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SHOWROOM

Miele Experience Center er ikke blot en udstilling af produkter. Det er en verden af sanselighed, hvor kvalitet, design og
moderne teknologi skaber inspiration og ideer, når du skal indrette dit hjem. Her kan du ikke alene se et bredt udvalg af
Mieles produkter – både til privat og professional brug – her ånder også et ”hverdagens kulturcenter”, hvor vi sætter fokus
på emner, som er tidstypiske og har bred interesse.

Miele Experience Center er derfor andet end produkter! Det er også her vores mange forbrugerevents kan opleves. 
Vi byder på alt fra spændende bageevents, konditorkunst, kendte kokke samt humanitære og kulturelle arrangementer 
og ikke at forglemme muligheden for at gennemføre et hvilket som helst virksomhedsarrangement, som f.eks bagedyst 
for virksomhedernes personale eller salgsmøde/teambuilding for sælgerstaben.

Læs mere på www.miele.dk eller tilmeld dig Mieles Nyhedsbrev, og hold dig orienteret.

Du kan også vælge at bestille tid til en personlig produktgennemgang på info@miele.dk. Send os dit ønske, og vi vil efter- 
følgende kontakte dig. Du kan også bestille tid på telefon 4327 1310.

Glostrup
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup

Åbningstider:
Mandag-onsdag 08.00-16.00
Torsdag-fredag 08.00-18.00
Lørdag 09.30-14.00

Vejle
Logistikvej 3
7100 Vejle (motorvej E45, afkørsel 59)

Åbningstider:
Mandag-fredag 08.00-16.00
1. lørdag i måneden 10.00-15.00

FIND MIELE EXPERIENCE CENTER
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FIND INDBYGNINGSSKITSER PÅ MIELE.DK 
ELLER RING TIL VORES KUNDECENTER 

PÅ TELEFON 4327 1310

MIELE. 
IMMER BESSER.
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 fryseskabe og køle-/fryseskabe  68

 Fritstående køleskabe og fryseskabe  72 
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 Tilbehør, produktpleje 
 og vaskemidler  82



LANG HOLDBARHED 
I mere end 120 år har vi lovet, at du kan stole på Miele. 

Som den eneste producent i branchen tester vi vores produkter til en levetid  
på op til 20 år. Vi kan derfor tilbyde dig enestående pålidelighed og tryghed  
– og et valg, der er godt for miljøet.

Alle produkter er robust konstrueret og består udelukkende af førsteklasses  
råmaterialer – uden forurenende stoffer. Allerede når produktet udvikles, tænkes 
produkternes genanvendelighed ind. Der bruges kun materialer, som kan gen- 
bruges, og produkterne er bygget, så de nemt kan skilles ad, og de enkelte  
dele kan genanvendes. Det er effektivt og bæredygtigt. 

Desuden sørger Mieles serviceteknikere for, at du altid kan forlænge produktets 
holdbarhed ved reparation. Faktisk leverer Miele reservedele til produkter, der  
udgik af produktion for helt op til 15 år siden. Også de nye teknologiske mulig- 
heder gør, at vi via softwareopdateringer hele tiden kan holde dit produkt  
opdateret og dermed forlænge levetiden. 

LAVE FORBRUGSVÆRDIER
Miele står for innovativ teknologi og enestående resultater med et minimalt  
energiforbrug. Fra år 2000 til år 2018 har Miele reduceret produkternes energi- 
forbrug drastisk. Eksempelvis er tørretumblernes energiforbrug formindsket  
med 71%, og vaskemaskinernes energiforbrug med 63%. Samtidig sikrer  
innovationer som TwinDos (automatisk dosering på vaskemaskiner) og  
AutoDos (automatisk dosering på opvaskemaskiner), at vi kun forbruger  
den mængde vaske-/opvaskemiddel, der er nødvendig for at opnå perfekte  
resultater. Dermed undgås overforbrug af rengøringsmidler. 

Det er effektivt og bæredygtigt.

BÆREDYGTIGHED – EN 
INTEGRERET DEL AF MIELES DNA
Omtanke for miljøet og samfundet har i mange årtier været en fundamental  
del af Mieles identitet. Allerede i 1970 begyndte Miele at registrere miljødata,  
og i 1990 blev Miele Environmental Office grundlagt. Mieles mission er at være  
den mest bæredygtige leverandør i industrien med omtanke for alle. 





 

SKÅNSOM TØJBEHANDLING

STEAMCARE – REDUCERER 
STRYGNING MED OP T IL 50 %

* EMALJERET FRONT

miele.dk Læs meget mere om Miele-vaskemaskiner - test dine behov, og sammenlign produkter

MIELE-VASKEMASKINER

REVOLUTIONERENDE
ØKONOMISK

* POWERWASH –  
ØKONOMISK UANSET TØJMÆNGDEN

Produkterne fra Miele med *PowerWash vasker op til 40 % mere økonomisk end  
energieffektivitetsklasse A+++  og vasker selv små tøjmængder meget energieffektivt.

Hemmeligheden: Den innovative vasketeknologi Spin&Spray giver mulighed for en  
meget lav vandstand og sparer på den måde energi til opvarmning. Og det med særlig  
god vaskeevne, enestående vaskeresultater og moderate programtider, selv i programmet 
Bomuld Eco.

Optimalt for dig, der er træt af at stryge skjorter og andet tøj,  
der hurtigt bliver krøllet. SteamCare løsner tøjets fibre op ved  
hjælp af varierende dampmængder, hvorved der opnås  
reduceret krøldannelse.

Den emaljerede front findes kun hos Miele. Emaljen er slag-  
og ridsefast og bevarer sin hvide farve mange år frem i tiden.

*SoftCare-tromlens enestående overfladestruktur gør, 
at der mellem tøjet og tromlevæggen opstår en vandfilm, 
som tøjet glider let henover. Resultatet er optimal skånsom 
vask og mindre slitage. Tøjafviseren forhindrer, at tøjet sæt-
ter sig fast i lugebælgen.



SINGLEWASH

LEJEKRYDS  
OG KONTRAVÆGTE  
AF STØBEJERN

AUTOCLEAN AF SÆBESKUFFEN

*CAPDOSING

* FINDES KUN HOS MIELE
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Perfekt vaskeprogram til dig på farten. Vask op til 1 kg tøj (fx 4 poloshirts) på kun 47 min., og spar 
samtidig op til 75 % af dit energiforbrug og op til 80 % af dit vandforbrug – lynhurtigt og uden at  
gå på kompromis med vaskekvaliteten. Vælg mellem 7 forskellige SingleWash-programmer.

Førsteklasses materiale og forarbejdning  
sørger for mindre slid og excellent stabilitet  
i alle Miele-vaskemaskiner og vaske- tørremaskiner*.

Kræver dit tøj specialbehandling, er de nye *Miele-Caps en meget nem løsning. Du lægger dem 
ganske enkelt i skuffen til skyllemiddel. Herefter tilsætter maskinen automatisk vaskemidlet på det 
helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Du kan vælge mellem 6 specialvaskemidler og  
2 plejemidler.

AutoClean-funktionen bliver aktiveret ved hver vask:  Impuls-afskylning af begge kamre  
under tryk. Altid en ren sæbeskuffe uden merforbrug af vand.

*Gælder for alle maskiner over 8 kg.



MIELE-VASKEMASKINER

BEGRÆNSNINGER? 
GLEM DET!
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ULTRAPHASE SENSIT IVE 

– Få et halvt års forbrug af Mieles UltraPhase 1 & 2 med i købet.  
Vælg mellem Classic og den svanemærkede variant: Sensitive.

Køb en W1-vaskemaskine fra Miele med TwinDos, og få et halvt års  
forbrug af Mieles flydende vaskemiddel UltraPhase 1 & 2 med i købet  
ved rettidig indløsning af det gavebevis, der ligger i maskinen.

Du får 4 x UltraPhase 1 og 3 x UltraPhase 2 til en værdi af kr. 770,- 
Det første sæt ligger allerede i maskinen, når du køber vaskemaskinen.

*INNOVATIONEN TWINDOS®  
– DOSERER AUTOMATISK  
VASKEMIDDEL PÅ EN HELT UNIK MÅDE

Fuldautomatisk dosering af flydende vaskemiddel med to muligheder: 

Du kan enten vælge at benytte Mieles 2-fasesystem *TwinDos. TwinDos  
sørger for at tilsætte *UltraPhase 1 og 2 på det helt rigtige tidspunkt i  
vaskeprocessen. Alternativt kan du vælge at påfylde dit eget flydende  
vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere.  
Beholderne kan købes i Mieles webshop.

Opnå altid perfekte resultater. Takket være det innovative system TwinDos®  
doseres vaskemidlet UltraPhase 1 og 2 helt automatisk, og du sparer op til  
30 % vaskemiddel*.

Mieles vaskemaskiner er testet til 10.000 driftstimer,  
hvilket svarer til 4-6 vaske om ugen (= 20 år)

* FINDES KUN HOS MIELE
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ALLE  
VASKEMASKINER ER A+++

77 % af forbrugerne vægter energiforbruget højest 
som det vigtigste punkt ifht. valg af ny vaskemaskine.

Kilde IUM, 994 adspurgte forbrugere.



miele.dk Læs meget mere om Mieles vaske-tørremaskiner - test dine behov, og sammenlign produkter

MIELES VASKE-TØRREMASKINER

NÆNSOM
TØJBEHANDLING  

 

SKÅNSOM TØJBEHANDLING

* EMALJERET FRONT

* POWERWASH –  
ØKONOMISK UANSET TØJMÆNGDEN

Produkterne fra Miele med *PowerWash vasker op til 40 % mere økonomisk end  
energieffektivitetsklasse A+++  og vasker selv små tøjmængder meget energieffektivt.

Hemmeligheden: Den innovative vasketeknologi Spin&Spray giver mulighed for en  
meget lav vandstand og sparer på den måde energi til opvarmning. Og det med særlig  
god vaskeevne, enestående vaskeresultater og moderate programtider, selv i programmet 
Bomuld Eco.

Den emaljerede front findes kun hos Miele. Emaljen er  
slag- og ridsefast og bevarer sin hvide farve i hele levetiden.

*SoftCare-tromlens enestående overfladestruktur gør, 
at der mellem tøjet og tromlevæggen opstår en vandfilm, 
som tøjet glider let henover. 

Resultatet er optimal skånsom vask og mindre slitage. 
Tøjafviseren forhindrer, at tøjet sætter sig fast i lugebælgen.



* FINDES KUN HOS MIELE
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*TWINDOS

Fuldautomatisk dosering af flydende vaskemiddel med tomuligheder: 

Du kan enten vælge at benytte Mieles 2-fasesystem *TwinDos. TwinDos  
sørger for at tilsætte *UltraPhase 1 og 2 på det helt rigtige tidspunkt i  
vaskeprocessen. Alternativt kan du vælge at påfylde dit eget flydende  
vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere. 

