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Varčevanje z mislijo na okolje
Doživite, okusite in občutite.

Odgovornost do našega okolja ima v podjetju 
Miele tradicijo – že več kot 120 let. Narava je 
osnova našega življenja, ki jo želimo zaščititi.
Zato si kot proizvajalec vrhunskih gospodin-
jskih aparatov ves čas prizadevamo za razvoj 
trajnostnih in inovativnih hladilnih aparatov.

Varčno in okolju prijazno hlajenje
in zamrzovanje
V hladilnih aparatih znamke Miele so upora-
bljene izključno visokokakovostne kompo-
nente, ki z optimalnim skupnim delovanjem 
prispevajo k majhni porabi energije. Mednje 
ne spadajo samo energetsko varčni kom-
presorji in svetleče diode z dolgo življenjsko 
dobo, temveč tudi funkcije, kot je NoFrost, ki 
so povezane z inteligentnim krmiljenjem.

Trajnostnost
V podjetju Miele že 10 let raziskujemo 
kompleksne sisteme svežine, ki podaljšajo 
trajnost živil in tako pripomorejo k bistveno 
večjemu udobju in fleksibilnosti, zlasti pa 
odločilno prispevajo k manjši količini zavržene 
hrane. Več kot 70 odstotkov vseh Mielejevih 
hladilnih aparatov je opremljenih z enim izmed 
sistemov svežine, ki uporabnikom nudijo 
najboljši način za zaščito živil in ohranjanje 
njihove svežine.
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Kateri sistem svežine si želite?
Čisti užitek in naravni okusi

PerfectFresh Active
Skrajna svežina: v predalu poteka aktivna in vidna navlažitev z 
razpršilnikom, ki preprečuje odvzem vlage iz živil. Sadje in zelenjava sta 
tako optimalno shranjena, tudi če je njuna količina v predalu majhna.
Poleg funkcije aktivnega vlaženja ta sistem svežine nudi samod-
ejno uravnavanje temperature v območju med 0 in +3 °C. S tem 
dosežemo trikrat daljšo obstojnost mesa, rib in številnih mlečnih 
izdelkov ter do petkrat daljšo svežino sadja in zelenjave. Funkcija in 
videz hkrati – predmet, ki samodejno pritegne vsak pogled!

PerfectFresh Pro
Živila ostanejo sveža do petkrat dlje.
V območju med 0 °C in +3 °C, v katerem aparat avtomatsko uravnava 
temperaturo, ostanejo meso, ribe in številni mlečni izdelki sveži do 
trikrat dlje. Sadje in zelenjava ostaneta sveža celo do petkrat dlje –
z optimizirano nastavitvijo vlažnosti na predalu.

DailyFresh
Prostoren predal v hladilnem delu nudi dovolj prostora za veliko 
svežih živil. Z nastavljivo odprtino na predalu se lahko vlaga v njem 
bolje ohranja. Sadje in zelenjava tako ostaneta občutno dlje sveža in 
hrustljava.

Kateri sistem zamrzovanja si želite?
Dolgi časi shranjevanja z izjemnim udobjem

NoFrost
Hladilnega aparata Miele s sistemom NoFrost vam nikoli ni treba odta-
jati. Hlajenje s kroženjem zraka enakomerno porazdeli hladen, suh zrak, 
zato se v notranjosti aparata ne kopičijo ledene obloge. Poleg tega 
površina zamrznjenih živil ne zaledeni in predale lahko vedno zlahka 
odprete in zaprete, ne da bi vas pri tem oviral sloj ledu. Sistem NoFrost 
tako nudi kar največje udobje pri zamrzovanju in vam prihrani nadležno 
odtajevanje – za vedno.

ComfortFrost
Sistem ComfortFrost vam omogoča, da zamrzovalni del aparata veliko 
bolj poredko odtajate. Ker ima uparjalnik z vseh strani, se v notranjosti 
led nabira občutno počasneje. Tako vam je prihranjenega veliko truda, 
ki je sicer potreben za pogosto odtajevanje aparata.

DuplexCool
Dva hladilna krogotoka za hladilni in zamrzovalni del, ki se ločeno urav-
navata, skrbita za vedno optimalno hlajenje. Med obema območjema 
tudi ni nobene izmenjave zraka. Zato se živila v hladilnem delu ne 
izsušijo, različni vonji, npr. po ribah, čebuli ali siru, pa se ne prenašajo 
na živila v zamrzovalnem delu. DuplexCool skrbi za zanesljive pogoje 
shranjevanja vaših živil v kombiniranem hladilniku.
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Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?
Prednosti* vgradnih hladilnih aparatov Miele

PerfectFresh Active
Miele utira nove poti za svežino vaših živil!
Vsakih 90 minut in z vsakim odpiranjem vrat 
se v predal PerfectFresh Active razprši fina 
vodna meglica. Vaša živila so tako nežno 
navlažena in raven zračne vlage je vselej op-
timalna – neodvisno od vloženih živil. Mielejev 
sistem svežine PerfectFresh Active tako skrbi 
za optimalne pogoje shranjevanja v vašem 
hladilniku.

PerfectFresh Pro
Dolga svežina: pri idealni temperaturi in visoki 
vlažnosti se sadje in zelenjava ohranita do 
petkrat dlje.

Fina nastavitev notranjosti vrat
Enostavno prilagodljivo: z individualno 
nastavitvijo višine lahko notranjo stran vrat 
optimalno izkoristite.

FlexiTray
Maksimalno udobje: vrtljiva steklena polica 
omogoča kar najlažje jemanje živil iz aparata, 
tudi če je polna.

Hrbtna stranica CleanSteel
Hladno in čisto: hrbtna stranica CleanSteel 
zagotavlja, da se hlad v vašem hladilniku 
Miele odlično porazdeli.

* odvisno od modela

FlexiLight 2.0
Povsem brez bleščanja: 

osvetljene police so lahko nameščene na 
poljubnem mestu in omogočajo odlično 
fleksibilnost.
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Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za vgradne hladilne aparate

Energijska učinkovitost
Prikazani so razredi energijske učinkovitosti od A do G.
Mielejeva najboljša ocena pri vgradnih hladilnih aparatih 
je B.

Vrednost hrupa
Kaže natančno glasnost v decibelih (dB).

ComfortSize
Nad območje svežine je mogoče vložiti pekače ali druge 
velike predmete.

