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ONZE BELOFTE

IMMER BESSER
WELKOM BIJ MIELE

Toen onze overgrootvaders het bedrijf oprichtten, moesten
ze zich, om succesvol te zijn, onderscheiden van de
concurrenten. Dat kan eigenlijk maar op twee manieren,
In deze zin is Miele al sinds 1899 meer dan alleen een
namelijk ofwel goedkoper zijn dan de rest ofwel beter.
toonbeeld van eersteklas productkwaliteit en Duitse
Allebei tegelijkertijd is praktisch onmogelijk. Zij hebben
productontwikkeling. Miele staat ook voor respect,
gekozen voor beter.
eerlijkheid en waardering voor partners, klanten,
Dat Miele deze belofte in de afgelopen 120 jaar telkens

leveranciers, werknemers en buren.

weer overtuigend heeft kunnen inlossen, daarvan
Wie Miele koopt, denkt ook aan het milieu. Met onze
getuigen talloze prijzen en onderscheidingen, maar vooral
productiemethoden beschermen we consequent de
de vele miljoenen tevreden klanten overal ter wereld. Dat is
natuurlijke hulpbronnen en we leveren producten die, onte danken aan een continuïteit in waarden en doelen zoals
danks stroom-, water- en wasmiddelverbruik, de maatstaf
die enkel te vinden zijn in bedrijven die al generaties lang in
bepalen en bovendien goed zijn voor de portemonnee.*
familiebezit zijn.
Als vierde generatie zaakvoerder beloven wij u dat dat
allemaal zo blijft.
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*Meer informatie over onze principes op het gebied van duurzaamheid vindt u op onze website www.miele.be/duurzaamheid.

FS_TRADS_NL.indd 3

3

2/08/2021 13:04:00

E R Z I J N V E E L GO E DE R E DE NE N O M
VO O R M I E L E T E KI E Z E N
Zes daarvan leest u hier. Sinds de oprichting in 1899 belooft Miele u al om “Immer Besser” te worden.
Bedoeld is: we doen er alles aan om “Immer Besser” te zijn dan alle andere aanbieders en onszelf continu te
verbeteren. Voor onze klanten betekent het dat ze zeker weten met Miele een juiste keuze te hebben gemaakt,
waarschijnlijk een keuze voor het leven.

D E K WA LITE I T
VA N M IE LE
Al meer dan 120 jaar geldt:
u kunt op Miele vertrouwen.
Als enige fabrikant in de
branche testen we producten
zoals onze wasmachines,
droogkasten, vaatwassers
of ovens op een lange
levensduur van 20 jaar.
Daarmee bieden we u een
unieke betrouwbaarheid en
hoeft u zich geen zorgen te
maken. Klanten van Miele
overal ter wereld blijven
Miele daarom trouw en
bevelen Miele aan anderen
aan. Ook voor de toekomst
geldt: wij sluiten geen
compromissen op het gebied
van de betrouwbaarheid en
lange levensduur van onze
toestellen.

DE T EC H N IEK VA N MIELE
Miele staat garant voor uitstekende resultaten en een minimaal
energieverbruik. Dit geldt voor het hygiënisch en behoedzaam behandelen
van uw wasgoed, uw vloeren en uw servies alsook voor veelzijdige
genotsbelevingen tijdens het koken en bakken. Dit is te danken aan de
vele innovatieve functies die u alleen bij Miele vindt en wordt bevestigd
door de talloze eerste plaatsen bij gerenommeerde producttesten overal
ter wereld.
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DE S ERVIC E VA N MIELE

HE T M I E L E VA K W E R K
Miele staat voor echt vakwerk, waar visie,
nauwkeurigheid en veel liefde in detail
samenkomen. Elk van onze producten wordt
volgens de hoogste normen vervaardigd en
ondergaat een obsessieve kwaliteitscontrole tot
een individuele handschoentest van het oppervlak.
Van handgrepen uit een stuk metaal gefreesd tot
uitsparingen die over alle productgroepen heen op
elkaar zijn afgestemd, is elk element een deel van
onze weg naar de absolute perfectie. Want niets is
voor ons belangrijker dan dat u lang plezier beleeft
aan Miele.

Miele-klanten krijgen een voorkeursbehandeling:
onze snelle en efficiënte klantenservice is
veelvuldig verkozen als beste in de branche.
Tijdens het bezoek van één van onze adviseurs
bij u thuis presenteren en demonstreren wij u
graag alle gebruiksmogelijkheden van uw Mieletoestellen. En ook voor een deskundige reiniging
komen wij bij u langs. Miele staat altijd voor u
klaar. Beloofd!

H ET MER K MIELE

H ET DES IGN VA N MIELE
Miele staat voor heldere vormen, een
tijdloze elegantie en intuïtieve handhaving.
Een draaiknop, een onopvallende
sensorbediening of een touchscreen: het
is eenvoudig en leuk om Miele-toestellen
te bedienen. Nergens anders vindt u voor
uw keukentoestellen zo’n variatie aan
designs en kleurenpaletten voor de meest
uiteenlopende stijlen en frontpanelen van
het keukenmeubilair. Hoe u uw keuken
ook wilt inrichten: Miele past er perfect bij.

In veel landen is Miele een van de
meest gewilde merken in de
branche. Op de Duitse markt
werd Miele in alle branches zelfs
als beste merk gekozen (“best
brand ever”). Een dergelijk merk
verraadt ook iets over de
gebruikers ervan: klanten van
Miele stellen hoge eisen aan de
prestaties en milieuvriendelijkheid
van hun huishoudtoestellen. Wie
Miele koopt, toont aan dat hij
belang hecht aan kwaliteit en
klasse.
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Vrijstaande koelkasten en diepvriezers
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Inhoud
P ROD UCT VO O R DE L E N
De highlights

P R ODU CTEN
8

Productoverzicht
Accessoires
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Welke comfortkenmerken wilt u?
De producthighlights* van de Miele-koeltoestellen

NoFrost
Met het NoFrost-systeem hoeft u uw
koeltoestel nooit meer te ontdooien. De
circulatiekoeling verdeelt de koude, droge
lucht gelijkmatig, zodat er zich in de binnenruimte geen ijs kan vormen. Bovendien
is er geen ijsvorming op uw diepvriesproducten en kunt u de lades steeds zonder
storende ijslaag gemakkelijk openen en
sluiten. NoFrost biedt zo maximaal comfort
bij het invriezen en bespaart u definitief het
lastige ontdooien – voor altijd.

ComfortFrost
Met ComfortFrost hoeft u het diepvriesgedeelte minder vaak te ontdooien.
Dankzij de verdamper in de zijwand vindt
ijsvorming in de binnenruimte veel minder
snel plaats dan bij de klassieke techniek.

DuplexCool
Twee afzonderlijk regelbare koelcircuits
voor het koel- en diepvriesgedeelte zorgen
voor een optimale koeling. Bovendien is er
geen luchtuitwisseling tussen beide onderdelen. Daardoor drogen voedingsmiddelen
in het koelgedeelte niet uit en worden de
geuren van bijvoorbeeld vis, uien of kaas
niet overgedragen op voedingsmiddelen in
het diepvriesgedeelte. Dankzij DuplexCool
bewaart u veilig uw voedingsmiddelen in
uw koel-diepvriescombinatie.

Energie-efficiëntie
Vanaf 1 maart 2021 moeten koelkasten,
diepvriezers, wijnklimaatkasten en vaatwassers een nieuw energielabel dragen.
Het nieuwe label laat op een schaal van A
tot G zien hoe hoog het energieverbruik is.
Klasse A (groen) is het meest energieefficiënt, klasse G (rood) het minst.

DynaCool
Gelijkmatige temperatuurverdeling: een
ventilator zorgt voor de optimale circulatie
en verdeling van de koude lucht.

DailyFresh
Verse groenten en fruit dankzij de ruime
lades met verstelbare vochtigheid.

* Specificaties afhankelijk van het model
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Vrĳstaande koelkasten

35 dB

39 dB

K 12023 S-3

K 12012 S-3

Dimensies in mm (b x h x d)

601 x 850 x 628

554 x 850 x 623

Scharnier / geschikt voor Side-by-Side

Vast /–

Vast /–

Draairichting deur / verwisselbaar

Rechts /

Rechts /

Totale netto-inhoud in l

145

133

Inhoud koelzone / waarvan PerfectFresh-zone /
4* diepvrieszone in l

145 / 0 / 0

117 / 0 / 17

Soort verlichting

Gloeilampen

Gloeilampen

Aantal temperatuurzones

1

2

Energie-efficiëntieklasse

E

F

Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh

92 / 0,252

184 / 0,504

ComfortClean / DynaCool

/–

/–

SelfClose / SoftClose

–/–

–/–

Miele@home / WiFiConn@ct
Benodigde accessoires (na te bestellen)

–/–/–

–/–/–

PerfectFresh

–

–

DuplexCool / NoFrost / VarioRoom

–/–/–

–/–/–

SuperKoelen / SuperFrost

–/–

–/–

Besturing

Draairegelaar

Draairegelaar

Sabbatmodus

–

–

Aantal draagplateaus / daarvan verlicht

4/–

1/–

Verchroomd flessenrek

–

–

Aantal uitneembare groetelades / waarvan op wieltjes

2/–

1/–

Aantal PerfectFresh-lades

–

–

Flessenrek binnenkant deur

1

1

Vergrendelingsfunctie

–

–

Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm

–/–

–/–

Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm

–/–

–/–

Geluidsniveau in dB(A) re1 pW

35

39

Geluidsniveauklasse

B

C

Klimaatklasse

SN-ST

SN-ST

Bewaartijd bij storing / invriesvermogen in kg/24 uur

0 / 0,0

10 / 2,0

Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA

220 – 240 / 10 / 800

220 – 240 / 10 / 800

–//–

–//

€ 519

€ 499

Basiskenmerken

Miele-kenmerken

Display

Uitrusting

Veiligheid

Technische gegevens

Meegeleverde accessoires
Botervloot / eierrek / ijsblokjeshouder
Indicatieve marktprijs
Briljantwit
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Vrĳstaande koelkasten

Exclusief

33 dB

LED

33 dB

EasyOpen

LED

EasyOpen

K 28202 D

K 28302 D

Dimensies in mm (b x h x d)