Beholderne kan købes i Mieles webshop. 

LEJEKRYDS  
OG KONTRAVÆGTE  
AF STØBEJERN

Førsteklasses materiale og  
forarbejdning sørger for mindre  
slid og excellent stabilitet  
i alle Miele-vaskemaskiner  
og vaske- tørremaskiner*.

*Gælder for alle maskiner over 8 kg.



MIELES VASKE-TØRREMASKINER

VASK OG TØRRING

STEAMCARE – REDUCERER    
STRYGNING MED OP T IL 50 %

QUICKPOWERWASH & DRY

* CAPDOSING

Optimalt for dig, der er træt af at stryge skjorter og andet tøj, der hurtigt 
bliver krøllet. SteamCare løsner tøjets fibre op ved hjælp af varierende 
dampmængder, hvorved der opnås reduceret krøldannelse. 

Tid er for mange en vigtig faktor. Med Mieles QuickPower Wash & Dry  
kan der virkeligt spares tid på vask og tørring. Afhængig af model kan 4 kg 
tøj vaskes og tørres på 2:45 timer og 5 kg på 3:15 timer.

Kræver dit tøj specialbehandling, er de nye *Miele-Caps en meget  
nem løsning. Du lægger dem ganske enkelt i skuffen til skyllemiddel. 

Herefter tilsætter maskinen automatisk vaskemidlet på det helt rigtige  
tidspunkt i vaskeprocessen. Du kan vælge mellem 5 specialvaskemidler  
og 2 plejemidler.
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PerfectCare-teknologien 
sikrer skånsom og effektiv 

vaske-performance. 



 

 

 

 
*EMALJERET FRONT

ECOFEEDBACK

miele.dk Læs meget mere om Miele-tørretumblere - test dine behov, og sammenlign produkter

MIELE-TØRRETUMBLERE

RENT OG TØRT

Før programstart kan du aflæse det forventede  
energiforbrug, og efter programslut vises det  
præcise forbrug, som vil afhænge af vasketøjets  
sammensætning og tørhedsgrad. Desuden får  
du besked om tilsmudsningsgraden af fnugfiltret,  
som bør holdes rent.

Den emaljerede front findes kun hos 
Miele. Emaljen er slag- og ridsefast og 
bevarer sin hvide farve mange år frem i 
tiden.

Det patenterede *PerfectDry-system måler konstant restfugtigheden i vasketøjet  
og sørger således for en præcis tørring – også ved forskellige vandkvaliteter. 

PerfectDry-systemet registrerer vandets ledningsevne og afstemmer det med  
tørreprocessen. Giver op til 12 % tidsbesparelse og op til 12 % strømbesparelse.

*PERFECTDRY-FUNKTION

KONDENSERINGSEFFEKTIV ITET

Med en Miele-varmepumpetumbler opnår du en kondense- 
ringseffektivitet, der er 50 % bedre end den bedste rating A. 
Dette betyder, at en Miele-varmepumpetumbler praktisk talt 
ikke afgiver fugt til indeklimaet og derved kan opstilles på  
helt ned til 2 m2.



 

 

 

 

*NY SOFTCARE-TROMLE

INTEGRERET BORTLEDNING  
AF KONDENSVAND

VEDLIGEHOLDELSESFRI  
VARMEVEKSLER

* FINDES KUN HOS MIELE

VARMEPUMPETUMBLERE

Varmepumpeteknologien genbruger den en gang opnåede varme igen og igen. 
Det gør Mieles varmepumpetumblere særdeles billige i anvendelse – op til  
60 % mere energibesparende end almindelige kondenstørretumblere. 

Mieles varmepumpetumblere afgiver en minimal mængde kondens til omgivelserne.  
Det resulterer i et bedre indeklima.

Miele-tørretumblere med en kapacitet på helt  
op til 9 kg kan opfylde enhver husholdnings- 
behov, og selv store stykker vasketøj som fx  
en hovedpude eller et sengetæppe kan uden 
problemer tørres i din Miele-tørretumbler.

Tømning af kondensvandsbeholderen er ikke  
nødvendig.

Alle kondenstørretumblere fra Miele – herunder  
varmepumpetørretumblerne – er udstyret med 
en integreret bortledning af kondensvand med 
slange-opvikling. Dermed kan kondensvandet 
pumpes direkte ned i håndvasken eller vand- 
låsen, hvorved tømning af kondensvandsbe- 
holderen ikke længere er nødvendig

Varmeveksleren i Mieles varmepumpetørre- 
tumblere beskyttes af et effektivt filtersystem  
og skal ikke rengøres. Det sikrer et konstant  
lavt energiforbrug – i hele maskinens levetid.

15
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*FRAGRANCEDOS

MIELE-TØRRETUMBLERE

DUFTENDE 
OG TØRT

Mieles duftflakoner tilfører din personlige favoritduft, mens vasketøjet  
tørres. Vælg mellem 7 forskellige duftvarianter. Resultatet bliver behageligt  
friskt og naturligt duftende vasketøj i op til 4 uger. Læs mere om Mieles  
duftflakoner på side 112.

STEAMFINISH

Ved tørreprocessens start bliver vand sprayet ind i tromlen,  
og det danner en fin sky af vanddråber, som opvarmes af tørreluften. 

Den damp, der udvikles, gennemtrænger tekstilerne og gør dem synligt 
glattere. Dette sikrer, at strygningen bliver lettere og hurtigere – eller helt 
overflødig.

SPECIALPROGRAMMER

Miele-tørretumblere har programmer til alt dit yndlingstøj  
– uanset materiale. Du finder en lang række specialprogrammer,  
der sikrer den helt korrekte behandling af dit dyrebare tøj. 

Tør Kashmir-uld, silke, undergardiner, Gore-Tex®, sportstøj  
og meget mere, og opnå et perfekt resultat ved den  
mest nænsomme behandling.



MIELE

PROFESSIONELLE 
VASKEMASKINER

Du skal vælge en professionel 
vaskemaskine, hvis du har:

• Flere brugere
• Intensiv brug henover dagen - og året
• Behov for håndtering af særlige opgaver.
Det stiller særlige krav til maskinernes kvalitet  
og robusthed, og de krav får du opfyldt med en  
professionel vaskemaskine fra Miele-Professional.

Ring 4327 1510 for t i lbud på en professionel maskine.

KORTE PROGRAMMER  
– STØRRE KAPACITET

24-MÅNEDERS GARANTI

ROBUSTE MASKINER

FOKUS PÅ  
BÆREDYGTIGHED

En professionel maskine afvikler program- 
merne markant hurtigere – det giver en  
langt større kapacitet. Det tager fx under  
1 time for en professionel vaskemaskine  
at afvikle en 60 °C vask. Du kan få for- 
skellige tromlestørrelser, så kapaciteten  
bliver tilpasset dit behov.

Du får 24-måneders garanti ved køb af professionelle  
produkter fra Miele. Garantien gælder eventuelle  
materiale- eller fabrikationsfejl.

De professionelle vaskemaskiner er frem- 
stillet af de bedste materialer. De har fx flange  
i rustfrit stål, professionelle støddæmpere og  
lejekryds i støbejern. Alle dele i maskinen er  
udviklet til at kunne håndtere mange vaske  
og mange brugere hver dag – året rundt.

De professionelle vaskemaskiner  
er billige i drift. Forbruget af strøm  
og vand bliver hele tiden reduceret,  
og 95 % af maskinens dele kan  
genanvendes efter endt brug.

Maskinerne har  
flere programmer  
med desinfektion,  

som efterlever  
myndighedernes  

hygiejnekrav.
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MULIGHED FOR  
BETALINGSLØSNINGER

6 GANGE  
LÆNGERE LEVETID

SPECIELLE PROGRAMMER 
TIL SÆRLIGE BEHOV

SPECIELT T ILPASSET  
KEMI AFHÆNGIG AF  
VASKEOPGAVEN

MARKANT MINDRE NEDETID  
– MED AFLØBSPUMPE

De professionelle maskiner kan tilsluttes en  
stribe elektroniske betalingsløsninger.

De professionelle vaskemaskiner fra Miele  
har en levetid, som er 6 gange længere end  
en gængs husholdningsmaskine. Det gør  
dem billigst på den lange bane.

De professionelle maskiner har specielt udviklede  
programmer, som overholder kravene fra myndig- 
hederne. De specielt udviklede programmer kan  
håndtere svære pletter så som animalske fedtstoffer,  
barbecue, blod, stegefedt, friture m.v. Programmerne  
er også sammensat, så tekstilerne undgår efter- 
behandling, men er klar til brug efter vaskeprocessen. 

På en professionel maskine er der mulighed  
for tilslutning af automatisk dosering af special- 
kemi. Det gør det nemt at håndtere i dagligdagen.  
Derudover er der et stort udvalg af specielt tilpasset  
kemi afhængig af vaskeopgaven (Horesta /automobil /  
levnedsmiddel / brandstationer / rideskoler / ren- 
gøringsbranchen / ren-rum / institutioner m.v.).

Det er kemiprodukter, som er specielt udviklet  
til at kunne fjerne svære pletter.

De professionelle produkter kan leveres med  
en afløbsventil. Det reducerer nedetid markant. 

På maskiner med afløbspumpe er afløbspumpen  
den største årsag til nedbrud, da den er sårbar  
over for fremmedlegemer og derfor hurtigt bliver  
tilstoppet.



MIELE

PROFESSIONELLE  
TØRRETUMBLERE

Du skal vælge en professionel 
tørretumbler, hvis du har:

• Behov for hurtig tørring af diverse tekstiler
• Store mængder af tekstiler, som skal tørres
Mange tørringer pr. dag og måske også flere  
brugere stiller særlige krav til maskinens kvalitet  
og robusthed. De krav får du opfyldt med en  
professionel tørretumbler fra Miele-Professional.  
Vi tilbyder tørretumblere med aftræk og varme- 
pumpeteknologi.

Ring 4327 1510 for t i lbud på en professionel maskine.

KORTE PROGRAMMER  
– STØRRE KAPACITET

24-MÅNEDERS GARANTI

ROBUSTE MASKINER

MULIGHED FOR  
BETALINGSLØSNINGER

PAS PÅ MILJØET  
OG ØKONOMIEN

INTELLIGENT TØRRING  
– ENSARTET TØRRERESULTAT

6 GANGE  
LÆNGERE  
LEVETID

En professionel tørretumbler tørrer tekstiler 
markant hurtigere – det giver en langt større  
kapacitet. Du kan få forskellige tromlestørrelser, 
så kapaciteten bliver tilpasset dit behov

Ved køb af professionelle produkter fra Miele  
får du 24-måneders garanti. Garantien gælder  
eventuelle materiale- eller fabrikationsfejl. 