Sistem svežine
Optimalno shranjevanje živil z aktivnim vlaženjem – do 
petkrat daljša svežina tudi pri majhni količini živil v predalu.

Profesionalno shranjevanje – do petkrat daljša svežina.

Prostoren predal z nastavljivo vlažnostjo za bolj sveže 
sadje in zelenjavo.

Sistem zamrzovanja
Zaradi hlajenja s kroženjem zraka odtajevanje ni več 
potrebno.

Manj pogosto odtajevanje po zaslugi uparjalnika v zadnji 
in stranskih oblogah.

IceMaker
Ledomat s fiksnim vodnim priključkom za hitro in 
enostavno pripravo do 100 ledenih kock na dan.

Osvetlitev
Nastavljiva osvetlitev steklenih polic za optimalno svetlost 
s funkcijo FlexiLight 2.0

Osvetli notranjost z neslepečo svetlobo in omogoča 
fleksibilno in individualno namestitev na kateri koli nivo 
vstavljanja.

Varčne svetleče diode, ki ne zahtevajo vzdrževanja, 
optimalno osvetlijo notranjost aparata.

Blaženje zapiranja vrat
Mehko zapiranje vrat – brez tresenja steklenic, ki so 
shranjene v vratih.

37 dB

ComfortSize

SoftClose

FlexiLight

PerfectFresh
Pro

NoFrost

IceMaker

DailyFresh

LED

ComfortFrost

FlexiLight 2.0

PerfectFresh
Active
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Vgradni hladilnik
Višina niše 140 cm

Tipska/prodajna oznaka K 7443 D
Izvedba 
Vgradni aparat integriran/vgrajen pod pult/z možnostjo namestitve 
okrasnih elementov

•/–/–

Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat desno/•
Dizajn
Vrsta osvetlitve LED
Udobna uporaba
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home •
Sistem svežine PerfectFreshPro
Osvetlitev  območja sistema svežine/ventilator z osvetlitvijo –/–
Polica s fino nastavitvijo –
DynaCool/ComfortFrost •/–
ComfortClean •
SoftClose/SelfClose –/–
Krmiljenje
Sistem upravljanja SensorTouch
Pospešeno hlajenje •
Število temperaturnih območij 2
Način Sabbat/način za zabave/počitnički način •/•/•
Hladilnik/hladilni del
Število polic/ od tega osvetljenih/od tega deljivih 4/–/–
Držalo za steklenice iz kromirane kovine •
Število predalov za zelenjavo/s sistemom svežine –/2
Suha hrbtna stena •
Polica z vrtljivim dnom FlexiTray –
Prostor za pekač ComfortSize •
Odstranljiv, izvlečni nosilec za steklenice –
Število polic v vratih za steklenice/konzerve 1/3
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A - F)/razred hrupa (A–D) D/B
Poraba energije na leto/v 24 h v kWh 114,20/0,312
Varnost
Funkcija fiksiranja nastavitev •
Zvočni alarm ob odprtih vratih/zvočni temperaturni alarm •/–
Optični alarm ob odprtih vratih/optični temperaturni alarm •/–
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G) 560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550
Tehnika pritrjevanja fiksna vrata
Maks. teža sprednje stranice vrat za hladilni del/zamrzovalni del v kg 21/–
Klimatski razred SN-ST
Hladilni del/območje PerfectFresh/zamrzovalni del z oznako 4 zvezdic v l 223/67/0
Glasnost delovanja v dB(A) re1pW 33
Čas shranjevanja v primeru motenj v h/zmogljivost zamrzovanja v kg/24 ur –/–
Napetost v V/zaščita v A/odjem električnega toka v mA 220 – 240/10/1.200
Priložena oprema
Podstavek za jajca/sortirna škatla/posoda za ledene kocke •/–/–
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Vgradni hladilniki
Višina niše 178,5 cm

Tipska/prodajna oznaka K 7734 F K 7743 E K 7773 D
Izvedba 
Vgradni aparat integriran/vgrajen pod pult/z možnostjo namestitve 
okrasnih elementov

•/–/– •/–/– •/–/–

Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat desno/• desno/• desno/•
Dizajn
Vrsta osvetlitve LED LED FlexiLight 2.0
Udobna uporaba
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home • • •
Sistem svežine DailyFresh PerfectFresh Pro PerfectFresh Active
Osvetlitev  območja sistema svežine/ventilator z osvetlitvijo –/– –/– •/•
Polica s fino nastavitvijo – – •
DynaCool/ComfortFrost •/• •/– •/–
ComfortClean • • •
SoftClose/SelfClose –/– –/– •/•
Krmiljenje
Sistem upravljanja SensorTouch SensorTouch FreshTouch
Pospešeno hlajenje • • •
Število temperaturnih območij 2 2 2
Način Sabbat/način za zabave/počitnički način •/•/• •/•/• •/•/•
Hladilnik/hladilni del
Število polic/ od tega osvetljenih/od tega deljivih 5/–/– 5/–/– 6/4/–
Držalo za steklenice iz kromirane kovine • • •
Število predalov za zelenjavo/s sistemom svežine –/2 –/3 –/3
Suha hrbtna stena – • • (CleanSteel)
Polica z vrtljivim dnom FlexiTray – – –
Prostor za pekač ComfortSize • • •
Odstranljiv, izvlečni nosilec za steklenice – – –
Število polic v vratih za steklenice/konzerve 2/3 2/2 2/2
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A - F)/razred hrupa (A–D) F/C E/C D/B
Poraba energije na leto/v 24 h v kWh 213,50/0,586 155,80/0,427 124,80/0,342
Varnost
Funkcija fiksiranja nastavitev • • •
Zvočni alarm ob odprtih vratih/zvočni temperaturni alarm •/– •/– •/–
Optični alarm ob odprtih vratih/optični temperaturni alarm •/– •/– •/–
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G) 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Tehnika pritrjevanja fiksna vrata fiksna vrata fiksna vrata
Maks. teža sprednje stranice vrat za hladilni del/zamrzovalni del v kg 26/– 26/– 26/–
Klimatski razred SN-ST SN-ST SN-ST
Hladilni del/območje PerfectFresh/zamrzovalni del z oznako 4 zvezdic v l 259/–/27 294/98/0 296/98/0
Glasnost delovanja v dB(A) re1pW 37 37 32
Čas shranjevanja v primeru motenj v h/zmogljivost zamrzovanja v kg/24 ur 14/2,0 –/– –/–
Napetost v V/zaščita v A/odjem električnega toka v mA 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200
Priložena oprema
Podstavek za jajca/sortirna škatla/posoda za ledene kocke •/–/• •/–/– •/•/–
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Vgradni hladilnik s predalom s kletno temperaturo
Višina niše 178,5 cm

