efficiëntieklassen in schaalwaarden volgens de EU-richtijn.
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ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE*
A++/A+/A
BIJZONDERHEDEN
DynaCool/PerfectFresh met SelfClose
NoFrost/SmoothFrost
SoftClose-deursluiting
IceMaker/VarioRoom
UITVOERING
Volledig integreerbaar tweedeursmodel/ééndeursmodel
Deur-op-deur-systeem
Max. gewicht frontpaneel koel-/diepvriesgedeelte in kg
Deurgeleidingssysteem
Geschikt voor Side-by-Side opstelling (zie pagina 184)
BESTURING
Elektronische temperatuurregeling
Temperatuurregeling met tiptoetsen voor koel- en  
diepvriesgedeelte
Temperatuurregeling voor koel- en diepvriesgedeelte
Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en diepvriesgedeelte
Temperatuuraanduiding voor koel- en diepvriesgedeelte
NETTO-INHOUD
Inhoud in liters koelgedeelte/PerfectFresh-zone/diepvriesgedeelte
KOELGEDEELTE
Uitschakelen koelgedeelte mogelijk
SuperKoelen
Led-binnenverlichting
Aantal transparante draagplateaus met roestvrijstalen randlijst,  
waarvan één in twee delen
Aantal vaste draagplateaus
Aantal flessenrekken van verchroomd metaal
Aantal rolbare groente- en fruitlades
Aantal groente- en fruitlades
PERFECTFRESH-ZONE MET SELFCLOSE
Aantal transparante lades op telescopische geleiders
4-STERREN-DIEPVRIESGEDEELTE 
SuperFrost
IceMaker – automatische ijsblokjesmaker (1 kg per 24 uur) via  
vaste wateraansluiting
Aantal transparante vrieslades
Inhoudmerksysteem
Invriescapaciteit in kg per 24 uur
BINNENDEURSYSTEEM
Verstelbaar roestvrijstalen frame (VarioBord) met uitneembare  
vakken van transparant kunststof, geschikt voor gebruik op tafel
ComfortClean-deurvakken
1 zelfsluitend boter- en kaasvak
1 universele box/2 halve rekken
Aantal flessenvakken
1 doorlopend rek
1 half opbergvak
Aantal opbergvakken
TOEBEHOREN
2 eierrekjes/1 botervloot/2 koude accu’s/1 ijsblokjeshouder
VEILIGHEID
Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Akoestisch deuralarm
Vergrendelfunctie/Aanduiding bij stroomstoring
NISMATEN
Hoogte 177,2–178,8 cm/ Breedte 56,0–57,0 cm/ 
Diepte min. 55,0 cm
AANSLUITWAARDE
Waarde in ampère
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS

KF 9713 iD
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1,4
€ 1.749,00 

KFN 9753 iD
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1,4
€ 2.149,00 
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ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE*
A++/A+/A
BIJZONDERHEDEN
DynaCool/PerfectFresh met SelfClose
NoFrost/SmoothFrost
SoftClose-deursluiting
IceMaker/VarioRoom
UITVOERING
Volledig integreerbaar tweedeursmodel/ééndeursmodel
Deur-op-deur-systeem/max. gewicht frontpaneel in kg
Deurgeleidingssysteem
Geschikt voor Side-by-Side opstelling (zie pagina 184)
BESTURING
Elektronische temperatuurregeling
Temperatuurregeling met tiptoetsen voor koel- en  
diepvriesgedeelte
Temperatuurregeling voor koel- en diepvriesgedeelte
Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en diepvriesgedeelte
Digitale temperatuuraanduiding voor koelgedeelte
Temperatuuraanduiding voor koel- en diepvriesgedeelte
NETTO-INHOUD
Inhoud in liters koelgedeelte/PerfectFresh-zone/diepvriesgedeelte
KOELGEDEELTE
Uitschakelen koelgedeelte mogelijk
SuperKoelen
Led-binnenverlichting
Aantal transparante draagplateaus met roestvrijstalen randlijst,  
waarvan één in twee delen
Aantal vaste draagplateaus
Aantal flessenrekken van verchroomd metaal
Aantal groente- en fruitlades op telescopische geleiders
Aantal groente- en fruitlades
PERFECTFRESH-ZONE MET SELFCLOSE
Aantal transparante lades op telescopische geleiders
4-STERREN-DIEPVRIESGEDEELTE 
SuperFrost
Aantal transparante vrieslades
Invriescapaciteit in kg per 24 uur
BINNENDEURSYSTEEM
Verstelbaar roestvrijstalen frame (VarioBord) met uitneembare  
vakken van transparant kunststof, geschikt voor gebruik op tafel
ComfortClean-deurvakken
1 zelfsluitend boter- en kaasvak
1 universele box
Aantal flessenvakken
1 doorlopend rek
1 half opbergvak
Aantal opbergvakken
TOEBEHOREN
2 eierrekjes/1 botervloot/2 koude accu’s/1 ijsblokjeshouder
VEILIGHEID
Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Akoestisch deuralarm
Vergrendelfunctie/Aanduiding bij stroomstoring
NISMATEN
Hoogte 177,2–178,8 cm/Breedte 56,0–57,0 cm/ 
Diepte min. 55,0 cm
AANSLUITWAARDE
Waarde in ampère
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS

KF 9712 iD
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€ 1.699,00 
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€ 1.729,00 

K 9758 iDF-4
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1,2
€ 2.249,00 

Koel- en diepvrieskasten
Integreerbare koel-diepvries- 
combinaties en koelkasten, 
nishoogte 178,5 cm

* Energie-efficiëntieklassen in schaalwaarden volgens de EU-richtijn.
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ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE*
A++/A+/A
BIJZONDERHEDEN
DynaCool/PerfectFresh met SelfClose
NoFrost/SmoothFrost
SoftClose-deursluiting
IceMaker/VarioRoom
UITVOERING
Volledig integreerbaar tweedeursmodel/ééndeursmodel
Deur-op-deur-systeem/max. gewicht frontpaneel in kg
Deurgeleidingssysteem
Geschikt voor Side-by-Side opstelling (zie pagina 184)
BESTURING
Elektronische temperatuurregeling
Temperatuurregeling met tiptoetsen voor koel- en  
diepvriesgedeelte
Temperatuurregeling voor koel- en diepvriesgedeelte
Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en diepvriesgedeelte
Digitale temperatuuraanduiding voor koelgedeelte
Temperatuuraanduiding voor koel- en diepvriesgedeelte
NETTO-INHOUD
Inhoud in liters koelgedeelte/PerfectFresh-zone/diepvriesgedeelte
KOELGEDEELTE
Uitschakelen koelgedeelte mogelijk
SuperKoelen
Led-binnenverlichting
Aantal transparante draagplateaus met roestvrijstalen randlijst,  
waarvan één in twee delen
Aantal vaste draagplateaus
Aantal flessenrekken van verchroomd metaal
Aantal groente- en fruitlades op telescopische geleiders
Aantal groente- en fruitlades
PERFECTFRESH-ZONE MET SELFCLOSE
Aantal transparante lades op telescopische geleiders
4-STERREN-DIEPVRIESGEDEELTE 
SuperFrost
Aantal transparante vrieslades
Invriescapaciteit in kg per 24 uur
BINNENDEURSYSTEEM
Verstelbaar roestvrijstalen frame (VarioBord) met uitneembare  
vakken van transparant kunststof, geschikt voor gebruik op tafel
ComfortClean-deurvakken
1 zelfsluitend boter- en kaasvak
1 universele box
Aantal flessenvakken
1 doorlopend rek
1 half opbergvak
Aantal opbergvakken
TOEBEHOREN
2 eierrekjes/1 botervloot/2 koude accu’s/1 ijsblokjeshouder
VEILIGHEID
Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Akoestisch deuralarm
Vergrendelfunctie/Aanduiding bij stroomstoring
NISMATEN
Hoogte 177,2–178,8 cm/Breedte 56,0–57,0 cm/ 
Diepte min. 55,0 cm
AANSLUITWAARDE
Waarde in ampère
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS

K 9752 iD-1
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€ 1.799,00 
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1,2
€ 2.199,00 
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ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE*
A++
A+
BIJZONDERHEDEN
DynaCool
PerfectFresh met SelfClose
SoftClose-deursluiting
UITVOERING
Volledig integreerbaar model
Deur-op-deur-systeem/max. gewicht frontpaneel in kg
Geschikt voor Side-by-Side opstelling (zie pagina 184)
BESTURING
Elektronische temperatuurregeling
Elektronische temperatuurregeling met tiptoetsen  
voor koelgedeelte
Digitale temperatuuraanduiding voor koelgedeelte
NETTO-INHOUD
Inhoud in liters
KOELGEDEELTE
Inhoud in liters
SuperKoelen
Led-binnenverlichting
Aantal transparante draagplateaus met roestvrijstalen randlijst,  
waarvan één in twee delen
Aantal vaste draagplateaus
Aantal flessenrekken van verchroomd metaal
Aantal rolbare groente- en fruitlades
PERFECTFRESH-ZONE MET SELFCLOSE
Inhoud in liters
Aantal transparante lades op telescopische geleiders
De bovenste lade is een droog vak met maximaal  
50% luchtvochtigheid
De onderste lade(s) kan (kunnen) als droog en vochtig vak dienen,  
tot 90% luchtvochtigheid
4-STERREN-DIEPVRIESGEDEELTE 
Inhoud in liters
Invriescapaciteit in kg. per 24 uur
BINNENDEURSYSTEEM
Verstelbaar roestvrijstalen frame (VarioBord) met uitneembare  
vakken van transparant kunststof, geschikt voor gebruik op tafel
ComfortClean-deurvakken
1 zelfsluitend boter- en kaasvak
1 universele box
2 halve rekken
Aantal flessenvakken
1 doorlopend rek
TOEBEHOREN
2 eierrekjes
1 botervloot
1 ijsblokjeshouder
VEILIGHEID
Akoestisch deuralarm
Vergrendelfunctie
NISMATEN
Hoogte 139,7-141,3 cm
Breedte 56,0-57,0 cm
Diepte min. 55,0 cm
AANSLUITWAARDE
Waarde in ampère
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS 

Koel- en diepvrieskasten
Integreerbare koelkasten, nishoogte 140,0 cm

* Energie-efficiëntieklassen in schaalwaarden volgens de EU-richtijn.
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€ 1.999,00

K 9557 iD-3
 
–
● 
 
● 
● 
● 
 
● 
●/20 
–
 
–
● 
 
● 
 
236
 
176
● 
● 
4 

1
1
–
 
60
2
● 
 
● 
 
 
–
–
 
● 

●
●
● 
● 
1
● 
 
● 
● 
–
 
● 
● 
 
● 
● 
● 
 
1,2
€ 1.879,00
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€ 2.099,00
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ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE*
A++
A+
BIJZONDERHEDEN
DynaCool
PerfectFresh met SelfClose
SoftClose-deursluiting
UITVOERING
Volledig integreerbaar model
Deur-op-deur-systeem/max. gewicht frontpaneel in kg
Geschikt voor Side-by-Side opstelling (zie pagina 184)
BESTURING
Elektronische temperatuurregeling
Elektronische temperatuurregeling met tiptoetsen  
voor koelgedeelte
Digitale temperatuuraanduiding voor koelgedeelte
NETTO-INHOUD
Inhoud in liters
KOELGEDEELTE
Inhoud in liters
SuperKoelen
Led-binnenverlichting
Aantal transparante draagplateaus met roestvrijstalen randlijst,  
waarvan één in twee delen
Aantal vaste draagplateaus
Aantal flessenrekken van verchroomd metaal
Aantal rolbare groente- en fruitlades
PERFECTFRESH-ZONE MET SELFCLOSE
Inhoud in liters
Aantal transparante lades op telescopische geleiders
De bovenste lade is een droog vak met maximaal  
50% luchtvochtigheid
De onderste lade(s) kan (kunnen) als droog en vochtig vak dienen,  
tot 90% luchtvochtigheid
4-STERREN-DIEPVRIESGEDEELTE 
Inhoud in liters
Invriescapaciteit in kg. per 24 uur
BINNENDEURSYSTEEM
Verstelbaar roestvrijstalen frame (VarioBord) met uitneembare  
vakken van transparant kunststof, geschikt voor gebruik op tafel
ComfortClean-deurvakken
1 zelfsluitend boter- en kaasvak
1 universele box
2 halve rekken
Aantal flessenvakken
1 doorlopend rek
TOEBEHOREN
2 eierrekjes
1 botervloot
1 ijsblokjeshouder
VEILIGHEID
Akoestisch deuralarm
Vergrendelfunctie
NISMATEN
Hoogte 139,7-141,3 cm
Breedte 56,0-57,0 cm
Diepte min. 55,0 cm
AANSLUITWAARDE
Waarde in ampère
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS 
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€ 1.799,00
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Koel- en diepvrieskasten 
Integreerbare koelkasten, nishoogte 122,5 cm 

K 9458 iDF-4 K 9457 iD-4 K 9452 i K 9424 iF K 9422 i-1 K 9414 iF K 9412 i
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE*
A++/A+ ●/– ●/– –/● –/● ●/– –/● –/●
BIJZONDERHEDEN
DynaCool/PerfectFresh met SelfClose ●/● ●/● –/– –/– –/– –/– –/–
SoftClose-deursluiting ● ● ● – – – –
UITVOERING
Volledig integreerbaar model ● ● ● ● ● ● ●
Deur-op-deur-systeem/max. gewicht frontpaneel in kg ●/19 ●/19 ●/16 ●/17 ●/17 –/– –/–
Deurgeleidingssysteem – – – – – ● ●
Geschikt voor Side-by-Side opstelling (zie pagina 184) – – – – – – –
BESTURING
Elektronische temperatuurregeling – – – ● ● ● ●
Temperatuurregeling met tiptoetsen voor koelgedeelte ● ● ● – – – –
Temperatuurregelaar voor koelgedeelte – – – ● ● ● –
Digitale temperatuuraanduiding voor koelgedeelte ● ● ● – – – –
Temperatuuraanduiding voor koelgedeelte – – – ● ● ● ●
NETTO-INHOUD
Inhoud in liters 185 201 224 207 224 210 228
KOELGEDEELTE
Inhoud in liters 109 141 224 191 224 194 228
SuperKoelen ● ● ● ● ● ● ●
Led-binnenverlichting ● ● ● – – – –
Binnenverlichting – – – ● ● ● ●
Aantal transparante draagplateaus met roestvrijstalen randlijst, 
waarvan één in twee delen