600 x 1.850 x 630

600 x 1.850 x 630

Scharnier / geschikt voor Side-by-Side

Vast / 

Vast / 

Draairichting deur / verwisselbaar

Rechts /–

Rechts /

Totale netto-inhoud in l

386

386

Inhoud koelzone / waarvan PerfectFresh-zone /
4* diepvrieszone in l

386 / – / 0

386 / – / 0

Soort verlichting

Led

Led

Aantal temperatuurzones

1

1

Energie-efficiëntieklasse

F

F

Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh

151 / 0,413

151 / 0,413

ComfortClean / DynaCool

/

/

SelfClose / SoftClose

–/–

–/–

Miele@home / WiFiConn@ct
Benodigde accessoires (na te bestellen)

–/–/–

–/–/–

PerfectFresh

–

–

DuplexCool / NoFrost / VarioRoom

–/–/–

–/–/–

SuperKoelen / SuperFrost

–/–

–/–

Besturing

TouchControl

TouchControl

Sabbatmodus

–

–

Aantal draagplateaus / daarvan verlicht

5/–

5/–

Verchroomd flessenrek





Aantal uitneembare groetelades / waarvan op wieltjes

2/–

2/–

Aantal PerfectFresh-lades

–

–

Flessenrek binnenkant deur

2

2

Vergrendelingsfunctie

–

–

Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm

/–

/–

Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm

/–

/–

Geluidsniveau in dB(A) re1 pW

33

33

Geluidsniveauklasse

B

B

Klimaatklasse

SN-T

SN-T

Bewaartijd bij storing / invriesvermogen in kg/24 uur

–/–

–/–

Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA

220 – 240 / 10 / 1.200

220 – 240 / 10 / 1.200

–//–

–//–

Briljantwit

€ 879

€ 929

Roestvrij staal CleanSteel

€ 999

€ 1.079

Basiskenmerken

Miele-kenmerken

Display

Uitrusting

Veiligheid

Technische gegevens

Meegeleverde accessoires
Botervloot / eierrek / ijsblokjeshouder
Indicatieve marktprijs
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Vrĳstaande diepvriezers

39 dB

39 dB

F 12011 S-2

F 12020 S-2

Dimensies in mm (b x h x d)

553 x 851 x 624

602 x 851 x 628

Scharnier / geschikt voor Side-by-Side

Vast / –

Vast / –

Draairichting deur / verwisselbaar

Rechts /

Rechts /

4*-diepvriesgedeelte in l

98

103

Soort verlichting

–

–

Energie-efficiëntieklasse

E

E

Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh

170 / 0,465

171 / 0,468

IceMaker watertoevoer / Mycle waterreservoir

–/–

–/–

NoFrost / VarioRoom

–/

–/

Miele@home / WiFiConn@ct/
Benodigde accessoires (na te bestellen)

–/–/–

–/–/–

SelfClose-deursluiting / VarioBord Plus-binnendeursysteem

–/–

–/–

SuperFrost





PicTronic

PicTronic

IJs- en watervoorziening door de deur

–

–

Aantal uitneembare diepvrieslades / waarvan op wieltjes

3/–

4/–

Aantal uitneembare metalen rekken in de deur

–

–

Aantal uitneembare metalen rekken

–

–

Vergrendelingsfunctie / indicatie stroomstoring
diepvriesgedeelte

/–

/

Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm

–/–

–/

Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm

–/

–/

Geluidsniveau in dB(A) re1 pW

39

39

Geluidsniveauklasse

C

C

Klimaatklasse

SN-T

SN-T

Bewaartijd bij storing / invriesvermogen in kg/24 uur

26 / 11,0

24 / 11,0

Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA

220 - 240 / 10 / 1.300

220 - 240 / 10 / 900

/–

/–

€ 469

€ 519

Basiskenmerken

Miele-kenmerken

Display
Besturing
Uitrusting

Veiligheid

Technische gegevens

Meegeleverde accessoires
IJsblokjeshouder / koelaccu's
Indicatieve marktprijs
Briljantwit
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Vrĳstaande diepvriezers

40 dB

41 dB

41 dB

NoFrost

NoFrost

NoFrost

EasyOpen

EasyOpen

EasyOpen

FN 22062

FN 24062

FN 26062

Basiskenmerken
Dimensies in mm (b x h x d)

600 x 1.250 x 630

600 x 1.450 x 630

600 x 1.644 x 630

Scharnier / geschikt voor Side-by-Side

Vast / –

Vast / –

Vast / –
Rechts /

Draairichting deur / verwisselbaar

Rechts /

Rechts /

4*-diepvriesgedeelte in l

158

195

232

Soort verlichting

–

–

–

Energie-efficiëntieklasse

F

F

F

Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh

258 / 0,706

275 / 0,753

291 / 0,797

Miele-kenmerken
IceMaker watertoevoer / Mycle waterreservoir

–/–

–/–

–/–

NoFrost / VarioRoom

/

/

/

Miele@home / WiFiConn@ct/
Benodigde accessoires (na te bestellen)

–/–/–

–/–/–

–/–/–

SelfClose-deursluiting / VarioBord Plus-binnendeursysteem

–/–

–/–

–/–

SuperFrost







PicTronic

PicTronic

PicTronic
–

Display
Besturing
Uitrusting
IJs- en watervoorziening door de deur

–

–

Aantal uitneembare diepvrieslades / waarvan op wieltjes

5/–

6/–

7/–

Aantal uitneembare metalen rekken in de deur

–

–

–

Aantal uitneembare metalen rekken

–

–

–

Veiligheid
Vergrendelingsfunctie / indicatie stroomstoring
diepvriesgedeelte

–/–

–/–

–/–

Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm

/–

/–

/–

Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm

–/

–/

–/
41

Technische gegevens
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW

40

41

Geluidsniveauklasse

C

C

C

Klimaatklasse

SN-T

SN-T

SN-T

Bewaartijd bij storing / invriesvermogen in kg/24 uur

20 / 15,0

20 / 16,0

20 / 18,0

Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA

220 - 240 / 10 / 1.300

220 - 240 / 10 / 1.300

220 - 240 / 10 / 1.300

/–

/–

/–

€ 729

€ 769

€ 819

Meegeleverde accessoires
IJsblokjeshouder / koelaccu's
Indicatieve marktprijs
Briljantwit
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Vrĳstaande diepvriezers

Exclusief*

Exclusief

41 dB

41 dB

38 dB

NoFrost

NoFrost

NoFrost

EasyOpen

FN 28062

LED

FN 28262

XL

Click2open

LED

FN 22263

Basiskenmerken
Dimensies in mm (b x h x d)

600 x 1.841 x 630

600 x 1.850 x 630

600 x 1.250 x 675

Scharnier / geschikt voor Side-by-Side

Vast / –

Vast / 

Vast / –

Draairichting deur / verwisselbaar

Rechts /

Links /

Rechts /

4*-diepvriesgedeelte in l

269

268

162

Soort verlichting

–

Led

Led

Energie-efficiëntieklasse

F

F

E

Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh

307 / 0,841

306 / 0,838

208 / 0,569

Miele-kenmerken
IceMaker watertoevoer / Mycle waterreservoir

–/–

–/–

–/–

NoFrost / VarioRoom

/

/

/

Miele@home / WiFiConn@ct/
Benodigde accessoires (na te bestellen)

–/–/–

–/–/–

–/–/–

SelfClose-deursluiting / VarioBord Plus-binnendeursysteem

–/–

–/–

–/–

SuperFrost







TouchControl

TouchControl

FreshTouch

Display
Besturing
Uitrusting
IJs- en watervoorziening door de deur

–

–

–

Aantal uitneembare diepvrieslades / waarvan op wieltjes

8/–

8/–

5/–

Aantal uitneembare metalen rekken in de deur

–

–

–

Aantal uitneembare metalen rekken

–

–

–

–/–

–/–

/

Veiligheid
Vergrendelingsfunctie / indicatie stroomstoring
diepvriesgedeelte
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm

/

/

/

Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm

/

/

/

Technische gegevens
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW

41

41

38

Geluidsniveauklasse

C

C

C

Klimaatklasse

SN-T

SN-T

SN-T

Bewaartijd bij storing / invriesvermogen in kg/24 uur

20 / 20,0

20 / 20,0

20 / 15,0

Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA

220 - 240 / 10 / 1.300

220 - 240 / 10 / 1.300

220 - 240 / 10 / 1.300

/–

/

/

Meegeleverde accessoires
IJsblokjeshouder / koelaccu's
Indicatieve marktprijs
Briljantwit

€ 879

€ 879

€ 1.099

Roestvrij staal CleanSteel

–

€ 1.029

–
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Vrĳstaande diepvriezers

Exclusief

38 dB

Exclusief

XL

38 dB

NoFrost

LED

XL

38 dB

NoFrost

Click2open

FN 24263

Exclusief

LED

NoFrost

Click2open

FN 26263

XL

LED

Click2open

FN 28263

Basiskenmerken
Dimensies in mm (b x h x d)

600 x 1.450 x 675

600 x 1.650 x 675

600 x 1.850 x 675

Scharnier / geschikt voor Side-by-Side

Vast / –

Vast / –

Vast / –

Draairichting deur / verwisselbaar

Rechts /

Rechts /

Rechts /

4*-diepvriesgedeelte in l

200

239

277

Soort verlichting

Led

Led

Led

Energie-efficiëntieklasse

E

E

E

Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh

221 / 0,605

235 / 0,643

248 / 0,679

Miele-kenmerken
IceMaker watertoevoer / Mycle waterreservoir

–/–

–/–

–/–

NoFrost / VarioRoom

/

/

/

Miele@home / WiFiConn@ct/
Benodigde accessoires (na te bestellen)

–/–/–

–/–/–

–/–/–

SelfClose-deursluiting / VarioBord Plus-binnendeursysteem

–/–

–/–

–/–

SuperFrost







FreshTouch

FreshTouch

FreshTouch

Display
Besturing
Uitrusting
IJs- en watervoorziening door de deur

–

–

–

Aantal uitneembare diepvrieslades / waarvan op wieltjes

6/–

7/–

8/–

Aantal uitneembare metalen rekken in de deur

–

–

–

Aantal uitneembare metalen rekken

–

–

–

/

Veiligheid
Vergrendelingsfunctie / indicatie stroomstoring
diepvriesgedeelte

/

/

Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm

/

/

/

Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm

/

/

/

Technische gegevens
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW

38

38

38

Geluidsniveauklasse

C

C

C

Klimaatklasse

SN-T

SN-T

SN-T

Bewaartijd bij storing / invriesvermogen in kg/24 uur

20 / 16,0

20 / 17,0

20 / 18,0

Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA

220 - 240 / 10 / 1.300

220 - 240 / 10 / 1.300

220 - 240 / 10 / 1.300

/

/

/

€ 1.149

€ 1.149

€ 1.249

Meegeleverde accessoires
IJsblokjeshouder / koelaccu's
Indicatieve marktprijs
Briljantwit
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Vrĳstaande diepvriezers