De professionelle maskiner er fremstillet  
af de bedste materialer. Alle maskinens  
dele er udviklet til at kunne håndtere  
mange tørringer og mange brugere  
hver dag – året rundt.

De professionelle maskiner kan tilsluttes  
en stribe elektroniske betalingsløsninger.

Der er mange penge at spare hvert år  
ved at vælge en tørretumbler med varme- 
pumpe. Det er både godt for dine drifts- 
omkostninger og miljøet. Du sparer typisk  
50 % i driftsomkostninger i forhold til en  
traditionel tørretumbler.

For at undgå at vasketøjet vikler sig sammen og sikre  
en ensartet og skånsom tørring uden krøl, ændrer  
tørretumblerstyringen tromlens rotationsretning i uregel- 
mæssige intervaller. To ensartede motorer til hhv. tromle  
og blæser sørger for, at luftstrømmen ikke afbrydes og  
sikrer således krølfrit, ensartet og skånsomt tørret vasketøj.

De professionelle tørre- 
tumblere fra Miele har  
en levetid, som er 6 gange  
længere end en gængs  
husholdningsmaskine. 
Det gør dem billigst på  
den lange bane.
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FOKUS PÅ  
BÆREDYGTIGHED

De professionelle tørre- 
tumblere er billige i drift.  
Forbruget af strøm bliver  
hele tiden reduceret, og  
95 % af maskinens dele  
kan genanvendes efter  
endt brug.
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MIELE

STRYGERULLER
MIELE 

FASHIONMASTER

 

HØJT PRESSETRYK

DAMPFUNKTION

TEKSTILT ILPASSET  
TEMPERATURVALG

miele.dk Læs meget mere om Miele-strygeruller/Fashionmaster - test dine behov, og sammenlign produkter

Denne funktion muliggør strygning med damp. Den ”dobbelte vandbeholder” 
sørger for hurtig dampfremstilling, en jævn dampfordeling på hele strygeover-
fladen og op til 40 minutters strygning med damp (med én enkelt påfyldning). 
En LED-lampe viser rettidigt, når vandbeholderen skal fyldes op. Anvendes 
med postevand.

Optimal varmefordeling gennem tre varme- 
elementer. Varmeydelsen kan indstilles i  
henhold til vaskemærkerne i tekstilerne,  
hvilket skåner fibrene. 

De tre varmeelementer fordeler varmen over  
hele overfladen. Dette sikrer de bedst mulige  
strygeresultater.

Under strygningen trykkes strygearmen ned på strygevalsen med et  
pressetryk på 0,35 N/cm². For at skabe et lignende tryk ved manuel  
strygning ville man skulle trykke strygejernet ned på strygebrættet med  
en konstant vægt på ca. 7 kg. Til de bedst mulige strygeresultater med  
mindst muligt arbejde.
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MIELE 

FASHIONMASTER

STEAMER

1-2-L IFT-SYSTEM

AKTIVT STRYGEBORD

DAMP
Dampen gør forskellen. Med et damptryk på op til 4 bar og en konstant dampmængde på  
100 g/min opnår du strygeoplevelser i professionel kvalitet med FashionMaster. Dampen  
gennemtrænger selv de tykkeste materialer og reducerer hermed strygetiden. Du kan  
vælge, om du vil anvende dampstød eller konstant damp direkte på strygejernet ved et tryk  
på damptasten.

Du kan nemt komme af med grimme krøller  
og folder i jakker, blazere, aftenkjoler eller  
gardiner ved hjælp af steameren. Den vejer  
kun halvt så meget som strygejernet men  
har samme damptryk og dermed samme  
dampmængde. Den praktiske børstekrans  
får tekstilfibrene til at rejse sig med perfekt  
afstand. Steameren kan ligeledes anvendes,  
mens FashionMaster er klappet sammen  
for at spare plads.

To bevægelser – let og hurtigt! Med det  
patenterede* 1-2-lift-system kan hele  
udstyret bestående af strygejern, damp- 
generator og strygebord opstilles med få  
arbejdstrin. Lås op, og lad strygebordet  
glide op i vandret position – næsten som  
ved et trylleslag. FashionMaster glatter  
ikke blot tøjet, men skåner også din ryg!

Strygebordet hjælper dig aktivt med tre  
intelligente funktioner ved strygning.  
Blæserfunktionen sørger for meget blød  
strygning, udsugningsfunktionen medfører  
en intensiv dampanvendelse. Med damp- 
knappen på strygejernet starter blæse-  
eller sugefunktionen i strygebordet, og  
den slukkes automatisk i strygepauserne.  
Hukommelsesfunktionen gemmer den  
seneste indstilling og starter igen ved  
næste anvendelse af damp.
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miele.dk

POWERDISK*

VERDENSNYHED!

Læs meget mere om Miele-opvaskemaskiner - test dine behov, og sammenlign produkter

MIELE-OPVASKEMASKINER

UOVERTRUFNE 
RESULTATER 

Fuldautomatisk dosering med AutoDos og den integrerede PowerDisk. 

Miele-opvaskemaskiner og Miele-PowerDisk med alt-i-1-opvaskepulver  
er præcist udviklet og tilpasset til hinanden.

PowerDisk-pulveret doseres optimalt ift. det valgte program  
– med præcist tilpasset mængde og på det ideelle tidspunkt.

Opvaskemaskinen kan dosere flere gange under programmet, og  
vælges programmet Automatic, måler en sensor tilsmudsningen og  
doserer optimalt i forhold hertil. Oplev de absolut bedste opvaske-  
og tørreresultater!



* Du kan stadig altid vælge at bruge andre opvaskepulvere eller -tabs. 

** En PowerDisk rækker til gennemsnitligt 20 opvaske med ECO-program.

* FINDES KUN HOS MIELE

EKSTRAORDINÆR FRIHED

Slut med at fylde opvaskemiddel på maskinen ved hver opvask.  
En PowerDisk holder ca. til 1 måneds forbrug**. 

Med Mieles PowerDisk er der altid opvaskemiddel på maskinen,  
og via Miele@mobile-appen kan du nemt starte opvaskemaskinen  
fra afstand. 

Oplev maksimal convenience med AutoStart: Indtast dine ønskede  
programmer og tidspunkter én gang i ugeplanneren – opvaskemaskinen  
starter fuldstændig automatisk, indtil du fjerner de valgte programmer  
fra listen igen.

Takket være ShopConn@ct skal du ikke længere huske at købe  
opvaskemiddel. Appen kan indstilles til, at den automatisk bestiller  
et ønsket antal PowerDisk hjem til dig, når opvaskemaskinen og  
appen registrerer, at du er ved at løbe tør for PowerDisk.  
Nemmere bliver det ikke.
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PERFEKTE RESULTATER

HURTIGHED UDEN KOMPROMIS

NYD STILHEDEN

Mieles Perfect GlassCare rengør dit glasservice  
forsigtigt og skånsomt – ingen glaspest, kalkrande  
el. lign. Selv dine sarte, fine vinglas kan du rengøre  
i Mieles opvaskemaskiner. Riedel anbefaler alene  
Mieles opvaskemaskiner til rengøring af deres glas.

Med Mieles *AutoOpen-tørring bliver alt dit service  
– selv plastik – helt tørt. Når opvaskeprogrammet er  
slut, åbner døren på opvaskemaskinen automatisk. 

Bordpladen beskyttes mod fugt med den  
specielle luftføring.

QuickPowerWash er kortprogrammet, der vasker op på under en time. 
Suveræne opvaskeresultater af normalt snavset service på kun 58 minutter.

Kan knapt høres: Ekstra lydsvag program til  
blandet service med let indtørrede madrester.

MIELE-OPVASKEMASKINER

HURTIG  
OG LYDLØS

 

Vinder af reddot  
design award 2019

G 7000 opvaskemaskiner  
Vi og SCVi modeller
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* FINDES KUN HOS MIELE

”Med Miele-opvaskemaskiner bliver pletfri  
glaspleje komfortabel og nem. For skånsom  
opvask af vores glas anbefaler vi altid opvask 
 i Mieles opvaskemaskiner. Bedre kan det ikke  

gøres – heller ikke manuelt.”

– Maximilian Riedel

Miele  
– specialist i skånsom glaspleje:

3D-MultiFlex-bakke:
Skånsom og sikker placering af  

langstilkede, sarte glas i overkurven

FlexCare glas-  
og kopholdere:  

Unik silikonebeskyttelse giver optimal  
placering af dine glas samt perfekte  

opvaske- og tørreresultater

*AutoOpen-tørring:
Skånsom og enestående flotte  

tørreresultater – uden efterpolering

Skåneprogram:
Optimalt designet program til glaspleje

Miele-opvaskemidler:
Perfekt afstemte opvaskemidler med  

særlig glasbeskyttelsesformel
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SKÅN MILJØET  
OG PENGEPUNGEN

MIELE@HOME

MIELE-OPVASKEMASKINER

ENERGI- 
EFFEKTIV ITET
I  HØJSÆDE

28

Yderst energieffektiv og i bedste energiklasse – helt ned til  
10 % under energiklasse A+++. Tilslut opvaskemaskinen  
til varmt vand, og spar op til 50 % strøm.

EcoFeedback – forud for programstart vises en prognose  
for energiforbruget.

EcoStart – din intelligente opvaskemaskine starter automatisk,  
når strømmen er billigst. Med SmartStart modtager opvaske- 
maskinen info om strømtakster direkte fra dit energiforsynings- 
selskab.

Helt ned til 6 l vand pr. opvask – på trods af, at Mieles  
opvaskemaskiner kun bruger rent, frisk vand til opvasken.

Betjen din opvaskemaskine fra afstand.  
I Miele@mobile-appen kan du vælge program,  
foretage tilvalg, indstille udskudt start og meget mere.
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SKÅN MILJØET  
OG PENGEPUNGEN

Køb en Miele-opvaskemaskine med AutoDos, og få et halvt års forbrug* af Mieles flydende PowerDisk  
All in1-opvaskepulver med i købet ved rettidig indløsning af det gavebevis, der ligger i maskinen.

Du får 6 x PowerDisk til en værdi af kr. 449,00
*En PowerDisk rækker til gennemsnitlig 20 opvaske med ECO-program

NYHED
 POWERDISK

Få et halvt års forbrug af  
Mieles PowerDisk med i købet.



MIELE-OPVASKEMASKINER

MAKSIMAL  
FLEKSIBIL ITET MED 
PLADS T IL DET HELE
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*FLEXCARE GLAS- OG  
KOPHOLDERE I  OVERKURV

*FLEXCARE GLAS- OG  
KOPHOLDERE I  UNDERKURV

NEDKLAPPELIG  
FLASKEHOLDER

Beskyttende silikoneelementer og ny  
knopstruktur til stabil anbringelse. 

Enestående sikker og skånsom  
anbringelse: Integreret silikone- 
polstring og knopstruktur.

