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• Ovládací panel se symboly a otočnými voliči, bílý 7segmentový displej
•  Objem 76 l, 5 úrovní pro zasunutí, halogenové osvětlení
•  Pečicí prostor s úpravou PerfectClean
• Doporučená, požadovaná a aktuální teplota na displeji
•  Přesná regulace teploty od 30 do 250 °C, 8 provozních způsobů
•  Zadní stěna se samočisticím katalytickým povrchem, plně sklopné grilovací těleso
•  Kuchyňský budík, programování startu a konce pečení s automatikou vypínání
•  Ochlazování přístroje, vlažná čelní stěna
•  Dodávané příslušenství: univerzální plech a pečicí plech s úpravou PerfectClean; 

rošt, postranní mřížky a výsuvné pojezdy FlexiClip HFC 70 C bez úpravy PerfectClean
•  Doporučená prodejní cena: 21 990 Kč

Vestavná pečicí trouba H 2267-1 B 

• Ovládací panel se symboly a otočnými voliči, bílý 7segmentový displej
•  Objem 76 l, 5 úrovní pro zasunutí, halogenové osvětlení
•  Pečicí prostor s úpravou PerfectClean
• Doporučená, požadovaná a aktuální teplota na displeji
•  Přesná regulace teploty od 30 do 250 °C, 8 provozních způsobů
•  Zadní stěna se samočisticím katalytickým povrchem, plně sklopné grilovací těleso
•  Kuchyňský budík, programování startu a konce pečení s automatikou vypínání
•  Ochlazování přístroje, vlažná čelní stěna
•  Dodávané příslušenství: univerzální plech s úpravou PerfectClean, rošt a postranní 

mřížky bez úpravy PerfectClean
•  Doporučená prodejní cena: 16 990 Kč

Vestavná pečicí trouba H 2265-1 B 

Stejné vybavení jako H 2265-1 B, avšak s pyrolýzou a peč. prostor s úpravou pro pyrolýzu.
•  Doporučená prodejní cena: 23 990 Kč

Vestavná pečicí trouba H 2265-1 BP

Akční 
cena

19 990 Kč
s FlexiClipy

Akční 
cena

26 990 Kč
s FlexiClipy

Stejné vybavení jako H 2267-1 B, avšak s pyrolýzou a peč. prostor s úpravou pro pyrolýzu.
•  Doporučená prodejní cena: 28 990 Kč

Vestavná pečicí trouba H 2267-1 BP

•  Design PureLine / VitroLine
• Ovládací panel se symboly a otočnými voliči, bílý 7segmentový displej
•  Objem 76 l, 5 úrovní zasunutí, halogenové osvětlení
•  Pečicí prostor s úpravou PerfectClean
• Doporučená, požadovaná a aktuální teplota na displeji
•  Přesná regulace teploty od 30 do 250 °C, 8 provozních způsobů
•  Zadní stěna se samočisticím katalytickým povrchem, plně sklopné grilovací těleso
•  Kuchyňský budík, programování startu a konce pečení s automatikou vypínání
•  Ochlazování přístroje, vlažná čelní stěna
•  Dodávané příslušenství: univerzální plech a pečicí plech s úpravou PerfectClean; 

rošt, postranní mřížky a výsuvné pojezdy FlexiClip bez úpravy PerfectClean
• Barevné provedení: nerez, obsidian černá, grafitově šedá
•  Doporučená prodejní cena: 24 990 Kč / 26 990 Kč

Vestavná pečicí trouba H 2860 B

SOFTSOFT
CLOSECLOSE

SOFTSOFT
OPENOPEN

Stejné vybavení jako H 2860 B, avšak s pyrolýzou a peč. prostor s úpravou pro pyrolýzu.
• Barevné provedení: nerez, obsidian černá, grafitově šedá
•  Doporučená prodejní cena: 32 990 Kč / 34 990 Kč

Vestavná pečicí trouba H 2860 BP

Výsuvné pojezdy FlexiClip Úprava PerfectClean Design VitroLine
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Akční 
cena

14 990 Kč

Akční 
cena

21 990 Kč

Akční 
cena

22 990 Kč

24 990 Kč
černá, šedá

nerez provedení

Akční 
cena

30 990 Kč

32 990 Kč
černá, šedá

nerez provedení
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Grafitově šedé provedení Technologie DualSteam Automatické programy

• Design PureLine
• Vestavná parní trouba s mikrovlnou o objemu 40 l
• Závěs dvířek dole
• Nerezová čelní stěna s povrchovou úpravou CleanSteel
• Dotykové ovládání DirectSensor, WiFiConn@ct
• LED osvětlení vnitřního prostoru
• 7 stupňů výkonu, max. 1 000 W
• Přes 150 automatických programů, až 20 vlastních programů
• Funkce udržování teploty
• Elektronická regulace od 40 do 100 °C, externí vyvíječ páry
• Technologie DualSteam, zásobník vody na cca 90 min. přípravy
• Příprava menu až ve 3 úrovních současně bez přenášení chutí
• Rozměry výklenku (š × v × h): 560–568 × 450–452 × 550 cm
• Doporučená prodejní cena: 60 990 Kč

Parní trouba s mikrovlnou DGM 7440

SOFTSOFT
OPENOPEN

•  Design PureLine / VitroLine
• Vestavná parní trouba o objemu 40 l
• Závěs dvířek dole
• Nerezová čelní stěna s povrchovou úpravou CleanSteel
• Ovládání EasySensor
• Nerezový vnitřní prostor, 4 úrovně zasunutí
• Elektronická regulace teploty od 40 do 100 °C, externí vyvíječ páry
• Příprava menu až ve 3 úrovních současně bez přenášení chutí
• Technologie Miele DualSteam, zásobník vody na cca 90 min. přípravy
• Indikace aktuální teploty
• Individuální možnosti nastavení
• Rozměry výklenku (š × v × h): 560 –568 × 450–452 × 550 mm
• Barevné provedení: obsidian černá, grafitově šedá
•  Doporučená prodejní cena: 28 990 Kč / 30 990 Kč