3 3 5 4 5 4 5

Aantal vaste draagplateaus 1 1 1 1 1 1 1
Aantal flessenrekken van verchroomd metaal – 1 1 – – – –
Aantal rolbare groente- en fruitlades – – 2 – – – –
Aantal groente- en fruitlades – – – 2 2 2 2
PERFECTFRESH-ZONE MET SELFCLOSE
Inhoud in liters 60 60 – – – – –
Aantal transparante lades op telescopische geleiders 2 2 – – – – –
4-STERREN-DIEPVRIESGEDEELTE
Inhoud in liters 16 – – 16 – 16 –
Invriescapaciteit in kg. per 24 uur 2 – – 2 – 2 –
BINNENDEURSYSTEEM
Verstelbaar roestvrijstalen frame (VarioBord) met uitneembare 
vakken van transparant kunststof, geschikt voor gebruik op tafel

● ● ● – – – –

ComfortClean-deurvakken ● ● ● ● ● ● ●
1 zelfsluitend boter- en kaasvak ● ● ● ● ● ● ●
1 universele box ● ● ● – – – –
2 halve rekken – – ● – – – –
Aantal flessenvakken 1 1 1 1 1 1 1
1 doorlopend rek ● ● ● – – – –
1 half opbergvak – – – ● ● ● ●
Aantal opbergvakken – – – 2 2 2 2
TOEBEHOREN
2 eierrekjes  ● ● ● ● ● ● ●
1 botervloot ● ● ● – – – –
1 ijsblokjeshouder ● – – ● – ● –
VEILIGHEID
Akoestisch deuralarm ● ● – – – – –
Vergrendelfunctie ● ● ● – – – –
NISMATEN
Hoogte 122,0–123,6 cm ● ● ● ● ● ● ●
Breedte 56,0–57,0 cm ● ● ● ● ● ● ●
Diepte min. 55,0 cm ● ● ● ● ● ● ●
AANSLUITWAARDE
Waarde in ampère 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS € 1.699,00 € 1.799,00 € 1.379,00 € 1.199,00 € 1.179,00 € 1.179,00 € 1.099,00 

* Energie-efficiëntieklassen in schaalwaarden volgens EU-richtlijnen.
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K 9458 iDF-4 K 9457 iD-4 K 9452 i K 9424 iF K 9422 i-1 K 9414 iF K 9412 i
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE*
A++/A+ ●/– ●/– –/● –/● ●/– –/● –/●
BIJZONDERHEDEN
DynaCool/PerfectFresh met SelfClose ●/● ●/● –/– –/– –/– –/– –/–
SoftClose-deursluiting ● ● ● – – – –
UITVOERING
Volledig integreerbaar model ● ● ● ● ● ● ●
Deur-op-deur-systeem/max. gewicht frontpaneel in kg ●/19 ●/19 ●/16 ●/17 ●/17 –/– –/–
Deurgeleidingssysteem – – – – – ● ●
Geschikt voor Side-by-Side opstelling (zie pagina 184) – – – – – – –
BESTURING
Elektronische temperatuurregeling – – – ● ● ● ●
Temperatuurregeling met tiptoetsen voor koelgedeelte ● ● ● – – – –
Temperatuurregelaar voor koelgedeelte – – – ● ● ● –
Digitale temperatuuraanduiding voor koelgedeelte ● ● ● – – – –
Temperatuuraanduiding voor koelgedeelte – – – ● ● ● ●
NETTO-INHOUD
Inhoud in liters 185 201 224 207 224 210 228
KOELGEDEELTE
Inhoud in liters 109 141 224 191 224 194 228
SuperKoelen ● ● ● ● ● ● ●
Led-binnenverlichting ● ● ● – – – –
Binnenverlichting – – – ● ● ● ●
Aantal transparante draagplateaus met roestvrijstalen randlijst, 
waarvan één in twee delen

3 3 5 4 5 4 5

Aantal vaste draagplateaus 1 1 1 1 1 1 1
Aantal flessenrekken van verchroomd metaal – 1 1 – – – –
Aantal rolbare groente- en fruitlades – – 2 – – – –
Aantal groente- en fruitlades – – – 2 2 2 2
PERFECTFRESH-ZONE MET SELFCLOSE
Inhoud in liters 60 60 – – – – –
Aantal transparante lades op telescopische geleiders 2 2 – – – – –
4-STERREN-DIEPVRIESGEDEELTE
Inhoud in liters 16 – – 16 – 16 –
Invriescapaciteit in kg. per 24 uur 2 – – 2 – 2 –
BINNENDEURSYSTEEM
Verstelbaar roestvrijstalen frame (VarioBord) met uitneembare 
vakken van transparant kunststof, geschikt voor gebruik op tafel

● ● ● – – – –

ComfortClean-deurvakken ● ● ● ● ● ● ●
1 zelfsluitend boter- en kaasvak ● ● ● ● ● ● ●
1 universele box ● ● ● – – – –
2 halve rekken – – ● – – – –
Aantal flessenvakken 1 1 1 1 1 1 1
1 doorlopend rek ● ● ● – – – –
1 half opbergvak – – – ● ● ● ●
Aantal opbergvakken – – – 2 2 2 2
TOEBEHOREN
2 eierrekjes  ● ● ● ● ● ● ●
1 botervloot ● ● ● – – – –
1 ijsblokjeshouder ● – – ● – ● –
VEILIGHEID
Akoestisch deuralarm ● ● – – – – –
Vergrendelfunctie ● ● ● – – – –
NISMATEN
Hoogte 122,0–123,6 cm ● ● ● ● ● ● ●
Breedte 56,0–57,0 cm ● ● ● ● ● ● ●
Diepte min. 55,0 cm ● ● ● ● ● ● ●
AANSLUITWAARDE
Waarde in ampère 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS € 1.699,00 € 1.799,00 € 1.379,00 € 1.199,00 € 1.179,00 € 1.179,00 € 1.099,00 
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Koel- en diepvrieskasten
Integreerbare koelkasten, nishoogte 102,5 cm

 
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE*
A++
A+
BIJZONDERHEDEN
SoftClose-deursluiting
UITVOERING
Volledig integreerbaar model
Deur-op-deur-systeem/ max. gewicht frontpaneel in kg
Geschikt voor Side-by-Side opstelling (zie pagina 184)
BESTURING
Elektronische temperatuurregeling
Elektronische temperatuurregeling met tiptoetsen voor  
koelgedeelte
Digitale temperatuuraanduiding voor koelgedeelte
NETTO-INHOUD
Inhoud in liters
KOELGEDEELTE
Inhoud in liters
SuperKoelen
Led-binnenverlichting
Aantal transparante draagplateaus met roestvrijstalen randlijst,  
waarvan één in twee delen
Aantal vaste draagplateaus
Aantal groente- en fruitlades
4-STERREN-DIEPVRIESGEDEELTE 
Inhoud in liters
Invriescapaciteit in kg per 24 uur
BINNENDEURSYSTEEM
Verstelbaar roestvrijstalen frame (VarioBord) met uitneembare  
vakken van transparant kunststof, geschikt voor gebruik op tafel
ComfortClean-deurvakken
1 zelfsluitend boter- en kaasvak
1 universele box
2 halve rekken
Aantal flessenvakken
1 doorlopend rek
TOEBEHOREN
2 eierrekjes
1 botervloot
1 ijsblokjeshouder
VEILIGHEID
Vergrendelfunctie
NISMATEN
Hoogte 102,4–104,0 cm
Breedte 56,0–57,0 cm
Diepte min. 55,0 cm
AANSLUITWAARDE
Waarde in ampère
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS

K 9354 iF
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●/13 
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● 
● 
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1
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2
 
● 

● 
●
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● 
1
● 
 
● 
● 
● 
 
● 
 
● 
● 
● 
 
1,2
€ 1.249,00

K 9352 i
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1
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–
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●
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1
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● 
● 
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● 
● 
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1,2
€ 1.199,00

K 9352 i-1
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● 
● 
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1
2
 
–
–
 
● 

●
● 
● 
● 
1
● 
 
● 
● 
–
 
● 
 
● 
● 
● 
 
1,2
€ 1.379,00

* Energie-efficiëntieklassen in schaalwaarden volgens de EU-richtijn.
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ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE*
A+/A++
UITVOERING
Volledig integreerbaar model
Deur-op-deur-systeem/max. gewicht frontpaneel in kg
Deurgeleidingssysteem
Geschikt voor Side-by-Side opstelling (zie pagina 184)
BESTURING
Elektronische temperatuurregeling
Temperatuuraanduiding voor koelgedeelte
NETTO-INHOUD
Inhoud in liters
KOELGEDEELTE
Inhoud in liters
SuperKoelen
Binnenverlichting
Aantal transparante draagplateaus met roestvrijstalen randlijst,  
waarvan één in twee delen
Aantal vaste draagplateaus
Aantal groente- en fruitlades
4-STERREN-DIEPVRIESGEDEELTE
Inhoud in liters
Invriescapaciteit in kg per 24 uur
BINNENDEURSYSTEEM
ComfortClean-deurvakken 
1 zelfsluitend boter- en kaasvak
Aantal flessenvakken
1 half opbergvak
Aantal opbergvakken
TOEBEHOREN
2 eierrekjes
1 ijsblokjeshouder
VEILIGHEID
Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Akoestisch deuralarm
Vergrendelfunctie
Aanduiding bij stroomstoring
NISMATEN
Hoogte 87,4-89,0 cm
Breedte 56,0-57,0 cm
Diepte min. 55,0 cm
AANSLUITWAARDE
Waarde in ampère
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS 

Koel- en diepvrieskasten
Integreerbare koelkasten, nishoogte 88,0 cm

K 9224 iF-1
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€ 1.099,00

K 9222 i
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€ 999,00

K 9214 iF
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●
●
1
1
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● 
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–
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● 
● 
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1,2
€ 949,00

* Energie-efficiëntieklassen in schaalwaarden volgens de EU-richtijn.
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ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE*
A+/A++
UITVOERING
Volledig integreerbaar model
Deur-op-deur-systeem/max. gewicht frontpaneel in kg
Deurgeleidingssysteem
Geschikt voor Side-by-Side opstelling (zie pagina 184)
BESTURING
Elektronische temperatuurregeling
Temperatuuraanduiding voor koelgedeelte
NETTO-INHOUD
Inhoud in liters
KOELGEDEELTE
Inhoud in liters
SuperKoelen
Binnenverlichting
Aantal transparante draagplateaus met roestvrijstalen randlijst,  
waarvan één in twee delen
Aantal vaste draagplateaus
Aantal groente- en fruitlades
4-STERREN-DIEPVRIESGEDEELTE
Inhoud in liters
Invriescapaciteit in kg per 24 uur
BINNENDEURSYSTEEM
ComfortClean-deurvakken 
1 zelfsluitend boter- en kaasvak
Aantal flessenvakken
1 half opbergvak
Aantal opbergvakken
TOEBEHOREN
2 eierrekjes
1 ijsblokjeshouder
VEILIGHEID
Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Akoestisch deuralarm
Vergrendelfunctie
Aanduiding bij stroomstoring
NISMATEN
Hoogte 87,4-89,0 cm
Breedte 56,0-57,0 cm
Diepte min. 55,0 cm
AANSLUITWAARDE
Waarde in ampère
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS 

K 9212 i
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€ 899,00
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K 9124 UiF K 9122 Ui K 9123 Ui
ENERGIE-EFFICIENTIEKLASSE*
A/A+/A++ –/ –/● –/ ●/– –/ –/●
BIJZONDERHEDEN
SoftClose-deursluiting – – ●
UITVOERING
Integreerbaar onderbouwmodel ● ● ●
Deur-op-deur-systeem/max. gewicht frontpaneel in kg ●/10 ●/10 ●/10
Luchttoevoer en -afvoer via sokkel ● ● ●
Sokkelhoogte en -terugsprong zijn volledig aanpasbaar ● ● ●
Geschikt voor Side-by-Side opstelling (zie pagina 184) – ● –
BESTURING
Elektronische temperatuurregeling ● ● ●
Temperatuuraanduiding koelgedeelte ● ● ●
NETTO-INHOUD
Inhoud in liters 114 137 119
KOELGEDEELTE
Inhoud in liters 98 137 119
SuperKoelen ● ● ●
Binnenverlichting/Led-binnenverlichting ●/– ●/–  –/●
Uittrekbare koelwagen met flessen- en groentevakken – – ●
2 uittrekbare lades – – ●
Aantal transparante draagplateaus met roestvrijstalen randlijst, 
waarvan één in twee delen

2 3 –

Aantal vaste draagplateaus 1 1 –
Aantal groente- en fruitschalen 1 1 –
4-STERREN-DIEPVRIESGEDEELTE
Inhoud in liters 16 – –
Invriescapaciteit in kg per 24 uur 2 – –
BINNENDEURSYSTEEM
ComfortClean-deurvakken ● ● –
1 zelfsluitend boter- en kaasvak ● ● –
Aantal flessenvakken 1 1 1
Aantal opbergvakken (in hoogte verstelbaar) – – –
1 half opbergvak ● ● –
TOEBEHOREN
2 eierrekjes ● ● ●
1 ijsblokjeshouder ● – –
NISMATEN
Hoogte in cm 82–87 82–87 82–87
Breedte in cm 60 60 59,7
Diepte in cm 55,1 55,1 55
AANSLUITWAARDE
Waarde in ampère 1,2 1,2 1,2
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS € 1.349,00 € 1.249,00 € 1.549,00 

Koel- en diepvrieskasten
(Integreerbare) onderbouwkoelkasten, nishoogte 82,0 en 88,0 cm

* Energie-efficiëntieklassen in schaalwaarden volgens de EU-richtijn.
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Extra accessoires/ 
toebehoren koelkasten*

 
Houder met actief-air-clean-filter
Voor het absorberen van hinderlijke luchtjes.  
Na 6 maanden dient de filter vervangen te worden.
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestelnummer 7236290.
Geadviseerde verkoopprijs € 62,90.
 