Kan ikke vælte: Selv beholdere  
som fx vaser rengøres grundigt  
på flaskeholderen.
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* FINDES KUN HOS MIELE
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TODELT  
NEDKLAPPELIG  
SPIRRÆKKE

3D-MULTIFLEX- 
BAKKE

HØJDEJUSTERBAR  
OVERKURV

ERGONOMISKE  
KURVEHÅNDTAG

Perfekt tørring og  
anbringelse af skåle.

Alle bestikdele ligger separat.  
Snavs fjernes helt, og bestikket  
tørrer perfekt.

Mange varianter: Overkurven kan  
let og variabelt indstilles i højden på  
alle Miele-opvaskemaskiner.

Gør hverdagen enklere:  
Kurvehåndtagene gør det lettere  
at tømme og fylde kurven.

31

*MULTICLIP

Stabil anbringelse  
og perfekt rengøring  
af smådele.
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MIELE

PROFESSIONELLE  
OPVASKEMASKINER

Du skal vælge en professionel  
opvaskemaskine, hvis du har::

• Mere end 3 opvaske pr. dag
• Behov for hurtig afvikling af opvasken
• Ønske om at overholde myndighedernes   

temperaturkrav
Mange opvaske pr. dag og måske også flere  
brugere stiller særlige krav til maskinernes kvalitet 
og robusthed. De krav får du opfyldt med en pro-
fessionel opvaskemaskine fra Miele-Professional.

Ring 4327 1510 for t i lbud på en professionel maskine.

KORTE PROGRAMMER  
– STOR KAPACITET

ROBUSTE MASKINER

6 GANGE  
LÆNGERE LEVETID

24-MÅNEDERS GARANTI

En professionel maskine afvikler programmerne markant hurtigere  
– det giver en langt større kapacitet. Det tager fx kun 14 min. for en  
PG 8059 opvaskemaskine at rengøre service svarende til 14 kuverter. 

Vi udbyder forskellige typer af opvaskemaskiner, så vi kan skrædder- 
sy en løsning, der matcher dit behov. Du kan vælge mellem:

• Professionel frontbetjent friskvandsopvaskemaskine

• Professionel frontbetjent tankopvaskemaskine

• Professionel tankopvaskemaskine til gennemstik

Fælles for alle vores opvaskemaskiner er,  
at de er fremstillet af de bedste materialer.  
Alle dele i maskinen er udviklet til at kunne  
håndtere mange vaske og mange brugere  
hver dag – året rundt.

De professionelle opvaskemaskiner  
fra Miele har en levetid, som er 6 gange 
længere end en gængs husholdnings- 
maskine. Det gør dem billigst på den  
lange bane.

Ved køb af professionelle produkter fra  
Miele får du 24-måneders garanti. Garantien 
gælder eventuelle materiale- eller  
fabrikationsfejl.

Maskinerne har  
flere programmer  

med slutskyl på over  
80 0C, som efterlever 

myndighedernes  
hygiejnekrav.
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FOKUS PÅ  
BÆREDYGTIGHED

SLUTSKYL PÅ OVER 80°C

SPECIELT T ILPASSET  
KEMI T IL DE HURTIGE 
PROGRAMMER

FLEKSIBEL INDRETNING  
– MAKSIMAL UDNYTTELSE  
AF KAPACITETENDe professionelle opvaskemaskiner  

er billige i drift. Forbruget af strøm  
og vand bliver hele tiden reduceret  
og 95 % af maskinens dele kan  
genanvendes efter endt brug.

De professionelle maskiner har specielt udviklede 
hygiejneprogrammer med et slutskyl på over 80°C. 
Med en professionel maskine er du derfor sikker 
på at overholde myndighedernes temperaturkrav.

De korte programforløb i en professionel  
opvaskemaskine stiller andre krav til sæben  
i forhold til en husholdningsopvaskemaskine.  
For at opnå et optimalt opvaskeresultat hver  
gang og en længere levetid for maskinen er 
det derfor vigtigt, at de produkter, du anvender, 
passer til maskinens programmer. Vi tilbyder  
fx hurtigt opløselige tabs,som er testet på  
Mieles professionelle opvaskemaskiner.

Du kan tilkøbe et hav af forskellige plastikkurve  
til PG 8059. På den måde kan du indrette  
maskinen, så den passer til nøjagtig det service,  
som du ønsker at få rengjort. Det giver en nem  
og ergonomisk håndtering og en maksimal  
udnyttelse af maskinens kapacitet.
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MIELE

STØVSUGERE

miele.dk Læs meget mere om Miele-støvsugere  - test dine behov, og sammenlign produkter

LANG LEVETID – HØJ EFFEKTIV ITET

STOR AKTIONSRADIUS

*COMFORT LEDNINGSOPRUL

BEKVEM HÅNDTERING

*PARKERINGSSYSTEM

2-PUNKTS RØRHOLDER

Det nye *Comfort greb pa Complete C3-serien  
sikrer let og behagelig støvsugning.

Hvis du skal stille støvsugeren fra dig kort tid, bruger du  
ganske enkelt parkeringssystemet. Støvsugerrøret sattes  
fast på kabinettet, indtil du igen skal bruge det. På nogle  
af modellerne afbrydes støvsugeren, når du bruger  
parkeringssystemet, og tændes automatisk igen,  
når du fortsætter støvsugningen.

Ny 2-punkts rørholder gør det særlig sikkert og nemt at opbevare  
støvsugeren opretstående. Røret hægtes ganske enkelt fast på støvsugeren.

Tryk blot en gang på fodkontakten, og ledningen ruller forsigtigt op.  
SoftReverse-funktionen bremser farten på ledningsoprullet, så  
”piskesmældseffekten” undgås. Derved beskyttes både møbler  
og støvsuger.

Mieles motorer er konstrueret med blid opstart. Det vil sige, at støvsugeren – selv når den  
er indstillet på højeste effekt – altid starter med 300 W og i løbet af 2 sekunder arbejder sig  
op til det maksimale niveau. Det skåner motoren!

Du kan også støvsuge større arealer uden at skulle skifte stikkontakt, idet  
støvsugeren er forsynet med ledninger, der giver en aktionsradius pa op til  
12 m på Complete C3-serien.



* FINDES KUN HOS MIELE
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Mieles støvsugere er testet til 10.000 driftstimer,  
hvilket svarer til 45 minutters brug hver uge i 20 år.
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MIELE-STØVSUGERFAMILIES  
NYE FLEKSIBLE, LEDNINGEFRI VEN

TRIFLEX HX1 
3- I-1-DESIGN

VORTEX-TEKNOLOGI

EKSTRA BRED ELEKTROBØRSTE

LI- ION-BATTERI

Højeste fleksibilitet i enhver situation. PowerUnit kan både  
anbringes øverst og nederst på Triflex HX1, så du nemt kan komme 
ind under sofaen eller støvsuge store flader. PowerUnit kan også 
bruges alene og er perfekt til hurtig støvsugning af bilsæder eller 
sofaen. Triflex HX1 tilpasser sig dine behov.

En stærkere støvsuger. Takket være Vortex-teknologiens 
aurodynamiske luftføring, opnår du fantastisk rengøring med 
Mieles Triflex HX1. 

En hurtigere støvsuger. Den ekstra brede elektrobørste 
rengør en større overflade på kortere tid og tilpasser sig 
automatisk forskellige gulvbelægninger.

Ingen ledning. Intet kompromis. Takket være de syv 
effektfulde celler er Li-Ion-batteriet i Triflex HX1 ekstremt 
kraftigt og pålideligt. Det er udviklet i samarbejde med  
VARTA-eksperterne inden for batteriteknologi. 
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MAKSIMAL RÆKKEVIDDE

KOMFORTABEL RENGØRING

LET AT HÅNDTERE

Reach-mode til universel brug. Med PowerUnit øverst  
opnår du maksimal fleksibilitet under støvsugningen. 

Komfort-mode giver komfortabel håndtering. 
Den lave vægt gør støvsugningen let.

Kompakt-mode er praktisk og hurtigt.  
PowerUnit solo er klar til brug med det  
samme.
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INDBYGNINGSPRODUKTER TIL KØKKEN

BETJENINGS- 
KONCEPTER

38



DIRECTSENSOR  
– DIREKTE VALG PLUS ET 
4-LINJET DISPLAY

Den ønskede opvarmningsform kan  
også vælges direkte via sensortasterne.  
Yderligere valgmuligheder og indstillinger  
foretages på displayet.

DIRECTSENSOR S  
– DIREKTE VALG PLUS  
1-LINJET DISPLAY

Den ønskede opvarmningsform kan  
også vælges direkte via sensortasterne.  
Yderligere valgmuligheder og indstillinger  
foretages på displayet.

EASYCONTROL

Her foretages betjeningen hurtigt og  
komfortabelt via to forsænkbare knapper  
og et display med statusinformationer som  
fx temperatur- og tidsindstillinger.

INDBYGNINGSPRODUKTER TIL KØKKEN

BETJENINGS- 
KONCEPTER
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M TOUCH S  
– OVERSKUELIGT  
OG FUNKTIONELT

Vores kendte M Touch-teknologi tilbydes  
også med den samme funktionalitet i et  
mere smalt display-design.



MIELE-OVNE

PERFEKTE 
RESULTATER

KLIMAPROGRAM

CRISP-FUNKTION

LANGTIDSSTEGNING

miele.dk Læs meget mere om Miele-ovne - test dine behov, og sammenlign produkter

Prøv Mieles Klimaprogram med dampskud,  
og nyd et mørt og saftigt stykke kød med  
appetitligt brunet og sprød skorpe, eller bag 
brød, som var det friskbagt fra bageren. 

Med programmet langtidsstegning,  
hvor kødet steges skånsomt ved lav  
temperatur i lang tid, kan du glæde dig  
til et særdeles mørt og saftigt stykke kød.

Ønsker du en sprød overflade  
på ellers fugtige madvarer, fx  
pommes frites eller æblekage,  
så vælg Crisp-funktionen,  
der effektivt sørger for et tørt  
ovnrumsklima.

MIELE-MADKURSER
Ved af køb af en Miele-H 7xxx BP eller DGC 7xxx medfølger et gratis  
Miele-madkursus for 2 pers. (værdi kr. 700,00). Læs mere på miele.dk.



AUTOMATIKPROGRAMMER 
– GARANTI  FOR SUCCES

TASTECONTROL 
– STRESSFRI T ILBEREDNING

VARMHOLDNING

* FINDES KUN HOS MIELE

Slut med at undersøge og huske forskellige opskrifter. Automatikprogrammerne,  
der er udviklet af professionelle kokke, gør Miele-ovnen til kulinarisk ekspert. 

Vælg et automatikprogram, og indtast fx vægten på maden eller tilpas bruningsgraden.  
Ovnen beregner automatisk tilberedningsprocessen og -tiden. Sæt maden i ovnen,  
overlad trygt tilberedningen til Miele, og hent maden, når den er færdigtilberedt. 