Exclusief

38 dB

Exclusief

XL

39 dB

NoFrost

LED

XL

38 dB

NoFrost

Click2open

FN 27273

Exclusief

LED

NoFrost

Click2open

FN 29273

XL

LED

Click2open

FN 29474

Basiskenmerken
Dimensies in mm (b x h x d)

700 x 1.750 x 760

700 x 1.950 x 760

700 x 1.950 x 760

Scharnier / geschikt voor Side-by-Side

Vast / –

Vast / –

Vast / –

Draairichting deur / verwisselbaar

Rechts /

Rechts /

Rechts /

4*-diepvriesgedeelte in l

320

370

370

Soort verlichting

Led

Led

Led

Energie-efficiëntieklasse

D

D

D

Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh

210 / 0,575

224 / 0,613

224 / 0,613

Miele-kenmerken
IceMaker watertoevoer / Mycle waterreservoir

–/–

–/–

–/–

NoFrost / VarioRoom

/

/

/

Miele@home / WiFiConn@ct/
Benodigde accessoires (na te bestellen)

–/–/–

–/–/–

–/–/–

SelfClose-deursluiting / VarioBord Plus-binnendeursysteem

–/–

–/–

–/–

SuperFrost







FreshTouch

FreshTouch

FreshTouch

Display
Besturing
Uitrusting
IJs- en watervoorziening door de deur

–

–

–

Aantal uitneembare diepvrieslades / waarvan op wieltjes

7/–

8/–

8/–

Aantal uitneembare metalen rekken in de deur

–

–

–

Aantal uitneembare metalen rekken

–

–

–

/

Veiligheid
Vergrendelingsfunctie / indicatie stroomstoring
diepvriesgedeelte

/

/

Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm

/

/

/

Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm

/

/

/

Technische gegevens
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW

38

39

38

Geluidsniveauklasse

C

C

C

Klimaatklasse

SN-T

SN-T

SN-T

Bewaartijd bij storing / invriesvermogen in kg/24 uur

20 / 24,0

20 / 26,0

20 / 26,0

Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA

220 - 240 / 10 / 1.300

220 - 240 / 10 / 1.300

220 - 240 / 10 / 1.300

/

/

/

€ 1.299

€ 1.399

€ 1.649

Meegeleverde accessoires
IJsblokjeshouder / koelaccu's
Indicatieve marktprijs
Briljantwit
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Side-by-Side opstelling

Exclusief

Exclusief

41 dB

33 dB

NoFrost

LED

LED

EasyOpen

FN 28262 ws

K 28302 D ws

Dimensies in mm (b x h x d)

600 x 1.850 x 630

600 x 1.850 x 622

Scharnier / geschikt voor Side-by-Side

Vast / 

Vast / 

Draairichting deur / verwisselbaar

Links /

Rechts /

Totale netto-inhoud in l

268

386

Inhoud koelzone / waarvan PerfectFresh-zone / 4*
diepvrieszone in l

0 / – / 268

386 / – / 0

Soort verlichting

Led

Led

Aantal temperatuurzones

1

1

Energie-efficiëntieklasse

F

F

Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh

306 / 0,838

151 / 0,413

ComfortClean / DynaCool

–/–

/

SelfClose / SoftClose

–/–

–/–

Miele@home / WiFiConn@ct
Benodigde accessoires (na te bestellen)

–/–/–

–/–/–

PerfectFresh

–

–

DuplexCool / NoFrost / VarioRoom

–//

–/–/–

SuperKoelen / SuperFrost

–/

–/–

Besturing

TouchControl

TouchControl

Sabbatmodus

–

–

Aantal draagplateaus / daarvan verlicht

–/–

5/–

Verchroomd flessenrek

–



Aantal uitneembare groetelades / waarvan op wieltjes

–/–

2/–

Aantal PerfectFresh-lades

–

–

Flessenrek binnenkant deur

–

2

Vergrendelingsfunctie

–

–

Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm

/

/–

Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm

/

/–

Geluidsniveau in dB(A) re1 pW

41

33

Geluidsniveauklasse

C

B

Klimaatklasse

SN-T

SN-T

Bewaartijd bij storing / invriesvermogen in kg/24 uur

20 / 20,0

–/–

Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA

220 - 240 / 10 /1.300

220 - 240 / 10 / 1.200

–/–/–

–//–

€ 879

€ 929

Basiskenmerken

Miele-kenmerken

Display

Uitrusting

Veiligheid

Technische gegevens

Meegeleverde accessoires
Botervloot / eierrek / ijsblokjeshouder
Indicatieve marktprijs
Briljantwit
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Side-by-Side opstelling
roestvrĳstalen look

Exclusief

41 dB

33 dB

NoFrost

LED

LED

EasyOpen

FN 28262 edst/cs

K 28302 D edst/cs

Dimensies in mm (b x h x d)

600 x 1.850 x 30

600 x 1.850 x 622

Scharnier / geschikt voor Side-by-Side

Vast / 

Vast / 

Draairichting deur / verwisselbaar

Links /

Rechts /

Totale netto-inhoud in l

268

386

Inhoud koelzone / waarvan PerfectFresh-zone /
4* diepvrieszone in l

0 / – / 268

386 / – / 0

Soort verlichting

Led

Led

Aantal temperatuurzones

1

1

Energie-efficiëntieklasse

F

F

Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh

306 / 0,838

151 / 0,413

ComfortClean / DynaCool

–/–

/

SelfClose / SoftClose

–/–

–/–

Miele@home / WiFiConn@ct
Benodigde accessoires (na te bestellen)

–/–/–

–/–/–

PerfectFresh

–

–

DuplexCool / NoFrost / VarioRoom

–//

–/–/–

SuperKoelen / SuperFrost

–/

–/–

Besturing

TouchControl

TouchControl

Sabbatmodus

–

–

Aantal draagplateaus / daarvan verlicht

–/–

5/–

Verchroomd flessenrek

–



Aantal uitneembare groetelades / waarvan op wieltjes

–/–

2/–

Aantal PerfectFresh-lades

–

–

Flessenrek binnenkant deur

–

2

Vergrendelingsfunctie

–

–

Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm

/

/–

Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm

/

/–

Geluidsniveau in dB(A) re1 pW

41

33

Geluidsniveauklasse

C

B

Klimaatklasse

SN-T

SN-T

Bewaartijd bij storing / invriesvermogen in kg/24 uur

20 / 20,0

–/–

Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA

220 - 240 / 10 /1.300

220 - 240 / 10 / 1.200

–/–/–

–//–

€ 1.029

€ 1.079

Basiskenmerken

Miele-kenmerken

Display

Uitrusting

Veiligheid

Technische gegevens

Meegeleverde accessoires
Botervloot / eierrek / ijsblokjeshouder
Indicatieve marktprijs
Roestvrij staal CleanSteel
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Vrĳstaande
koel-vriescombinaties

38 dB

38 dB

ComfortFrost

LED

LED

KD 26052

KD 26022

Dimensies in mm (b x h x d)

550 x 1.612 x 630

600 x 1.623 x 625

Scharnier / geschikt voor Side-by-Side

Vast / –

Vast / –

Draairichting deur / verwisselbaar

Rechts /

Rechts /

Totale netto-inhoud in l

265

278

Inhoud koelzone / waarvan PerfectFresh-zone /
4* diepvrieszone in l

212 / – / 54

223 / – / 55

Soort verlichting koel-/diepvrieszone

Led/–

Led/–

Aantal temperatuurzones

2

2

Energie-efficiëntieklasse

F

F

Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh

240 / 0,657

243 / 0,665

ComfortClean / DynaCool

/–

/–

SelfClose / SoftClose

–/–

–/–

Miele@home / WiFiConn@ct/
Benodigde accessoires (na te bestellen)

–/–/–

–/–/–

PerfectFresh

–

–

DuplexCool / NoFrost / VarioRoom

–/–/

–/–/

SuperKoelen / SuperFrost

–/–

–/

Besturing

Draairegelaar

FreshTouch

Sabbatmodus

–



Aantal draagplateaus / waarvan verlicht

3/–

3/–

Verchroomd flessenrek

–

–

Aantal uitneembare groetelades / waarvan op wieltjes

2/–

2/–

Aantal PerfectFresh-lades

–

–

Draagplateau heel / half

2/–

3/–

Flessenrek binnenkant deur

1

1

Vergrendelingsfunctie / indicatie stroomstoring
diepvriesgedeelte

–/–

/

Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm

–/–

/

Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm

–/–

/

Geluidsniveau in dB(A) re1 pW

38

38

Geluidsniveauklasse

C

C

Klimaatklasse

SN-ST

SN-ST

Bewaartijd bij storing / invriesvermogen in kg/24 uur

25 / 4,0

23 / 6,0

Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA

220 - 240 / 10 /1.400

220 - 240 / 10 / 1.400

–/–//–

–/–/–/–

Briljantwit

€ 599

€ 679

Roestvrij staal CleanSteel

–

€ 729

Basiskenmerken

Miele-kenmerken

Display

Uitrusting

Veiligheid

Technische gegevens

Meegeleverde accessoires
Botervloot / eierrek / ijsblokjeshouder / koelaccu's
Indicatieve marktprijs
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Vrĳstaande
koel-vriescombinaties

Exclusief

38 dB

40 dB

39 dB

ComfortFrost

NoFrost

NoFrost

LED

KD 28032

LED

KFN 28132 D

LED

KFN 28133 D

Basiskenmerken
Dimensies in mm (b x h x d)

600 x 1.817 x 625

600 x 1.861 x 655

600 x 1.861 x 657

Scharnier / geschikt voor Side-by-Side

Vast / –

Vast / –

Vast / –

Draairichting deur / verwisselbaar

Rechts //–

Rechts //–

Rechts //–

Totale netto-inhoud in l

311

310

310

Inhoud koelzone / waarvan PerfectFresh-zone /
4* diepvrieszone in l

223 / – / 88

209 / – / 101

209 / – / 101

Soort verlichting koel-/diepvrieszone

Led/–

Led/–

Led/–

Aantal temperatuurzones

2

2

2

Energie-efficiëntieklasse

F

E

D

Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh

285 / 0,780

246 / 0,674

197 / 0,539

Miele-kenmerken
ComfortClean / DynaCool

/–

/

/

SelfClose / SoftClose

–/–

–/–

–/–

Miele@home / WiFiConn@ct/
Benodigde accessoires (na te bestellen)