 
 
Actief-air-clean-filter
Voor het absorberen van hinderlijke luchtjes.  
Na 6 maanden dient de filter vervangen te worden. 
 
 
 
 
 
 
 
Bestelnummer 7236280.
Geadviseerde verkoopprijs € 29,95.  

Bezoek de Miele Shop op  
www.miele.nl voor het bestellen 
van accessoires, toebehoren, 
onderhouds- en reinigings-
middelen van Miele.

* Leverbaar via de Miele Shop op www.miele.nl
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ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE*
A/A+
UITVOERING
Integreerbaar onderbouwmodel
Deur-op-deur-systeem/max. gewicht frontpaneel in kg
Luchttoevoer en -afvoer via sokkel
Sokkelhoogte en -terugsprong zijn volledig aanpasbaar
Geschikt voor Side-by-Side opstelling (zie pagina 184)
BESTURING
Led-indicatie van de binnentemperatuur
Traploos instelbare elektronische thermostaat
Elektronische temperatuurregeling
Temperatuuraanduiding koel-/diepvriesgedeelte
NETTO-INHOUD
Inhoud in liters
4-STERREN-DIEPVRIESGEDEELTE 
Inhoud in liters
SuperFrost
Aantal rondom gesloten vrieslades
Aantal transparante diepvrieslades
Inhoudmerksysteem 
Iedere diepvrieslade als invriesvak te gebruiken
Inhangbaar diepvriesplateau
Invriescapaciteit in kg per 24 uur
TOEBEHOREN
1 ijsblokjeshouder
2 koude accu’s
VEILIGHEID
Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Akoestisch en optisch signaal bij stroomstoring
Akoestisch signaal bij geopende deur
NISMATEN
Hoogte in cm
Breedte in cm
Diepte in cm
AANSLUITWAARDE
Waarde in ampère
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS

F 9122 Ui
 
–/● 
 
● 
●/20 
● 
● 
●
 
–
–
● 
–/● 
 
97
 
97
● 
–
3
–
● 
● 
12 
 
● 
● 
 
● 
–
–
 
82–87
60
55,1
 
1,3
€ 1.249,00 

Koel- en diepvrieskasten
(Integreerbare) onderbouwdiepvrieskast, nishoogte 82,0 cm

* Energie-efficiëntieklassen in schaalwaarden volgens de EU-richtijn.
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ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE*
A++
A+
BIJZONDERHEDEN
NoFrost
SoftClose-deursluiting
VarioRoom
SmoothFrost
UITVOERING
Volledig integreerbaar model
Deur-op-deur-systeem/max. gewicht frontpaneel in kg
Deurgeleidingssysteem
Geschikt voor Side-by-Side opstelling (zie pagina 184)
BESTURING
Elektronische temperatuurregeling
Elektronische temperatuurregeling met tiptoetsen
Digitale temperatuuraanduiding
Temperatuuraanduiding
NETTO-INHOUD
Inhoud in liters
4-STERREN-DIEPVRIESGEDEELTE
Inhoud in liters
SuperFrost
Aantal transparante lades op telescopische geleiders
Aantal transparante vrieslades
Iedere vrieslade als invriesvak te gebruiken
Inhangbaar diepvriesplateau
Inhoudmerksysteem
Invriescapaciteit in kg per 24 uur
TOEBEHOREN
2 koude-accu’s
1 ijsblokjeshouder
VEILIGHEID
Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Akoestisch deuralarm
Vergrendelfunctie
Aanduiding bij stroomstoring
NISMATEN
Hoogte in cm
Breedte in cm
Diepte min. in cm
AANSLUITWAARDE
Waarde in ampère
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS

FN 9752 i
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1,3
€ 2.199,00

F 9552 i
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● 
● 
 
● 
●/20 
–
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● 
–
–
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● 
–
6
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● 
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● 
● 
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139,7–141,3
55,7
55
 
1,3
€ 1.499,00

F 9552 i-1
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–
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● 
● 
● 
 
● 
●/20 
–
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● 
–
–
● 
 
186
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● 
–
6
● 
● 
● 
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● 
● 
 
● 
● 
● 
● 
 
139,7–141,3
55,7
55
 
1,3
€ 1.729,00

Koel- en diepvrieskasten
Integreerbare diepvrieskasten, nishoogte 178,5 en 140,0 en 88,0 cm

* Energie-efficiëntieklassen in schaalwaarden volgens de EU-richtijn.
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ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE*
A++
A+
BIJZONDERHEDEN
NoFrost
SoftClose-deursluiting
VarioRoom
SmoothFrost
UITVOERING
Volledig integreerbaar model
Deur-op-deur-systeem/max. gewicht frontpaneel in kg
Deurgeleidingssysteem
Geschikt voor Side-by-Side opstelling (zie pagina 184)
BESTURING
Elektronische temperatuurregeling
Elektronische temperatuurregeling met tiptoetsen
Digitale temperatuuraanduiding
Temperatuuraanduiding
NETTO-INHOUD
Inhoud in liters
4-STERREN-DIEPVRIESGEDEELTE
Inhoud in liters
SuperFrost
Aantal transparante lades op telescopische geleiders
Aantal transparante vrieslades
Iedere vrieslade als invriesvak te gebruiken
Inhangbaar diepvriesplateau
Inhoudmerksysteem
Invriescapaciteit in kg per 24 uur
TOEBEHOREN
2 koude-accu’s
1 ijsblokjeshouder
VEILIGHEID
Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Akoestisch deuralarm
Vergrendelfunctie
Aanduiding bij stroomstoring
NISMATEN
Hoogte in cm
Breedte in cm
Diepte min. in cm
AANSLUITWAARDE
Waarde in ampère
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS

F 9212 i
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€ 999,00

F 9252 i-1
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€ 1.199,00
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Miele-wijnklimaatkast
Uiterlijke en innerlijke kenmerken*

6



213

1. Glazen deur
Getint glazen frontpaneel met geïntegreerde 
greep aan de bovenkant.
• Veilig voor uw wijnen door UV-filter
• Veiligheidsglas
•  Elegant design voor de presentatie van uw 

wijnvoorraden
 
 
2. Plateaus
Telescopisch uittrekbare hoogwaardige 
houten draagplateaus. 
• Elk plateau is tot 20 kg belastbaar
•  Stabiel en veilig voor het bewaren van uw 

wijnflessen 
•  Individuele en optimale benutting van de 

ruimte
 
 
3. Etikettenhouder
Meegeleverde etiketten voor de draagpla-
teaus.
• Snel overzicht over uw wijndepot
 

4. Led-verlichting
De naadloos aansluitende led-verlichting 
plaatst de opgeslagen wijnflessen in het
juiste licht.
• Gelijkmatige en aangename verlichting
• Onderhoudsvrije led-techniek
 
 
5. Design
Verwerking van hoogwaardige materialen.
• Hoogwaardige ommanteling
•  Overzichtelijk en functioneel bedienings-

paneel
 
 
6. Temperatuurregeling
Elektronische, nauwkeurige regeling en  
indicatie van de temperatuur (5–18 °C) in
de kast.
•  De wijn wordt exact op temperatuur 

 gehouden door koeling of verwarming 
(bij lage omgevingstemperatuur) 

•  Ideale omstandigheden voor het op de 
juiste temperatuur brengen van uw wijnen

• Overzichtelijk display
 
 

7. DynaCool
•  Gelijkmatige verdeling van 

zowel de temperatuur als 
de luchtvochtigheid  

•  Luchtvochtigheid tot 70% beschermt  
de kurk tegen uitdroging. Een ventilator 
blaast permanent verse lucht in de  
koelruimte.

8. Meerdere temperatuurzones
Elke temperatuurzone kan afzonderlijk 
 ingeregeld worden.
•  Verschillende soorten wijn, bijvoorbeeld 

champagne of sekt, witte wijn en rode wijn, 
kunnen afzonderlijk op de juiste tempera-
tuur gebracht worden

 
 
9. Akoestisch en optisch signaal
Signaal bij open deur, bij stijging van de 
temperatuur of na een stroomstoring.
• Veilig voor uw wijn 
•  Comfort door elektronica met hoog 

 vermogen
 
 
10. Compressor
Een speciale compressor zorgt ervoor dat 
de wijn onder zeer rustige omstandigheden, 
trillingsvrij, bewaard kan worden
• Ideale omstandigheden voor de wijn
 
 
11. Actieve koolstoffilters
Aanvoer van verse lucht via de geïntegreer-
de actieve koolstoffilters.
•  Bindt vreemde geurtjes
•  Voorkomt dat andere geuren op de wijn 

overgedragen worden
 
 
 

* Productkenmerken afhankelijk van het model.
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Wijnklimaatkast

 
BIJZONDERHEDEN
DynaCool
UITVOERING
Onderbouwmodel
Glazen deur voorzien van UV-filter
BESTURING
Led-indicatie van de binnentemperatuur
Instelbare automatische temperatuurregeling per zone van  
+5 tot +18 °C
Volledig elektronisch gestuurd bedieningspaneel met  
tiptoetsen voor beide zones
NETTO-INHOUD
Inhoud in liters
KLIMAATGEDEELTE 
Capaciteit in wijnflessen (0,75 l)
Capaciteit bovenste temperatuurzone
Capaciteit onderste temperatuurzone
Aantal temperatuurzones
Binnenverlichting 
Aantal telescopisch uittrekbare draagplateaus 
Verwarming voor gebruik bij lage omgevingstemperaturen
Actief koolstoffilter voor filteren omgevingslucht
Metalen etikethouders
Trillingsvrije compressoren
VEILIGHEID
Akoestisch signaal bij geopende deur
NISMATEN
Hoogte in cm 
Hoogte glasdeur in cm
Breedte in cm 
Diepte in cm 
AANSLUITWAARDE
Waarde in ampère
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS

KWT 4154 UG
 
● 
 
● 
● 
 
● 
● 
 
● 
 
 
126
 
38
15
23
2
● 
3
● 
● 
● 
● 
 
● 
 
82,0–87,0
71,8
60
58
 
1,0
€ 2.399,00
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MasterCool van Miele
Pure perfectie en een enorme veelzijdigheid
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Bij deze unieke serie koel- en diepvriesap-
paraten van Miele is aan zowel de kwaliteit 
als aan het design de hoogste eisen 
gesteld. Eersteklas materialen, de nauw-
keurige verwerking ervan en ook het 
schitterende lichtsysteem zijn slechts een 
paar voorbeelden van de hoogstaande 
details van dit assortiment.  
 
MasterCool-apparaten bieden u een 
enorme capaciteit voor het bewaren van 
levensmiddelen en zijn een echte blikvanger 
in uw keuken. Het assortiment MasterCool-
apparaten van Miele omvat niet alleen alle 
modellen van koelkast tot en met wijn-
klimaatkast, maar ook uitvoeringen in 
uiteenlopende breedtes en met uiteenlo-
pende deurscharnieringen. Daardoor zijn de 
combinatiemogelijkheden van MasterCool-
apparaten vrijwel oneindig.  
 
Meer informatie over deze serie koel- en 
diepvriesapparaten vindt u in onze Master-
Cool-brochure. Deze brochure kunt u 
aanvragen via de afdeling Klantcontacten 
van Miele Nederland B.V., bereikbaar via 
telefoonnummer (0347) 37 88 88. U kunt de 
brochure ook bekijken en downloaden op 
www.miele.nl. Hier vindt u bovendien de 
speciale microsite met meer informatie.  
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Miele-afwasautomaten
Uitvoeringsvormen
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Miele heeft voor elke keuken en wens de juiste afwasautomaat. Zo zijn er volledig integreer-
bare afwasautomaten, integreerbare afwasautomaten en onderbouwafwasautomaten.

XXL-afwasautomaten
De laatste jaren hebben keukens steeds 
vaker een werkhoogte van minimaal 90 cm. 
Om de daardoor ontstane extra ruimte 
 optimaal te benutten, levert Miele naast de 
gebruikelijke 81 cm hoge afwasautomaten 
nu ook de XXL-afwasautomaten met een 
hoogte van 85 cm en een inhoud van 
14 standaardcouverts. Nog meer ruimte 
voor glaswerk en serviesgoed.

Volledig integreerbare afwasautomaten
Het bedieningspaneel van de volledig 
integreerbare afwasautomaten is pas te 
zien als het apparaat wordt geopend. 
Volledig integreerbare afwasautomaten 
worden voorzien van een keukenmeubel-
front of een roestvrijstalen front met 
CleanSteel. Op de bovenkant van de deur 
zijn alle functies overzichtelijk af te lezen, 
waarna ze via comfortabele toetsen kunnen 
worden ingesteld. Een perfecte oplossing 
voor iedereen die in de keuken de voorkeur 
geeft aan een duidelijk meubeldesign.

Integreerbare afwasautomaten
Integreerbare afwasautomaten worden 
voorzien van een keukenmeubelfront of een 
roestvrijstalen front met CleanSteel. 
Daardoor is een optimale aanpassing aan 
het design en de kleur van uw keuken  
mogelijk.

Onderbouwafwasautomaten
Onderbouwmodellen kunnen worden 
ingebouwd in een al bestaande keuken. De 
sokkeldiepte kan zonder problemen worden 
aangepast. De meegeleverde sokkel kan in 
hoogte worden aangepast.
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Miele-afwasautomaten – zo zuinig…

Maximale energie-efficiëntie en 
uitstekende resultaten 
Miele streeft altijd naar een optimaal 
resultaat. Alle Miele-afwasautomaten 
zorgen voor schitterend schoon servies-
goed en voor lage verbruikswaarden. De 
apparaten van Miele combineren de beste 
reinigings- en droogresultaten met een 
extreem laag energie- en waterverbruik. Zo 
zijn alle ECO-afwasautomaten van Miele op 
basis van het nieuwe EU-energielabel per 
2011 voorzien van de energie-efficiëntie-
klasse A++. 

Grote hoeveelheden vaatwerk wast u het voordeligst af met een Miele-afwasautomaat. Want 
bij het afwassen met de hand bent u aan energie en water ongeveer het dubbele kwijt. 
Datzelfde geldt als u nu een apparaat gebruikt dat 15 jaar of ouder is.  
 