•  Design PureLine
• Vestavný konvektomat o objemu 48 l
• Závěs dvířek dole
• Nerezová čelní stěna s povrchovou úpravou CleanSteel
• Dotykové ovládání DirectSensor, WiFiConn@ct
• Nerezový ohřevný prostor s úpravou PerfectClean
• LED osvětlení vnitřního prostoru BrilliantLight
• Elektronická regulace teploty od 40 do 100 °C, externí vyvíječ páry
• Příprava menu až ve 3 úrovních současně bez přenášení chutí
• Technologie Miele DualSteam, zásobník na vodu, zásobník na kondenzát
• Regulace teploty při provozu pečicí trouby: 30–225 °C
• Přes 200 automatických programů, až 20 vlastních programů
• Funkce udržování teploty
• Rozměry výklenku (š × v × h): 560 –568 × 450–452 × 555 mm
•  Doporučená prodejní cena: 70 990 Kč

Parní trouba DG 2840

Konvektomat DGC 7440

SOFTSOFT
CLOSECLOSE

SOFTSOFT
OPENOPEN

SOFTSOFT
CLOSECLOSE

SOFTSOFT
OPENOPEN

Akční 
cena

55 990 Kč

Akční 
cena

65 990 Kč

Akční 
cena

26 990 Kč

28 990 Kč
černá, šedá

nerez provedení



PŘÍBOROVÁ
ZÁSUVKA

PŘÍBOROVÁ
ZÁSUVKA

•  Vestavný model, rozměry (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
•  Ovládací panel se symboly
•  3místný displej, časová předvolba 24 h s indikací zbytkového času
•  Funkce Krátký pro zkrácení programu
•  Snadné zavírání a otevírání dvířek ComfortClose
•  Spotřeba: ECO 13,5 l vody, 1,05 kWh el. energie
•  Roční spotřeba 3 780 l vody, 299 kWh el. energie
•  Energetická třída A+, hlučnost 46 dB(A) re 1 pW
•  Programy mytí: ECO, Automatika, Jemný 40 °C, Standardní 55 °C, 

Intenzivní 75 °C
•  Oběhové kondenzační sušení, agent detergentů
•  Jedinečná příborová zásuvka, horní a spodní koš Comfort
•  14 jídelních souprav
•  Autosenzor, čerpadlo s integrovaným topným tělesem
•  Možnost připojení na teplou vodu
•  Testováno na životnost až 20 let
• Doporučená prodejní cena s nerez panelem: 26 990 Kč
• Doporučená prodejní cena s bílým panelem: 24 990 Kč

Myčka nádobí G 4203 SCi Active
Akční 
cena

24 990 Kč

22 990 Kč
s bílým panelem

s nerez panelem

Stejné specifikace a hodnoty spotřeby jako model G 4203 Active SCi, 
avšak s příborovým košem.
• 13 jídelních souprav
• Doporučená prodejní cena: 25 990 Kč

Myčka nádobí G 4203 i Active

•  Plně vestavný model, rozměry (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
• Ovládací panel se symboly
• 3místný displej, časová předvolba 24 h s indikací zbytkového času
• Funkce Krátký pro zkrácení programu
• Snadné zavírání a otevírání dvířek ComfortClose
• Spotřeba: ECO 13,5 l vody, 1,05 kWh el. energie
• Roční spotřeba 3 780 l vody, 299 kWh el. energie
• Energetická třída A+, hlučnost 46 dB(A) re 1 pW
•  Programy mytí: ECO, Automatika, Jemný 40 °C, Standardní 55 °C, 

Intenzivní 75 °C
• Oběhové kondenzační sušení, agent detergentů
• Jedinečná příborová zásuvka, horní a spodní koš Comfort
• 14 jídelních souprav
• Autosenzor, čerpadlo s integrovaným topným tělesem
• Možnost připojení na teplou vodu
• Testováno na životnost až 20 let
• Doporučená prodejní cena: 26 990 Kč

Myčka nádobí G 4263 SCVi Active

Stejné specifikace a hodnoty spotřeby jako model G 4263 Active SCVi, 
avšak s příborovým košem.
• 13 jídelních souprav
• Doporučená prodejní cena: 25 990 Kč

Myčka nádobí G 4263 Vi Active

PŘÍBOROVÁ
ZÁSUVKA

PŘÍBOROVÁ
ZÁSUVKA

Stejné specifikace a hodnoty spotřeby jako model G 4263 SCVi Active, 
avšak v XXL provedení.
• Rozměry (š × v × h): 60 × 85 × 57 cm
• Doporučená prodejní cena: 28 990 Kč

Myčka nádobí G 4268 SCVi XXL Active

Akční 
cena

23 990 Kč
s nerez panelem

Testováno na životnost až 20 let Příborový koš Připojení na teplou vodu
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Akční 
cena

24 990 Kč

Akční 
cena

23 990 Kč

Akční 
cena

26 990 Kč



PŘÍBOROVÁ
ZÁSUVKA

PŘÍBOROVÁ
ZÁSUVKA

•  Vestavný model, rozměry (š × v × h): 45 × 81 × 57 cm
•  Ovládací panel se symboly
•  3místný displej, časová předvolba 24 h s indikací zbytkového času
•  Funkce Krátký pro zkrácení programu
•  Snadné zavírání a otevírání dvířek ComfortClose
• Spotřeba vody od 6,5 l v programu Automatika
• Roční spotřeba 2 940 l vody, 221 kWh el. energie v programu ECO
•  Energetická třída A+, hlučnost 46 dB(A) re 1 pW
•  Programy mytí: ECO, Automatika, Rychlý 40 °C, Jemný, Standardní 55 °C, 