–/–/–

–/–/–

–/–/–

PerfectFresh

–

–

–

DuplexCool / NoFrost / VarioRoom

–/–/

//

//

SuperKoelen / SuperFrost

–/

/

–/

Besturing

FreshTouch

PicTronic

PicTronic

Sabbatmodus






4/–

Display

Uitrusting
Aantal draagplateaus / waarvan verlicht

3/–

4/–

Verchroomd flessenrek

–

–

–

Aantal uitneembare groetelades / waarvan op wieltjes

2/–

1/–

1/–

Aantal PerfectFresh-lades

–

–

–

Draagplateau heel / half

3/–

2/–

2/–

Flessenrek binnenkant deur

1

1

1

Veiligheid
Vergrendelingsfunctie / indicatie stroomstoring
diepvriesgedeelte

/

/–

/–

Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm

/

–/

/

Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm

/

–/–

–/–
39

Technische gegevens
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW

38

40

Geluidsniveauklasse

C

C

C

Klimaatklasse

SN-ST

SN-T

SN-T

Bewaartijd bij storing / invriesvermogen in kg/24 uur

30 / 7,0

26 / 9,0

26 / 10,0

Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA

220 - 240 / 10 /1.400

220 - 240 / 10 / 1.400

220 - 240 / 10 / 1.400

–/–//–

–///–

–///–

Meegeleverde accessoires
Botervloot / eierrek / ijsblokjeshouder / koelaccu's
Indicatieve marktprijs
Briljantwit

€ 729

€ 799

€ 899

Roestvrij staal CleanSteel

€ 769

€ 929

€ 999
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Vrĳstaande
koel-vriescombinaties

*
Exclusief*

Exclusief*

40 dB

39 dB

NoFrost

NoFrost

LED

KFN 29162 D

36 dB

DailyFresh

NoFrost

LED

Click2open

LED

KFN 29133 D

XL

KFN 29233 D

Basiskenmerken
Dimensies in mm (b x h x d)

600 x 2.011 x 657

600 x 2.011 x 655

600 x 2.010 x 675

Scharnier / geschikt voor Side-by-Side

Vast / –

Vast / –

Vast / –

Draairichting deur / verwisselbaar

Rechts /

Rechts /

Rechts /

Totale netto-inhoud in l

344

344

365

Inhoud koelzone / waarvan PerfectFresh-zone /
4* diepvrieszone in l

243 / – / 101

243 / – / 101

262 / – / 104

Soort verlichting koel-/diepvrieszone

Led/–

Led/–

Led/–

Aantal temperatuurzones

2

2

2

Energie-efficiëntieklasse

E

D

D

Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh

251 / 0,687

201 / 0,550

203 / 0,556

Miele-kenmerken
ComfortClean / DynaCool

/

/

/

SelfClose / SoftClose

–/–

–/–

–/–

Miele@home / WiFiConn@ct/
Benodigde accessoires (na te bestellen)

–/–/–

–/–/–

//XKS 3100 W

PerfectFresh

–

–

DailyFresh

DuplexCool / NoFrost / VarioRoom

//

//

//

SuperKoelen / SuperFrost

/

/

/

Besturing

PicTronic

PicTronic

FreshTouch

Sabbatmodus






4/–

Display

Uitrusting
Aantal draagplateaus / waarvan verlicht

5/–

5/–

Verchroomd flessenrek



–



Aantal uitneembare groetelades / waarvan op wieltjes

1/–

1/–

–/–

Aantal PerfectFresh-lades

–

–

1

Draagplateau heel / half

3/–

3/–

3/–

Flessenrek binnenkant deur

1

1

1

Veiligheid
Vergrendelingsfunctie / indicatie stroomstoring
diepvriesgedeelte

/–

/–

/

Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm

/

/

/

Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm

–/

–/–

/
36

Technische gegevens
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW

40

39

Geluidsniveauklasse

C

C

C

Klimaatklasse

SN-T

SN-T

SN-T

Bewaartijd bij storing / invriesvermogen in kg/24 uur

26 / 9,0

26 / 10,0

24 / 16,0

Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA

220 - 240 / 10 /1.400

220 - 240 / 10 / 1.400

220 - 240 / 10 / 1.400

–///–

–//–/–

–//–/–

Meegeleverde accessoires
Botervloot / eierrek / ijsblokjeshouder / koelaccu's
Indicatieve marktprijs
Briljantwit

€ 849

€ 979

€ 1.349

Roestvrij staal CleanSteel

€ 949

€ 1.049

€ 1.499
* Exclusief in het Briljantwit
** Exclusief in het Roestvrij staal
CleanSteel
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Vrĳstaande
koel-vriescombinaties

Exclusief

36 dB

Exclusief

XL

37 dB

PerfectFresh

NoFrost

PerfectFresh

NoFrost

LED

Click2open

LED

Click2open

KFN 29283 D

KFNS 28463

Dimensies in mm (b x h x d)

600 x 2.011 x 685

600 x 1.850 x 675

Scharnier / geschikt voor Side-by-Side

Vast /–

Vast /

Draairichting deur / verwisselbaar

Rechts /

Links /

Totale netto-inhoud in l

350

311

Inhoud koelzone / waarvan PerfectFresh-zone /
4* diepvrieszone in l

247 / 97 / 104

179 / 179 / 126

Soort verlichting koel-/diepvrieszone

Led/–

Led/–

Aantal temperatuurzones

3

2

Energie-efficiëntieklasse

D

D

Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh

228 / 0,624

171 / 0,468

ComfortClean / DynaCool

/

/

SelfClose / SoftClose

–/–

/

Miele@home / WiFiConn@ct/
Benodigde accessoires (na te bestellen)

//XKS 3100 W

//XKS 3100 W

PerfectFresh





DuplexCool / NoFrost / VarioRoom

//

//

SuperKoelen / SuperFrost

/

/

Besturing

FreshTouch

FreshTouch

Sabbatmodus





Aantal draagplateaus / waarvan verlicht

3/–

2/–

Verchroomd flessenrek





Aantal uitneembare groetelades / waarvan op wieltjes

–/–

–/–

Aantal PerfectFresh-lades

2

2

Draagplateau heel / half

3/–

3/–

Flessenrek binnenkant deur

1

–

Vergrendelingsfunctie / indicatie stroomstoring
diepvriesgedeelte

/

/

Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm

/

/

Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm

/

/

Geluidsniveau in dB(A) re1 pW

36

37

Geluidsniveauklasse

C

C

Klimaatklasse

SN-T

SN-T

Bewaartijd bij storing / invriesvermogen in kg/24 uur

24 / 16,0

24 / 16,0

Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA

220 - 240 / 10 / 1.400

220 - 240 / 10 / 1.400

–///

–/–/–/

BlackBoard

€ 1.749

–

Roestvrij staal CleanSteel

€ 1.599

€ 2.799

XL

Basiskenmerken

Miele-kenmerken

Display

Uitrusting

Veiligheid

Technische gegevens

Meegeleverde accessoires
Botervloot / eierrek / ijsblokjeshouder / koelaccu's
Indicatieve marktprijs
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Vrĳstaande
koel-vriescombinaties

Exclusief

Exclusief

38 dB

41 dB

NoFrost

LED

LED

EasyOpen

KD 28052

KFN 15943 D

Dimensies in mm (b x h x d)

550 x 1.812 x 630

750 x 2.020 x 630

Scharnier / geschikt voor Side-by-Side

Vast /–

Vast /–

Draairichting deur / verwisselbaar

Rechts /

Rechts /

Totale netto-inhoud in l

296

455

Inhoud koelzone / waarvan PerfectFresh-zone /
4* diepvrieszone in l

212 / – / 84

332 / – / 123

Soort verlichting koel-/diepvrieszone

Led/–

Led/–

Aantal temperatuurzones

2

2

Energie-efficiëntieklasse

F

E

Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh

280 / 0,767

254 / 0,695

ComfortClean / DynaCool

/–

/

SelfClose / SoftClose

–/–

–/

Miele@home / WiFiConn@ct/
Benodigde accessoires (na te bestellen)

–/–/–

–/–/–

PerfectFresh

–

–

DuplexCool / NoFrost / VarioRoom

–/–/

//

SuperKoelen / SuperFrost

–/–

/

Besturing

Draairegelaar

TouchControl

Sabbatmodus

–



Aantal draagplateaus / waarvan verlicht

3/–

4/–

Verchroomd flessenrek

–



Aantal uitneembare groetelades / waarvan op wieltjes

2/–

2/2

Aantal PerfectFresh-lades

–

–

Draagplateau heel / half

2/–

–/4

Flessenrek binnenkant deur

1

1

Vergrendelingsfunctie / indicatie stroomstoring
diepvriesgedeelte

–/–

/

Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm

–/–

/

Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm

–/–

/

Geluidsniveau in dB(A) re1 pW

38

41

Geluidsniveauklasse

C

B

Klimaatklasse

SN-ST

SN-T

Bewaartijd bij storing / invriesvermogen in kg/24 uur

27 / 4,0

24 / 14,0

Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA

220 - 240 / 10 /1.000

220 - 240 / 10 / 1.500

–/–//–

///

Briljantwit

€ 679

–

Roestvrij staal CleanSteel

–

€ 2.349

SoftClose

Basiskenmerken

Miele-kenmerken

Display

Uitrusting

Veiligheid

Technische gegevens

Meegeleverde accessoires
Botervloot / eierrek / ijsblokjeshouder / koelaccu's
Indicatieve marktprijs
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Wijnklimaatkasten
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Welke comfortkenmerken wilt u?
De producthighlights* van de Miele-wijnklimaatkasten

SommelierSet
Uw wijnklimaatkast wordt een
individueel genot: dankzij de unieke SommelierSet, exclusief van Miele. Bereid uw
kostbare wijnen professioneel voor op het
decanteren. Geniet van champagne en
witte wijn uit gekoelde glazen. Ook na het
openen blijven uw wijnflessen nog goed
op temperatuur. En alles wat u nodig
heeft, ligt altijd klaar voor gebruik.

Temperatuurzones
Afzonderlijk in te stellen: tot wel drie
verschillende soorten wijn kunnen tegelijk
en op de juiste temperatuur bewaard
worden.

FlexiFrame Plus
Perfect afgestemd: dankzij de
in de lengte en in de breedte verplaatsbare verbindingsstukken kunnen zelfs
grote flessen in de kast worden bewaard.

Flexiframe
Slechts één handeling: u kunt
de staafjes verplaatsen zodat u ook grote
wijnflessen flexibel kunt opslaan.

Flessenpresenter “Selector”
Stijlvolle presentatie: de flessen lijken licht
verhoogd in het gedempte licht van de
wijnklimaatkast.