Tipska/prodajna oznaka K 7731 F
Izvedba 
Vgradni aparat integriran/vgrajen pod pult/z možnostjo namestitve 
okrasnih elementov

•/–/–

Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat desno/•
Dizajn
Vrsta osvetlitve LED
Udobna uporaba
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home •
Sistem svežine DailyFresh
Osvetlitev  območja sistema svežine/ventilator z osvetlitvijo –/–
Polica s fino nastavitvijo –
DynaCool/ComfortFrost –/•
ComfortClean •
SoftClose/SelfClose –/–
Krmiljenje
Sistem upravljanja SensorTouch
Pospešeno hlajenje •
Število temperaturnih območij 3
Način Sabbat/način za zabave/počitnički način •/•/•
Hladilnik/hladilni del
Število polic/ od tega osvetljenih/od tega deljivih 4/–/–
Držalo za steklenice iz kromirane kovine –
Število predalov za zelenjavo/s sistemom svežine –/1
Suha hrbtna stena –
Polica z vrtljivim dnom FlexiTray –
Prostor za pekač ComfortSize •
Odstranljiv, izvlečni nosilec za steklenice –
Število polic v vratih za steklenice/konzerve 1/2
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A - F)/razred hrupa (A–D) F/C
Poraba energije na leto/v 24 h v kWh 190,20/0,520
Varnost
Funkcija fiksiranja nastavitev •
Zvočni alarm ob odprtih vratih/zvočni temperaturni alarm •/–
Optični alarm ob odprtih vratih/optični temperaturni alarm •/–
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G) 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Tehnika pritrjevanja fiksna vrata
Maks. teža sprednje stranice vrat za hladilni del/zamrzovalni del v kg 18/12
Klimatski razred SN-ST
Hladilni del/območje PerfectFresh/zamrzovalni del z oznako 4 zvezdic v l 258/–/16
Glasnost delovanja v dB(A) re1pW 37
Čas shranjevanja v primeru motenj v h/zmogljivost zamrzovanja v kg/24 ur 9/2,0
Napetost v V/zaščita v A/odjem električnega toka v mA 220 – 240/10/1.200
Priložena oprema
Podstavek za jajca/sortirna škatla/posoda za ledene kocke •/–/•
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Vgradni hladilniki z zamrzovalniki
Višina niše 178,5 cm

Tipska/prodajna oznaka KFN 7714 F KFN 7734 F KF 7731 E
Izvedba 
Vgradni aparat integriran/vgrajen pod pult/z možnostjo namestitve 
okrasnih elementov

•/–/– •/–/– •/–/–

Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat desno/• desno/• desno/•
Dizajn
Osvetlitev  hladilnega območja/zamrzovalnega območja LED/– LED/– LED/–
Osvetlitev ventilatorja/ledomata –/– –/– –/–
Udobna uporaba
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home – • •
Sistem svežine – DailyFresh DailyFresh
Osvetlitev  območja sistema svežine – – –
Polica s fino nastavitvijo – – –
Ledomat s priklopom na svežo vodo – – –
ComfortFrost/NoFrost –/• –/• •/–
DuplexCool/DynaCool •/• •/• •/•
ComfortClean – • •
SoftClose/SelfClose –/– –/– –/–
Krmiljenje
Sistem upravljanja TouchControl SensorTouch SensorTouch
Možnost izklopa hladilnega dela/neodvisno uravnavanje temperature za 
hladilni in zamrzovalni del

–/– •/• •/•

Pospešeno hlajenje/pospešeno zamrzovanje •/• •/• •/•
Število temperaturnih območij 2 2 2
Način Sabbat/način za zabave/počitnički način –/–/• •/•/• •/•/•
Hladilnik/hladilni del
Število polic/ od tega osvetljenih/od tega deljivih 4/–/– 5/–/– 5/–/–
Držalo za steklenice iz kromirane kovine – – •
Število predalov za zelenjavo/s sistemom svežine 1/– –/1 –/1
Suha hrbtna stena – - –
Polica z vrtljivim dnom FlexiTray – – –
Število polic v vratih za steklenice/konzerve 1/3 1/2 1/3
Prostor za pekač ComfortSize – • •
Zamrzovalnik/zamrzovalni del
Število zamrzovalnih predalov 3 3 2
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A - F)/razred hrupa (A–D) F/C F/B E/B
Poraba energije na leto/v 24 h v kWh 276,67/0,758 283,60/0,777 198,60/0,545
Varnost
Funkcija fiksiranja nastavitev –/• •/• •/•
Zvočni alarm ob odprtih vratih/zvočni temperaturni alarm •/• •/• •/•
Optični alarm ob odprtih vratih/optični temperaturni alarm –/• •/• •/•
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G) 560 x 1.750 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Tehnika pritrjevanja fiksna vrata fiksna vrata vrata z vlečnim šarnirjem
Maks. teža sprednje stranice vrat za hladilni del/zamrzovalni del v kg 15/15 18/12 –/–
Klimatski razred SN-ST SN-ST SN-ST
Hladilni del/območje PerfectFresh/zamrzovalni del z oznako 4 zvezdic v l 187/–/67 183/–/70 212/–/54
Glasnost delovanja v dB(A) re1pW 39 35 35
Čas shranjevanja v primeru motenj v h/zmogljivost zamrzovanja v kg/24 ur 9/6,0 9/6,0 9/4,0
Napetost v V/zaščita v A/odjem električnega toka v mA 220 – 240/10/800 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400
Priložena oprema
Filter z aktivnim ogljem/podstavek za jajca/sortirna škatla/posoda za 
ledene kocke

–/•/•/– –/•/•/– –/•/•/–

Dobavljivi od julija 2021.
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Tipska/prodajna oznaka KFN 7734 D KFN 7744 E
Izvedba 
Vgradni aparat integriran/vgrajen pod pult/z možnostjo namestitve 
okrasnih elementov