Intenzivní 75 °C
•  Oběhové kondenzační sušení, agent detergentů
•  Jedinečná příborová zásuvka, horní a spodní koš Comfort
• 9 jídelních souprav
•  Autosenzor, čerpadlo s integrovaným topným tělesem
•  Možnost připojení na teplou vodu
•  Testováno na životnost až 20 let
• Doporučená prodejní cena s nerez panelem: 27 990 Kč
• Doporučená prodejní cena s bílým panelem: 25 990 Kč

Myčka nádobí G 4620 SCi Active
Akční 
cena

25 990 Kč

23 990 Kč
s bílým panelem

s nerez panelem

•  Plně vestavný model, rozměry (š × v × h): 45 × 81 × 57 cm
• Ovládací panel se symboly
• 3místný displej, časová předvolba 24 h s indikací zbytkového času
• Funkce Krátký pro zkrácení programu
• Snadné zavírání a otevírání dvířek ComfortClose
• Spotřeba vody od 6,5 l v programu Automatika
• Roční spotřeba 2 940 l vody, 221 kWh el. energie v programu ECO
• Energetická třída A+, hlučnost 46 dB(A) re 1 pW
•  Programy mytí: ECO, Automatika, Rychlý 40 °C, Jemný, Standardní 55 °C, 

Intenzivní 75 °C
• Oběhové kondenzační sušení, agent detergentů
• Jedinečná příborová zásuvka, horní a spodní koš Comfort
• 9 jídelních souprav
• Autosenzor, čerpadlo s integrovaným topným tělesem
• Možnost připojení na teplou vodu
• Testováno na životnost až 20 let
• Doporučená prodejní cena: 27 990 Kč

Myčka nádobí G 4680 SCVi Active

PŘÍBOROVÁ
ZÁSUVKA

PŘÍBOROVÁ
ZÁSUVKA

Jedinečná příborová zásuvka ComfortClose
Waterproof systém – 20 let záruka ochrany proti 
poškození vodou 
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Akční 
cena

25 990 Kč



•   Vestavný model, rozměry (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
• Ovládací panel se symboly
•  3místný 7segmentový displej, časová předvolba 24 h 

s indikací zbytkového času
• Snadné zavírání a otevírání dvířek ComfortClose
• Roční spotřeba: 2 772 l vody, 266 kWh el. energie
• Energetická třída A++, hlučnost 45 dB (A) re 1 pW
•  Programy mytí: ECO, Automatika, Jemný, Standardní 55 °C, 

Intenzivní 75 °C
• Funkce Krátký pro zkrácení programu
• Agent detergentů
•  3D příborová zásuvka, horní a spodní koš Comfort
• 14 jídelních souprav
•  AutoSensor, elektronické profi čerpadlo s variabilním tlakem
• Možnost připojení na teplou vodu
• Testováno na životnost až 20 let
• Doporučená prodejní cena s nerez panelem: 29 990 Kč
• Doporučená prodejní cena s bílým panelem: 27 990 Kč
• Doporučená prodejní cena s černým panelem: 27 990 Kč

Myčka nádobí G 4930 SCi Jubilee
Akční 
cena

27 990 Kč

25 990 Kč
s bílým panelem

25 990 Kč
s černým panelem

s nerez panelem

•  Plně vestavný model, rozměry (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
• Ovládací panel se symboly
•  3místný 7segmentový displej, časová předvolba 24 h 

s indikací zbytkového času
• Snadné zavírání a otevírání dvířek ComfortClose
• Roční spotřeba: 2 772 l vody, 266 kWh el. energie
• Energetická třída A++, hlučnost 45 dB(A) re 1 pW
•  Programy mytí: ECO, Automatika, Jemný, Standardní 55 °C, 

Intenzivní 75 °C
• Funkce Krátký pro zkrácení programu
• Agent detergentů
• 3D příborová zásuvka, horní a spodní koš Comfort
• 14 jídelních souprav
•  AutoSensor, elektronické profi čerpadlo s variabilním tlakem
• Možnost připojení na teplou vodu
• Testováno na životnost až 20 let
• Doporučená prodejní cena: 29 990 Kč

Myčka nádobí G 4980 SCVi Jubilee

Stejné specifikace a hodnoty spotřeby jako model G 4980 SCVi Jubilee, 
avšak v XXL provedení.
• Rozměry (š × v × h): 60 × 85 × 57 cm
• Doporučená prodejní cena: 31 990 Kč

Myčka nádobí G 4985 SCVi XXL Jubilee

3D příborová zásuvka Třída energetické účinnosti A++ Spotřeba vody od 6,5 l
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Akční 
cena

27 990 Kč

Akční 
cena

29 990 Kč



•   Vestavný model, rozměry (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
• Rovný ovládací panel s textem v češtině
•  3místný 7segmentový displej, časová předvolba 24 h 

s indikací zbytkového času
• Snadné zavírání a otevírání dvířek ComfortClose
• Roční spotřeba: 2 716 l vody, 234 kWh el. energie
• Energetická třída A+++, hlučnost 44 dB (A) re 1 pW
•  Programy mytí: ECO, Automatika, Jemný, Standardní 55 °C, 

Intenzivní 75 °C, Rychlý 40 °C
• Funkce Krátký pro zkrácení programu
• SensorDry, AutoOpen sušení
• Změkčovač, agent detergentů
• 3D příborová zásuvka, horní a spodní koš ExtraComfort
• 14 jídelních souprav
• Poloviční naplnění
•  AutoSensor, elektronické profi čerpadlo s variabilním tlakem
• Možnost připojení na teplou vodu
• Testováno na životnost až 20 let
• Doporučená prodejní cena: 32 990 Kč

Myčka nádobí G 6000 SCi Jubilee A+++
Akční 
cena

30 990 Kč
s nerez panelem

•  Plně vestavný model, rozměry (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
• Ovládací panel s textem v češtině
•  3místný 7segmentový displej, časová předvolba 24 h 

s indikací zbytkového času
• Snadné zavírání a otevírání dvířek ComfortClose
• Roční spotřeba: 2 716 l vody, 237 kWh el. energie
• Energetická třída A+++, hlučnost 44 dB(A) re 1 pW
•  Programy mytí: ECO, Automatika, Jemný, Standardní 55 °C, 