Noteboard
Voor een individueel opschrift: de afneembare, magnetische lijsten zijn aan de
voorkant van de flesroosters bevestigd.

Exclusief
bij Miele

Exclusief
bij Miele

26
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Vrĳstaande
wĳnklimaatkasten

G

G
35 dB

FlexiFrame

Active
AirClean

LED

35 dB

3-Zone

Active
AirClean

SommelierSet

3-Zone

LED

SoftClose

SoftClose

KWT 6833 SG

KWT 6834 SGS

Rechts //–

Rechts //–

Kleur behuizing

Roestvrij staal

Roestvrij staal

Kleur front

Getinte glazen deur / greeplijst

Glazen deur / handgreep

Soort verlichting

Led

Led

DynaCool / SoftClose-deursluiting

/

/

Actief koolstoffilter voor filteren omgevingslucht





Aantal houten roosters

10

13

Materiaal houten roosters

–

–

FlexiFrame flexibele houten roosters

10

10

Aantal houten FlexiFrame Plus-draagplateaus

–

–

SommelierSet

–



Flessenpresenter





3D-bodemrooster

–

–

Type deurgreep

–

–

Silence System

–

–

Elektronische temperatuurweergave en -regeling

TouchControl

TouchControl

Aantal temperatuurzones

3

3

Energie-efficiëntieklasse

G

G

Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh

206 / 0,564

206 / 0,564

Miele@home / WifiConn@ct

/

/

Benodigde accessoires (na te bestellen)

XKM 3000 Z & XKM 3100 W

XKM 3100 W

Vergrendelingsfunctie





Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm

/

/

Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm

/

/

Dimensies in mm (b x h x d)

700 x 1.920 x 746

700 x 1.920 x 746

Klimaatklasse

SN-ST

SN-ST

Wijnklimaatzone in l

503

503

Plaats voor 0,75 l Bordeauxflessen

178

178

Geluidsniveau in dB(A) re1pW

35

35

Geluidsniveauklasse

B

B

Spanning in V / zekering in A / vermogen in A

220 - 240 / 10 /1.000

220 - 240 / 10 / 1.000

Indicatieve marktprijs

€ 4.699

€ 4.999

Uitvoering
Draairichting deur / draairichting deur verwisselbaar /
geschikt voor Side-by-Side
Design

Bedieningsgemak

Besturing

Efficiëntie en duurzaamheid

Thuisnetwerk

Veiligheid

Technische gegevens

27

FS_TRADS_NL.indd 27

2/08/2021 13:07:13

Active AirClean filter
Voedingsmiddelen
moeten niet alleen koel
Active
AirClean Filter
worden bewaard, moeten
maar ookniet
in een
geurvrije
Voedingsmiddelen
alleen
omgeving.
Dit
geldt
ook
voor
het
geurvrij
koel worden bewaard, maar ook in een
bewarenomgeving.
van wijn. De
Miele
geurvrije
Ditoplossing:
geldt ook de
voor
het
Active
AirClean
Filter.
De
innovatieve
geurvrij bewaren van wijn. De oploss-combinatie
werkzame
stoffen (koolstof
ing:
devan
Miele
Active AirClean
Filter. Deen het
natuurlijke product Chitosan) zorgen dat er
innovatieve combinatie van werkzame
in de koelruimte vrijwel geen geuren ontstoffen (koolstof en het natuurlijk prodstaan. De filter kan eenvoudig en snel
uct Chitosan) zorgen ervoor dat er in de
worden geïntegreerd en is meteen
koelruimte vrijwel geen geuren ontstaan.
inzetbaar.
De filter kan eenvoudig en snel worden
geïntegreerd en is meteen inzetbaar.

28
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Accessoires voor koelkasten en
wijnklimaatkasten
Accessoires voor koelkasten en wijnklimaatkasten

Active
AirClean

Geurfilter Active AirClean
KKF-RF

Uitbreidset
voor Active Airclean Filter
Active AirClean-geurfilter
KKF-FF

Voor een optimale,
optimale, geurvrije
geurvrijeopslag
opslagvan
van
voedingsproducten
voedingsproducten
• Voor
kunststof
Voorde
devervanging
vervanging van
van een
een filter
filter in de kunststofbehuizingvan
van KKF-FF (mat.-nr. 7236290)
behuizing
• KKF-FF
Aanbevolen
vervanging:
ong. om de 6 maanden
(mat.-nr.
7236290)
Inhoud: 2 filters
• Aanbevolen
vervanging: ong. om de 6 maanden
Voor de2vervanging
van de filters in de kunststof
• Inhoud:
filters
behuizing
van de KKF-FF
de kunststof
toestellen in
• Voor
de vervanging
van dewaarmee
filters in de
de fabriekvan
of achteraf
zijn waarmee
uitgerust. de
Eentoestellen
uitbreiding
behuizing
de KKF-FF
in
is fabriek
bij alle koelen diepvriestoestellen
behalve
de
of achteraf
zijn uitgerust. Een
uitbreiding
isMasterCool
bij alle koel-mogelijk
en diepvriestoestellen behalve
MasterCool mogelijk
Mat.-nr. 7236280
€ 50,00*
Mat.-nr. 7236280
€ 50,00*

Voor een
het optimaal,
geurneutraal
bewaren van l
geurvrij klimaat
in uw wijnklimaatkast
•evensmiddelen
Voor de onderbouw-wijnklimaatkast
• KWT
Innovatieve
werkzame stoffen: actieve koolstof met
4154 UG-1
chitosan
• Voor
de staande wijnklimaatkast
• KWT
Moet6831/32
aan de achterzijde
van de glazen bodem
SG(S)
worden
gestokenwijncombinatie KWTN 14826 SDE
• Voor
de staande
• ed/cs-1
Bij vervanging enkel de 2 filters vervangen
• Aanbevolen vervanging: ca. om de 6 maanden
Mat.-nr. 9447050
€ 22,00*

Side-by-side kit
KSK 6300

Side-by-Side kit
KSK 28202

Voor een
een hoogwaardige
hoogwaardigeSide-by-Side
Side-by-Sidecombinatie
combinatie
van de wijnklimaatkasten
wijnklimaatkastenvoor
vooronderbouw
onderbouw

een hoogwaardige
hoogwaardigeSide-by-Side
Side-by-Sideverbinding
verbindingvan
van
Voor een
de vrijstaande
vrijstaande koelkoel-en
endiepvriestoestellen
diepvriestoestellen
• Geschikt
Geschiktvoor
voor KK 28202
28202 DD in
in combinatie
combinatie met
FN28262
28262
FN
• Voor
Vooreen
eenpermanent
permanent stabiele
stabiele
Side-by-Side-opstelling
Side-by-Side-opstelling
• Verbinding
Verbinding van
van de
de beide
beide losse
losse toestellen
toestellen tot
tot één
één
optischeeenheid
eenheid
optische
• Diepvriezer
Diepvriezer moet
moet links
links worden geplaatst,
geplaatst, koelkast
koelkast
rechts
rechts

Mat.-nr. 7236290

€ 61,00*

-

Mat.-nr. 9799630

Mat.-nr. 9799630

€ 120,00*

€ 120,00*

Mat.-nr. 10543880
10543880 wit
wit
Mat.-nr. 10543900
10543900 roestvrij
roestvrijstaal
staal

€ 79,00*
€ 79,00*
€ 79,00*
€ 79,00*

* Adviesprijs in euro incl. btw

FS_TRADS_NL.indd 29

29

2/08/2021 13:07:20

Vrijstaande vaatwassers
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Wereldprimeur AutoDos:
automatische dosering met geïntegreerde PowerDisk.
Wereldprimeur
AutoDos:
Superieur
reinigingssysteem,
unieke vrijheid!
automatische dosering met geïntegreerde PowerDisk
Superieur reinigingssysteem, unieke vrijheid!

Ervaar uitstekende reinigingsresultaten met onze innovatie: 's werelds
eerste automatische dosering met geïntegreerde PowerDisk heet AutoDos, ontwikkeld door Miele. We hebben onze vaatwassers en ons exclusieve poeder heel nauwkeurig op elkaar afgestemd. Het poeder wordt
op basis van het gekozen programma automatisch gedoseerd, in precies
de juiste hoeveelheid en op het optimale tijdstip. Zo kan er ook meerdere
keren tijdens een programma worden gedoseerd. Bij het programma
Automatic meet een sensor de vervuilingsgraad en wordt de dosering
daar automatisch op aangepast.

De nieuwe generatie vaatwassers bieden
maximale bedieningsvrijheid. U kunt de
automatische dosering AutoDos met geïntegreerde PowerDisk gebruiken, of op de
klassieke wijze tabs of poeder doseren via
het doseervak. U beslist altijd zelf welk
reinigingsmiddel u gebruikt.

U hoeft niet meer bij elke vaatwasbeurt,
maar pas na ongeveer een maand weer aan
spoelmiddel te denken, doordat de innovatieve doseertechniek via PowerDisk ruimte
biedt voor voldoende poeder voor gemiddeld 20 spoelbeurten1). Daarmee geniet u
van nieuwe vrijheid.

1)

En hetzelfde geldt voor AutoStart : één
keer programmeren is voldoende, daarna
wast 's werelds eerste autonome vaatwasser automatisch op het gewenste tijdstip op
de geselecteerde dag. Zo wordt uw leven
eenvoudiger en profiteert u van uniek
comfort.

bij het programma Eco 50 °C

33
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AutoDos
Superieur reinigingssysteem
Perfecte resultaten: AutoDos is wereldwijd
de eerste automatische dosering met
geïntegreerde PowerDisk. Vaatwasser en
poeder zijn daardoor een precies op elkaar
afgestemd systeem, er wordt afhankelijk
van het programma op het optimale tijdstip

gedoseerd. Geniet van de vrijheid: één
PowerDisk is voldoende voor gemiddeld
20 wasbeurten* zonder bijvullen. Eén
keer programmeren is voldoende, daarna
wast de eerste autonome vaatwasser
automatisch met AutoStart.

*Bij het programma Eco 50°C
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Welke comfortkenmerken wilt u?
De producthighlights* van de Miele-vaatwassers

3D MultiFlex-besteklade1)
Ontspannen inladen: door
geraffineerde instelmogelijkheden passen
ook kleine serviesstukken.

FlexiLine-rekuitvoering
Flexibiliteit schept comfort: eenvoudig
instellen, flexibel plaatsen en het beste
reinigingsresultaat behalen.

QuickPowerWash
Kort programma: het beste reinigingsresultaat voor normaal vervuilde vaat in 58
minuten.

EcoPower-technologie
Bespaar water en energie:
efficiënte bescherming van alle hulpmiddelen door slim gevormde watertoevoer.