•/–/– •/–/–

Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat desno/• desno/•
Dizajn
Osvetlitev  hladilnega območja/zamrzovalnega območja LED/– LED/–
Osvetlitev ventilatorja/ledomata –/– –/–
Udobna uporaba
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home • •
Sistem svežine DailyFresh PerfectFresh Pro
Osvetlitev  območja sistema svežine – –
Polica s fino nastavitvijo – –
Ledomat s priklopom na svežo vodo –/– –/–
ComfortFrost/NoFrost –/• –/•
DuplexCool/DynaCool •/• •/•
ComfortClean • •
SoftClose/SelfClose –/– –/–
Krmiljenje
Sistem upravljanja SensorTouch SensorTouch
Možnost izklopa hladilnega dela/neodvisno uravnavanje temperature za 
hladilni in zamrzovalni del

•/• •/•

Pospešeno hlajenje/pospešeno zamrzovanje •/• •/•
Število temperaturnih območij 2 3
Način Sabbat/način za zabave/počitnički način •/•/• •/•/•
Hladilnik/hladilni del
Število polic/ od tega osvetljenih/od tega deljivih 5/–/– 2/–/–
Držalo za steklenice iz kromirane kovine – •
Število predalov za zelenjavo/s sistemom svežine –/1 –/2
Suha hrbtna stena – •
Polica z vrtljivim dnom FlexiTray – –
Število polic v vratih za steklenice/konzerve 1/2 1/1
Prostor za pekač ComfortSize • •
Zamrzovalnik/zamrzovalni del
Število zamrzovalnih predalov 3 3
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A - F)/razred hrupa (A–D) D/B E/B
Poraba energije na leto/v 24 h v kWh 181,40/0,495 258,80/0,569
Varnost
Funkcija fiksiranja nastavitev •/• •/•
Zvočni alarm ob odprtih vratih/zvočni temperaturni alarm •/• •/•
Optični alarm ob odprtih vratih/optični temperaturni alarm •/• •/•
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G) 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Tehnika pritrjevanja fiksna vrata fiksna vrata
Maks. teža sprednje stranice vrat za hladilni del/zamrzovalni del v kg 18/12 18/12
Klimatski razred SN-T SN-ST
Hladilni del/območje PerfectFresh/zamrzovalni del z oznako 4 zvezdic v l 183/–/70 174/71/70
Glasnost delovanja v dB(A) re1pW 34 35
Čas shranjevanja v primeru motenj v h/zmogljivost zamrzovanja v kg/24 ur 9/6,0 9/6,0
Napetost v V/zaščita v A/odjem električnega toka v mA 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400
Priložena oprema
Filter z aktivnim ogljem/podstavek za jajca/sortirna škatla/posoda za 
ledene kocke

–/•/•/– –/•/•/–

Dobavljivi od julija 2021.



PerfectFresh
Active

PerfectFresh
Active

PerfectFresh
Active

34 dB 34 dB33 dBComfortSize ComfortSizeComfortSize

FlexiLight 2.0 SoftClose

IceMaker

FlexiLight 2.0 SoftCloseFlexiLight 2.0 SoftClose

NoFrost NoFrostComfortFrost
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Vgradni hladilniki z zamrzovalniki
Višina niše 178,5 cm

Tipska/prodajna oznaka KFN 7774 D KF 7772 B KFN 7795 D
Izvedba 
Vgradni aparat integriran/vgrajen pod pult/z možnostjo namestitve 
okrasnih elementov

•/–/– •/–/– •/–/–

Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat desno/• desno/• desno/•
Dizajn
Osvetlitev  hladilnega območja/zamrzovalnega območja FlexiLight 2.0/LED FlexiLight 2.0/LED FlexiLight 2.0/LED
Osvetlitev ventilatorja/ledomata •/– •/– •/•
Udobna uporaba
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home • • •
Sistem svežine PerfectFresh Active PerfectFresh Active PerfectFresh Active
Osvetlitev  območja sistema svežine • • •
Polica s fino nastavitvijo • • •
Ledomat s priklopom na svežo vodo –/– –/– •/–
ComfortFrost/NoFrost –/• •/– –/•
DuplexCool/DynaCool •/• •/• •/•
ComfortClean • • •
SoftClose/SelfClose •/• •/• •/•
Krmiljenje
Sistem upravljanja FreshTouch FreshTouch FreshTouch
Možnost izklopa hladilnega dela/neodvisno uravnavanje temperature za 
hladilni in zamrzovalni del

•/• •/• •/•

Pospešeno hlajenje/pospešeno zamrzovanje •/• •/• •/•
Število temperaturnih območij 3 3 3
Način Sabbat/način za zabave/počitnički način •/•/• •/•/• •/•/•
Hladilnik/hladilni del
Število polic/ od tega osvetljenih/od tega deljivih 3/2/– 4/2/– 2/2/–
Držalo za steklenice iz kromirane kovine – – –
Število predalov za zelenjavo/s sistemom svežine –/2 –/2 –/2
Suha hrbtna stena CleanSteel CleanSteel CleanSteel
Polica z vrtljivim dnom FlexiTray – – •
Število polic v vratih za steklenice/konzerve 1/1 1/2 1/1
Prostor za pekač ComfortSize • • •
Zamrzovalnik/zamrzovalni del
Število zamrzovalnih predalov 3 2 3
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A - F)/razred hrupa (A–D) D/B B/B D/B
Poraba energije na leto/v 24 h v kWh 206,60/0,567 115,70/0,317 207,70/0,569
Varnost
Funkcija fiksiranja nastavitev •/• •/• •/•
Zvočni alarm ob odprtih vratih/zvočni temperaturni alarm •/• •/• •/•
Optični alarm ob odprtih vratih/optični temperaturni alarm •/• •/• •/•
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G) 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Tehnika pritrjevanja fiksna vrata fiksna vrata fiksna vrata
Maks. teža sprednje stranice vrat za hladilni del/zamrzovalni del v kg 18/12 18/12 18/12
Klimatski razred SN-ST SN-ST SN-ST
Hladilni del/območje PerfectFresh/zamrzovalni del z oznako 4 zvezdic v l 175/71/70 202/71/54 175/71/71
Glasnost delovanja v dB(A) re1pW 34 33 34
Čas shranjevanja v primeru motenj v h/zmogljivost zamrzovanja v kg/24 ur 9/6,0 9/4,0 9/6,0
Napetost v V/zaščita v A/odjem električnega toka v mA 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400
Priložena oprema
Filter z aktivnim ogljem/podstavek za jajca/sortirna škatla/posoda za 
ledene kocke

–/•/•/• –/•/•/• –/•/•/•

Dobavljivi od julija 2021.