Met een nieuwe Miele-afwasautomaat bespaart u tegenwoordig meer dan de helft aan water 
en een derde aan energie – waarbij de afwasresultaten toch optimaal zijn. Ook is het zo dat 
het vaatwerk wordt ontzien, zodat u er langer plezier van hebt. 

Het laagste waterverbruik door de 
wisselspoeltechniek 
Door de wisselspoeltechniek wordt het 
waterverbruik verlaagd tot 10 liter (Ener-
gieSpaar) resp. 7 liter (Automatic) – en dat 
bij optimale reinigingsresultaten. 
 
En het kan nóg zuiniger 
Bij EnergieSpaar worden de etensresten 
langer ingeweekt op een lagere tempera-
tuur. Dat betekent een energieverbruik van 
slechts 0,95 kWh. In combinatie met 
ThermoSpaar is dat zelfs nog maar 0,60 
kWh.  
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… is er verder geen één1)

Miele-afwasautomaten hebben maar 
liefst drie sproeiarmen
Met drie sproeiarmen bent u ervan verze-
kerd dat al het vaatwerk perfect door de 
waterstralen wordt bereikt. En dat op alle 
drie de niveaus van de afwasautomaat: in 
het onderrek, in het bovenrek en in de 
besteklade. Daarbij kunnen de sproeiarmen 
bij Miele niet alleen naar beneden toe 
sproeien, maar ook naar boven toe – op die 
manier wordt echt alles schoon.  
 
Maar niet alleen het vaatwerk wordt schoner 
door die drie sproeiarmen. Ook de binnen-
ruimte en de rekken van het apparaat 
worden optimaal gereinigd. Grondiger kan 
het niet! 

Afwassen met Miele is zuiniger dan met 
de hand 
Moderne Miele-afwasautomaten reinigen 
uw vaatwerk voordelig en ecologisch. Want 
ze verbruiken niet alleen duidelijk minder 
water en energie dan bij het afwassen met 
de hand, maar besparen ook nog de helft 
van de kosten.  

Alle Miele-afwasautomaten zijn voorzien 
van ThermoSpaar en ze zijn daardoor 
geschikt voor een warmwateraansluiting tot 
60 °C. Dat betekent dat u het energiever-
bruik met maximaal 40% 6) kunt verlagen. 
Dat bespaart energiekosten en ontziet het 
milieu! Met EnergieSpaar konden wij het 
energieverbruik verlagen tot 0,60 kWh. 
Bovendien wordt de programmaduur met 
ThermoSpaar duidelijk korter. 
• Lager energieverbruik
•  Sneller de beschikking over schoon 

vaatwerk
• Beter voor het milieu

Perfect GlassCare voor een 
optimale waterhardheid 
Je zou denken dat zacht water 
ook zacht is voor het vaatwerk. 

Niets is minder waar: zacht water, dus met 
een lage waterhardheid, zorgt voor een 
goede reiniging, maar tast glaswerk aan. 
Daarom heeft Miele alle afwasautomaten 
voorzien van Perfect GlassCare. Dit zorgt 
ervoor dat het water altijd de ideale 
hardheid heeft. Zo wordt uw glaswerk 
behoedzaam behandeld en gaat het langer 
mee.  

Uw Miele-besparingsoverzicht voor de komende 20 jaar

Zuinig door ThermoSpaar
 
Besparingen met warm water:: 
• Primaire energie: 35 % 
• Energie: 40 % 
• CO2-uitstoot: 35 % 
• Kosten: 36 % 
• Tijd: 9 % 

Uw extra kostenbesparing met Thermo-
Spaar over een periode van 20 jaar: tot 
wel € 700,00.

 

1)  EnergieSpaar-programma: waterverbruik 10 liter, energieverbruik slechts 0,60 kWh (met ThermoSpaar) resp. 0,95 kWh 
(koudwateraansluiting); waterverbruik in het automatische programma slechts 8 liter 

2)  Uitgangspunten bij de berekening:  
365 programma’s in het energielabelprogramma “EnergieSpaar“ (G 5000) resp. “Universeel 65 °C“ (G 590)  
Energieprijs € 0,20/kWh, waterprijs € 0,004/liter  
De waarden zijn afgerond

3) Gemiddelde kosten per afwasbeurt (incl. investering) 
4)  Tijdsduur per afwasprogramma met 12 standaardcouverts  

Bron: onderzoek in Söfw-Journal, 2005 
5) Uitvoering afhankelijk van het model 
6) Gemeten bij huishoudelijk gebruik van uiteenlopende afwasprogramma’s

Vergelijking van het verbruik van afwasautomaten
Model  G 590  G 5191 SC Vi ECO
Jaar  1993  2010 
Aantal standaardcouverts  12  14 
Energieverbruik  D  A++ 
Waterverbruik/afwasbeurt (l)  22  10 
Energieverbruik/jaar (kWh)  584  347 
Waterverbruik/jaar (l)  8.030  3.650 
Verbruikskosten/jaar  € 149  € 84,00 
Besparing/jaar   € 65,002) 
Uw kostenbesparing over een periode van 20 jaar   € 1.300,002)

 Met de hand G 5191 SC Vi 
  van Miele
Kosten3) € 0,93 € 0,45
Tijd4) 80 minuten 15 minuten
 voor afwassen, voor vullen en
 afdrogen leegmaken
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Unieke 3D-besteklade 

De besteklade – uitgevonden door Miele – 
biedt allerlei voordelen: alle bestekdelen 
liggen los van elkaar, wat krasvorming 
voorkomt. Bovendien kunnen ze comforta-
bel en hygiënisch uit het apparaat worden 
gehaald.  
 
De 3D-besteklade van Miele is dé nieuwe 
dimensie in reiniging van bestek. Door de 
drie dimensies breedte, diepte en hoogte 
biedt de 3D-besteklade optimale flexibili-
teit. De besteklade kan aan elke beladings-
omstandigheid worden aangepast. Groot 
vaatwerk heeft voldoende ruimte en wordt 
behoedzaam gereinigd. U kunt nu zelfs 
glazen met een lange steel in het bovenrek 
onderbrengen, door de elementen van de 
3D-besteklade heel eenvoudig opzij te 
verschuiven. Ook voor groot bestek, zoals 
soeplepels en gardes, is altijd plaats. 

 
 
 
 
 
 
 

3D-besteklade
•  In breedte, diepte en hoogte 

verstelbaar
•  Kan aan elke beladings-
  omstandigheid worden 
  aangepast

• Effectieve ruimtebenutting
• Optimale reiniging
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1. 3D-besteklade  
De unieke 3D-besteklade van 
Miele kan niet alleen in de 
breedte en diepte worden 
aangepast, maar ook in de 
hoogte, waardoor hij perfect op 

elke belading kan worden afgestemd. Ook 
voor groot bestek, zoals soeplepels en 
gardes, is altijd plaats.  
• Effectieve ruimtebenutting  
• Optimale reiniging
 
 
2. Besteklade
De comfortabele besteklade zorgt voor de 
meest veilige en perfecte reiniging van het 
bestek. Bovendien is er dankzij deze 
besteklade veel meer ruimte in het onderrek 
voor bijvoorbeeld pannen en schalen.
•  Extra ruimte
•  Optimale reiniging
• Flexibiliteit
 
 

3.  BrilliantLight
Vier Power-leds laten de 
afwasautomaat binnenin baden 
in het licht. De volledige 
binnenruimte is daardoor 
perfect zichtbaar, wat het in- 

en uitruimen van de rekken eenvoudiger 
maakt.
• Gemak
 
 

4. Flexibele rekindeling  
De rekken van de nieuwe Miele-

afwasautomaten hebben nieuwe, hoog-
waardige handgrepen en een onderrek dat 
volledig opnieuw is ontworpen en nóg 
functioneler is. Bovendien hebben er veel 
innovatieve verbeteringen van het bovenrek 
plaats gevonden.  
• Effectieve ruimtebenutting  
• Bescherming van het vaatwerk  
• Lange levensduur  

 
5. ComfortClose  
De deur van de Miele-afwasau-

tomaten is bijzonder gemakkelijk te openen 
en te sluiten en blijft bovendien in elke 
gewenste stand staan.  
• Gemak 
 
 
 
 

 6. 7-10 liter waterverbruik
De wisselspoeltechniek 
(waarbij de sproeiarmen 
afwisselend worden geacti-

veerd) zorgt voor een optimaal reinigingsre-
sultaat bij een waterverbruik van slechts 
10 liter (programma EnergieSpaar). 
Bovendien wordt op het energielabel drie 
keer de score ‘A’ gehaald. Bij gebruik van 
het programma Automatic kan zelfs een 
waterverbruik van 7 liter worden gereali-
seerd. 
• Energiebesparend
 
 
7. ThermoSpaar
Wanneer u het energieverbruik wilt 
reduceren kunt u een Miele-afwasautomaat 
op warm water aansluiten. Een aantal 
modellen biedt nog een extra mogelijkheid 
om op water te besparen. Tijdens het 
programma Zonder verwarming wordt 
uitsluitend de temperatuur van het instro-
mende water geregeld. 
• Energiebesparend 
 
 

8. Nieuwe energielabel 
Het energielabel geeft u in een 
oogopslag informatie over de 
zuinigheid en het vermogen van 

een afwasautomaat. De apparaten van 
Miele combineren de beste reinigings- en 
droogrestultaten met een extreem laag 
energie- en waterverbruik. Per 2011 zijn alle 
afwasautomaten van Miele voorzien van het 
nieuwe EU-energielabel met daarop de 
energie-efficiëntieklasse, die loopt van A tot 
zelfs A++. Daarnaast staan de volgende 
waarden vermeld op het nieuwe energiela-
bel in de vorm van symbolen: jaarlijks 
waterverbruik in liters, droogresultaat, 
standaardbelading in aantal standaardcou-
verts en het geluids-
niveau in dB. Het reinigingsresultaat wordt 
niet meer op het energielabel vermeld. Voor 
alle afwasautomaten geldt klasse A als 
minimale eis voor het reinigingsresultaat. 
•  Lage verbruikswaarden
 

9. Waterproof-systeem 
Een direct op de kraan 
aangebracht dubbel veiligheids-
ventiel sluit bij een storing  

automatisch de watertoevoer af en 
beschermt uw woning tegen waterschade. 
Miele neemt daarvoor, mits de afwasauto-
maat volgens de voorschriften is

geïnstalleerd, de garantie op zich. Wat voor 
leeftijd het apparaat ook heeft bereikt. 
• Bescherming tegen waterschade
• Veiligheid
 
 

10. Drie sproeiarmen  
Voor elk niveau in de binnen-

ruimte de juiste behandeling. 
• Optimaal afwasresultaat
• Geluidsarmer
• Altijd de juiste waterdruk
 
 

11. Wisselspoelen  
De wisselspoeltechniek zorgt 

ervoor dat de sproeiarmen in de binnen-
ruimte van de afwasautomaat afwisselend 
van water worden voorzien. Het water wordt 
eerst naar de bovenste en de onderste 
sproeiarm gevoerd. Vervolgens naar de 
middelste sproeiarm. Door deze speciale 
techniek wordt het waterverbruik in 
sommige gevallen tot 7 liter gereduceerd, 
terwijl de reiningsresultaten optimaal blijven.
• Zeer laag waterverbruik
 
 

12. Zeer laag geluidsniveau  
Zowel het ingenieuze sproei-
systeem als de uitstekende 
isolatie zorgen ervoor dat het 

geluidsniveau van de Miele-afwasautoma-
ten bijzonder laag is. De geluidswaarden 
worden bepaald volgens EU-norm 
EN 60704-3/IEC 704-3.
 
 

13. AutoOpen-droging  
Na afloop van het programma 
wordt de deur automatisch 
geopend. De aanwezige 
condens wordt vermengd met 
omgevingslucht en op een 

veilige manier naar voren geblazen. 
• Perfect droogresultaat
 
 
14. Turbothermic-circulatiedroging  
Een effectieve droging is gewaarborgd 
dankzij twee gescheiden luchtcirculatiepro-
cessen. Het vocht uit de warme spoelruimte 
koelt af door een optimale luchtstroom langs 
de condensatiewand. 
• Optimaal droogresultaat 

 
*   Productkenmerken afhankelijk van het model.
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15. SensorDry
De factoren omgevingstempe-

ratuur en de hoeveelheid belading kunnen 
onder bepaalde omstandigheden de 
droogprestatie licht beïnvloeden. De 
intelligente sensordroging in het programma 
Automatic zorgt, los van de omgevingstem-
peratuur en de hoeveelheid belading, altijd 
voor een optimaal droogresultaat.
 • Optimaal droogresultaat
 
 

16. Eco- en Auto-sensor  
De Eco-sensor in een Miele-

afwasautomaat bepaalt afhankelijk van de  
vervuilingsintensiteit van het vaatwerk de 
benodigde hoeveelheid water die nodig is 
voor een optimaal reinigingsresultaat. De 
vervuiling van het water wordt met een 
lichtstraal gemeten. Aansluitend bepaalt de 
elektronica of het aanwezige water nog 
langer wordt gebruikt of dat een extra 
tussenspoelgang noodzakelijk is. Ook de 
Auto-sensor meet de vervuilingsgraad. Door 
een exacte meting gedurende het gehele 
spoelproces kan de elektronica bovendien  
de juiste temperatuur, de hoeveelheid water, 
de waterhardheid en de duur van het 
programma bepalen en eventueel aanpas-
sen. De afwasautomaat kiest dus zelf de 
meest geschikte behandeling, waarbij 
afhankelijk van de vervuilingsgraad het 
verloop van het spoelproces zich op 36 
verschillende manieren kan voltrekken. 
• Energiebesparend
• Optimaal resultaat
 
 

17. Perfect GlassCare  
Zacht is niet altijd zacht, zoals 
bij water. Zacht water is water 
met een lage waterhardheid. Dit 
water heeft wel goede reini-
gingsresultaten, maar is 

agressief voor glazen. Daarom heeft Miele 
Perfect GlassCare ontwikkeld. Met deze 
gepatenteerde methode** krijgt het water 
een optimale waterhardheid en worden uw 
glazen in de afwasautomaat behoedzaam 
gereinigd. Zo hebt u er langer plezier van.  
 