Exclusief
bij Miele

AutoStart
Programmeer de vaatwasser zo dat hij op
vooraf ingestelde tijdstippen automatisch
start.

Exclusief
bij Miele

* Specificaties afhankelijk van het model
1)
Patent: DE 102008062761B3, EP 2433549B1
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Welke comfortkenmerken wilt u?
De producthighlights* van de Miele-vaatwassers

Verswaterspoeler vanaf
6 liter waterverbruik
Minimaal verbruik en het beste resultaat:
met het programma Automatic al vanaf 6
liter waterverbruik.

Gepatenteerde1)
AutoOpen-droging
Alles droog: na afloop van het
spoelprogramma wordt de deur van de
vaatwasser automatisch geopend.

Extra stil
Zo stil: het programma is met een
geluidsniveau van slechts 38 dB(A) zo stil
dat het nauwelijks hoorbaar is.

BrilliantLight2)
Vier leds verlichten de
complete binnenruimte met briljant licht bij
het openen van de deur.

Brilliant GlassCare3)
Behoedzaam en waardevol: met
Perfect GlassCare worden uw glazen
behoedzaam behandeld.

AutoClose
Een licht contact tussen de
deur en het toestel is voldoende: de
vaatwasser sluit vanzelf door middel van
AutoClose.

Exclusief
bij Miele

Exclusief
bij Miele

Exclusief
bij Miele

36
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ComfortClose
Handig: de deur gaat bijzonder makkelijk
open en dicht en blijft in de gewenste
stand staan.

Warmwateraansluiting
Stroombesparing 4) tot 50%: elke
vaatwasser van Miele beschikt over een
warmwateraansluiting tot 65°C.

* Specificaties afhankelijk van het model
1)
Patent: DE 102007008950B4, EP 2120671B1, US 8671587B2
2)
Patent: EP 2428153B1, US 9267319B2
3)
Patent: EP 2233061B1, US 8297768 B2
4)
Bij programma Speciaal
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Voorzien op elke situatie
De spoelprogramma's van Miele-vaatwassers*

Voorzien op elke situatie

De spoelprogramma’s* van de Miele-vaatwassers

Automatic
Automatic45-65°C
45-65 °C

Voor robuust servies: bijvoorbeeld voor
Voor robuust servies: bijvoorbeeld voor
gemengd servies met gebruikelijke
gemengd servies met gebruikelijke
etensresten.
etensresten.

ECO
ECO50°C
50 °C

Echt
besparend:
hethet
waterEcht
besparend:
water-enen energiebeenergiebesparend
programma
is geschikt
sparend programma is geschikt
voor
gemengd
servies.
voor gemengd servies.

QuickPowerWash
65°C
QuickPowerWash 65
°C

Reinigingsklasse
beste
reinigings-enen
Reinigingsklasse
A:A:
beste
reinigingsdroogresultaten
voor
normaal
droogresultaten
voor
normaalvervuild
vervuildservies
in 58
minuten.
servies
in 58 minuten.

Speciaal
Speciaal

Zacht
enen
behoedzaam:
het
Zacht
behoedzaam:
hetprogramma
programmavoor
temperatuurgevoelig,
licht
vervuild
servies.
voor temperatuurgevoelig, licht vervuild
servies.

Normaal
Normaal55°C
55 °C

Snel en efficiënt: het programma voor vele
Snel en effectief: het programma voor vele
gelegenheden reinigt normaal vervuild servies.
gelegenheden reinigt normaal vervuild
servies grondig.

Pasta
/ paella75
75°C
Pasta/paella
°C

Zetmeelhoudende
gerechten:
pasta-,pasta-,
rijstVoor zetmeelhoudende
gerechten:
en rijstaardappelresten
worden
dankzij
hogere
en aardappelresten worden dankzij
temperaturen verwijderd zonder sporen na te
hogere temperaturen verwijderd zonder
laten.
sporen na te laten.

Extra
Extrastilstil55°C
55 °C

Nauwelijks
hoorbaar:
voor
Nauwelijks
hoorbaar:
voorgemengd
gemengdservies
servies
metmet
licht
aangekoekte
etensresten.
licht
aangekoekte
etensresten.

Intensief
Intensief75°C
75 °C

Maximale reinigingen: potten, pannen enz.
Maximale reinigingen: potten, pannen enz.
worden smetteloos schoon.
worden smetteloos schoon.

SolarSpaar
SolarSpaar

Exclusief
bij Miele

Onklopbaar: minimaal stroomverbruik van
Onklopbaar: minimaal stroomverbruik van
0,06 kWh per spoelgang met zonnepanelen,
0,06 kWh per spoelgang met zonnepanewarmtepomp of gasolie-verwarming.
len, warmtepomp of gasolie verwarming.
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Hygiëne
Hygiëne 70°C
70 °C

Door gebruik van hogere temperaturen
Door gebruik van hogere temperaturen
worden bijvoorbeeld flesjes voor babyvoeding
worden bijv. flesjes voor babyvoeding hygiëhygiënisch gereinigd.
nisch gereinigd.

Zonder
65°C
Zonder bovenrek
bovenrek 65
°C

Voor
grote
Voorgrote
grotevoorwerpen:
voorwerpen: zo
zo kan
kan de
grote
afwas
afwas
probleemloos
in
het
onderrek
gereinigd
probleemloos in het onderrek gereinigd
worden.
worden.

Bierglazen
45°C
Bierglazen 45
°C

Glansrijke
verschijning: het programma
Glansrijke verschijning: het programma
reinigt bierglazen en garandeert de perfecte
reinigt bierglazen en garandeert de perfecte
schuimkraag.
schuimkraag.

Machine
Machine reinigen
reinigen

Onderhoudsprogramma:
Onderhoudsprogramma:voor
voor een
een effectieve
effecentieve
grondige
basisreiniging
van
vaatwasser
en grondige basisreinigingde
van
de
envaatwasser
om geurtjes
en te
tervoorkomen.
voorkoming van geurtjes.

De spoelopties van de Miele-vaatwasser

De spoelopties van de Miele-vaatwasser1)1)
AutoDos: het poeder wordt op basis van het gekozen programma
automatisch gedoseerd, in precies de juiste hoeveelheid en op het
optimale
AutoDos: tijdstip.
het poeder wordt op basis van het gekozen programma
automatisch gedoseerd, in precies de juiste hoeveelheid en op het

IntenseZone:
optimale tijdstip.kies deze optie voor versterkte reinigingskracht in het
onderrek.
IntenseZone: kies deze optie voor versterkte reinigingskracht in het
onderrek. met deze spoeloptie kunt u de looptijd tot 62% inkorten.
Express:
Express: met deze spoeloptie kunt u de looptijd tot 62% inkorten.

Extra schoon: kies deze optie voor versterkte reinigingskracht.
Extra schoon: kies deze optie voor versterkte reinigingskracht.

Extra droog: door een verlengde droogfase en de verhoging van
Extra
droog: door
eenhet
verlengde
droogfase en
de verhoging
van de
de
temperatuur
voor
glansspoelmiddel
wordt
alles perfect
temperatuur
voor
het
glansspoelmiddel
wordt
alles
perfect
gedroogd, zelfs glazen en onderdelen in kunststof.
gedroogd, zelfs glazen en kunststof onderdelen.

* Specificaties afhankelijk van het model
1) spoeloptie kan het stroom-/waterverbruik resp. de looptijd beïnvloeden, specificaties
* Specificaties afhankelijk van het model
1)
afhankelijk van het model
Spoeloptie kan het stroom-/waterverbruik resp. de looptijd
beïnvloeden.
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Hoogste Miele-kwaliteit voor een lange levensduur
De omvangrijke kwaliteitstesten van Miele-vaatwassers

Kwaliteit staat bij Miele bovenaan. Daarom
worden bijzondere eisen gesteld aan de
productie van gebruikte materialen.

Prestatietest
Tijdens de prestatietest worden, naast
de reinigings- en droogresultaten, de
akoestische waarden en de verbruikswaarden
van elk reinigingsprogramma vergeleken met
de hoge kwaliteitseisen van Miele.

De rektest
Om te zorgen voor realistische
testomstandigheden, worden de rekken
met een hoog gewicht beladen: 3 kg in de
besteklade, 10 kg op het bovenste rek, 20
kg op het onderste rek. De rekken worden
onder deze extreme belasting 100.000 keer
automatisch in- en uitgeschoven.

De deur-duurtest
Tijdens de lange levensduur van een toestel
wordt de deur van het toestel bijzonder vaak
gebruikt. Tijdens een duurtest wordt deze
belasting gesimuleerd: met een speciale
voorziening wordt de deur van de vaatwasser
100.000 keer automatisch geopend en
gesloten.

De botstest voor de bestekkorf
Met de botstest waarborgt Miele dat de korf
de dagelijkse belasting kan doorstaan: de
bestekkorf wordt beladen met testbestek (14
besteksets van 4 delen) en botst van 1 meter
hoogte tegen een vaste aanslag.

40
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Kostbare glazen worden
perfect gereinigd
Behoedzame behandeling van servies en
glaswerk door de Miele-vaatwassers
Riedel adviseert Miele-vaatwassers
Wilt u uw kwetsbare en kostbare wijnglazen gewoon in de
vaatwasser reinigen? Met Miele is dit geen probleem! Want met een
unieke combinatie van intelligente uitvoeringskenmerken* is Miele de
specialist voor het behoedzaam reinigen van glazen:

•

3D MultiFlex-besteklade:1)
veilige plaatsing van glazen met een hoge voet in
het bovenste rek

•

Miele-rekuitvoering:
veilige plaatsing van uw wijnglazen

•

Gepatenteerde AutoOpen-droging:2)
behoedzame, briljante droging zonder napoetsen

•

Programma Speciaal:
optimaal gestuurde reiniging van glas

•

Miele-reinigingsproducten:
perfect afgestemde reinigingsproducten met speciale
glasbeschermende formule

Het resultaat: glanzend schone glazen zonder napoetsen.
Geen sluiers, geen watervlekken, geen glasbreuk. Ook na vele
reinigingsbeurten in de vaatwasser zijn uw waardevolle glazen nog
net zo mooi als toen u ze kocht.

Zelfs kwetsbare, dunne glazen kunt u met een gerust hart in uw
Miele-vaatwasser reinigen. Dit wordt bevestigd door Riedelglas,
de fabrikant en grondlegger van wijnglazen. Voor de reiniging van
zijn glazen (mond- en machinegeblazen) beveelt Maximilian Riedel
uitdrukkelijk Miele-vaatwassers aan.