LED

37 dB

SoftClose

NoFrost
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Vgradna zamrzovalna omara
Višina niše 178 cm

Tipska/prodajna oznaka FNS 37405 i
Izvedba 
Vgradni aparat integriran/vgrajen pod pult/z možnostjo namestitve 
okrasnih elementov

•/–/–

Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat/moćnost namestitve 
»side-by-side«

levo/•/•

Dizajn
Osvetlitev zamrzovalnega območja LED
Udobna uporaba
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home •
Ledomat s priklopom na svežo vodo –
NoFrost/VarioRoom •/•
SoftClose/Drop and Lock •/–
Krmiljenje
Sistem upravljanja TouchControl
Pospešeno zamrzovanje •
Zamrzovalnik/zamrzovalni del
Podajalnik ledu in vode v vratih –
Število zamrzovalnih predalov/od tega na kolescih 8 /–
Število odstranljivih kovinskih mrežastih košar v vratih –
Število odstranljivih kovinskih mrežastih košar –
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A - G)/razred hrupa (A–D) E/C
Poraba energije na leto/v 24 h v kWh 239/0,654
Varnost
Funkcija fiksiranja nastavitev/Prikaz izpada električnega toka za 
zamrzovalni del

•/•

Zvočni alarm ob odprtih vratih/zvočni temperaturni alarm •/•
Optični alarm ob odprtih vratih/optični temperaturni alarm •/•
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G) 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Tehnika pritrjevanja fiksna vrata
Maks. teža sprednje stranice vrat za hladilni del/zamrzovalni del v kg –/26
Klimatski razred SN-T
Zamrzovalni del z oznako 4 zvezdic v l 217
Glasnost delovanja v dB(A) re1pW 37
Čas shranjevanja v primeru motenj v h/zmogljivost zamrzovanja v kg/24 ur 14/18,0
Napetost v V/zaščita v A/odjem električnega toka v mA 220 – 240/10/1.300
Priložena oprema
Hladilni vložki/posoda za ledene kocke •/•



Prostostoječi hladilniki z zamrzovalniki
Pregled izdelkov

ComfortFrost NoFrostComfortFrost

LED LEDLED

36 dB 40 dB38 dB

Tipska/prodajna oznaka KD 26052 KD 28052 KFN 28132 ws
Izvedba
Prostostoječi aparat • • •
Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat/možnost namestitve 
»side-by-side« 

desno/•/– desno/•/– desno/•/–

Notranjost XL – – –
Dizajn
Barva ohišja bela bela bela
Barva sprednje stranice bela bela bela
Osvetlitev hladilnega/zamrzovalnega dela LED/– LED/– LED/–
Udobna uporaba
Sistem svežine – – –
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost –/–/•/– –/–/•/– •/•/–/•
IceMaker s fiksnim vodnim priključkom/MyIce s posodo za vodo –/– –/– –/–
ComfortClean/filter Active AirClean •/– •/– •/–
Sistem Silence/SoftClose/SelfClose –/–/– –/–/– –/–/–
Odpiralo vrat – – prijemna vdolbina
Krmiljenje
Elektronska prikaz in uravnavanje temperature vrtljivi regulator vrtljivi regulator PicTronic
Pospešeno hlajenje/pospešeno zamrzovanje/ možnost izklopa hladilnega dela –/–/– –/–/– •/•/•
Število temperaturnih območij 2 2 2
Način Sabbat/način za zabave/počitniški način –/–/– –/–/– •/–/–
Hladilnik/hladilni del
Število polic/od tega osvetljenih 3/– 3/– 4/–
Držalo za steklenice iz kromirane kovine – – –
Število predalov za zelenjavo/od tega na kolescih 2 kosa/– 2 kosa/– 1 kos/–
Število predalov PerfectFresh – – –
CompactCase – – –
Police po celotni širini/polovične 2/– 2/– 2/–
Polica v vratih za steklenice 1 1 1
Zamrzovalnik/zamrzovalni del
Število zamrzovalnih predalov/od tega na kolescih 2 kosa/– 3 kosi/– 3 kosi/–
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A-F) F F E
Poraba energije na leto/v 24 h v kWh 240/0,657 280/0,767 246/0,674
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home – – –
Potrebna dodatna oprema – – –
Varnost
Funkcija fiksiranja nastavitev/ prikaz izpada električnega toka za 
zamrzovalni del 

–/– –/– •/–

Zvočni alarm ob odprtih vratih/zvočni temperaturni alarm –/– –/– •/•
Optični alarm ob odprtih vratih/optični temperaturni alarm –/– –/– –/–
Tehnični podatki
Mere aparata v mm (Š x V x G) 550 x 1.612 x 630 550 x 1.812 x 630 600 x 1.861 x 655
Klimatski razred SN-ST SN-ST SN-T
Hladilni del/od tega območje PerfectFresh/zamrzovalno območje s 4* v l 210/0/53 210/0/84 209/0/95
Območje za temperiranje vina/skupna uporabna prostornina v l –/263 –/294 –/304
Čas shranjevanja v primeru motenj/zmogljivost zamrzovanja v kg/24 h 25/4,0 27/4,0 26/9,0
Glasnost delovanja v dB(A) re1pW/razred hrupa (A-D) 38/C 38/C 40/C
Napetost v V/zaščita v A/odjem električnega toka v mA 220 – 240/10/1.000 220 – 240/10/1.000 220 – 240/10/1.400
Priložena oprema
Posoda za maslo/podstavek za jajca –/– –/– –/•
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NoFrostNoFrostNoFrost