Intenzivní 75 °C, Rychlý 40 °C
• Funkce Krátký pro zkrácení programu
• SensorDry, AutoOpen sušení
• Změkčovač, agent detergentů
• 3D příborová zásuvka, horní a spodní koš ExtraComfort
• 14 jídelních souprav
•  AutoSensor, elektronické profi čerpadlo s variabilním tlakem
• Možnost připojení na teplou vodu
• Testováno na životnost až 20 let
• Doporučená prodejní cena: 34 990 Kč

Myčka nádobí G 6060 SCVi Jubilee A+++

AutoOpen sušení Perfect GlassCare Nízká hlučnost 44 dB
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Akční 
cena

32 990 Kč



Sklokeramická varná deska KM 6520 FR

• Plochý nízký nerezový rám
• 4 varné zóny HiLight s automatikou předvaření pro každou varnou zónu
• Ovládání EasySelect: centrální číslená řada se žlutým podsvícením, 

stupeň výkonu 1–9
• Funkce Stop and Go
• Indikace zbytkového tepla pro každou varnou zónu
• Rozměry přístroje (š × h): 574 × 504 mm
• Rozměry výřezu (š × h): 560 × 490 mm
•  Doporučená prodejní cena: 18 990 Kč

Akční 
cena

15 990 Kč

Sklokeramická varná deska KM 6520 FL

• Bez rámu pro zapuštění do pracovní desky / na pracovní desku
• 4 varné zóny HiLight s automatikou předvaření pro každou varnou zónu
• Ovládání EasySelect: centrální číslená řada se žlutým podsvícením, 

stupeň výkonu 1–9
• Funkce Stop and Go
• Indikace zbytkového tepla pro každou varnou zónu
• Rozměry přístroje (š × h): 592 × 492 mm
• Rozměry výřezu (š × h): 596 × 496 mm
•  Doporučená prodejní cena: 18 990 Kč

Akční 
cena

15 990 Kč

Plynová varná deska KM 2010

• Plynová varná deska v nerezovém provedení
•  4 varné zóny, litinové nosiče nádobí, matně černé, emailované
•  Integrovaný ovládací panel, čelní ovládání otočnými voliči
•  Elektrické zapalování, termoelektrická zapalovací pojistka
• Rozměry přístroje (š × h): 650 × 520 mm
• Rozměry výřezu (š × h): 560 × 480 mm
• Doporučená prodejní cena: 22 990 Kč

Akční 
cena

19 990 Kč

Indukční varná deska KM 7201 FR

• Plochý nízký nerezový rám
•   4 indukční varné zóny Vario s automatikou předvaření
• Funkce udržování teploty pokrmu
• Ovládání EasySelect: centrální číslená řada se žlutým podsvícením, stupeň výkonu 1–9
• Automatika předvaření, vypínání, kuchyňský budík, Stop&Go
• Funkce Booster a TwinBosster pro každou varnou zónu
•  Rozpoznání přítomnosti / velikosti hrnce pro všechny varné zóny
•  Rozměry přístroje (š × h): 574 × 504 mm
•  Rozměry výřezu (š × h): 560 × 490 mm
• Doporučená prodejní cena: 24 990 Kč

Akční 
cena

21 990 Kč

Vysoký úzký nerezový rámPlochý nízký nerezový rám Bez rámu pro zapuštění / na pracovní desku
DRUHY RÁMEČKŮ

7



Indukční varná deska KM 7464 FR

• Vysoký úzký nerezový rám
•  4 indukční varné zóny s automatikou předvaření, 2 varné zóny Vario 

a varná zóna PowerFlex
•  Funkce rozpoznání přítomnosti / velikosti hrnce
• Funkce udržování teploty pokrmu
•   Ovládání ComfortSelect – pomocí centrální číselné řady 

pro všechny varné zóny, stupeň výkonu 1–9
• Con@ctivity 3.0
• Funkce Booster / TwinBooster
• Kuchyňský budík, funkce Stop and Go
• Rozměry přístroje (š × h): 626 × 526 mm
• Rozměry výřezu (š × h): 560 × 490 mm
• Doporučená prodejní cena: 30 990 Kč

Akční 
cena

27 990 Kč

Indukční varná deska KM 7564 FR

• Vysoký úzký nerezový rám
•  4 indukční varné zóny s automatikou předvaření, 2 varné zóny PowerFlex
•  Funkce rozpoznání přítomnosti / velikosti hrnce
• Funkce udržování teploty pokrmu
•  Ovládání SmartSelect: číselná řada pro každou varnou zónu, 

stupeň výkonu 1–9
• Con@ctivity 3.0
• Funkce Booster / TwinBooster
• Kuchyňský budík, funkce Stop and Go
• Rozměry přístroje (š × h): 626 × 526 mm
• Rozměry výřezu (š × h): 600 × 500 mm
• Doporučená prodejní cena: 37 990 Kč

Akční 
cena

34 990 Kč

Indukční varná deska KM 7210 FR

• Plochý nízký nerezový rám
•  4 indukční varné zóny s automatikou předvaření, 3 varné zóny Vario 

a varná zóna pro pekáč
•  Funkce rozpoznání přítomnosti / velikosti hrnce
• Funkce udržování teploty pokrmu
• Ovládání EasySelect: centrální číslená řada se žlutým podsvícením, 

stupeň výkonu 1–9
• Con@ctivity 3.0
• Funkce Booster / TwinBooster
• Kuchyňský budík, funkce Stop and Go
• Rozměry přístroje (š × h): 764 × 504 mm
• Rozměry výřezu (š × h): 750 × 490 mm
• Doporučená prodejní cena: 33 990 Kč