Dat Miele onze glazen perfect en
behoedzaam kan reinigen, weten wij
al lang. Met Miele-vaatwassers wordt
een perfecte behandeling van glazen
comfortabel.
Voor de behoedzame reiniging van
onze glazen adviseren wij uitdrukkelijk
Miele-vaatwassers. Ook met de hand
krijgt u geen betere resultaten.
Miele-reinigingsproducten

Maximilian Riedel
1)
2)

Patent: DE 102008062761B3, EP 2433549 B1
Patent: DE 102007008950B4, EP 2120671B1, US 8671587B2
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Vrĳstaande vaatwassers
60 cm breed

C
≥6ι

45 dB

Bestekkorf

≥6ι

QuickPower
Wash

45 dB

Besteklade

≥6ι

QuickPower
Wash

45 dB

3D MultiFlex

QuickPower
Wash

AutoOpen

Standaardtype (60 x 81 cm)

G 5000

G 5000 SC

G 5210 SC

Basiskenmerken
Energie-efficiëntieklasse / droogklasse

E/A

E/A

C/A

Waterverbruik in Automatic-programma vanaf (l)

6,0

6,0

6,0

Waterverbruik (l) van het ECO-programma per spoelgang

8,9

8,9

8,9

Stroomverbruik (kWh) van het ECO-programma per
100 Spoelgangen

93

95

74

Geluidsniveau (dB)

45

45

45

Korfuitrusting

Comfort

Comfort

Comfort

Bestekkorf / besteklade / 3D MultiFlex-besteklade

Bestekkorf

Besteklade

3D MultiFlex-besteklade

Aantal couverts

13

14

14

Miele-kenmerken
Automatische dosering met PowerDisk

–

–

–

AutoStart-functie / Knock2open / BrilliantLight

–/–/–

–/–/–

–/–/–

AutoOpen-droging / SensorDry

–/–

–/–

/

Brilliant GlassCare

–

–

–

Miele@home / MobileControl / ShopConn@ct

–/–/–

–/–/–

–/–/–

RemoteService / SuperVision-weergave

–/–

–/–

–/–

Deursluithulp

ComfortClose

ComfortClose

ComfortClose

Halve belading / warmwateraansluiting

–/

–/

/

Display
Display

7-segmentsdisplay, 3 cijfers

7-segmentsdisplay, 3 cijfers

7-segmentsdisplay, 3 cijfers

Resttijdweergave / voorprogrammering 24 uur

/

/

/

EcoFeedback / EcoPower-technologie

–/–

–/–

–/

ECO / Automatic / Intensief

//

//

//

QuickPowerWash / PowerWash 60°C / Speciaal 45°C

/–/

/–/

/–/

Programma's

Hygiëne / SolarSpaar / Machinereiniging

–/–/–

–/–/–

–/–/–

Extra stil / Speciale programma's (bv. pasta/paëlla)

–/–/–

–/–/–

–/–

Extra programma opties
Express / IntenseZone / AutoDos

–/–/–

–/–/–

–/–/–

Extra schoon / Extra droog / Kort

//

//

//

/–

/–

/–

Veiligheid
Waterproof-systeem / controlelampje zeef
Meegeleverde toebehoren
FlexCare-glazensteun / FlexCare-kopjesruimte

–/2

–/1

–/1

Lengte watertoevoer- / waterafvoerslang / aansluitkabel in m

1,50 / 1,50 / 1,70

1,50 / 1,50 / 1,70

1,50 / 1,50 / 1,70

2,0 / 230 / 10

2,0 / 230 / 10

2,0 / 230 / 10

Technische gegevens
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / vermogen in A
Indicatieve marktprijs
Roestvrij staal CleanSteel (CS)

€ 749

€ 799

€ 999

Briljantwit (BW)

€ 649

€ 699

€ 899

Excellence-model met geüpgraded korfdesign

ExtraComfort

ExtraComfort

ExtraComfort

Roestvrij staal CleanSteel (CS)

–

G 5023 SC: € 849

–

Briljantwit (BW)

–

G 5023 SC: € 749

G 5223 SC: € 949
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Vrĳstaande vaatwassers
60 cm breed

≥6ι

≥6ι

Standaardtype (60 x 81 cm)

43 dB

3D MultiFlex

AutoOpen

AutoDos

QuickPower
Wash

G 7110 SC

43 dB

3D MultiFlex

QuickPower
Wash

AutoOpen

G 7200 SC

Basiskenmerken
Energie-efficiëntieklasse / droogklasse

B/A

A/A

Waterverbruik in Automatic-programma vanaf (l)

6,0

6,0

Waterverbruik (l) van het ECO-programma per spoelgang

8,4

8,4

Stroomverbruik (kWh) van het ECO-programma per
100 Spoelgangen

64

54

Geluidsniveau (dB)

43

43

Korfuitrusting

ComfortPlus

ComfortPlus

Bestekkorf / besteklade / 3D MultiFlex-besteklade

3D MultiFlex-besteklade

3D MultiFlex-besteklade

Aantal couverts

14

14

Miele-kenmerken
Automatische dosering met PowerDisk



–

AutoStart-functie / Knock2open / BrilliantLight

–/–/–

–/–/–

AutoOpen-droging / SensorDry

/

/

Brilliant GlassCare





Miele@home / MobileControl / ShopConn@ct

//

–/–/–

SuperVision-weergave

–

–

Deursluithulp

ComfortClose

ComfortClose

Halve belading / warmwateraansluiting

/

/

Display
Display

Display met 1 regel tekst

Display met 1 regel tekst

Resttijdweergave / voorprogrammering 24 uur

/

/

EcoFeedback / EcoPower-technologie

/

/

Programma's
ECO / Automatic / Intensief

//

//

QuickPowerWash / PowerWash 60°C / Speciaal 45°C

//

//

Hygiëne / SolarSpaar / Machinereiniging

–/–/

–/–/

Extra stil / Speciale programma's (bv. pasta/paëlla)

/–

/–

Extra programma opties
Express / IntenseZone / AutoDos

/–/

//–

Extra schoon / Extra droog / Kort

//–

//–

/

/

Veiligheid
Waterproof-systeem / controlelampje zeef
Meegeleverde toebehoren
FlexCare-glazensteun / FlexCare-kopjesruimte

–/1

–/1

Lengte watertoevoer- / waterafvoerslang / aansluitkabel in m

1,50 / 1,50 / 1,70

1,50 / 1,50 / 1,70

2,0 / 230 / 10

2,0 / 230 / 10

Technische gegevens
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / vermogen in A
Indicatieve marktprijs
Roestvrij staal CleanSteel (CS)

–

–

Briljantwit (BW)

€ 1.099

€ 1.149

Onderbouw CleanSteel (G 7200 SCU)

–

€ 1.149

Excellence-model met geüpgraded korfdesign

MaxiComfort

MaxiComfort

Roestvrij staal CleanSteel (CS)

–

–

Briljantwit (BW)

–

–
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Vrĳstaande vaatwassers
45 cm breed

≥6ι

44 dB

3D MultiFlex

QuickPower
Wash

AutoOpen

Standaardtype (60/45 x 81 cm)

G 5640 SC

Basiskenmerken
Energie-efficiëntieklasse / droogklasse

D/A

Waterverbruik in Automatic-programma vanaf (l)

6,0

Waterverbruik (l) van het ECO-programma per spoelgang

7,7

Stroomverbruik (kWh) van het ECO-programma per
100 Spoelgangen

62

Geluidsniveau (dB)

44

Korfuitrusting

ExtraComfort 45 cm

Bestekkorf / besteklade / 3D MultiFlex-besteklade

3D MultiFlex-besteklade

Aantal couverts

9

Miele-kenmerken
Automatische dosering met PowerDisk

–

AutoStart-functie / Knock2open / BrilliantLight

–/–/–

AutoOpen-droging / SensorDry

/

Brilliant GlassCare



Miele@home / MobileControl / ShopConn@ct

–/–/–

RemoteService / SuperVision-weergave

–/–

Deursluithulp

ComfortClose

Halve belading / warmwateraansluiting

/

Display
Display

Display met 1 regel tekst

Resttijdweergave / voorprogrammering 24 uur

/

EcoFeedback / EcoPower-technologie

/–

Programma's
ECO / Automatic / Intensief

//

QuickPowerWash / PowerWash 60°C / Speciaal 45°C

//

Hygiëne / SolarSpaar / Machinereiniging

–/–/

Extra stil / Speciale programma's (bv. pasta/paëlla)

/–

Extra programma opties
Express / IntenseZone / AutoDos

//–

Extra schoon / Extra droog / Kort

//

Veiligheid
Waterproof-systeem / controlelampje zeef

/–

Meegeleverde toebehoren
FlexCare-glazensteun / FlexCare-kopjesruimte

–/–

Lengte watertoevoer- / waterafvoerslang / aansluitkabel in m

1,50 / 1,50 / 1,70

Technische gegevens
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / vermogen in A

2,0 / 230 / 10

Indicatieve marktprijs
Roestvrij staal CleanSteel (CS)

–

Briljantwit (BW)

€ 1.019
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ComfortPlus

KORFDESIGN
Dankzij het ComfortPlus-korfdesign kunt u allerlei servies- en
bestekonderdelen altijd goed kwijt. Het bovenrek kan eenvoudig
en variabel in hoogte worden versteld. Ook in schuin geplaatste
positie. De 9 mogelijke standen zorgen ervoor dat u de ruimte in de
vaatwasser steeds optimaal benut.

LINKER DEEL 3D MULTIFLEX-LADE*
Het linker gedeelte kan naar rechts geschoven
worden om hoge wijnglazen in het bovenste rek
te kunnnen plaatsen.

1

RECHTER DEEL 3D MULTIFLEX-LADE*
Het rechter gedeelte van de 3D MultiFlex-lade
is in hoogte verstelbaar waardoor u er
gemakkelijk grote bestekonderdelen en
kleine serviesonderdelen in kwijt kan.

2

VERSTELBARE SPIKES

3

Ideaal voor kleine
serviesonderdelen
zoals koffiebordjes.

4

FLEXCARE CUP RACK
De Flexcare cup racks zorgen
voor efficiënter gebruik van de
beschikbare ruimte.

VERNIEUWDE GREEP

5

Dankzij de opvallende
greep kunt u de korf
er vanuit elke positie
eenvoudig en veilig
uittrekken.

6

MULTICOMFORT ZONE
Hier kunnen zowel wijnglazen
als grote borden worden
geplaatst.