LED LEDLED

40 dB40 dB40 dB

Tipska/prodajna oznaka KFN 28132 edt/cs KFN 29162 ws KFN 29162 edt/cs
Izvedba
Prostostoječi aparat • • •
Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat/možnost namestitve 
»side-by-side« 

desno/•/– desno/•/– desno/•/–

Notranjost XL – – –
Dizajn
Barva ohišja videz plemenitega jekla bela videz plemenitega jekla
Barva sprednje stranice plemenito jeklo CleanSteel bela plemenito jeklo CleanSteel
Osvetlitev hladilnega/zamrzovalnega dela LED/– LED/– LED/–
Udobna uporaba
Sistem svežine – – –
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost •/•/–/• •/•/–/• •/•/–/•
IceMaker s fiksnim vodnim priključkom/MyIce s posodo za vodo –/– –/– –/–
ComfortClean/filter Active AirClean •/– •/– •/–
Sistem Silence/SoftClose/SelfClose –/–/– –/–/– –/–/–
Odpiralo vrat prijemna vdolbina prijemna vdolbina prijemna vdolbina
Krmiljenje
Elektronska prikaz in uravnavanje temperature PicTronic PicTronic PicTronic
Pospešeno hlajenje/pospešeno zamrzovanje/možnost izklopa hladilnega dela •/•/• •/•/• •/•/•
Število temperaturnih območij 2 2 2
Način Sabbat/način za zabave/počitniški način •/–/– •/–/– •/–/–
Hladilnik/hladilni del
Število polic/od tega osvetljenih 4/– 5/– 5/–
Držalo za steklenice iz kromirane kovine – – –
Število predalov za zelenjavo/od tega na kolescih 1 kos/– 1 kos/– 1 kos/–
Število predalov PerfectFresh – – –
CompactCase – – –
Police po celotni širini/polovične 2/– 3/– 3/–
Polica v vratih za steklenice 1 1 1
Zamrzovalnik/zamrzovalni del
Število zamrzovalnih predalov/od tega na kolescih 3 kosi/– 3 kosi/– 3 kosi/–
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A-F) E E E
Poraba energije na leto/v 24 h v kWh 246/0,674 251/0,687 251/0,687
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home – – –
Potrebna dodatna oprema – – –
Varnost
Funkcija fiksiranja nastavitev/prikaz izpada električnega toka za 
zamrzovalni del 

•/– •/– •/–

Zvočni alarm ob odprtih vratih/zvočni temperaturni alarm •/• •/• •/•
Optični alarm ob odprtih vratih/optični temperaturni alarm –/– –/• –/•
Tehnični podatki
Mere aparata v mm (Š x V x G) 600 x 1.861 x 655 600 x 2.011 x 655 600 x 2.011 x 655
Klimatski razred SN-T SN-T SN-T
Hladilni del/od tega območje PerfectFresh/zamrzovalno območje s 4* v l 209/–/95 243/0/95 243/0/95
Območje za temperiranje vina/skupna uporabna prostornina v l –/304 –/338 –/338
Čas shranjevanja v primeru motenj/zmogljivost zamrzovanja v kg/24 h 26/9,0 26/9,0 26/9,0
Glasnost delovanja v dB(A) re1pW/razred hrupa (A-D) 40/C 40/C 40/C
Napetost v V/zaščita v A/odjem električnega toka v mA 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400
Priložena oprema
Posoda za maslo/podstavek za jajca –/• –/• –/•
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Prostostoječi hladilniki z zamrzovalniki
Pregled izdelkov

PerfectFresh PerfectFresh
Pro

PerfectFresh
Pro

LED FlexiLightFlexiLight

36 dB

Click2open

36 dB

Click2open

36 dB

Click2open

X L X L

SoftClose

X L

SoftClose

Tipska/prodajna oznaka KFN 29283 D bb KFN 29683 D obsw KFN 29683 D brws
Izvedba
Prostostoječi aparat • • •
Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat/možnost namestitve 
»side-by-side« 

desno/•/– desno/•/– desno/•/–

Notranjost XL • • •
Dizajn
Barva ohišja videz plemenitega jekla videz plemenitega jekla videz plemenitega jekla
Barva sprednje stranice serija Blackboard edition obsidian črna steklo briljantno bela steklo
Osvetlitev hladilnega/zamrzovalnega dela LED/– FlexiLight/LED FlexiLight/LED
Udobna uporaba
Sistem svežine PerfectFresh PerfectFresh Pro PerfectFresh Pro
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost •/•/–/• •/•/–/• •/•/–/•
IceMaker s fiksnim vodnim priključkom/MyIce s posodo za vodo –/– –/– –/–
ComfortClean/filter Active AirClean •/– •/– •/–
Sistem Silence/SoftClose/SelfClose •/–/– •/•/• •/•/•
Odpiralo vrat Click2open Click2open Click2open
Krmiljenje
Elektronska prikaz in uravnavanje temperature FreshTouch FreshTouch FreshTouch
Pospešeno hlajenje/pospešeno zamrzovanje/možnost izklopa hladilnega dela •/•/• •/•/• •/•/•
Število temperaturnih območij 3 3 3
Način Sabbat/način za zabave/počitniški način •/•/• •/•/• •/•/•
Hladilnik/hladilni del
Število polic/od tega osvetljenih 3/– 3/2 3/2
Držalo za steklenice iz kromirane kovine • • •
Število predalov za zelenjavo/od tega na kolescih –/– –/– –/–
Število predalov PerfectFresh 2 2 2
CompactCase – – –
Police po celotni širini/polovične 3/– 3/– 3/–
Polica v vratih za steklenice 1 1 1
Zamrzovalnik/zamrzovalni del
Število zamrzovalnih predalov/od tega na kolescih 3 kosi/– 3 kosi/– 3 kosi/–
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A-F) D D D
Poraba energije na leto/v 24 h v kWh 228/0,624 186/0,507 186/0,507
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home • • •
Potrebna dodatna oprema XKS 3100 W XKS 3100 W XKS 3100 W
Varnost
Funkcija fiksiranja nastavitev/prikaz izpada električnega toka za 
zamrzovalni del 

•/• •/• •/•

Zvočni alarm ob odprtih vratih/zvočni temperaturni alarm •/• •/• •/•
Optični alarm ob odprtih vratih/optični temperaturni alarm •/• •/• •/•
Tehnični podatki
Mere aparata v mm (Š x V x G) 600 x 2.010 x 685 600 x 2.010 x 685 600 x 2.010 x 685
Klimatski razred SN-T SN-T SN-T
Hladilni del/od tega območje PerfectFresh/zamrzovalno območje s 4* v l 242/97/101 242/97/101 242/97/101
Območje za temperiranje vina/skupna uporabna prostornina v l –/343 –/343 –/343
Čas shranjevanja v primeru motenj/zmogljivost zamrzovanja v kg/24 h 24/16,0 24/16,0 24/16,0
Glasnost delovanja v dB(A) re1pW/razred hrupa (A-D) 36/C 36/C 36/C
Napetost v V/zaščita v A/odjem električnega toka v mA 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400
Priložena oprema
Posoda za maslo/podstavek za jajca –/• •/• •/•