Akční 
cena

30 990 Kč

Indukční varná deska KM 7474 FL

• Bez rámu pro zapuštění do pracovní desky / na pracovní desku
•  4 indukční varné zóny s automatikou předvaření, 2 varné zóny Vario 

a varná zóna PowerFlex
•  Funkce rozpoznání přítomnosti / velikosti hrnce
• Funkce udržování teploty pokrmu
•  Ovládání ComfortSelect – pomocí centrální číselné řady 

pro všechny varné zóny, stupeň výkonu 1–9
• Con@ctivity 3.0
• Funkce Booster / TwinBooster
• Kuchyňský budík, funkce Stop and Go
• Rozměry přístroje (š × h): 800 × 520 mm
• Rozměry výřezu (š × h): 780 × 500 mm
• Doporučená prodejní cena: 35 990 Kč

Akční 
cena

32 990 Kč

Sklokeramická varná deska KM 6520 FR

Sklokeramická varná deska KM 6520 FL

TwinBooster PowerFlex Con@ctivity 3.0
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•  Odsavač par pro vestavbu do horní skříňky, s odtahem vzduchu, 
cirkulační provoz je možný se zvláštním příslušenstvím

•  Šířka 60 cm, ovládání posuvným spínačem pro zapínání / vypínání 
a osvětlení varné plochy

• Energetická účinnost C
• 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň
• LED osvětlení
•  Výkon: odtah Ø 150 mm (dle EN 61591): intenzivní 430 m³/h, 

58 dB(A) re 1 pW, maximální 320 m³/h, 51 dB(A) re 1 pW
•  Příslušenství k dokoupení: zápustný rám pro plnou vestavbu odsavače 

DAR 3000
• Doporučená prodejní cena: 14 990 Kč

 Odsavač par DA 3366
Akční 
cena

12 990 Kč

•  Podstavný odsavač par k podstavbě pod horní skříňku nebo pro montáž 
přímo na zeď, s odtahem vzduchu, cirkulační provoz je možný se zvlášt ním 
příslušenstvím

•  Šířka 60 cm, ovládání posuvným spínačem pro zapínání / vypínání, osvětlení 
varné plochy a nastavení výkonu

• Energetická účinnost C
• LED osvětlení
• 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň
•  Výkon: odtah dle EN 61591: stupeň 3: 355 m³/h, 64 dB(A) re 1 pW, intenzivní 

stupeň 545 m³/h (74 dB(A) re 1 pW)
•  Doporučená prodejní cena: 13 990 Kč

 Odsavač par DA 1260
Akční 
cena

11 990 Kč

•  Nástěnný dekorační odsavač par s odtahem vzduchu, cirkulační provoz 
je možný se zvláštním příslušenstvím

•  Šířka 90 cm, ovládání mikrospínači se světelnými kontrolkami 
pro zapí nání / vypínání, osvětlení varné plochy a nastavení výkonu

• Energetická účinnost A
• 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň
• LED osvětlení
•  Výkon: odtah Ø 150 mm (dle EN 61591): intenzivní 650 m3/h, 

67 dB(A) re 1 pW, stupeň 3: 395 m3/h, 56 dB(A) re 1 pW (dle EN 60704-3)
• Doporučená prodejní cena: 30 990 Kč

Nástěnný odsavač par PUR 98 W
Akční 
cena

28 990 Kč

NÍZKÁ
HLUČNOST

NÍZKÁ
HLUČNOST

NÍZKÁ
HLUČNOST

NÍZKÁ
HLUČNOST

NÍZKÁ
HLUČNOST

NÍZKÁ
HLUČNOST

NÍZKÁ
HLUČNOST

NÍZKÁ
HLUČNOST

•  Nástěnný dekorační odsavač par s odtahem vzduchu, cirkulační provoz 
je možný se zvláštním příslušenstvím

•  Šířka 60 cm, ovládání mikrospínači se světelnými kontrolkami 
pro zapí nání / vypínání, osvětlení varné plochy a nastavení výkonu

• Energetická účinnost A
• 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň
• LED osvětlení
•  Výkon: odtah Ø 150 mm (dle EN 61591): intenzivní 650 m3/h, 

67 dB(A) re 1 pW, stupeň 3: 395 m3/h, 56 dB(A) re 1 pW (dle EN 60704-3)
• Doporučená prodejní cena: 27 990 Kč

Nástěnný odsavač par PUR 68 W
Akční 
cena

25 990 Kč
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Nástěnný odsavač par DA 6096 W Black Wing 
v šířce 90 cm s komínem DADC 6000

Nástěnný odsavač par DA 6096 W White Wing 
v šířce 90 cm s komínem DADC 6000

•  Ostrovní odsavač par s odtahem vzduchu, cirkulační provoz 
je možný se zvláštním příslušenstvím

•  Šířka 90 cm, ovládání tlačítky s LED indikací pro zapínání / vypínání, 
osvětlení varné plochy a nastavení výkonu

• Energetická účinnost A
• 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň
•  Výkon: odtah Ø 150 mm (dle EN 61591): intenzivní 650 m3/h, 

69 dB(A) re 1 pW, stupeň 3: 400 m3/h, 57 dB(A) re 1 pW (dle EN 60704-3)
• Doporučená prodejní cena: 49 990 Kč

Ostrovní odsavač par PUR 98 D
Akční 
cena

47 990 Kč

NÍZKÁ
HLUČNOST

NÍZKÁ
HLUČNOST

Akční 
cena

31 990 Kč

Akční 
cena

32 990 Kč

•    Nástěnný dekorační odsavač par s odtahem vzduchu, cirkulační provoz 
je možný se zvláštním příslušenstvím

•   Šířka 90 cm, ovládání tlačítky s LED indikací pro zapínání / vypínání, osvětlení 
varné plochy a nastavení výkonu

• Energetická účinnost B
•  Jednovrstvé bezpečnostní sklo
•  3 stupně výkonu, intenzivní stupeň
•  Výkon: odtah Ø 150 mm (dle EN 61591): intenzivní 650 m3/h, 