VERSTELBARE SPIKES

7

Dankzij de de neerklapbare
spikes kan het onderrek flexibel
worden gebruikt.

Voordelen die van toepassing zijn op de
ComfortPlus vaatwaskorven.
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* De
Dit geldt
besteklade
niet voor
is type-afhankelijk
de G50xx-modellen.
en maakt
geen
Deze deel
hebben
uit van
eenhet
vaste
korfdesign.
besteklade.
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Une
performance
de lavage parfaite
Perfecte
wasresultaten
Une
combinaison
idéale
: le nieuwe
nouveau
Een ideale
combinatie
: het
QuickPerfecte afwasresultaten
programme
lavage QuickPowerWash
et
PowerWash de
wasprogramma
en de
Een ideale combinatie: het nieuwe Quickles
tablettes
UltraTabs
Power,
particuUltraTabs
Power
tabletten,
dietout
bijzonder
PowerWash-programma en de UltraTabs
lièrement
adaptées
ce programme,
geschikt zijn
voor dità programma,
zorgen
Power-tabletten, die bijzonder geschikt
permettent
enwas58 minutes
les
voor de bestd’obtenir
mogelijke
en droogresulzijn
voor
dit
programma,
zorgen
de
meilleurs
résultats
de
lavage
etmet
devoor
séchage
taten
in 58
minuten
voor
vaat
een
best
mogelijke
wasen
droogresultaten
possibles
pour de la vaisselle
normalement
normale vuiltegraad.
Deze speciaal
ontwikin
58 Ces
minuten
vaat
metmises
een
sale.
tabs voor
spécialement
au point2
kelde
tabletten
lossen
sneller
op innormale
slechts
vuiltegraad.
Deze
speciaal
ontwikkelde
se
plus
rapidement
en
tot dissolvent
3 minuten.
Dit zorgt
ervoor
dat de
tabletten
lossen
sneller
op
in slechts
2
à 3 minutes
àvanaf
peine.
performances
wasprestaties
hetLes
begin
van het 2 de
tot
3 minuten.
Dit
zorgt ervoor
dat
de du
lavage
sont ainsi
assurées
dès le
début
wasprogramma
gegarandeerd
zijn.
wasprestaties
het begin van het
programme devanaf
lavage.

afwasprogramma gegarandeerd zijn.
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Afwasmiddel voor Miele-vaatwassers
Produits
de lavage
Miele pour lave-vaisselle Miele
Afwasmiddel
voor Miele-vaatwassers

UltraTabs Power
3 x 20 pièces
stuks

Détergent
en poudre
Reinigingspoeder
1,4 kg

Naspoelmiddel
Produit de rinçage
500 ml

Voor d’excellents
uitstekende
Pour
résultats de lavagemet
avec
uitstekende reinigingsresultaten
reinigingsresultaten
met les
Miele-vaatwassers.
lave-vaisselle
Miele-vaatwassers.
•
Zeer
effectief
door
enzymen
die
speciaal
Miele.
Zeer effectief door enzymen
speciaal voor
voor
reinigingininde
devaatwasser
vaatwasser
ontwikkeld
• reiniging
Ultra-performance
grâce aux
enzymeszijn
spécialeontwikkeld
Schitterend
schoon,
zelfs
bij hardnekkige
hardnekkige vlekken
conçues
pour lazelfs
vaisselle
•• ment
Schitterend
schoon,
bij
vlekken
Hoeven
niettete
wordenuitgepakt
uitgepakt
dankzij
inwater
water
•• Des
résultats
étincelants
même avec
lesinsalissures
Hoeven
niet
worden
dankzij
oplosbaarfolie
folie
tenaces
oplosbaar
Kunnen
verschillende
componenten
•• Pas
besoin
de déballercomponenten
la pastille, filmbevatten,
soluble
Kunnen
verschillende
bevatten,
zoalsplusieurs
naspoelmiddel,
zout,
glasbeschermer
en
• zoals
Avec
fonctions
telles
que produit deen
naspoelmiddel,
zout,
glasbeschermer
QuickPowerWash
rinçage,
QuickPowerWash
Eenvoudig
perfect
afwassen.
Met Miele.
Miele.
protection
des verres
et QuickPowerWash
•• sel,
Eenvoudig
perfect
afwassen.
Met
• Un lavage parfait, tout simplement. Avec Miele.
Mat.-nr. 10748080
11259430		
€ €21,99*
Mat.-nr.
19,99*
			
Réf.
10748080
(1 tab€=19,99*
€ 0,33)

Voor uitstekende
Pour
les
meilleursreinigingsresultaten.
résultats de lavage.Met
Avec
aide au
uitstekende
reinigingsresultaten.
Metgeïntegeïntegreerde
doseerhulp.
dosage
greerde intégrée.
doseerhulp.
Metactieve
actieve
zuurstof
voorune
grondige
reiniging
• Avec
oxygène
actif pour
propreté
impeccable
Met
zuurstof
voor
grondige
reiniging
Metsuperenzymen
superenzymen
ook
bij
op
• Contient
des enzymes
spéciales
– efficaces
même
Met
–– ook
effectief
bij wassen
wassen
op à
lagetemperaturen
temperaturen
basse
température
lage
Glasbeschermer
tegen corrosie
• Formule
spéciale anticorrosion
pour la protection du
Glasbeschermer
tegen
•• verre
Zeerzuinig
zuinig inin gebruik
gebruik –– voor
voor ong.
ong. 100
100 spoelbeurten
Zeer
spoelbeurten
• Rendement
élevé –afwassen.
pour env. 100
Eenvoudig
perfect
Met cycles
Miele. de lavage
• Un lavage parfait, tout simplement. Avec Miele.
Mat.-nr. 10528360
€ 15,99*
Réf. 10528360
(1 kg =€ €15,99*
11,42)

Voor uitstekende
uitstekende
met
Voor
reinigingsresultaten
met
Pour
d’excellentsreinigingsresultaten
résultats de séchage
en douceur
Miele-vaatwassers.
Miele-vaatwassers.
avec
les lave-vaisselle
• Laat
Laatuw
uwglazen
glazenstralen
stralen
•Miele
Draagt
aanhet
hetdroogproces
droogproces
•• Draagt
aan
Un
éclatbijbij
sans
pareil
pour vos verres
Metglasbeschermer
glasbeschermer
tegenvaisselle
corrosie
•• Met
corrosie
Facilite
le séchage de tegen
votre
Eenvoudig
perfect
afwassen.
Met
Miele.
•• Eenvoudig
perfect
afwassen.
Met
Miele.
Avec
formule
anticorrosion
pour
la protection
du

Mat.-nr. 10528360		
			

(1 kg = € 11,42)

€ 17,49*
(1 kg = € 11,42)

verre
Mat.-nr.
10198810
€ 6,99*
• Un lavage
parfait, tout simplement. Avec Miele.
(100 ml = € 1,39)

Réf. 10198810

€ 6,99*
(100 ml = € 1,39)

Mat.-nr. 11459380		

€ 7,49*

(1 Tab = € 0,33)

Sel
régénérant
Regenereerzout
1,5 kg

PowerDisk All in 1
1,
400 g

PowerDisk All in 1
voorraadset
6 stuks
Pack
de 6 pièces

Pour
et en
des
performances
Voor un
optimale werking
werking
enprestatie
prestatie
vande
de
eenfonctionnement
optimale
van
optimales
de
Miele-vaatwasser
Miele-vaatwasser.
votre
lave-vaisselle
• Extra
grote
–– perfect
geschiktvoor
voor de
Extra
grotekorrel
korrelMiele
perfect geschikt
de Miele-vaatwasser
• Miele-vaatwasser
Gros
grains – parfaitement adaptés aux lave-vaisBeschermtmachine
machine en
en vaat
vaat tegen
tegen gevaarlijke
gevaarlijke
• selle
Beschermt
kalkafzettingen
Miele
kalkafzettingen
Eenvoudig
perfect afwassen.
afwassen.
• Protège
le lave-vaisselle
et la vaisselle
du calcaire
Eenvoudig
perfect
Met Miele.
dangereux
•Mat.-nr.
Un lavage
parfait, tout simplement. Avec Miele.
10248530
€ 2,99*

Afwasmiddel
voor
perfecte
ininlave-vaisselle
vaatwassers
Afwasmiddel
voor de
perfecte
reiniging
vaatwassers
Produit
de lavage
qualitéreiniging
dans les
AutoDos.
met
avecAutoDos
la fonction AutoDos
Exclusief
poedergranulaat
• Exclusief
poedergranulaat
van Miele
Poudre
granulée
Miele exclusive
O.a.met
metnaspoelmiddelnaspoelmiddelen zoutfunctie
zoutfunctie
• O.a.
en
Avec
fonction
produit de rinçage
et sel
Actievezuurstof
zuurstof
vooreen
een
grondige
reiniging
voor
grondige
•• Actieve
Propreté
irréprochable
grâce
à l’oxygène
actif
•
Automatische
dosering
voor
ong.
maand
dosering
voor
ong. 1
• Automatische
Dosage automatique
pour
1 mois
environ
1
1
)
(20
spoelbeurten
(20 spoelbeurten
) 1)
cycles de lavage
• Eenvoudig
perfect
afwassen.
Met Miele.
Un
lavage parfait,
simplement.
Avec Miele.
Eenvoudig
perfecttout
afwassen.

Afwasmiddel
voor
met
Afwasmiddel
voorvaatwassers
vaatwassers
metAutoDos.
AutoDos.
Produit
de lavage
pour
les lave-vaisselle
avecVoorla
raadset
tegen
voordeelprijs.
Voorraadset
tegen
voordeelprijs.
fonction
AutoDos.
Kit
de réserve pour un prix
avantageux.
Mat.-nr. 11093060
€ 54,99*
(100 g =€€54,99*
2,29*)
Réf. 11093060
(100 g = € 2,29*)

Mat.-nr.
10248530		
Réf.
10248530
			

(1 kg = € 1,99)

€ €2,99*
2,99*

€ 1,99)
(1 kg(1 =kg€=1,99)

Mat.-nr.
11093050
Réf. 11093050
Mat.-nr. 11093050		
		

€ 9,99*
(100 g =€€9,99*
2,49*)
(100 g = € 2,49)

Mat.-nr. 11093060		
		

* Adviesprijs in euro incl. btw
1)
bij het programma Eco 50°C
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€ 54,99*
(100 g = € 2,29)
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N.V. Miele België
Z.5 Mollem 480
BE - 1730 Mollem
Tel. +32 (02) 451 16 16
Fax. +32 (02) 451 14 14
E-mail: info@miele.be
www.miele.be
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