Med Egne programmer kan du nemt selv lave automatikprogrammer,  
der er tilpasset dine ønsker. 

Er maden færdig, men du er optaget af noget andet?  
Du behøver ikke skynde dig ud i køkkenet for at tage  
din mad ud af ovnen. 

Med *TasteControl åbner ovnlågen automatisk en  
smule efter endt tilberedningsproces, og ventilationen  
startes, så ovnrummet hurtigt køles ned.

*Varmholdning – ønsker du at holde  
maden varm ved en bestemt temperatur,  
indstiller du ovnen, som sørger for det  
perfekte resultat, uanset hvornår du har  
tid til at tage din mad ud af ovnen,  
uanset hvornår det passer dig at spise.
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PERFECTCLEANCLEANSTEEL

CLEANGLASS

miele.dk Læs meget mere om Miele-ovne - test dine behov, og sammenlign produkter

Oplev flotte, blanke stålfronter  
med CleanSteel, der gør alle  
Miele-ovne i stål betydeligt  
mindre modtagelige over for  
fingeraftryk. 

*PerfectClean-overfladen gør det ekstra- 
ordinært nemt at fjerne fastbrændte madrester  
med opvaskebørsten og evt. mildt opvaskemiddel.  
Spar bagepapiret og skær fx brød eller pizza  
direkte på bagepladen, uden at lave ridser.

Alle Miele-ovne har CleanGlass 
-ovnlåge, dvs. en helt glat ind- 
vendig overflade, som er utrolig  
nem at rengøre. 

MIELE-OVNE

EKSTRAORDINÆR  
NEM RENGØRING



PERFECTCLEAN
UNIKT, SØMLØST  
SVEJSET OVNRUM

PYROLYSE OG PYROFIT

* FINDES KUN HOS MIELE

Oplev maksimal rengøringsvenlighed med  
Pyrolyse og *PyroFit. Pyrolyse er automatisk  
selvrens af ovnen ved meget høje temperaturer. 

Samtlige madrester reduceres til aske, som du  
let kan fjerne med en våd klud. 

Tilbehør med PyroFit tåler de høje temperaturer,  
så du kan lade det sidde i ovnen under processen.

Samlingerne i ovnrummet er svejset med  
en speciel teknik, der giver en glat overflade.

Dette forhindrer aflejring af fedt og rester 
i hjørner og kanter, så ovnrummet er let  
at holde rent.

MIELE-OVNE

EKSTRAORDINÆR  
NEM RENGØRING
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MOTIONREACT

miele.dk Læs meget mere om Miele-ovne - test dine behov, og sammenlign produkter

MIELE-OVNE

SMARTHOME 
MED MIELE

Interager med ovnen ved hjælp af dine bevægelser. Bevægelsessensoren på  
ovnfronten registrerer, når du nærmer dig ovnen, og afhængig af valgte indstillinger  
tændes betjeningsdisplayet, oplyses ovnrummet, eller slukkes alarmen. 

Har du hænderne fulde, eller vil du gerne hurtigt og nemt betjene ovnen 
eller se ind i ovnrummet, så er MotionReact det rigtige for dig. 

Uanset om du er derhjemme eller på farten, vil du gerne kunne stole på dine 
husholdningsprodukter. Ved at tilslutte dine produkter i et netværk får du nye 
muligheder, der giver dig en dynamisk hverdag med mere komfort, livskvalitet 
og sikkerhed. Du kan læse mere om Miele og SmartHome på miele.dk



MIELE-OVNE

SMARTHOME 
MED MIELE

MIELE-OVNE

MIELE- 
KVALITET

Interager med ovnen ved hjælp af dine bevægelser. Bevægelsessensoren på  
ovnfronten registrerer, når du nærmer dig ovnen, og afhængig af valgte indstillinger  
tændes betjeningsdisplayet, oplyses ovnrummet, eller slukkes alarmen. 

Har du hænderne fulde, eller vil du gerne hurtigt og nemt betjene ovnen 
eller se ind i ovnrummet, så er MotionReact det rigtige for dig. 

Alle Miele-produkter, inkl. ovne, er testet til en lang 
levetid. For at sikre højeste kvalitet tester Miele alle 
produkter med yderst strenge holdbarhedskrav. 

For eksempel:

• Åbnes/lukkes ovnlågen 36.000 gange.
• Grill- legemet belastes uafbrudt ved maksimal  
 effekt i 400 timer. 
• Varmluft-programmet testes uafbrudt i 3.000 timer.
• Kølesystem kører uafbrudt i 5.000 timer. 

Miele vælger altid førsteklasses materialer, og derfor  
vil du bl.a. opleve et eksklusivt ovngreb udført i ét  
stykke rustfrit stål for allerhøjeste æstetiske kvalitet  
og i ergonomisk korrekt udformning.
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EKSTRAORDINÆRE OG  
SUNDE MADOPLEVELSER

miele.dk Læs meget mere om Miele-dampovne - test dine behov, og sammenlign produkter

MIELE@HOME

MIELE-DAMPOVNE,  
DAMPOVNE MED OVNFUNKTION OG  
DAMPOVNE MED MIKROBØLGEROVNE

MADOPLEVELSER
MED MIELE-DAMPOVNE

Med tilberedning med damp får du sunde, møre  
og saftige resultater. Du bevarer langt flere vitaminer  
og mineraler samt råvarernes farver og bid. 

Med sous-vide tilberedes vakuumpakket mad ved  
konstante, lave temperaturer. Resultatet er smags- 
intensivt og ensartet tilberedt mad. 

Miele-ovne med dampfunktion er særligt velegnede  
til sous-vide, idet *DualSteam sikrer en hurtig og  
ensartet dampfordeling i hele ovnrummet – selv ved  
lave temperaturer. Dét giver præcision og fuld kontrol  
over tilberedningsprocessen og perfekte resultater. 

Få overblik over alle dine tilsluttede produkter  
i Miele@mobile appen og følg med i valgte  
programmer og resterende tid(er). 

Tilpas temperaturen eller brug timer-funktionen  
via appen. 

MIELE-MADKURSER
Ved af køb af en Miele-H 7xxx BP eller DGC 7xxx medfølger et gratis  
Miele-madkursus for 2 pers. (værdi kr. 700,00). Læs mere på miele.dk.
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3- I-1 PRODUKT

NEM RENGØRING

ENESTÅENDE  
BRUGERKOMFORT

GARANTI  FOR SUCCES

* FINDES KUN HOS MIELE

Med dampovne med ovnfunktion (DGC) eller en dampovne med  
mikrobølger (DGM) får du tre ovne i én. En dampovn, en almindelig ovn  
eller en mikrobølgeovn, og en kombination – tilberedning med damp og  
en anden opvarmningsform samtidig. Tilbered fx mad med damp og  
mikrobølger på én gang, og udnyt fordelene ved skånsom og  
alligevel hurtig tilberedning.

Bevægelsessensoren på ovnfronten registrerer, når du  
nærmer dig ovnen, og afhængig af valgte indstillinger  
tændes betjeningsdisplayet, oplyses ovnrummet, eller  
slukkes alarmen. For endnu nemmere betjening af din ovn.

Har du hænderne fulde, eller vil du gerne hurtigt og nemt  
betjene ovnen, eller se ind i ovnrummet, så er MotionReact  
det rigtige for dig.  

Slut med at finde og huske forskellige opskrifter.  
Automatikprogrammerne, der er udviklet af  
professionelle kokke, gør Miele-ovnen til kulinarisk  
ekspert. Vælg et automatikprogram, og indtast  
fx vægten på maden eller tilpas bruningsgraden. 

Ovnen beregner automatisk tilberedningsprocessen  
og -tiden. Sæt maden i ovnen, overlad trygt  
tilberedningen til Miele, og hent maden, når den  
er færdigtilberedt. Med Egne programmer kan  
du nemt selv lave automatikprogrammer, der er  
tilpasset dine ønsker. 

Oplev flotte, blanke stålfronter med CleanSteel. Alle Miele-ovne i stål har CleanSteel, der gør overfladen  
betydeligt mindre modtagelige over for fingeraftryk. Med *PerfectClean-overfladen bliver rengøringen  
endnu nemmere, og du kan endda spare bagepapiret til fx bagepladen. 

Fastbrændte madrester fjernes blot med opvaskebørste og evt. et mildt opvaskemiddel. PerfectClean- 
emaljen er yderst slidstærk. Du kan sågar skære brødet eller pizza’en direkte på bagepladen, uden at lave ridser. 

Alle Miele-ovne har CleanGlass-ovnlåge, dvs. en helt glat indvendig overflade, som er utrolig nem  
at rengøre. Alle Miele-dampovne har en række rengøringsprogrammer fx til automatisk afkalkning.
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MIELE-DAMPOVNE,  
DAMPOVNE MED OVNFUNKTION OG  
DAMPOVNE MED MIKROBØLGEROVNE

MINDRE MADSPILD

HURTIG OG NEM MAD  
– OG MINDRE MADSPILD

Med Mieles *Mix & Match-funktion bliver det  
nemmere end nogensinde at tilberede et sundt måltid. 

I Miele@mobile-appen kan du ud fra en lang liste af  
fødevarer udvælge og kombinere op til tre forskellige  
råvarer, som du ønsker at bruge i din ret. 

Læg alle fødevarerne på en tallerken eller en bageplade,  
og stil det i ovnen. Appen sørger for, at det hele kan  
tilberedes/opvarmes samtidigt i ovnen, og at din ret er  
færdig på under en halv time – slut med at være opmærk- 
som på forskellige tilberedningstider og temperaturer.

Appen sender automatisk programindstillingerne til din  
ovn, så du skal blot sætte maden ind og lukke ovnen.

Giv dine madrester nyt liv i nye måltider, hent inspiration  
i appen, og undgå en ekstra tur i supermarkedet. 
Nemmere bliver det ikke!