66 dB(A) re 1 pW, maximální 400 m3/h, 54 dB(A) re 1 pW
•  Provedení briliantová bílá nebo obsidian černá
•  Příslušenství k dokoupení: nerezový komín DADC 6000 (DPC: 4 990 Kč) 

Komín DADC 6000 je pouze pro zakrytí odtahu, není upraven pro cirkulaci.
• Doporučená prodejní cena DA 6096: 34 990 Kč

Nástěnný odsavač par DA 6096 W 
Black Wing / White Wing

Stejné vybavení jako DA 6096 W, avšak v šířce 60 cm
•  Provedení briliantová bílá nebo obsidian černá
•  Doporučená prodejní cena DA 6066: 33 990 Kč

Nástěnný odsavač par DA 6066 W 
Black Wing / White Wing

NÍZKÁ
HLUČNOST

NÍZKÁ
HLUČNOST
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Akční 
cena

15 990 Kč

Akční 
cena

19 990 Kč

• Volně stojící mikrovlnná trouba o objemu 26 l
• Pro talíře o průměru až 32,5 cm
• Závěs dvířek vlevo, nelze zaměnit
• Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel
• LED osvětlení vnitřního prostoru
• Automatické programy
• Funkce udržování teploty
• Ovládání EasyControl na pravé straně přístroje, ovládací panel se symboly
• Výkon mikrovlny max. 900 W
• 7 stupňů výkonu 80 / 150 / 300 / 450 / 600 / 750 / 900 W
• Gril, kuchyňský budík, indikace denního času
• Rozměry přístroje (š × v × h): 520 × 305 × 422 mm
•  Doporučená prodejní cena: 17 990 Kč

• Volně stojící parní trouba o objemu 24 l
• Závěs dvířek vlevo, nelze zaměnit
• Ovládání EasySensor
• Nerezový ohřevný prostor, 3 úrovně zasunutí
• Elektronická regulace teploty od 40 do 100 °C, externí vyvíječ páry
• Příprava pokrmu až ve 3 úrovních současně, bez přenášení chutí
• Technologie Miele MonoSteam, zásobník vody na cca 90 min. přípravy
• Zásobník na vodu s vyvíječem páry
• Indikace aktuální teploty
• Individuální možnosti nastavení
• Rozměry přístroje (š × v × h): 495 × 382 × 327 mm
• Barevné provedení: obsidian černá
•  Doporučená prodejní cena: 24 990 Kč

Mikrovlnná trouba M 6012 SC

Parní trouba DG 6010
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Akční 
cena

16 990 Kč

Akční 
cena

21 990 Kč

Akční 
cena

23 990 Kč

• Vestavná mikrovlnná trouba o objemu 17 l
• Pro talíře o průměru až 27,2 cm
• Závěs dvířek vlevo, nelze zaměnit
• Nerezový ohřevný prostor
• LED osvětlení vnitřního prostoru
• Automatické programy
• Funkce udržování teploty
• Ovládání EasySensor na pravé straně přístroje, ovládací panel se symboly
• Výkon mikrovlny max. 800 W
• 7 stupňů výkonu 80 / 150 / 300 / 450 / 600 / 750 / 800 W
• Kuchyňský budík, indikace denního času
• Rozměry výklenku (š × v × h): 562 –568 × 360–362 × 310 mm
• Barevné provedení: obsidian černá
•  Doporučená prodejní cena: 18 990 Kč

Stejné vybavení jako M 2230, avšak navíc gril o výkonu 800 W.
• Doporučená prodejní cena: 23 990 Kč

• Vestavná mikrovlnná trouba o objemu 26 l
• Pro talíře o průměru až 32,5 cm
• Závěs dvířek vlevo, nelze zaměnit
• Nerezový ohřevný prostor
• LED osvětlení vnitřního prostoru
• Automatické programy
• Funkce udržování teploty
• Ovládání EasySensor na pravé straně přístroje, ovládací panel se symboly
• Výkon mikrovlny max. 800 W
• 7 stupňů výkonu 80 / 150 / 300 / 450 / 600 / 750 / 800 W
• Kuchyňský budík, indikace denního času
• Rozměry výklenku (š × v × h): 562 –568 × 450–452 × 550 mm
• Barevné provedení: obsidian černá
•  Doporučená prodejní cena: 25 990 Kč

Mikrovlnná trouba M 2230

Mikrovlnná trouba M 2234

Mikrovlnná trouba M 2240



Vestavná chladnička s mrazničkou 
KF 37122 iD

• Plně vestavný dvoudveřový model, výška výklenku 1 788 mm
• Závěs dvířek vpravo (zaměnitelný), pohyblivé uchycení dvířek
• LED osvětlení chladicí části
• ComfortClean, DynaCool, VarioRoom
• Elektronická regulace a indikace teploty
• Možnost vypnout chladicí část
• Superchlazení, supermražení
• 2 teplotní zóny
• 5 výškově přestavitelných odkládacích ploch z bezpečnostního skla
• Přihrádka na ovoce a zeleninu
• 2 mrazicí zásuvky
• Energetická třída A++
• Roční spotřeba elektrické energie: 228 kWh
• Spotřeba elektrické energie za 24 hod.: 0,622 kWh
• Optický a akustický teplotní alarm 
• Rozměry přístroje (v × š × h): 1 770 × 540 × 544 mm
• Klimatická třída: SN-T
• Objem chladicí části: 224 l
• Objem 4hvězdičkové mrazicí zóny: 57 l
• Hlučnost: 34 dB(A) re 1 pW
• Doporučená prodejní cena: 33 990 Kč

Akční 
cena

30 990 Kč

ComfortClean: možnost mytí v myčce VarioRoom: flexibilní přizpůsobení přihrádekDynaCool: optimální cirkulace vzduchu