NoFrost NoFrostNoFrost
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LED

38 dB

Click2open

X L

NoFrost

Prostostoječa zamrzovalna omara
Pregled izdelka

Tipska/prodajna oznaka FN 28263 ws
Izvedba
Prostostoječi aparat •
Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat/možnost namestitve 
»side-by-side« 

desno/•/–

Dizajn
Barva ohišja bela
Barva sprednje stranice bela
Osvetlitev zamrzovalnega dela LED
Udobna uporaba
Ledomat s priklopom na svežo vodo –
ComfortFrost/NoFrost –/•
VarioRoom •
Blaženje zapiranja vrat SoftClose –
Sistem Silence •
Odpiralo vrat Click2open
Krmiljenje
Elektronska prikaz in uravnavanje temperature FreshTouch
Pospešeno zamrzovanje •
Zamrzovalnik/zamrzovalni del
Število zamrzovalnih predalov/od tega na kolescih 8 kosov/–
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A-F) E
Poraba energije na leto/v 24 h v kWh 248/0,679
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home •
Potrebna dodatna oprema XKS 3100 W
Varnost
Funkcija fiksiranja nastavitev/prikaz izpada električnega toka za 
zamrzovalni del 

•/•

Zvočni alarm ob odprtih vratih/zvočni temperaturni alarm •/•
Optični alarm ob odprtih vratih/optični temperaturni alarm •/•
Tehnični podatki
Mere aparata v mm (Š x V x G) 600 x 1.850 x 675
Klimatski razred SN-T
Zamrzovalni del z oznako 4 zvezdic v l 268
Glasnost delovanja v dB(A) re1pW/razred hrupa (A-D) 38/C
Čas shranjevanja v primeru motenj/zmogljivost zamrzovanja v kg/24 h 20/18,0
Napetost v V/zaščita v A/odjem električnega toka v mA 220 – 240/10/1.300
Priložena oprema
Hladilni vložki/posoda za ledene kocke •/•

17



18



19

Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?
Prednosti* Mielejevih vinskih vitrin

SommelierSet
Razglasite svojo vinsko vitrino 

za osebno območje užitka: z edinstvenim 
kompletom SommelierSet, ki je na voljo 
izključno pri znamki Miele. Profesionalno 
pripravite žlahtna vina na dekantiranje. Penine 
in bela vina okušajte iz ohlajenih kozarcev. 
Vinske steklenice vedno popolno temperira-
jte, tudi ko so že odprte. In imejte vse svoje 
pripomočke vedno pri roki.

Temperaturna območja
Individualno uravnavanje: hkrati lahko hranite 
do tri različne vrste vina, vsako pri optimalni 
temperaturi.

Stojalo za predstavitev steklenice
„Selector“
Ubrana predstavitev: steklenice se zdijo 
v pridušeni svetlobi vinske vitrine rahlo 
povečane.

FlexiFrame
Z eno potezo: prestavite posa-

mezne prečke, da lahko fleksibilno shranite 
tudi velike vinske steklenice.

NoteBoard
Za napise po želji: odstranljive magnetne letve 
so na sprednji strani rešetk za steklenice.

* odvisno od modela

FlexiFrame Plus
Popolnoma prilagojeno: ker 

lahko prečke vzdolžno in prečno prestavljate,
lahko shranjujete celo steklenice magnum.
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Kakšen je pomen ikon?
Pregled vseh simbolov za vinske vitrine

Energijska učinkovitost
Prikazani so razredi energijske učinkovitosti A–G. Miele-
jeva najboljša ocena pri vinskih vitrinah je G.

Vrednost hrupa
Kaže natančno glasnost v decibelih (dB).

Temperaturno območje
Na voljo so aparati z enim, dvema ali tremi tempera-
turnimi območji, v katerih lahko temperaturo individualno 
nastavljate.

Rešetke za steklenice
Prečke lahko vzdolžno in prečno prestavljate in tako 
shranjujete celo steklenice magnum.

Posamezne prestavljive prečke omogočajo stabilen 
položaj za vsako steklenico.

Filter z aktivnim ogljem
Filter Active AirClean:
Ne dopušča pojava neprijetnih vonjev v hladilnem
predelu.

SommelierSet
Omogoča profesionalno dekantiranje, ohlajanje kozarcev 
in temperiranje vinskih steklenic tudi po odprtju.

Osvetlitev
Varčne svetleče diode, ki ne zahtevajo vzdrževanja, 
optimalno osvetlijo notranjost aparata.

Odpiralo vrat
Aktivacija avtomatskega odpiranja z rahlim pritiskom na 
steklena vrata.

Blaženje zapiranja vrat
Mehko zapiranje vrat brez tresenja steklenic, ki so shran-
jene v aparatu.

38 dB
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FlexiFrame

SommelierSet

Push2open

Active
AirClean

LED

SoftClose

FlexiFrame
Plus
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LED LED
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Vinske vitrine
Pregled izdelka

Tipska/prodajna oznaka KWT 6321 UG KWT 6322 UG
Izvedba
Prostostoječi aparat – –
Vgradni aparat integriran/vgrajen pod pult/z možnostjo namestitve 
okrasnih elementov 

•/•/– •/•/–

Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat/možnost namestitve 
»side-by-side« 

desno/•/– desno/•/•

Dizajn
Barva ohišja – –
Barva sprednje stranice steklena vrata/ročaj steklena vrata
Vrsta osvetlitve LED LED
Udobna uporaba
DynaCool/Blaženje zapiranja vrat SoftClose •/– •/•
Filter Active AirClean • •
Število lesenih rešetk 3 4
Fleksibilne lesene rešetke FlexiFrame – 3
Število lesenih rešetk FlexiFrame Plus – –
SommelierSet – –
Stojalo za prikaz steklenice – –
3D-rešetka za predstavitev – –
Odpiralo vrat – Push2open
Sistem Silence – –
Krmiljenje
Elektronska prikaz in uravnavanje temperature TouchControl TouchControl
Število temperaturnih območij 2 2
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A-G) G/C G/B
Poraba energije na leto/v 24 h v kWh 142/0,389 146/0,400
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home – •
Potrebna dodatna oprema – XKS 3130 W
Varnost
Funkcija fiksiranja nastavitev • •
Zvočni alarm ob odprtih vratih/zvočni temperaturni alarm •/• •/•
Optični alarm ob odprtih vratih/optični temperaturni alarm –/– –/–
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G) 600 x 820 – 870 x 580 600 x 820 – 870 x 580
Mere aparata v mm (Š x V x G) 597 x 819 x 575 597 x 822 x 577
Klimatski razred N SN-ST
Območje za temperiranje vina v l 94 94
Prostor za število 0,75-litrskih bordojskih steklenic 34 34
Glasnost delovanja v dB(A) re1pW/razred hrupa (A-D) 38 35
Napetost v V/zaščita v A/odjem električnega toka v mA 220 – 240/10/800 220 – 240/10/1.50
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Vinske vitrine
Pregled izdelka