18. Roestvrijstalen front met 
CleanSteel  
Alle apparaten met roestvrijsta-
len bedieningspaneel zijn 

voorzien van CleanSteel, een speciale 
veredelingslaag van de buitenkant. Hierdoor 
is de buitenkant uiterst eenvoudig schoon te 
maken, zonder speciale schoonmaakmid-
delen. 
• Minder zichtbare vingerafdrukken
• Eenvoudig schoon te maken
 
 
19. Voorprogrammering met resttijdaan-
duiding  
Met de functie Voorprogrammering kunt u bij 
een aantal Miele-afwasautomaten de start 
van het programma maximaal 24 uur van te 
voren instellen. De resttijdaanduiding geeft 
aan hoe lang het lopende programma nog 
duurt. Zo kunt u uw tijd nog beter indelen en 
kunt u eventueel gebruik maken van het 
nachtstroomtarief. 
• Gemak
• Energiebesparend
 
 

20. Zoutreservoir in deur  
Met het unieke zoutreservoir in 

de deur kunt u het zout heel comfortabel en 
eenvoudig rechtopstaand bij een half 
geopende deur bijvullen.
• Ergonomisch en comfortabel bijvullen van 
zout
 
 
 

21. Navitronic TouchControl-
bediening

Met één aanraking van het bedienings-
paneel kan een programma uit de talloze 
mogelijkheden worden geselecteerd en is 
het mogelijk extra informatie te ontvangen. 
Daarbij zijn door het logische bedienings-
systeem alle mogelijkheden te overzien: 
afwasprogramma´s, temperatuur, extra 
functies, start of resterende tijd en nog veel 
meer – alles wordt op het duidelijke display 
aangegeven.
• Comfortabele en eenvoudige bediening  
• Eenvoudig schoon te maken
 

22. Bedieningsvriendelijke tiptoetsen  
Door het aantippen van de tiptoetsen 
worden de diverse functies ingesteld.
• Eenvoudige bediening
• Gemakkelijk schoon te houden
 
 

23. AutoClose: automatische 
deursluiting  

Na een lichte aanraking trekt de deur zich 
de laatste 10 cm op een kindveilige manier, 
automatisch en uitermate zacht, dicht. 
• Gemak
 
 

24. Turbo-toets  
Met de Turbo-toets van Miele 
wordt de afwastijd bij verschil-
lende afwasprogramma’s 
aanzienlijk ingekort. Zo wint u 
bijvoorbeeld bij de programma’s 

Automatic 55 °C inclusief SensorDry en 
Intensief 75 °C met geactiveerde Turbo-
toets tot 40 minuten tijd. Alles wordt perfect 
afgewassen en gedroogd. 
• Sneller spoelen en drogen
• Perfect reinigings- en droogresultaat 
 

*  Productkenmerken afhankelijk van het model.
** Europees octrooi EP 1080681 B1.



228

26

33

31

27

29

3432

30

25

(Volledig) integreerbare Miele-afwasautomaten
Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



229

25. DosControl  
Het afwasproces wordt automatisch 
afgestemd op de gedoseerde afwasmidde-
len, waardoor die middelen maximaal 
worden benut.
• Altijd een perfect afwasresultaat 

 
26. Programma Extra stil  
Perfectie die je wel ziet, maar 
niet hoort: het Miele-
programma Extra stil wast af 
met een geluidsniveau van 
slechts 38 dB (A). Zo stil is 

geen enkel ander apparaat op de wereld.** 
• Ideaal voor open woonkeukens en voor 
’s nachts 
 
 
27. Toevoegen serviesgoed tijdens 
spoelproces  
In het LCD-display wordt aangegeven tot 
welk moment tijdens het spoelproces 
serviesgoed kan worden toegevoegd. 
• Toevoegen van serviesgoed na de start 
van het programma
• Optimale reinigingsresultaten
 
 
28. Functiecontrole
Met de optische functiecontrole op de 
volledig integreerbare Miele-afwasautoma-
ten is in één oogopslag te zien of het 
afwasprogramma al is beëndigd. In het 
bedieningspaneel bevindt zich namelijk een 
rode led-indicatie, waarvan het licht via een 
lichtgeleider onder het werkblad aan de 
voorkant van het apparaat zichtbaar wordt. 
Een aantal modellen beschikt over een 
akoestische functiecontrole (bij de top-
modellen voorzien van volumeregeling).
• Gemak 

 
29. Ingebruikname vergrendeling
Een in de handgreep aangebrachte 
vergrendeling voorkomt dat de deur kan 
worden geopend. Bij het activeren van de 
ingebruikname vergrendeling kan de 
afwasautomaat niet meer onbedoeld 
worden ingeschakeld of bediend. De 
geactiveerde blokkering voorkomt 
ongewilde wijzigingen in het lopende
programma.
• Beveiliging tegen ongewenste wijzigingen  

 
 
 

30. Controle- en indicatielampjes
Via de controlelampjes wordt u geïnfor-
meerd wanneer het apparaat verkeerd 
wordt bediend, waardoor het reinigingsre-
sultaat negatief kan worden beïnvloed. Dat 
is bijvoorbeeld het geval wanneer de 
waterafvoer is geblokkeerd of wanneer er 
niet op tijd zout of naspoelmiddel is 
bijgevuld.
• Veiligheid
 
  
31. Update-functie
Bij Miele-afwasautomaten kunnen afwas-
temperaturen, de hoeveelheid instromend 
water en de programmatijden via de 
Update-functie ook jaren later nog aan de 
laatste eisen worden aangepast. De 
afwasautomaat wordt van buitenaf opnieuw 
geprogrammeerd en is dan voorzien van de 
nieuwste afwastechnologieën. Daardoor is 
uw afwasautomaat altijd up-to-date en wordt 
het milieu gespaard.
• Energiebesparend
• Milieubewust 
• Optimale reiniging
 
 
32. Beladingsherkenning
Met de nieuwe, intelligente beladingsher-
kenning wordt altijd de juiste hoeveelheid 
water toegevoerd. Is de afwasautomaat 
volledig beladen met serviesgoed dat veel 
water vasthoudt, dan wordt – afhankelijk van 
de situatie – extra water toegevoegd.
• Altijd het laagste waterverbruik
• Optimale reiniging
 
 
33. Geavanceerde elektronica
Alle Miele-afwasautomaten zijn voorzien 
van een volledig elektronische computerbe-
sturing.
• Lange levensduur
• Veel vernuftige programma's
 

34. Lange levensduur 
Al meer dan 75 jaar bewijst Miele haar 
deskundigheid met betrekking tot perfecte 
afwasautomaten. Op de afwasautomaten 
van Miele kunt u immers vertrouwen. Zij 
moeten tenslotte bij de levensduurtest in 
onze fabrieken 7.500 afwasbeurten continu 
en zonder problemen doorstaan. Dat komt 
bij normaal huishoudelijk gebruik***) 
overeen met ongeveer 20 jaar.
• Kwaliteit
• Duurzaamheid 

*     Productkenmerken afhankelijk van het model.
**   Vastgesteld in mei 2010.
*** Gebaseerd op een vierpersoonshuishouden, 10 uur per week.
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Afwasprogramma’s

Automatische programma’s
Deze afwasprogramma´s zijn voor dagelijks 
gebruik. Perfect voor vaatwerk dat sterk 
vervuild is en waar geen speciale eisen voor 
gelden. Temperatuur, hoeveelheid  water, 
programmaduur en energieverbruik worden 
aangepast aan de intensiteit van de 
vervuiling. Afhankelijk van het model zijn de 
Miele-afwasautomaten voorzien van het 
programma Automatic inclusief Sensor-Dry 
(met Auto-sensor) of het programma 
Automatic 55 of 65 °C (met Eco-sensor).
• Bedieningsgemak
• Optimale reiniging

Speciaal 
Voor temperatuurgevoelig serviesgoed 
(speciaal geschikt voor glaswerk). Glazen 
en ook serviesgoed dat niet bestand is  
tegen hoge temperaturen worden perfect en 
behoedzaam afgewassen. Zelfs moeilijk te 
verwijderen lippenstiftrestanten verdwijnen.
• Behoedzame reiniging

Snel 40 °C
Het programma voor licht vervuild vaatwerk, 
bijvoorbeeld tijdens een feestje, als het heel 
snel weer schoon moet zijn. In 30 minuten is 
de afwas gedaan – en kan het feest verder 
gaan… Bij aansluiting op warm water duurt 
het programma slechts 17 minuten.

Kunststof
Het ideale programma voor 

voorraaddozen, Tupperware e.d., die 
 bestand zijn tegen hoge temperaturen.

Met meer dan 75 jaar ervaring heeft Miele een competentie opgebouwd op het gebied van afwassen. Dit resulteert in optimale reiniging  
en bedieningscomfort. Afhankelijk van het model is er keuze uit vele afwasprogramma´s. Met een zo laag mogelijk water-, energie- en  
afwasmiddelverbruik zorgt elk programma voor het beste afwasresultaat.

Zonder bovenrek 65 °C
Een programma voor groot 

serviesgoed in het onderrek.

Bierglazen warm en koud
Het programma speciaal voor 

bierglazen. Omdat geen naspoelmiddel 
wordt gebruikt, is de kans op dood bier 
kleiner.

Pasta/Paella/Raclette
Houdt u van pasta? Geen 

probleem, want met dit programma wordt 
snel afgerekend met aangekoekte etensres-
ten, zoals tomatensaus of pastaresten.

Hygiëne
Voor een hygiënisch schoon resultaat. Met 
bacteriën wordt door de afwastemperatuur 
van 70 °C volledig afgerekend. Het ideale 
afwasprogramma als het eens een keer 
schoner dan schoon moet zijn. Voor u en uw 
geliefden, vooral ook kleine kinderen, alleen 
het allerbeste.
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Programmaoverzicht inbouwafwasautomaten 

Programma  Toepassing G 5935 SCi G 5780 SC Vi G 5105 SCi  G 4500 SCi G 4300 i  
  G 5985 SC Vi G 5785 SC Vi G 5191 SC Vi G 4570 SC Vi G 4300 SCi 
   G 5880 SC Vi G 5196 SC Vi G 4670 SC Vi G 4370 (SC)Vi 
    G 5370 (SC)Vi  G 4375 (SC)Vi 
    G 5375 SC Vi  
    G 5500 SCi

 Automatic Sensorgestuurd programma voor  
  normaal vervuild vaatwerk, waar  
  men meestal dagelijks mee te maken  
  heeft. ● ● ● ● ●

 Snel 40 ºC Voor licht vervuild vaatwerk. ● ● ● ● ●

 Speciaal  Voor temperatuurgevoelig  
  serviesgoed  
  (speciaal geschikt voor glaswerk). ● ● ● ● –

 EnergieSpaar Voor normaal vervuild vaatwerk.  
  Bijzonder energiebesparend  
  programma door lange inweektijd  
  bij een lage temperatuur. Inclusief  
  indicatielampje voor GlassCare. ● ● ● ● ●

 Licht vervuild 50 °C Voor licht tot normaal vervuilde  
  vaat met aangekoekte etensresten 
  bij kort programma, inclusief  
  indicatielampje voor GlassCare. ● – ● ● ●

 Sterk vervuild 65 ºC Voor sterk vervuild vaatwerk met  
  aangekoekte etensresten. ● – – – –

 Intensief 75 ºC Voor normaal vervuilde potten en  
  pannen en normaal vervuild vaatwerk 
  met aangekoekte etensresten. ● ● ● ● ●

 Extra stil Reinigingsprogramma met een 
  extra lage geluidswaarde ● ● – – –

 Hygiëne Voor het hygiënisch reinigen en  
  bacterievrij maken van bijvoorbeeld  
  babyflesjes, snijplanken, etc. ● – – – –

 Voorspoelen Voor het voorspoelen van vaatwerk  
  dat pas op een later tijdstip wordt  
  afgewassen, bijvoorbeeld als de  
  afwasautomaat nog niet vol is.  
  Inclusief indicatielampje voor  
  GlassCare. ● – – – ●

 Zonder verwarming Voor licht tot normaal vervuild  
  vaatwerk. Alleen kiezen als de  
  afwasautomaat op warm water  
  (minstens 45 ˚C) is aangesloten. ● – – – –

 Pasta/Paella/Raclette Voor het reinigen van vaatwerk met  
  aangekoekte pasta- en paellaresten. 
  Voor het reinigen van normaal  
  vervuilde potten, pannen en ander  
  normaal vervuild vaatwerk met  
  aangekoekte etensresten.  
  Advies: 120% reinigingsmiddel. ● – – – –

 Kunststof Voor het behoedzaam reinigen van  
  vaatwerk en speelgoed van kunststof  
  die in de automaat mogen worden  
  afgewassen. Inclusief indicatielampje  
  voor GlassCare. ● – – – –

 Zonder bovenrek 65 ºC Voor het reinigen van zeer groot,  
  niet-temperatuurgevoelig vaatwerk  
  zoals plantenpotten. ● – – – –

 Bierglazen warm  Voor het reinigen van bierglazen  
  zonder naspoelen zonder  
  reinigingsmiddeldosering. 
  Inclusief indicatielampje voor  
  GlassCare. ● – – – –