• Plně vestavný dvoudveřový model, výška výklenku 1 788 mm
• Závěs dvířek vpravo (zaměnitelný)
• Pevné uchycení nábytkových dvířek
• LED osvětlení chladicí části
• ComfortClean, DynaCool, VarioRoom, NoFrost
• Elektronická regulace a indikace teploty
• Superchlazení, supermražení
• 2 teplotní zóny
• 4 výškově přestavitelné odkládací plochy z bezpečnostního skla
• Přihrádka na ovoce a zeleninu
• 3 mrazicí zásuvky
• Energetická třída A++
• Roční spotřeba elektrické energie: 230 kWh
• Spotřeba elektrické energie za 24 hod.: 0,630 kWh
• Optický teplotní alarm
• Rozměry přístroje (v × š × h): 1 770 × 559 × 544 mm
• Klimatická třída: SN-T
• Objem chladicí části: 194 l
• Objem 4hvězdičkové mrazicí zóny: 62 l
• Hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW
• Doporučená prodejní cena: 35 990 Kč

Vestavná chladnička s mrazničkou 
KFN 37232 iD

Akční 
cena

32 990 Kč
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Click2open: přístroj otevřete lehkým stisknutímPerfectFresh Vnitřní prostor XL

*  Vztahuje se na volně stojící i vestavné 
modely chlazení

Akční 
cena

45 990 Kč

• Volně stojící dvoudveřový model, závěs dvířek vpravo (zaměnitelný)
• Barevné provedení: plášť – nerezový vzhled; dvířka – nerez CleanSteel  
• Displej FreshTouch
• LED osvětlení chladicí části
•  PerfectFresh, ComfortClean, DynaCool, NoFrost, SoftClose, Click2open
• Elektronická regulace a indikace teploty
• Možnost vypnout chladicí část
• Superchlazení, supermražení
• 3 teplotní zóny
• 3 výškově přestavitelné odkládací plochy z bezpečnostního skla
• 3 mrazicí zásuvky
• Energetická třída A+++, roční spotřeba elektrické energie: 186 kWh
• Spotřeba elektrické energie za 24 hod.: 0,507 kWh
• Optický a akustický teplotní alarm
• Rozměry přístroje (v × š × h): 2 010 × 600 × 675 mm
• Klimatická třída: SN-T
• Objem chladicí části: 242 l / objem zóny PerfectFresh: 97 l
• Objem 4hvězdičkové mrazicí zóny: 101 l
• Hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW
• Připraveno pro Miele@home
• Doporučená prodejní cena: 48 990 Kč

Volně stojící chladnička s mrazničkou 
KFN 29283 D
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Volně stojící chladnička s mrazničkou  
KFN 28132 D

• Volně stojící dvoudveřový model, závěs dvířek vpravo (zaměnitelný)
• Barevné provedení: plášť – nerezový vzhled, dvířka – nerez CleanSteel
• Ovládání PicTronic
• LED osvětlení chladicí části
• ComfortClean, DynaCool, NoFrost, VarioRoom, DuplexCool
• Elektronická regulace a indikace teploty
• Možnost vypnout chladicí část
• Superchlazení, supermražení
• 2 teplotní zóny
• 4 výškově přestavitelné odkládací plochy z bezpečnostního skla
• 1 přihrádka na ovoce a zeleninu
• 3 mrazicí zásuvky
• Energetická třída A++, roční spotřeba elektrické energie: 232 kWh
• Spotřeba elektrické energie za 24 hod.: 0,635 kWh
• Optický a akustický teplotní alarm
• Rozměry přístroje (v × š × h): 1 861 × 600 × 655 mm
• Klimatická třída: SN-T
• Objem chladicí části: 209 l
• Objem 4hvězdičkové mrazicí zóny: 95 l
• Hlučnost: 43 dB(A) re 1 pW
• Doporučená prodejní cena: 29 990 Kč

Akční 
cena

26 990 Kč

Volně stojící chladnička s mrazničkou  
KFN 29162 D

• Volně stojící dvoudveřový model, závěs dvířek vpravo (zaměnitelný)
• Barevné provedení: plášť – nerezový vzhled, dvířka – nerez CleanSteel
• Ovládání PicTronic
• LED osvětlení chladicí části
• ComfortClean, DynaCool, NoFrost, VarioRoom, DuplexCool
• Elektronická regulace a indikace teploty
• Možnost vypnout chladicí část
• Superchlazení, supermražení
• 2 teplotní zóny
• 5 výškově přestavitelných odkládacích ploch z bezpečnostního skla
• 1 přihrádka na ovoce a zeleninu, 1 držák na láhve
• 3 mrazicí zásuvky
• Energetická třída A++, roční spotřeba elektrické energie: 242 kWh
• Spotřeba elektrické energie za 24 hod.: 0,663 kWh
• Optický a akustický teplotní alarm
• Rozměry přístroje (v × š × h): 2 011 × 600 × 655 mm
• Klimatická třída: SN-T
• Objem chladicí části: 243 l
• Objem 4hvězdičkové mrazicí zóny: 95 l
• Hlučnost: 43 dB(A) re 1 pW
• Doporučená prodejní cena: 28 990 Kč

LED osvětlení Nerez CleanSteel: snadná údržbaNoFrost: již žádné odmrazování
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Akční 
cena

25 990 Kč



Varné desky

Indukční varná deska KM 7201 FR

➀ přední část
➁ přípojná svorkovnice, přívodní kabel (L = 144 cm)

Indukční varná deska KM 7464 FR

➀ přední část
➁ přípojná svorkovnice, přívodní kabel (L = 144 cm)

Indukční varná deska KM 7564 FR

➀ přední část
➁ přípojná svorkovnice, přívodní kabel (L = 144 cm)

Indukční varná deska KM 7210 FR

➀ přední část
➁ přípojná svorkovnice, přívodní kabel (L = 144 cm)

Rozměrové nákresy

Plynová varná deska KM 2010

➀ přední část
➁ vestavná výška
➂ plynová přípojka R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 10226)
➃ přípojná svorkovnice s kabelem, délka = 2 000 mm