Tipska/prodajna oznaka KWT 7112 iG KWT 6422 i KWT 6422 iG
Izvedba
Prostostoječi aparat – – –
Vgradni aparat integriran/vgrajen pod pult/z možnostjo namestitve 
okrasnih elementov 

•/–/– •/–/– •/–/–

Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat/možnost namestitve 
»side-by-side« 

spodaj/–/– desno/•/• desno/•/•

Dizajn
Barva ohišja – – –
Barva sprednje stranice steklena vrata – steklena vrata
Vrsta osvetlitve LED LED LED
Udobna uporaba
DynaCool/Blaženje zapiranja vrat SoftClose •/• •/• •/•
Filter Active AirClean • • •
Število lesenih rešetk 3 2 2
Fleksibilne lesene rešetke FlexiFrame – 2 2
Število lesenih rešetk FlexiFrame Plus 2 – –
SommelierSet – – –
Stojalo za prikaz steklenice – – –
3D-rešetka za predstavitev – • •
Odpiralo vrat Push2open – Push2open
Sistem Silence – • •
Krmiljenje
Elektronska prikaz in uravnavanje temperature TouchControl TouchControl TouchControl
Število temperaturnih območij 1 2 2
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A-G) G/B G/B G/B
Poraba energije na leto/v 24 h v kWh 116/0,317 150/0,411 151/0,413
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home • • •
Potrebna dodatna oprema XKS 3130 WXKV 3000 KF XKS 3130 W XKS 3130 W
Varnost
Funkcija fiksiranja nastavitev • • •
Zvočni alarm ob odprtih vratih/zvočni temperaturni alarm •/• •/• •/•
Optični alarm ob odprtih vratih/optični temperaturni alarm •/• –/• –/•
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G) 559 – 568 x 450-452 x 550 560 – 570 x 874 – 890 x 550 560 – 570 x 874 – 890 x 550
Mere aparata v mm (Š x V x G) 595 x 455 x 559 557 x 872 x 550 595 x 909 x 572
Klimatski razred SN-ST SN-ST SN
Območje za temperiranje vina v l 47 97 104
Prostor za število 0,75-litrskih bordojskih steklenic 18 30 33
Glasnost delovanja v dB(A) re1pW/razred hrupa (A-D) 32 32 32
Napetost v V/zaščita v A/odjem električnega toka v mA 220 – 240/10/500 220 – 240/10/1.000 220 – 240/10/1.000
Barve
CleanSteel • – – 
Grafitno siva • – – 
Obsidian črna • • •
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Tipska/prodajna oznaka KWT 6722 iGS KWT 6834 SGS
Izvedba
Prostostoječi aparat – •
Vgradni aparat integriran/vgrajen pod pult/z možnostjo namestitve 
okrasnih elementov 

•/–/– –/–/–

Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat/možnost namestitve 
»side-by-side« 

desno/•/• desno/•/–

Dizajn
Barva ohišja – plemenito jeklo
Barva sprednje stranice – steklena vrata/ročaj
Vrsta osvetlitve LED LED
Udobna uporaba
DynaCool/Blaženje zapiranja vrat SoftClose •/• •/•
Filter Active AirClean – •
Število lesenih rešetk 8 13
Fleksibilne lesene rešetke FlexiFrame 8 10
Število lesenih rešetk FlexiFrame Plus – –
SommelierSet • •
Stojalo za prikaz steklenice – •
3D-rešetka za predstavitev • –
Odpiralo vrat Push2open –
Sistem Silence • –
Krmiljenje
Elektronska prikaz in uravnavanje temperature TouchControl TouchControl
Število temperaturnih območij 2 3
Učinkovitost in trajnostnost
Razred energijske učinkovitosti (A-G) G/B G/B
Poraba energije na leto/v 24 h v kWh 178/0,487 206/0,564
Omreženje gospodinjskih aparatov
Miele@home • •
Potrebna dodatna oprema XKS 3130 W XKM 3100 W
Varnost
Funkcija fiksiranja nastavitev • •
Zvočni alarm ob odprtih vratih/zvočni temperaturni alarm •/• •/•
Optični alarm ob odprtih vratih/optični temperaturni alarm –/• •/•
Tehnični podatki
Mere niše v mm (Š x V x G) 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 –
Mere aparata v mm (Š x V x G) 557 x 1.769 x 560 700 x 1.920 x 746
Klimatski razred SN SN-ST
Območje za temperiranje vina v l 271 503
Prostor za število 0,75-litrskih bordojskih steklenic 83 178
Glasnost delovanja v dB(A) re1pW/razred hrupa (A-D) 32 35
Napetost v V/zaščita v A/odjem električnega toka v mA 220 – 240/10/1.000 220 – 240/10/1.000
Barve
Obsidian črna • •



Navedene so prodajne cene v evrih, ki vključujejo DDV. Pridružujemo si pravico, da jih kadar koli spremenimo, zlasti zaradi tiskarskih napak, zmot in sprememb stroškov. 
Pridružujemo si pravico do sprememb. Napake niso izvzete. Slike so simbolične. Varujemo okolje: ta brošura je natisnjena na papirju, ki je bil beljen brez uporabe klora.

Miele d.o.o.
Trgovina in servis
Brnčičeva ulica 41g
1231 Ljubljana – Črnuče

Prodajno-svetovalni salon
Miele Experience Center Ljubljana
Brnčičeva ulica 41g
1231 Ljubljana – Črnuče

Miele Experience Center Maribor
Bohova 2a
2311 Hoče

Odpiralni čas:
PON–PET od 09.00 do 19.00
SOB od 08.00 do 13.00

Svetovanje in informacije o produktih
00 386 1 292 63 33
info@miele.si
www.miele.si

PON-ČET od 08.00 do 16.30
PET od 08.00 do 14.00

Spletna prodajalna
shop.miele.si

Servis
servis@miele.si

Doživite svet znamke Miele – obiščite Miele Experience Center