48 * FINDES KUN HOS MIELE
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VED KØB AF MIELE-DAMPOVNE  
MEDFØLGER:
• 2 fade med huller i rustfrit stål

• 1 fad uden huller i rustfrit stål

• 1 bage-/stegerist

• 1 opsamlingsfad

• Gavebevis til kogebøgerne  

 “Tilberedning i dampovn” og “Sous-vide”

VED KØB AF MIELE-DAMPOVNE  
MED OVNFUNKTION MEDFØLGER:
• 1 bradepande med PerfectClean

• 1 bage-/stegerist med PerfectClean

• 1-2 fad(e) med huller i rustfrit stål  

 (afhænger af model)

• 1 fad uden huller i rustfrit stål

• 1 sæt FlexiClip-udtræk med PerfectClean  

 (afhænger af model)

• Gavebevis til kogebøgerne  

 ”Bagning, stegning, dampning” og ”Sous-vide”

VED KØB AF MIELE-DAMPOVNE  
MED MIKROBØLGER MEDFØLGER:
• 2 fade med huller i rustfrit stål

• 1-2 fad(e) uden huller i rustfrit stål  

 (afhænger af model)

• 1 bage-/stegerist

• 1 glasbradepande

• Gavebevis til kogebøgerne   

 “Tilberedning i dampovn” og “Sous-vide”



MIELE@HOME

TO OVNE I  ÉN

miele.dk Læs meget mere om Miele-mikrobølgeovne og kompaktovne - test dine behov, og sammenlign produkter

MIELE-MIKROBØLGEOVNE OG  
KOMPAKTOVNE MED MIKROBØLGER

ALSIDIG OG  
T IDSBESPARENDE

Vælg en kompaktovn med mikrobølger og få to ovne i  
én – en konventionel ovn og en mikrobølgeovn, og udnyt  
mulighederne for at kombinere traditionelle opvarmnings- 
former med mikrobølger. Spar op til 30 % tid sammenlignet  
med tilberedning uden mikrobølger. 

Mieles kompaktovne med mikrobølger sikrer at selv ved  
tilberedning med mikrobølger, tilberedes maden mere  
skånsomt. Du vil derfor opleve bedre resultater end  
ved brug af konventionelle mikrobølgeovne.

Få overblik over alle dine tilsluttede produkter  
i Miele@mobile appen og følg med i valgte  
programmer og resterende tid(er). 

På kompaktovne med mikrobølger kan  
du tilpasse temperaturen eller bruge  
timer-funktionen via appen. 



GARANTI  FOR SUCCES

EKSTRAORDINÆRE MADOPLEVELSER

NEM RENGØRING

ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

* FINDES KUN HOS MIELE

*PerfectClean-overfladen gør det ekstraordinært nemt at fjerne fastbrændte 
madrester med opvaskebørsten og evt. mildt opvaskemiddel. Spar bagepapiret, 
og skær fx brød eller pizza direkte på bagepladen, uden at lave ridser.

Oplev flotte, blanke stålfronter med CleanSteel, der gør alle Miele-ovne  
i stål betydeligt mindre modtagelige over for fingeraftryk. 

Alle Miele-ovne har CleanGlass-ovnlåge, dvs. en helt glat indvendig overflade, 
der er særdeles nem at rengøre. 

Interager med ovnen ved hjælp af dine bevægelser. Bevægelsessensoren på 
ovnfronten registrerer, når du nærmer dig ovnen, og afhængig af valgte indstillin-
ger tændes betjeningsdisplayet, oplyses ovnrummet eller slukkes alarmen. 

Har du hænderne fulde, eller vil du gerne hurtigt og nemt betjene ovnen,  
eller se ind i ovnrummet, så er MotionReact det rigtige for dig.  

Med funktionerne QuickStart og Popcorn kan du blot ved ét tryk aktivere  
mikrobølger ved maks. effekt eller tilberede perfekte popcorn til en hyggelig aften.

Slut med at finde og huske forskellige opskrifter. Automatikprogrammerne, 
der er udviklet af professionelle kokke, gør Miele-ovnen til kulinarisk ekspert. 
Vælg et automatikprogram, og indtast fx vægten på maden eller tilpas brunings-
graden. Ovnen beregner automatisk tilberedningsprocessen og -tiden. 

Sæt maden i ovnen, overlad trygt tilberedningen til Miele, og hent maden, når 
den er færdigtilberedt. Med Egne programmer kan du nemt selv lave automa-
tikprogrammer, der er tilpasset dine ønsker. 

Med langtidsstegning steges kødet skånsomt ved lav temperatur i lang tid. 
Derved begynder kødsaften at cirkulere og fordeler sig jævnt helt ud i de 
yderste lag. Resultatet er et meget mørt og saftigt stykke kød. 

Ønsker du en specielt sprød overflade på ellers fugtige madvarer, fx 
pommes frites eller æblekage, så vælg Crisp-funktionen, der effektivt sør-
ger for et tørt ovnrumsklima.
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ÉT TRYK

MIELE@HOME

miele.dk Læs meget mere om Miele-espressomaskiner - test dine behov, og sammenlign produkter

MIELE-ESPRESSOMASKINER

ESPRESSOMASKINER 
T IL INDBYGNING

Betjen din espressomaskine fra afstand. Med  
Miele@mobile-appen kan du nemt starte en  
brygning og ændre indstillingerne for drikken.  
Appen fortæller dig, hvis du fx skal påfylde vand  
eller tømme afdrypningsbakken. 

Du kan også følge med i, hvornår maskinen  
skal afkalkes og rengøres. Hvis du mangler  
rengøringsprodukter til din espressomaskine,  
eller er gået tør for kaffebønner, kan du nemt  
bestille flere direkte via appen.

Ønsker du dobbelt mængde espresso?  
Tryk på symbolet for DoubleShot, og nyd en 
fyldig og blød kaffearoma uden bitter eftersmag.  
Perfekt i fx cappuccino eller Flat White.

Vil du brygge to kopper samtidig? Tryk på  
OneTouch for Two, og nyd en drik i selskab  
med andre. Ønsker du en hel kande på én gang,  
klares det også nemt med kandefunktionen. 



ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

EKSTRAORDINÆR SMAGSOPLEVELSE

TILPASSET DIG

NEM RENGØRING

* FINDES KUN HOS MIELE

Med MotionReact kan du interagere med din espressomaskine ved hjælp af dine bevægelser.  
En bevægelsessensor på espressomaskinen registrerer, når du nærmer dig, og afhængig af indstillinger  
tændes lyset og displayet på espressomaskinen. Du behøver ikke trykke på on-tasten.

Forskellige situationer, forskellige behov. Vælg mellem fire performance-modes: *ECO-mode sikrer  
optimal kaffenydelse med mindst mulig energiforbrug. *Barista-mode er perfekt til espresso- og  
kaffebrygning. Mens *Latte-mode er til dig, der foretrækker drikke med mælk. Eller vælg *Party- 
mode, når du vil brygge mange drikke inden for kort tid.

Espressomaskiner med DirectWater kan tilsluttes fast vandinstallation, så du ikke skal fylde  
vandbeholderen manuelt. 

Vælg mellem et bredt udvalg af italienske kaffespecialiteter, eller nyd en smagfuld kop te med den optimale 
temperatur. Uanset om du er den kræsne kaffenyder eller den krævende tedrikker, vil du kunne nyde den 
perfekte smagsoplevelse.

Med *CoffeeSelect får du tre forskellige kaffebønnebeholdere, så du kan matche forskellige typer af  
kaffebønner med forskellige kaffespecialiteter og dermed perfektionere din kaffeoplevelse. 

AromaticSystemFresh sikrer, at kafferester fra tidligere brygninger ikke blandes i din drik.  
Optimal smag, færre bitterstoffer og høj hygiejne.

På en Miele-espressomaskine kan du tilpasse alle parametre. Indstil fx forbrygning, malegrad af kaffebøn-
ner (finere/grovere), mængden af malede kaffebønner, vandmængden og –temperaturen. Med Miele får 
du altid  din drik, som du allerbedst kan lide den. Når du har fundet din perfekte drik, kan du gemme den 
under din brugerprofil. 

Har du favoritdrikke, som du vælger igen og igen. Med MyMiele kan du lave en genvej til dine mest  
benyttede drikke. Vælg hurtigt og nemt din foretrukne drik.

Brug din tid på andet end rengøring – espressomaskiner med *AutoDescale og *AutoClean har et  
fuldautomatisk rengørings- og afkalkningssystem. Den gode vedligeholdelse og høje hygiejne giver dig  
velsmagende kaffe hver gang og sikrer den bedste holdbarhed på din espressomaskine. 

*CupSensor registrerer koppens højde og tilpasser automatisk udløbsdysens placering herefter, så  
du undgår tilstænkning af espressomaskinen og opnår perfekt crema på din drik. Med ComfortClean  
kan mange af espresssomaskinens dele rengøres i opvaskemaskinen. 
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FLEKSIBIL ITET

miele.dk Læs meget mere om Miele-espressomaskiner - test dine behov, og sammenlign produkter

MIELE-ESPRESSOMASKINER

FRITSTÅENDE 
ESPRESSOMASKINER

Du kan anbringe Mieles fritstående espressomaskiner praktisk  
taget overalt i køkkenet – eller endda også i stuen, havestuen,  
eller hvor du nu gerne vil kunne nyde en kop duftende kaffe  
med et tryk på en knap.



FLERE STØRRELSER  
OG DESIGNLINJER

NEM RENGØRING

BRUGERVENLIGHED I  TOP

* FINDES KUN HOS MIELE

Vil du nyde aromaen fra friskmalede bønner?  
Selv bestemme dine yndlingssorter blandt alle de kaffebønner  
og tesorter, der findes? Så er Mieles fritstående kaffemaskiner  
CM5, CM6 og CM7 det helt rigtige for dig.

Automatik og komfort med AutoDescale. 
Aldrig har rengøring og vedligeholdelse af  
en espressomaskine været så let. 

Den ellers krævende maskinrengøring  
klarer CM7 automatisk.

Alle Miele-espressomaskiner er brugervenlige.  
Displayet er altid placeret centralt, og funktionerne 
vælges på sensortaster lige under displayet.
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miele.dk Læs meget mere om Miele-varmeskuffer og vakuumforseglerskuffer - test dine behov, og sammenlign produkter

MIELE@HOME

PRAKTISK OG NEM AT BETJENE

MIELES GOURMET-VARMESKUFFER  
OG VAKUUMFORSEGLERSKUFFERR

PERFEKT 
T IMING 
OG PEFEKT 
SERVERING

Indstil fx Gourmet-varmeskuffens  
temperatur eller timer-funktion  
via Miele@mobile-appen. 

Mieles vakuumforseglerskuffer og Gourmet-varmeskuffer betjenes  
nemt og intuitivt via et touch-panel, der også er nemt at gøre rent.  
Derudover kan skuffen trækkes helt ud, så det er nemt at fylde  
noget i skuffen og tage noget ud af skuffen.



PERFEKT T IMING OG SERVERING

EKSTRAORDINÆRE  
SMAGSOPLEVELSER

UNDGÅ MADSPILD
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Har du brugt flere timer på en god middag, men den skal ikke serveres  
med det samme? 

Brug Gourmet-varmeskuffen til varmholdning af mad, og server  
maden, når det passer dig.

Server maden på en lun tallerken, eller nyd kaffen/teen i en lun kop.  
Gourmet-varmeskuffen kan også bruges som service- og kopvarmer.  
Mieles Gourmet-varmeskuffe kan tilsluttes Miele-espressomaskiner, så  
du altid har en lun kop til din drik. 