 Bierglazen koud Voor bierglazen die direct weer  
  moeten worden gebruikt, zonder  
  naspoelmiddel- en zonder  
  reinigingsmiddeldosering.  
  Inclusief sensorgestuurde  
  GlassCare ● – – – –
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G 5985 SC Vi XXL G 5785 SC Vi XXL G 5375 SC Vi XXL G 5196 SC Vi XXL ECO G 4375 SC Vi XXL G 4375 Vi XXL
ENERGIELABEL
Energie-efficiëntieklasse** A+++ A+++ A++ A++ A+ A+
PROGRAMMAKEUZE
Aantal afwasprogramma’s 16 6 6 6 6 6
Reinigingstemperaturen 40–75 °C 40–75 °C 40–75 °C 40–75 °C 40–75 °C 40–75 °C
Eénknopsbediening/Tiptoetsbediening –/● –/● –/● –/● –/● –/●
Navitronic TouchControl-bediening – – – – – –
Groot informatiedisplay ● ● – – – –
EIGENSCHAPPEN
Turbothermic-circulatiedroging ● ● ● ● ● ●
Drie sproeiarmen ● ● ● ● ● ●
Geluidsniveau (volgens norm EN 60704-3) 41 dB 44 dB 46 dB 46 dB 48 dB 48 dB
Capaciteit (standaardcouverts) 14 14 14 14 14 13
Zoutreservoir in de bodem/in de deur –/● –/● ●/– ●/– ●/– ●/–
Waterverbruik (liters) 7–10 7–10 10 10 13 13
Energieverbruik (EnergieSpaar) (kWh) 0,83 0,83 0,95 0,95 1,02 1,01
ComfortClose ● ● ● ● ● ●
Perfect GlassCare ● ● ● ● – –
BrilliantLight (4 x led) ● – – – – –
REKUITRUSTING
Besteklade – – ● ● ● –
3D-besteklade ● ● – – – –
Bestekkorf – – – – – ●
Uitvoering van de rekken PremiumComfort HighComfort ExtraComfort ExtraComfort EasyComfort EasyComfort
EXTRA FUNCTIES
Voorprogrammering tot 24 uur/resttijdaanduiding ●/● ●/● ●/● ●/– ●/– ●/–
DosControl ● ● ● ● – –
Turbo-toets ● ● ● ● ● ●
Onderrek intensief ● ● – – – –
Programma Extra stil ● (38 dB) ● (40 dB) – – – –
Beladingsherkenning ● ● – – – –
Wisselspoelen ● ● ● ● – –
AutoClose (automatische deursluiting) ● – – – – –
AutoOpen-droging/SensorDry ●/● ●/●  –/–  –/–  –/–  –/–
ThermoSpaar, geschikt voor aansluiting op warm water ● ● ● ● ● ●
Eco-sensor/Auto-sensor voor meting vervuilingsgraad spoelwater –/● –/● ●/– ●/– ●/– ●/–
Aanduiding voor toevoegen vaatwerk tijdens spoelproces ● – – – – –
Geschikt voor Miele@home ● – – – – –
CONTROLESYSTEMEN
Controlelampjes voor watertoe- en waterafvoer ● ● ● ● ● ●
Controlelampje zeef ● ● – – – –
Indicatielampjes voor zout en naspoelmiddel ● ● ● ● ● ●
Indicatielampje voor GlassCare ● ● – – – –
Sproeiarmsensor ● – – – – –
Akoestisch signaal bij beëindiging afwasprogramma ● ● ● ● ● ●
Optisch signaal bij beëindiging afwasprogramma ● ● – – – –
NISMATEN
Inbouwhoogte/-breedte/-diepte 85/60/57 cm 85/60/57 cm 85/60/57 cm 85/60/57 cm 85/60/57 cm 85/60/57 cm
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,3 kW 2,3 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS  
Roestvrijstalen bedieningspaneel € 2.799,00 € 2.049,00 € 1.799,00 € 1.749,00 € 1.649,00 € 1.599,00 

** Dient te worden voorzien van keukenmeubeldeur.
** Op basis van nieuw EU-energielabel per 01-01-2011.

Volledig integreerbare XXL-afwasautomaten*
60 cm breed
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G 5985 SC Vi XXL G 5785 SC Vi XXL G 5375 SC Vi XXL G 5196 SC Vi XXL ECO G 4375 SC Vi XXL G 4375 Vi XXL
ENERGIELABEL
Energie-efficiëntieklasse** A+++ A+++ A++ A++ A+ A+
PROGRAMMAKEUZE
Aantal afwasprogramma’s 16 6 6 6 6 6
Reinigingstemperaturen 40–75 °C 40–75 °C 40–75 °C 40–75 °C 40–75 °C 40–75 °C
Eénknopsbediening/Tiptoetsbediening –/● –/● –/● –/● –/● –/●
Navitronic TouchControl-bediening – – – – – –
Groot informatiedisplay ● ● – – – –
EIGENSCHAPPEN
Turbothermic-circulatiedroging ● ● ● ● ● ●
Drie sproeiarmen ● ● ● ● ● ●
Geluidsniveau (volgens norm EN 60704-3) 41 dB 44 dB 46 dB 46 dB 48 dB 48 dB
Capaciteit (standaardcouverts) 14 14 14 14 14 13
Zoutreservoir in de bodem/in de deur –/● –/● ●/– ●/– ●/– ●/–
Waterverbruik (liters) 7–10 7–10 10 10 13 13
Energieverbruik (EnergieSpaar) (kWh) 0,83 0,83 0,95 0,95 1,02 1,01
ComfortClose ● ● ● ● ● ●
Perfect GlassCare ● ● ● ● – –
BrilliantLight (4 x led) ● – – – – –
REKUITRUSTING
Besteklade – – ● ● ● –
3D-besteklade ● ● – – – –
Bestekkorf – – – – – ●
Uitvoering van de rekken PremiumComfort HighComfort ExtraComfort ExtraComfort EasyComfort EasyComfort
EXTRA FUNCTIES
Voorprogrammering tot 24 uur/resttijdaanduiding ●/● ●/● ●/● ●/– ●/– ●/–
DosControl ● ● ● ● – –
Turbo-toets ● ● ● ● ● ●
Onderrek intensief ● ● – – – –
Programma Extra stil ● (38 dB) ● (40 dB) – – – –
Beladingsherkenning ● ● – – – –
Wisselspoelen ● ● ● ● – –
AutoClose (automatische deursluiting) ● – – – – –
AutoOpen-droging/SensorDry ●/● ●/●  –/–  –/–  –/–  –/–
ThermoSpaar, geschikt voor aansluiting op warm water ● ● ● ● ● ●
Eco-sensor/Auto-sensor voor meting vervuilingsgraad spoelwater –/● –/● ●/– ●/– ●/– ●/–
Aanduiding voor toevoegen vaatwerk tijdens spoelproces ● – – – – –
Geschikt voor Miele@home ● – – – – –
CONTROLESYSTEMEN
Controlelampjes voor watertoe- en waterafvoer ● ● ● ● ● ●
Controlelampje zeef ● ● – – – –
Indicatielampjes voor zout en naspoelmiddel ● ● ● ● ● ●
Indicatielampje voor GlassCare ● ● – – – –
Sproeiarmsensor ● – – – – –
Akoestisch signaal bij beëindiging afwasprogramma ● ● ● ● ● ●
Optisch signaal bij beëindiging afwasprogramma ● ● – – – –
NISMATEN
Inbouwhoogte/-breedte/-diepte 85/60/57 cm 85/60/57 cm 85/60/57 cm 85/60/57 cm 85/60/57 cm 85/60/57 cm
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,3 kW 2,3 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS  
Roestvrijstalen bedieningspaneel € 2.799,00 € 2.049,00 € 1.799,00 € 1.749,00 € 1.649,00 € 1.599,00 

** Dient te worden voorzien van keukenmeubeldeur.
** Op basis van nieuw EU-energielabel per 01-01-2011.

NIEUW NIEUW NIEUW
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G 5880 SC Vi G 5780 SC Vi G 5370 SC Vi G 5370 Vi G 5191 SC Vi ECO G 4370 SC Vi G 4370 Vi 
ENERGIELABEL
Energie-efficiëntieklasse** A+++ A+++ A++ A++ A++ A+ A+
PROGRAMMAKEUZE
Aantal afwasprogramma’s 6 6 6 6 6 6 6
Reinigingstemperaturen 40–75 °C 40–75 °C 40–75 °C 40–75 °C 40–75 °C 40–75 °C 40–75 °C
Eénknopsbediening/Tiptoetsbediening –/● –/● –/● –/● –/● –/● –/●
Navitronic TouchControl-bediening – – – – – – –
Groot informatiedisplay ● ● – – – – –
EIGENSCHAPPEN
Turbothermic-circulatiedroging ● ● ● ● ● ● ●
Drie sproeiarmen ● ● ● ● ● ● ●
Geluidsniveau (volgens norm EN 60704-3) 41 dB 44 dB 46 dB 46 dB 46 dB 48 dB 48 dB
Capaciteit (standaardcouverts) 14 14 14 13 14 14 13
Zoutreservoir in de bodem/in de deur –/● –/● ●/– ●/– ●/– ●/– ●/–
Waterverbruik (in liters) 7–10 7–10 10 10 10 13 13
Energieverbruik (EnergieSpaar) (kWh) 0,83 0,83 0,95 0,94 0,95 1,02 1,01
ComfortClose ● ● ● ● ● ● ●
Perfect GlassCare ● ● ● ● ● – –
BrilliantLight (4 x led) ● – – – – – –
REKUITRUSTING
Besteklade – – ● – ● ● –
3D-besteklade ● ● – – – – –
Bestekkorf – – – ● – – ●
Uitvoering van de rekken PremiumComfort HighComfort ExtraComfort ExtraComfort ExtraComfort EasyComfort EasyComfort
EXTRA FUNCTIES
Voorprogrammering tot 24 uur/resttijdaanduiding ●/● ●/● ●/● ●/● ●/– ●/– ●/–
DosControl ● ● ● ● ● – –
Turbo-toets ● ● ● ● ● ● ●
Onderrek intensief ● ● – – – – –
Programma Extra stil ● (38 dB) ● (40 dB) – – – – –
Beladingsherkenning ● ● – – – – –
Wisselspoelen ● ● ● ● ● – –
AutoClose (automatische deursluiting) – – – – – – –
AutoOpen-droging/SensorDry ●/● ●/●  –/–  –/–  –/–  –/–  –/–
ThermoSpaar, geschikt voor aansluiting op warm water ● ● ● ● ● ● ●
Eco-sensor/Auto-sensor voor meting vervuilingsgraad spoelwater –/● –/● ●/– ●/– ●/– ●/– ●/–
Aanduiding voor toevoegen vaatwerk tijdens spoelproces – – – – – – –
Geschikt voor Miele@home – – – – – – –
CONTROLESYSTEMEN
Controlelampjes voor watertoe- en waterafvoer ● ● ● ● ● ● ●
Controlelampje zeef ● ● – – – – –
Indicatielampjes voor zout en naspoelmiddel ● ● ● ● ● ● ●
Indicatielampje voor GlassCare ● ● – – – – –
Sproeiarmsensor ● – – – – – –
Akoestisch signaal bij beëindiging afwasprogramma ● ● ● ● ● ● ●
Optisch signaal bij beëindiging afwasprogramma ● ● – – – – –
NISMATEN
Inbouwhoogte/-breedte/-diepte 81/60/57 cm 81/60/57 cm 81/60/57 cm 81/60/57 cm 81/60/57 cm 81/60/57 cm 81/60/57 cm
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,3 kW 2,3 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS  
Roestvrijstalen bedieningspaneel € 2.299,00 € 1.899,00 € 1.649,00 € 1.599,00 € 1.599,00 € 1.499,00 € 1.449,00 

** Dient te worden voorzien van keukenmeubeldeur.
** Op basis van nieuw EU-energielabel per 01-01-2011.

Volledig integreerbare afwasautomaten*
60 cm breed
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G 5880 SC Vi G 5780 SC Vi G 5370 SC Vi G 5370 Vi G 5191 SC Vi ECO G 4370 SC Vi G 4370 Vi 
ENERGIELABEL
Energie-efficiëntieklasse** A+++ A+++ A++ A++ A++ A+ A+
PROGRAMMAKEUZE
Aantal afwasprogramma’s 6 6 6 6 6 6 6
Reinigingstemperaturen 40–75 °C 40–75 °C 40–75 °C 40–75 °C 40–75 °C 40–75 °C 40–75 °C
Eénknopsbediening/Tiptoetsbediening –/● –/● –/● –/● –/● –/● –/●
Navitronic TouchControl-bediening – – – – – – –
Groot informatiedisplay ● ● – – – – –
EIGENSCHAPPEN
Turbothermic-circulatiedroging ● ● ● ● ● ● ●
Drie sproeiarmen ● ● ● ● ● ● ●
Geluidsniveau (volgens norm EN 60704-3) 41 dB 44 dB 46 dB 46 dB 46 dB 48 dB 48 dB
Capaciteit (standaardcouverts) 14 14 14 13 14 14 13
Zoutreservoir in de bodem/in de deur –/● –/● ●/– ●/– ●/– ●/– ●/–
Waterverbruik (in liters) 7–10 7–10 10 10 10 13 13
Energieverbruik (EnergieSpaar) (kWh) 0,83 0,83 0,95 0,94 0,95 1,02 1,01
ComfortClose ● ● ● ● ● ● ●
Perfect GlassCare ● ● ● ● ● – –
BrilliantLight (4 x led) ● – – – – – –
REKUITRUSTING
Besteklade – – ● – ● ● –
3D-besteklade ● ● – – – – –
Bestekkorf – – – ● – – ●
Uitvoering van de rekken PremiumComfort HighComfort ExtraComfort ExtraComfort ExtraComfort EasyComfort EasyComfort
EXTRA FUNCTIES
Voorprogrammering tot 24 uur/resttijdaanduiding ●/● ●/● ●/● ●/● ●/– ●/– ●/–
DosControl ● ● ● ● ● – –
Turbo-toets ● ● ● ● ● ● ●
Onderrek intensief ● ● – – – – –
Programma Extra stil ● (38 dB) ● (40 dB) – – – – –
Beladingsherkenning ● ● – – – – –
Wisselspoelen ● ● ● ● ● – –
AutoClose (automatische deursluiting) – – – – – – –
AutoOpen-droging/SensorDry ●/● ●/●  –/–  –/–  –/–  –/–  –/–
ThermoSpaar, geschikt voor aansluiting op warm water ● ● ● ● ● ● ●
Eco-sensor/Auto-sensor voor meting vervuilingsgraad spoelwater –/● –/● ●/– ●/– ●/– ●/– ●/–
Aanduiding voor toevoegen vaatwerk tijdens spoelproces – – – – – – –
Geschikt voor Miele@home – – – – – – –
CONTROLESYSTEMEN
Controlelampjes voor watertoe- en waterafvoer ● ● ● ● ● ● ●
Controlelampje zeef ● ● – – – – –
Indicatielampjes voor zout en naspoelmiddel ● ● ● ● ● ● ●
Indicatielampje voor GlassCare ● ● – – – – –
Sproeiarmsensor ● – – – – – –
Akoestisch signaal bij beëindiging afwasprogramma ● ● ● ● ● ● ●
Optisch signaal bij beëindiging afwasprogramma ● ● – – – – –
NISMATEN
Inbouwhoogte/-breedte/-diepte 81/60/57 cm 81/60/57 cm 81/60/57 cm 81/60/57 cm 81/60/57 cm 81/60/57 cm 81/60/57 cm
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,3 kW 2,3 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS  
Roestvrijstalen bedieningspaneel € 2.299,00 € 1.899,00 € 1.649,00 € 1.599,00 € 1.599,00 € 1.499,00 € 1.449,00 