Sklokeramická varná deska 
KM 6520 FR

➀ přední část
➁ přípojná svorkovnice s kabelem, délka = 1 400 mm

Sklokeramická varná deska 
KM 6520 FL

➀ přední část
➁ přípojná svorkovnice s kabelem, délka = 1 400 mm
➂ osazení
➃ osazení

Indukční varná deska KM 7474 FL

➀ přední část
➁ přípojná svorkovnice, přívodní kabel (L = 144 cm)
➂ osazení
➃ osazení
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Myčka nádobí 
G 6060 SCVi, G 4980 SCVi
G 4263 SCVi Active, G 4263 Vi Active

1) výška soklu 35–155 mm 
2) výška soklu 100–220 mm 
3)  se sadou pro zvýšení soklu 1) výška přístroje 

max. 930 mm

Myčka nádobí 
G 4680 SCVi

1) výška soklu 35–155 mm 
2) výška soklu 100–220 mm 
3)  se sadou pro zvýšení soklu 1) výška přístroje 

max. 930 mm

Myčka nádobí 
G 4620 SCi

1) výška soklu 35–155 mm 
2) výška soklu 100–220 mm 
3)  se sadou pro zvýšení soklu 1) výška přístroje 

max. 930 mm

Myčka nádobí 
G 4985 SCVi XXL,
G 4268 SCVi XXL Active

1) výška soklu 35–155 mm 
2) výška soklu 100–220 mm 
3)  se sadou pro zvýšení soklu 1) výška přístroje 

max. 970 mm

Vestavné pečicí trouby

Vestavná pečicí trouba 
H 2265-1 B/BP, H 2267-1 B/BP

*Čelní stěna přístroje: sklo 
**Čelní stěna přístroje: nerez

Vestavná pečicí trouba 
H 2860 B/BP

*Čelní stěna přístroje: sklo 
**Čelní stěna přístroje: nerez
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Odsavače par

 Odsavač par DA 3366

1.  Horní skříňka musí mít v přední části až po pře pážku 
spodní polici. Pokud je přístroj instalován hlouběji do 
skříňky, např. v případě montáže čelní lišty, musí být 
hlubší také spodní police.

2. Přepážka u horní skříňky musí být vyjímatelná
3.  Odtah: u rozměrů výšky skříňky a výřezů neza-

pomeňte zohlednit také instalované příslušenství 
(např. tlumič hluku)

4.  Cirkulace: sada pro přestavbu na cirkulační provoz 
DUU 151. V případě instalace se zápustným rámem 
DAR 3000 respektujte rozdílnou výšku skříňky (viz 
nákres DAR 3000).

Myčky nádobí

Myčka nádobí 
G 6000 SCi, G 4930 SCi
G 4203 SCi Active, G 4203 i Active

1) výška soklu 35–155 mm 
2) výška soklu 100–220 mm 
3)  se sadou pro zvýšení soklu 1) výška přístroje 

max. 930 mm



Odsavače par

 Odsavač par DA 1260

1) provoz s odtahem vzduchu 
2) cirkulační provoz
3) vývod vzduchu při cirkulačním provozu – nahoru
4 + 5) instalační oblast (při cirkulaci pouze 4)

Nástěnný odsavač par DA 6096 W 
Black Wing / White Wing

1) Otvor pro elektrické připojení
2)  Vývod při odtahu dozadu. Odtah je možné vést také 

nahoru.
3)  Vývod vzduchu při cirkulaci. Vzdálenost ke stropu 

nebo k ná bytku umístěnému nad odsavačem 
by měla činit min. 200 mm.

Nástěnný odsavač par DA 6066 W 
Black Wing / White Wing

1) Otvor pro elektrické připojení
2)  Vývod při odtahu dozadu. Odtah je možné vést také 

nahoru.
3)  Vývod vzduchu při cirkulaci. Vzdálenost ke stropu 

nebo k ná bytku umístěnému nad odsavačem 
by měla činit min. 200 mm.

Nástěnný odsavač par DA 6096 W 
Black Wing / White Wing

1)  Instalační oblast pro odtah směrem nahoru 
v kombinaci s DADC 6000

2) Výška přístroje v kombinaci s DADC 6000

Nástěnný odsavač par PUR 98 W

1) provoz s odtahem vzduchu 
2) cirkulační provoz
3) vývod vzduchu při cirkulačním provozu – nahoru
4 + 5) instalační oblast (při cirkulaci pouze 4)

Nástěnný odsavač par PUR 68 W

1) provoz s odtahem vzduchu 
2) cirkulační provoz
3) vývod vzduchu při cirkulačním provozu – nahoru
4 + 5) instalační oblast (při cirkulaci pouze 4)

Zápustný rám 
DAR 3000

1) provoz s odtahem vzduchu 
2) cirkulační provoz
3)  korpus skříňky je nutné zkrátit o 50 mm oproti dvíř-

kám skříňky

Ostrovní odsavač par PUR 98 D

1) oblast instalace
2) provoz s odtahem vzduchu
3) cirkulační provoz
4) montáž možná i s distančním rámem
5) vývod vzduchu při cirkulačním provozu – nahoru
6)  ze stropu k odsavači je nutné připravit síťový kabel, 

v případě odtahu flexibilní odtahové vedení

Rozměrové nákresy
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Parní trouby

Parní trouba DG 2840

➀ pohled zepředu
➁ přívodní síťový kabel, L = 2 000 mm
➂ výřez pro větrání min. 180 cm2

➃ žádná přípojka v této oblasti

Konvektomat DGC 7440

Parní trouba s mikrovlnou

Parní trouba s mikrovlnou DGM 7440

Vestavné chladničky s mrazničkou

Vestavná chladnička s mrazničkou 
KF 37122 iD

Vestavná chladnička s mrazničkou 
KFN 37232 iD
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Mikrovlnné trouby

Mikrovlná trouba M 2230/34 Mikrovlná trouba M 2240 SC

595

360

_>310

562+6
+2
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