Mieles vakuumforseglerskuffer er perfekte til marinering og forberedelse  
til sous-vide. Ved vakuumpakning forstærkes marinadens smag, idet  
krydderurter og krydderier indvirker direkte og koncentreret på madvaren. 

Alternativt kan du opnå mørt og saftigt kød ved at langtidsstege det  
ved lav temperatur i Mieles Gourmet-varmeskuffe. 

Brug vakuumforseglerskuffen til optimal genindpakning af dine  
fødevarer, eller forlæng holdbarheden på dine madvarer ved at opdele  
maden i mindre portioner. 

Med Mieles vakuumforseglerskuffe kan du vakuumpakke dine mad- 
varer i genanvendelige beholdere og derved reducere brugen af plastik. 



INTELLIGENT GRYDEREGISTERING

FULL SURFACE

miele.dk Læs meget mere om Miele-kogeplader  - test dine behov, og sammenlign produkter

MIELE-KOGEPLADER

DEN  
INTELLIGENTE  
KOGEPLADE

Oplev maksimal fleksibilitet og frihed med Mieles Full surface-kogeplader,  
hvor kogepladen ikke er inddelt i forudbestemte kogezoner. Stil kogegrejet,  
hvor du vil. 

Med den *intelligente gryderegistrering kan du flytte kogegrejet  
til en ny position på kogepladen, og indstillingerne fra den forrige  
position følger automatisk med! 



EN HJÆLPENDE HÅND

INTUIT IV BETJENING

* FINDES KUN HOS MIELE

Du kan anbringe dit kogegrej hvor som helst. Et signal lyder, når  
du kan optimere positionen. Alle Mieles Full surface-kogeplader er  
udstyret med afstandskontrol for optimal udnyttelse af kogepladen.

Med en Miele-kogeplade er du altid sikker på, at kogepladen reagerer  
prompte. Uanset om du har kolde eller våde fingre, fungerer kogepladen  
optimalt og hurtigt. Du kan endda indstille kogepladens reaktionshastighed, 
så den passer til netop dit temperament.

SmartSelect-betjeningen gør det ekstra nemt og intuitivt at vælge effekttrin  
og indstille minutur. For hver enkelt kogezone, der er aktiveret ved at placere  
kogegrej på kogepladen, vises en talrække. Timeren kan let indstilles med  
det trecifrede display.
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AUTOMATISK  
GRYDEREGISTERING

STOP&GO

Ringer telefonen, eller kalder børnene? Tryk på Stop&Go, der reducerer varmeeffekten  
for alle tændte kogezoner. Når du kommer tilbage, trykker du igen på tasten, og  
kogepladen aktiverer automatisk det oprindeligt indstillede varmetrin for hver zone. 

Spildte du? Tryk på Lock&Wipe, og bloker betjeningen af kogepladen i 20 sekunder.  
Alle indstillinger forbliver som indstillet, imens kan du tørrer din kogeplade af i ro og mag.

HURTIG OG KRAFTFULD

MIELE-KOGEPLADER

STRESSFRI
T ILBEREDNING

miele.dk Læs meget mere om Miele-kogeplader  - test dine behov, og sammenlign produkter

Oplev hurtigste opvarmning med Mieles *TwinBooster- 
teknologi. Med en boostereffekt på op til 7,3 kW kan du  
fx lynhurtigt bringe vand i kog. Vupti, så er der mad!

Hurtig og nem betjening af din kogeplade  
– med Mieles *automatiske gryderegistrering 
stiller du blot dit kogegrej på kogepladen, så vises 
talrækken for den specifikke kogezone automatisk. 



AUTOMATISK  
GRYDEREGISTERING

LOCK&WIPE

Spildte du? Tryk på Lock&Wipe, og bloker betjeningen  
af kogepladen i 20 sekunder. Alle indstillinger forbliver som  
indstillet, imens kan du tørrer din kogeplade af i ro og mag.

POWERFLEX

*PowerFlex-kogezonen  
er tre kogezoner i én. Plads  
til to mindre gryder, en meget 
stor pastagryde eller et stegefad.

STRESSFRI T ILBEREDNING  
OG PERFEKTE RESULTATER

Hold maden klar til servering med funktionen varmholdning.  
Varmholdning Plus er desuden velegnet til opvarmning af  
mad eller til smeltning af chokolade. 

Gaskogeplader og wokkøkken hører tæt sammen.  
Mieles Dual-wokbrænder er forsynet med to separate  
flammekredse og den høje ydeevne, der kræves for at  
opnå perfekte wokresultater.
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CON@CTIVITY
Intelligent og automatisk styring  
af emhætten. Emhætten reguleres  
automatisk i forhold til kogepladens  
indstilling. Oplev den  
innovative komfort.

* FINDES KUN HOS MIELE



Bred ramme i rustfrit stål, ovenpå bordplade

MONTERING – MED RAMME

MONTERING – UDEN RAMME

Uden ramme, planforsænket

Smal ramme i rustfrit stål, ovenpå bordplade

Uden ramme, ovenpå bordplade  
(afrundede kanter)

miele.dk Læs meget mere om Miele-kogeplader  - test dine behov, og sammenlign produkter

MIELE-KOGEPLADER

SPÆNDENDE 
MULIGHEDER



Miele er at af verdens førende premium brands. Immer Besser er vores  
brand’s DNA og dybt forankret i vores 120 års historie. Det definerer hvordan  
vi vil fortsætte vores mission og konstant være garant for højeste kvalitet. 

Vi bruger kun de bedste råmaterialer, lige som vores skrappe kvalitetskontrol  
sikrer at vi altid leverer pålidelige og holdbare produkter med lang levetid.  
Køber du et Miele-produkt, er du altid garanteret 15 års reservedelsgaranti.  
Det gælder også Mieles 2-i-1, så du kan være tryg ved, at produktet altid  
kan repareres og du undgår en evt. ombygning af bordplade mv.
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EFFEKTIV EMHÆTTE,  
NEM RENGØRING

miele.dk Læs meget mere om Miele-emhætter - test dine behov, og sammenlign produkter

MIELE-EMHÆTTER

EFFEKTIV YDELSE  
OG HØJ KOMFORT

Som de eneste er Mieles emhætter kåret af Forbrugerrådet TÆNK til  
”Bedst i test”. Miele-emhætter opnår de bedste klassificeringer for bl.a.  
udsugningseffekt og fedtfiltrering. Fedt og em fanges effektivt, så du  
bevarer et optimalt indeklima og skal bekymre dig mindre om rengøring. 

Alle Mieles emhætter er udstyret med det yderst effektive *10-lags  
metalfedtfilter, der nemt kan rengøres i opvaskemaskinen. Filtret er  
af rustfrit stål, så der ikke dannes misfarvninger.

*CleanCover gør det nemt og sikkert at rengøre enhver Miele-  
emhættes inderside. Det brugervenlige design betyder, at der ikke er  
nogle kroge eller besværlige hjørner, som snavset kan gemme sig i.  
Ingen skarpe metalkanter eller elektroniske komponenter, men derimod  
en ren, glat overflade, der er nem at tørre af.

For optimal effekt og vedligeholdelse fortæller filterindikatoren dig,  
når fedtfiltret og det aktive kulfilter er fyldt, og det skal udskiftes  
eller rengøres. 

CON@CTIVITY

Mens du koncentrerer dig om madlavningen, styres  
emfanget automatisk. Med *Con@ctivity kommunikerer  
emfang og koge-plade sammen. Ud over at tænde og  
slukke, tilpasser emfanget automatisk sugestyrken til det,  
der sker på kogepladen.



SILENCE. 
KOMBINATION AF  
YDELSE OG KOMFORT

DESIGN OG KVALITET

MIELE@HOME

* FINDES KUN HOS MIELE

Motor, skorsten og emfang er effektivt isoleret  
med særlige lydisoleringsmåtter.
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Betjen din emhætte fra afstand  
– vælg blæsertrin og efterløbstid,  
tjek status på fedtfilteret, eller betjen  
lyset via Miele@mobile-appen.

Den omhyggelige håndværksmæssige  
forarbejdning af førsteklasses materialer kombineret  
med enestående brugervenlighed gør Miele-emhætten  
til blikfanget i dit køkken. Mens du koncentrerer dig  
om din kogekunst, sikrer emhættens formidable  
ydeevne et optimalt indeklima og mindre rengøring. 

Design, materialer og teknologi er nøje udvalgt  
og af højeste kvalitet, så du er sikret en emhætte  
med lang holdbarhed. 
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MIELE-EMHÆTTER

LØSNINGER T IL 
ETHVERT BEHOV

TIL RECIRKULATION ELLER AFTRÆK

Det er for flere typer Miele-emhætter muligt at ombygge emhætten. Du kan ombygge  
din emhætte, så luften recirkuleres, dvs. renses i et filter og derefter genanvendes.  
Eller du kan vælge en løsning, hvor luften ledes bort fra din bolig og ud i det fri.
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* FINDES KUN HOS MIELE

EMHÆTTER T IL INDBYGNING

VÆGEMHÆTTER OG  
FRITHÆNGENDE EMHÆTTER

LOFTINTEGREREDE EMHÆTTER

Mieles udtræksemhætter anvendes til den klassiske  
indbygning i overskabet i køkkenet.

Indsatsemhætterne er optimale til individuelle løsninger, 
for eksempel til indbygning i en muret skorsten.

Miele-vægemhætter og frithængende emhætter er kendetegnet  
ved deres markante design og perfekte bearbejdning. 

Den klassiske vægemhætte fås i et puristisk look i rustfrit stål  
eller med en høj andel af glas og skrå emskærm. 

Den frithængende model er det designmæssige højdepunkt  
i dit køkken.

Mieles loftintegrerede emhætter egner sig perfekt til  
diskret indbygning over kogeøen. De er således ideelle  
til åbne køkkener, hvor de sikrer frit udsyn.
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miele.dk Læs meget mere om Mieles integrerbare køle-og fryseskabe - test dine behov, og sammenlign produkter

MIELES INTEGRERBARE KØLESKABE,  
FRYSESKABE GO KØLE-FRYSESKABE 

PERFEKT  
OPBEVARING



SUPERKØL- OG SUPERFROST-AUTOMATIK

PERFECTFRESH OG PERFECTFRESH PRO

DYNACOOL-VENTILATION  
(DYNAMISK KØLING)

NOFROST MED VARIOROOM

* FINDES KUN HOS MIELE

MIELES INTEGRERBARE KØLESKABE,  
FRYSESKABE GO KØLE-FRYSESKABE 

PERFEKT  
OPBEVARING

Med Mieles NoFrost-system forhindrer cirkulerende afkølet luft,  
at frysevarerne rimer til og danner is. 

Fryseskabe med NoFrost-system skal aldrig afrimes. Udtagelige plader 
mellem skufferne tillader opbevaring af store frysevarer. Der er ingen  
fryseelementer i Mieles fryseskabe.