** Dient te worden voorzien van keukenmeubeldeur.
** Op basis van nieuw EU-energielabel per 01-01-2011.

NIEUW NIEUW NIEUW
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Volledig integreerbare afwasautomaten*
45 cm breed

G 4670 SC Vi G 4570 SC Vi
ENERGIELABEL
Energie-efficiëntieklasse** A A
PROGRAMMAKEUZE
Aantal afwasprogramma’s 6 6
Reinigingstemperaturen 40–75 °C 40–75 °C
Eénknopsbediening/Tiptoetsbediening –/● –/●
Navitronic TouchControl-bediening – –
Groot informatiedisplay – –
EIGENSCHAPPEN
Turbothermic-circulatiedroging ● ●
Drie sproeiarmen ● ●
Geluidsniveau (volgens norm EN 60704-3) 45 dB 46 dB
Capaciteit (standaardcouverts) 9 9
Zoutreservoir in de bodem/in de deur ●/– ●/–
Waterverbruik (in liters) 9 11
Energieverbruik (EnergieSpaar) (kWh) 0,8 0,8
ComfortClose ● ●
Perfect GlassCare ● ●
BrilliantLight (4 x led) – –
REKUITRUSTING
Besteklade ● ●
3D-besteklade – –
Bestekkorf – –
Uitvoering van de rekken Comfort Comfort
EXTRA FUNCTIES
Voorprogrammering tot 24 uur/resttijdaanduiding ●/● –/–
DosControl ● –
Turbo-toets ● –
Onderrek intensief ● –
Programma Extra stil – –
Beladingsherkenning – –
Wisselspoelen ● –
AutoClose (automatische deursluiting) – –
AutoOpen-droging/SensorDry –/– –/–
ThermoSpaar, geschikt voor aansluiting op warm water ● ●
Eco-sensor/Auto-sensor voor meting vervuilingsgraad spoelwater ●/– ●/–
Aanduiding voor toevoegen vaatwerk tijdens spoelproces – –
Geschikt voor Miele@home – –
CONTROLESYSTEMEN
Controlelampjes voor watertoe- en waterafvoer ● ●
Controlelampje zeef – –
Indicatielampjes voor zout en naspoelmiddel ● ●
Indicatielampje voor GlassCare – –
Sproeiarmsensor – –
Akoestisch signaal bij beëindiging afwasprogramma ● ●
Optisch signaal bij beëindiging afwasprogramma ● –
NISMATEN
Inbouwhoogte/-breedte/-diepte 81/45/57 cm 81/45/57 cm
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde 2,2 kW 2,2 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS  
Roestvrijstalen bedieningspaneel € 1.649,00 € 1.449,00 

** Dient te worden voorzien van keukenmeubeldeur.
** Op basis van nieuw EU-energielabel per 01-01-2011.
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Integreerbare XXL-afwasautomaten*
60 cm breed

G 5935 SCi XXL G 5105 SCi XXL**
ENERGIELABEL
Energie-efficiëntieklasse*** A+++ A+
PROGRAMMAKEUZE
Aantal afwasprogramma’s 16 6
Reinigingstemperaturen 40–75 °C 40–75 °C
Eénknopsbediening/Tiptoetsbediening  –/– –/●
Navitronic TouchControl-bediening ● –
Groot informatiedisplay ● –
EIGENSCHAPPEN
Turbothermic-circulatiedroging ● ●
Drie sproeiarmen ● ●
Geluidsniveau (volgens norm EN 60704-3) 41 dB 46 dB
Capaciteit (standaardcouverts) 14 14
Zoutreservoir in de bodem/in de deur –/● ●/–
Waterverbruik (L) 7–10 13
Energieverbruik (EnergieSpaar) (kWh) 0,83 1,02
ComfortClose ● ●
Perfect GlassCare ● ●
BrilliantLight (4 x led) ● –
REKUITRUSTING
Besteklade – ●
3D-besteklade ● –
Bestekkorf – –
Uitvoering van de rekken PremiumComfort ExtraComfort
EXTRA FUNCTIES
Voorprogrammering tot 24 uur/resttijdaanduiding ●/● ●/–
DosControl ● ●
Turbo-toets ● ●
Onderrek intensief ● –
Programma Extra stil ● (38 dB) –
Beladingsherkenning ● –
Wisselspoelen ● –
AutoClose (automatische deursluiting) ● –
AutoOpen-droging/SensorDry ●/●  –/–
ThermoSpaar, geschikt voor aansluiting op warm water ● ●
Eco-sensor/Auto-sensor voor meting vervuilingsgraad spoelwater –/● ●/–
Aanduiding voor toevoegen vaatwerk tijdens spoelproces ● –
Geschikt voor Miele@home ● –
CONTROLESYSTEMEN
Controlelampjes voor watertoe- en waterafvoer ● ●
Controlelampje zeef ● –
Indicatielampjes voor zout en naspoelmiddel ● ●
Indicatielampje voor GlassCare ● –
Sproeiarmsensor ● –
Akoestisch signaal bij beëindiging afwasprogramma ● –
Optisch signaal bij beëindiging afwasprogramma ● ●
NISMATEN
Inbouwhoogte/-breedte/-diepte 85/60/57 cm 85/60/57 cm
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde 2,2 kW 2,2 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS  
Briljantwit bedieningspaneel – € 1.578,00 
Diepzwart bedieningspaneel – € 1.578,00 
Roestvrijstalen bedieningspaneel met CleanSteel € 2.949,00 € 1.649,00 

*** Dient te worden voorzien van keukenmeubeldeur.
*** Bedieningspaneel dient apart besteld te worden. 
*** Op basis van nieuw EU-energielabel per 01-01-2011.
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Integreerbare afwasautomaten*
60 cm breed

G 5500 SCi** G 4300 SCi** G 4300 i**
ENERGIELABEL
Energie-efficiëntieklasse*** A+++ A+ A+
PROGRAMMAKEUZE
Aantal afwasprogramma’s 6 6 6
Reinigingstemperaturen 40–75 °C 40–75 °C 40–75 °C
Eénknopsbediening/Tiptoetsbediening –/● –/● –/●
Navitronic TouchControl-bediening – – –
Groot informatiedisplay – – –
EIGENSCHAPPEN
Turbothermic-circulatiedroging ● ● ●
Drie sproeiarmen ● ● ●
Geluidsniveau (volgens norm EN 60704-3) 44 dB 48 dB 48 dB
Capaciteit (standaardcouverts) 14 14 13
Zoutreservoir in de bodem/in de deur ●/– ●/– ●/–
Waterverbruik (L) 10 13 13
Energieverbruik (EnergieSpaar) (kWh) 0,95 1,02 1,01
ComfortClose ● – –
Perfect GlassCare ● – –
BrilliantLight (4 x led) – – –
REKUITRUSTING
Besteklade – ● –
3D-besteklade ● – –
Bestekkorf – – ●
Uitvoering van de rekken HighComfort EasyComfort EasyComfort
EXTRA FUNCTIES
Voorprogrammering tot 24 uur/resttijdaanduiding ●/● ●/– ●/–
DosControl ● – –
Turbo-toets ● ● ●
Onderrek intensief ● – –
Programma Extra stil – – –
Beladingsherkenning – – –
Wisselspoelen ● – –
AutoClose (automatische deursluiting) – – –
AutoOpen-droging/SensorDry –/●  –/–  –/–
ThermoSpaar, geschikt voor aansluiting op warm water ● ● ●
Eco-sensor/Auto-sensor voor meting vervuilingsgraad spoelwater –/● ●/– ●/–
Aanduiding voor toevoegen vaatwerk tijdens spoelproces – – –
Geschikt voor Miele@home – – –
CONTROLESYSTEMEN
Controlelampjes voor watertoe- en waterafvoer ● ● ●
Controlelampje zeef ● – –
Indicatielampjes voor zout en naspoelmiddel ● ● ●
Indicatielampje voor GlassCare ● – –
Sproeiarmsensor – – –
Akoestisch signaal bij beëindiging afwasprogramma – – –
Optisch signaal bij beëindiging afwasprogramma ● ● ●
NISMATEN
Inbouwhoogte/-breedte/-diepte 81/60/57 cm 81/60/57 cm 81/60/57 cm
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde 2,2 kW 2,3 kW 2,3 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS  
Briljantwit bedieningspaneel € 1.728,00 € 1.378,00 € 1.328,00 
Diepzwart bedieningspaneel € 1.728,00 € 1.378,00 € 1.328,00 
Roestvrijstalen bedieningspaneel met CleanSteel € 1.799,00 € 1.449,00 € 1.399,00 

***  Dient te worden voorzien van keukenmeubeldeur.
***  Bedieningspaneel dient apart besteld te worden. 
*** Op basis van nieuw EU-energielabel per 01-01-2011.

NIEUW NIEUW
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Integreerbare afwasautomaat*
45 cm breed

G 4500 SCi**
ENERGIELABEL
Energie-efficiëntieklasse*** A
PROGRAMMAKEUZE
Aantal afwasprogramma’s 6
Reinigingstemperaturen 40–75 °C
Eénknopsbediening/Tiptoetsbediening –/●
Navitronic TouchControl-bediening –
Groot informatiedisplay –
EIGENSCHAPPEN
Turbothermic-circulatiedroging ●
Drie sproeiarmen ●
Geluidsniveau (volgens norm EN 60704-3) 46 dB
Capaciteit (standaardcouverts) 9
Zoutreservoir in de bodem/in de deur ●/–
Waterverbruik (liters) 11
Energieverbruik (EnergieSpaar) (kWh) 0,8
ComfortClose –
Perfect GlassCare ●
BrilliantLight (4 x led) –
REKUITRUSTING
Besteklade ●
3D-besteklade –
Bestekkorf –
Uitvoering van de rekken Comfort
EXTRA FUNCTIES
Voorprogrammering tot 24 uur met resttijdaanduiding –
DosControl –
Turbo-toets –
Onderrek intensief –
Programma Extra stil –
Beladingsherkenning –
Wisselspoelen –
AutoClose (automatische deursluiting) –
AutoOpen-droging/SensorDry –/–
ThermoSpaar, geschikt voor aansluiting op warm water ●
Eco-sensor/Auto-sensor voor meting vervuilingsgraad spoelwater ●/–
Aanduiding voor toevoegen vaatwerk tijdens spoelproces –
Geschikt voor Miele@home –
CONTROLESYSTEMEN
Controlelampjes voor watertoe- en waterafvoer ●
Controlelampje zeef –
Indicatielampjes voor zout en naspoelmiddel ●
Indicatielampje voor GlassCare –
Sproeiarmsensor –
Akoestisch signaal bij beëindiging afwasprogramma –
Optisch signaal bij beëindiging afwasprogramma ●
NISMATEN
Inbouwhoogte/-breedte/-diepte 81/45/57 cm
AANSLUITWAARDE
Aansluitwaarde 2,2 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS  
Briljantwit bedieningspaneel € 1.288,00 
Diepzwart bedieningspaneel –
Roestvrijstalen bedieningspaneel met CleanSteel € 1.359,00 

***  Dient te worden voorzien van keukenmeubeldeur.
***  Bedieningspaneel dient apart besteld te worden. 
*** Op basis van nieuw EU-energielabel per 01-01-2011.

Extra toebehoren integreerbare 
afwasautomaat 

Decorset GDU 60-1
Decorset voor het ombouwen van een 60 cm brede 
integreerbare afwasautomaat tot onderbouwmodel. 
Compleet met decorlijsten, decorplaat en variabele 
sokkelaanpassing. 
 
Decorset GDU 45
Decorset voor het ombouwen van een 45 cm brede 
integreerbare afwasautomaat tot een onderbouwmodel. 
Compleet met decorlijsten, decorplaat en variabele 
sokkelaanpassing. 
 
De GDU 60-1 en de GDU 45 zijn in de volgende 
uitvoeringen leverbaar:
briljantwitte of diepzwarte decorlijsten en zwarte 
sokkel                                                                        € 79,00
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Frontpanelen afwasautomaten
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•  Frontpaneel GFV 45/60-1
Te bevestigen in plaats van een keuken-
meubeldeur op 45 cm integreerbare 
 afwasautomaten.
 
Roestvrijstalen frontbekleding met 
 CleanSteel € 249,00

•  Frontpaneel GFVi 603/72-1 
60 cm breed, 72 cm hoog.
•  Frontpaneel GFVi 603/77-1  
60 cm breed, 77 cm hoog.
Te bevestigen in plaats van een keuken-
meubeldeur op 60 cm volledig integreer bare 
afwasautomaten (zonder handgreep).
 
Roestvrijstalen frontbekleding met 
 CleanSteel € 299,00

•  Frontpaneel GFV 60/57-1
 60 cm breed, 57 cm hoog.
•  Frontpaneel GFV 60/60-1
 60 cm breed, 60 cm hoog.
•  Frontpaneel GFV 60/62-1
 60 cm breed, 62 cm hoog.
• Frontpaneel GFV 60/65-1
 60 cm breed, 65 cm hoog.
Te bevestigen in plaats van een keuken-
meubeldeur op 60 cm integreerbare 
 afwasautomaten.
Roestvrijstalen frontbekleding met 
 CleanSteel € 249,00

•  Frontpaneel GFVi 609/72-1 
60 cm breed, 72 cm hoog.
•  Frontpaneel GFVi 609/77-1 
60 cm breed, 77 cm hoog.
Te bevestigen in plaats van een keuken-
meubeldeur op 60 cm volledig integreer bare 
afwasautomaten (met handgreep).
 
Roestvrijstalen frontbekleding met 
 CleanSteel € 349,00

•  Frontpaneel GFVi 453/72-1 
45 cm breed, 72 cm hoog.
Te bevestigen in plaats van een keuken-
meubeldeur op 45 cm volledig integreer bare 
afwasautomaten (zonder handgreep).  
 
Roestvrijstalen frontbekleding met 
 CleanSteel € 299,00
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Rekuitvoering Comfort
•  Besteklade
• In hoogte verstelbaar bovenrek
• Vaste servieshouder in het bovenrek
• Comfort-inzet in het onderrek
• Uitneembare servieshouder in het 
  onderrek

Rekuitvoering EasyComfort
• In hoogte verstelbaar bovenrek
•  Besteklade
•  Vaste servieshouders in het bovenrek
• Kopjesinzet in het bovenrek (eendelig, 
  links)
• MultiComfort-gedeelte in het onderrek
• Vaste servieshouder in het onderrek 

Rekuitvoering ExtraComfort
•  In hoogte verstelbaar bovenrek
• Besteklade
• Handgrepen aan de rekken
• Vaste servieshouder in het bovenrek
• MultiComfort-gedeelte in het onderrek
• 2 servieshouders in het onderrek (rechts 
  opklapbaar, links vast)
• 2 in hoogte verstelbare glazensteunen in 
  het onderrek (achteraan aan de zijkant)

Voor uiteenlopende wensen

Afwasautomaten
Rekuitvoeringen
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Rekuitvoering HighComfort
•  In hoogte verstelbaar bovenrek
• 3D-besteklade
• Handgrepen aan de rekken
• Opklapbare servieshouder in het bovenrek
• Jumbo-kopjesinzet in het bovenrek (in de 
  breedte verstelbaar)*
• In hoogte verstelbare glazenbeugel in het    
  bovenrek
• MultiComfort-gedeelte in het onderrek
• 2 servieshouders in het onderrek (rechts 
  en links opklapbaar)
• 2 in hoogte verstelbare glazensteunen in 
  het onderrek (achteraan aan de zijkant) 

Rekuitvoering PremiumComfort
• In hoogte verstelbaar bovenrek  
• 3D-besteklade  
• Roestvrijstalen handgrepen aan de rekken  
• Opklapbare servieshouder in het bovenrek  
• Jumbo-kopjesinzet in het bovenrek (in de  
  breedte verstelbaar)*  
• In hoogte verstelbare glazenbeugel in het  
  bovenrek  
• MultiComfort-gedeelte in het onderrek 
  (uitneembaar) 
• 2 servieshouders in het onderrek (rechts  
  en links opklapbaar)  
• 4 in hoogte verstelbare glazensteunen in  
  het onderrek 
• Opklapbare glazenbeugel in het onderrek
• Opklapbare flessenhouder in het onderrek 

 

* Uitsluitend van toepassing op de XXL-afwasautomaten.
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Bestekkorf 
De nieuwe Miele-bestekkorf kan uiterst 
variabel op de voorste rij spijlen van het 
onderrek worden geplaatst. De moderne 
vorm benadrukt de hoge kwaliteit.  
De afwasautomaten met besteklade kunnen 
overigens ook worden voorzien van een 
bestekkorf. 

Afwasautomaten
Rekuitvoeringen

Lange levensduur
De speciale uitvoering van de Miele-rekken 
staat garant voor een lange levensduur en 
beschermt uw vaatwerk. De rekken glijden 
– leeg of vol – eenvoudig en comfortabel in 
en uit de afwasautomaat.

De nieuwe dimensie voor het 
verwerken van bestek
De besteklade – uitgevonden 
door Miele – biedt allerlei 
voordelen: alle bestekdelen 
liggen los van elkaar, wat 

krasvorming voorkomt. Bovendien kunnen 
ze comfortabel en hygiënisch uit het 
apparaat worden gehaald. Daarnaast kan 
de 3D-besteklade niet alleen in de breedte 
en diepte worden aangepast, maar ook in 
de hoogte, waardoor hij perfect op elke 
belading kan worden afgestemd. Ook voor 
groot bestek, zoals soeplepels en gardes, is 
altijd plaats.

Ergonomische grepen
De ergonomische grepen van de rekken 
vergemakkelijken het in- en uitruimen. De 
eersteklas materialen onderstrepen het 
hoge kwaliteitsniveau. 

MultiComfort in het onderrek
In het nieuwe en unieke MultiComfort-
gedeelte kunnen borden van uiteenlopend 
formaat (tot 35 cm ø) verdeeld over drie rijen 
worden afgewassen. Ook snijplanken, 
dienbladen en bijvoorbeeld schalen of 
vazen kunnen daar ruimtebesparend 
worden geplaatst. Voor grote pannen en 
ander groot vaatwerk kan het gehele 
onderrek heel eenvoudig in één groot, plat 
geheel worden veranderd.
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In hoogte verstelbaar bovenrek
Bij alle Miele-afwasautomaten kan het 
bovenrek kinderlijk eenvoudig in hoogte 
worden versteld – ook in schuin geplaatste 
positie. In totaal zijn er negen standen 
mogelijk. Zo kunt u de ruimte in de afwas-
automaat altijd optimaal benutten. 

Inklapbare servieshouder in het 
bovenrek
Aan de linkerkant van het bovenrek kunnen 
zoals gebruikelijk kopjes en glazen worden 
geplaatst. Ook kan dit gedeelte - met een 
ingeklapte servieshouder - als plat geheel 
voor kommen en schalen worden gebruikt. 

Inklapbare flessenhouder
Flessen, vazen en andere smalle, hoge 
voorwerpen zijn op de flessenhouder in het 
onderrek beschermd tegen kantelen. De 
flessenhouder is zodanig aangebracht dat 
de waterstralen de binnenkant van de 
voorwerpen grondig schoonmaken. Heeft u 
de ruimte nodig voor ander vaatwerk, dan 
kan de flessenhouder eenvoudig worden 
ingeklapt.  

In hoogte verstelbare glazenbeugel in 
het bovenrek
Veel gasten en veel (wijn)glazen? Geen 
probleem voor een Miele-afwasautomaat. 
Met de in hoogte verstelbare glazenbeugel 
aan de linkerkant van het bovenrek ontstaat 
nog meer ruimte voor glazen met een lange 
steel. 

Jumbo-kopjesinzet in het bovenrek
Grote kopjes voor koffie verkeerd of cappuc-
cino, traditionele koffie- en theekopjes, 
mokken en schaaltjes: de in de breedte 
verstelbare Jumbo-kopjesinzet is perfect 
voor de meest uiteenlopende soorten 
vaatwerk. Voor alles is een eigen, ruimtebe-
sparende plaats.

De beste plaats voor uw glaswerk
Met de in hoogte verstelbare glazensteunen 
en een speciale glazenbeugel in het 
onderrek blijven glazen met een lange steel 
stevig staan. Voor een schitterend resultaat 
en een behoedzame reiniging. 
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Extra accessoires afwasautomaten*

Bestekkorf
Bestekkorf voor gebruik in het onderrek.
Bestelnummer 7823150.
Geadviseerde verkoopprijs € 35,00.  

Glazenbeugel voor onderrek
Inklapbare beugel met uitrondingen voor 
glazen met een lange steel.
Bestelnummer 7823180.
Geadviseerde verkoopprijs € 19,98.  

Inzet voor de cappuccinatore 
in het bovenrek GCEO

Inzet voor de cappuccinatore (CVC 26) uit 
het assortiment Miele-inbouwkoffie-
automaten. De cappuccinatore bestaat uit 
zeven onderdelen In deze speciale inzet is 
er voor elk onderdeel een afzonderlijke 
plaats zodat de reiniging optimaal is.
Bestelnummer 6229800.
Geadviseerde verkoopprijs € 49,00.

*  Leverbaar via het Miele Inspirience Centre of via de Miele Shop op www.miele.nl
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Afwas- en reinigingsmiddelen*

Zorgt voor een aangename geur in uw afwasauto-
maat. Het geurblok bevat natuuridentieke citroenolie. 
Geschikt voor 50 afwasbeurten. 
 
Inhoud 1 geurblok.  
Bestelnummer 6768510
Geadviseerde verkoopprijs € 3,99

Geurblok

Miele-regenereerzout voor ontharding van de  
afwasautomaat, voorkomt hinderlijke afzetting van  
kalk op serviesgoed. Het beschermt de afwasauto-
maat en het serviesgoed. Comfortabel het zoutvat  
van de afwasautomaat vullen dankzij de hersluitbare  
opening. 
 
Inhoud 1,5 kg.
Bestelnummer 7785780
Geadviseerde verkoopprijs € 3,00

Het Miele-onderhoudsmiddel voor uw afwasautomaat  
verwijderd vet en kalk. Verbetert tevens de elasticiteit  
en de werking van de deurdichtingen.  
Aanbevolen gebruiksfrequentie: 4-5 keer per jaar.  

Inhoud 250 ml.
Bestelnummer 7006980
Geadviseerde verkoopprijs € 8,98

Afwaszout Onderhoudsmiddel

Het Miele-glansspoelmiddel vermindert de  
oppervlaktespanning van het water. Het voorkomt  
water- en kalkvlekken en versnelt het droogproces.  
Innovatieve glasbescherming voorkomt langdurig  
glascorrosie. De speciale formule geeft een stralend  
resultaat en een mooie glans.  

Inhoud 500 ml.
Bestelnummer 7843510
Geadviseerde verkoopprijs € 6,00

Glansspoelmiddel

Speciaal Miele-afwaspoeder voor krachtige  
verwijdering van hardnekkige, opgedroogde 
etensresten en bescherming tegen glascorrosie.  
Actieve zuurstof voor een smetteloos resultaat. De  
speciale kalkremmer voorkomt waasvorming en  
watervlekken en geeft een mooie glans. Afwaspoeder  
met grote reinigingskracht, variabele dosering  
mogelijk. Het reinigingspoeder is actief bij lage  
temperaturen. Het afwaspoeder is milieuvriendelijk. 
 
Inhoud 1,5 kg
Bestelnummer 7848960
Geadviseerde verkoopprijs € 10,00

Afwaspoeder

Speciale Miele-afwastabletten voor krachtige  
verwijdering van hardnekkige, opgedroogde 
etensresten en bescherming tegen glascorrosie.  
Actieve zuurstof voor een smetteloos resultaat. De  
speciale kalkremmer voorkomt waasvorming en  
watervlekken en geeft een mooie glans. Grote  
reinigingskracht, variabele dosering mogelijk. De  
reinigingstabletten zijn actief bij lage temperaturen.  
Voorzien van innovatieve, in water oplosbare folie.  
Biologisch afbreekbaar, geen direct huidcontact,  
comfortabele dosering en milieuvriendelijk.
 
Inhoud 72 tabletten 
Bestelnummer 7785730
Geadviseerde verkoopprijs  € 19,98

Multi-tab afwastabletten

*  Leverbaar via het Miele Inspirience Centre of via de Miele Shop op www.miele.nl
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Miele@home
Haalt de toekomst in huis

Miele@home heeft verschillende toepas-
singsmogelijkheden om aan uw individuele 
wensen te kunnen voldoen:  
 
• SuperVision  
Met SuperVision wordt u oven het controle-
punt voor uw huishoudelijke apparaten.  
 
• Con@ctivity  
Con@ctivity is het innovatieve systeem voor 
communicatie tussen afzuigkap en 
kookplaat, dat zorgt voor een automatisch 
geregeld afzuigproces.  
 
• Gateway  
De communicatie van de huishoudelijke 
apparatuur verloopt via het stroomnet, de 
Powerline-techniek. Via een Gateway 
kunnen de gegevens ook in een algemeen 
netwerk worden opgenomen. De gegevens 
zijn dan ook via internet toegankelijk. En de 
apparatuur kan zo op afstand worden 
bediend.  

 
 
 
 
 
 
 

Smart Grid  
Smart Grid betekent ‘slim energienet’. Een 
energienet verzorgt de distributie van 
diverse typen energie (gas, elektriciteit en 
warmte) in onze maatschappij van opwek-
ker naar klant. Een Smart Grid is een 
energienet waaraan een meet- en regel-
systeem is toegevoegd. De toegevoegde 
waarde van een dergelijk meet- en regel-
systeem is dat hiermee vraag en aanbod 
van deze diverse typen van energie 
optimaal op elkaar worden afgestemd. Het 
doel is uiteindelijk om een robuuster, 
milieuvriendelijker en goedkoper energienet 
te creëren.  
 
Miele heeft in 2010 de eerste voor Smart 
Grid geschikte huishoudelijke apparatuur 
geïntroduceerd. Deze apparaten starten 
automatisch, wanneer de energieprijs het 
laagst is. De Smart Grid-technologie van 
Miele biedt aanzienlijke besparingsmoge-
lijkheden, omdat de energiebedrijven 
verplicht zijn verschillende energietarieven 
te hanteren.  
 
Voor de laatste ontwikkelingen op het 
gebied van Miele@home verwijzen wij u 
graag naar www.miele.nl.  
 

At home/thuis: een woord dat krachtige 
associaties oproept. De plaats waar je je 
prettig voelt, een veilige omgeving. Familie 
en persoonlijke voorwerpen spelen een 
belangrijke rol. De tijd die thuis wordt 
doorgebracht, is meer dan ooit vrije tijd. Tijd 
voor ontspanning, tijd voor samenzijn.  
 
Tal van elektrische apparaten vergemakke-
lijken de huishoudelijke werkzaamheden, 
zoals het bewaren en bereiden van 
gerechten, het wassen van kleding en het 
reinigen van de vaat. Maar deze apparaten 
genereren ook een stroom van informatie 
die moet worden gecontroleerd en gestuurd.  
 

Miele heeft als eerste merk van 
huishoudelijke apparatuur een 
systeem ontwikkeld dat die 
informatie met behulp van 

moderne technologieën bundelt en 
weergeeft: Miele@home. Hiermee kan de 
gebruiker alle relevante informatie in één 
keer in zich opnemen en controleren, 
waardoor meer tijd overblijft voor de echt 
belangrijke dingen in het leven.  
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