Ved at anvende funktionen Superkøl fås en meget hurtig afkøling i hele køle-
skabet. Dette er særlig fordelagtigt, hvis større mængder skal nedkøles på en 
gang. Senest efter 6 timer frakobles Superkøl automatisk. 

Det samme gør sig gældende i et fryseskab med Superfrost, hvor funktionen 
anvendes til indfrysning af større mængder på en gang.

*PerfectFresh-systemet kombinerer højere luftfugtighed med lavere temperaturer, 
og hvad enten det drejer sig som grønt, ost, fisk, kød eller fjerkræ, vil du kunne  
opbevare dine madvarer helt friske i op til 3 gange så lang tid som i et almindeligt  
køleskab. De nye elegante *PerfectFresh PRO-skuffer slutter endda endnu  
tættere til og holder dine madvarer friske i endnu længere tid.

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i køleskabet for intensiv  
og regelmæssig luftcirkulation. Temperaturen og luftfugtigheden er dermed  
ensartet overalt i skabet, således at maden kan placeres vilkårligt.

Den højere køleeffekt giver op til 50 % hurtigere køling.
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MIELES INTEGRERBARE KØLESKABE,  
FRYSESKABE GO KØLE-FRYSESKABE

SMUKT  
OG SMART

SOFTCLOSE /  
SELFCLOSE

Denne praktiske dørdæmpningsfunktion  
sørger for, at køleskabsdøren uden problemer  
kan lukkes i, uden at man risikerer, at varerne  
i skabet beskadiges, uanset hvor hårdt  
døren lukkes. Ved en vinkel på mindre end  
30 grader lukker døren desuden automatisk i. 

PerfectFresh-skufferne er udstyret med udtræk  
og dæmpet selvlukning. De kan trækkes ekstra 
langt ud, og med et let tryk lukkes de igen nemt  
og bekvemt og helt automatisk. Skufferne glider  
ekstra stille og yderst let. 

Denne høje betjeningskomfort giver dig en  
meget bekvem adgang til dine opbevarede  
madvarer.

miele.dk Læs meget mere om Mieles integrerbare køle-og fryseskabe - test dine behov, og sammenlign produkter
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TOUCH-STYRING

LED-BELYSNING OG FLEXIL IGHT

ICEMAKER

Mieles Touch-styring gør betjeningen af skabet enkel og ligetil. Det elegante panel med den  
intuitive betjening er helt uden knapper, hvilket samtidig gør området meget rengøringsvenligt.

LED-belysning er vedligeholdelsesfri og sørger for en optimal belysning af produktets indre.  
Sammenlignet med almindelige pærer er LED-belysning særligt besparende og har en  
betydeligt længere levetid. Mieles nye LED-glashyldebelysning, *FlexiLight, skaber en  
enestående brillant belysning i køleskabet. Det følger hylden og kan derfor placeres fleksibelt.

Isterninger til alle dine kolde drikke - professionelt og hurtigt. Den automatiske IceMaker  
kan producere op til 100 isterninger om dagen. Fryseskabet tilføres vand, som Mieles  
IceMaker omdanner til de flotteste  isterninger i en skuffe i fryseren. Når skuffen er fyldt, 
kan du bytte den ud med skuffen ved siden af, så sørger IceMaker for yderligere forsyninger.

* FINDES KUN HOS MIELE
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DYNACOOL-VENTILATION (DYNAMISK KØLING)

PERFECTFRESH OG PERFECTFRESH PRO

SUPERKØL- OG SUPERFROST-AUTOMATIK

NOFROST MED VARIOROOM

miele.dk Læs meget mere om Mieles fritstående køleskabe og fryseskabe - test dine behov, og sammenlign produkter

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i køleskabet for intensiv og regelmæssig 
luftcirkulation. Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således 
at maden kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt giver op til 50 % hurtigere køling.

*PerfectFresh-systemet kombinerer højere luftfugtighed med lavere temperaturer, og hvad  
enten det drejer sig som grønt, ost, fisk, kød eller fjerkræ, vil du kunne opbevare dine madvarer  
helt friske i op til 3 gange så lang tid som i et almindeligt køleskab. 

De nye elegante *PerfectFresh PRO-skuffer slutter endda endnu tættere til og holder dine  
madvarer friske i endnu længere tid.

Ved at anvende funktionen Superkøl fås en meget hurtig afkøling i hele køleskabet. 

Dette er særlig fordelagtigt, hvis større mængder skal nedkøles på en gang. Senest efter 6 timer  
frakobles Superkøl automatisk. Det samme gør sig gældende i et fryseskab med Superfrost,  
hvor funktionen anvendes til indfrysning af større mængder på en gang.

Med Mieles NoFrost-system forhindrer cirkulerende afkølet luft, at frysevarerne rimer til og danner is.  
Fryseskabe med NoFrost-system skal aldrig afrimes. Udtagelige plader mellem skufferne gør det muligt  
at opbevare store frysevarer. Der er ingen fryseelementer i Mieles fryseskabe.

MIELES FRITSTÅENDE  
KØLESKABE OG FRYSESKABE

SUPER KØLIGT



* FINDES KUN HOS MIELE

73



EASYOPEN-DØRÅBNING  
OG SOFTCLOSE DØRLUKNING

TOUCH-STYRING

ACTIVE AIRCLEAN-KULFILTER

MIELES FRITSTÅENDE  
KØLESKABE OG FRYSESKABE

FRISK   
OG BEKVEMT

Mieles Touch-styring gør betjeningen af skabet enkel og ligetil. 

Det elegante panel med den intuitive betjening er helt uden knapper,  
hvilket samtidig gør området meget rengøringsvenligt.

Denne praktiske dørdæmpningsfunktion sørger for, at køleskabsdøren  
uden problemer kan lukkes i, uden at man risikerer, at varerne i skabet  
beskadiges, uanset hvor hårdt døren lukkes. Ved en vinkel på mindre  
end 30 grader lukker døren desuden automatisk i. 

Det elegante dørgreb overvinder uden problemer kræfterne fra  
undertrykket. Komfortabel og let åbning af døren og elegant design  
i stål eller stål-look afhængig af model.

Dine madvarer skal ikke kun opbevares køligt, men også  
i lugtneutrale omgivelser, og Miele har den optimale løsning  
med Mieles Active AirClean-filter. 

Filtret består af aktivt kul samt naturproduktet chitosan  
og bevirker, at der næsten ikke opstår lugte i køleskabet. 

Filtret er nemt og hurtigt at sætte i, og er klar til brug  
med det samme.

miele.dk Læs meget mere om Mieles fritstående køleskabe og fryseskabe  - test dine behov, og sammenlign produkter
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EASYOPEN-DØRÅBNING  
OG SOFTCLOSE DØRLUKNING

TOUCH-STYRING

LED-BELYSNING  
OG FLEXIL IGHT
LED-belysning er vedligeholdelsesfri  
og sørger for en optimal belysning af  
produktets indre. 

Sammenlignet med almindelige pærer  
er LED-belysning særligt besparende  
og har en betydeligtlængere levetid. 

Mieles nye LED-glashyldebelysning,  
*FlexiLight, skaber en enestående  
brillant belysning i køleskabet. 

Det følger hylden og kan derfor  
placeres fleksibelt.



miele.dk Læs meget mere om Mieles fritstående køle-/ fryseskabe - test dine behov, og sammenlign produkter

TOUCH-STYRING

MIELES FRITSTÅENDE  
KØLE- OG FRYSESKABE

SUPERKØL  
OG SUPERFROST

Mieles Touch-styring gør  
betjeningen af skabet enkel  
og ligetil. 

Det elegante panel med  
den intuitive betjening er  
helt uden knapper, hvilket  
samtidig gør området  
meget rengøringsvenligt.



DYNACOOL-VENTILATION (DYNAMISK KØLING)

SUPERKØL- OG SUPERFROST-AUTOMATIK

PERFECTFRESH OG PERFECTFRESH PRO

NOFROST MED VARIOROOM

* FINDES KUN HOS MIELE
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Med Mieles NoFrost-system forhindrer cirkulerende afkølet luft, at frysevarerne  
rimer til og danner is. Fryseskabe med NoFrost-system skal aldrig afrimes. 

Udtagelige plader mellem skufferne tillader opbevaring af store frysevarer.  
Der er ingen fryseelementer i Mieles fryseskabe.

*PerfectFresh-systemet kombinerer højere luftfugtighed med lavere temperaturer,  
og hvad enten det drejer sig som grønt, ost, fisk, kød eller fjerkræ, vil du kunne opbevare  
dine madvarer helt friske i op til 3 gange så lang tid som i et almindeligt køleskab. 

De nye elegante *PerfectFresh PRO-skuffer slutter endda endnu tættere til og holder  
dine madvarer friske i endnu længere tid.

Ved at anvende funktionen Superkøl fås en meget hurtig afkøling i hele køleskabet. 
Dette er særlig fordelagtigt, hvis større mængder skal nedkøles på en gang. Senest  
efter 6 timer frakobles Superkøl automatisk. 

Det samme gør sig gældende i et fryseskab med Superfrost, hvor funktionen  
anvendes til indfrysning af større mængder på en gang.

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i køleskabet for intensiv og  
regelmæssig luftcirkulation. 

Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således at 
maden kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt giver op til 50 % hurtigere køling.



MIELES FRITSTÅENDE  
KØLE- OG FRYSESKABE

UNIKT DESIGN

MIELES BLACKBOARD EDIT ION, 
CLEANSTEEL ELLER EKSKLUSIVT  
SORT/HVIDT GLAS

CLICK2OPEN-DØRÅBNING  
OG SOFTCLOSE-DØRLUKNING

LED-BELYSNING OG FLEXIL IGHT

Med Mieles BlackBoard Edition kan du og din familie kommunikere  
sammen med almindelig kridt på dørens glas - ligesom på en tavle. 

Døren vaskes hurtigt og nemt ren igen med en fugtig klud, og der kan  
tegnes på ny – til glæde for alle. Mieles køle-/fryseskabe fås også med  
CleanSteel-overflade, som er nem at holde ren uden brug af  
specielle rengøringsmidler.

LED-belysning er vedligeholdelsesfri og sørger for en optimal  
belysning af produktets indre. Sammenlignet med almindelige  
pærer er LED-belysning særligt besparende og har en betydeligt  
længere levetid. Mieles nye LED-glashyldebelysning, *FlexiLight,  
skaber en enestående brillant belysning i køleskabet. Det følger  
hylden og kan derfor placeres fleksibelt.

Denne praktiske dørdæmpningsfunktion sørger for, at køleskabsdøren  
uden problemer kan lukkes i, uden at man risikerer, at varerne i skabet  
beskadiges,uanset hvor hårdt døren lukkes i. Ved en vinkel på mindre  
end 30 grader lukker døren desuden automatisk i. 

Det elegante dørgreb overvinder uden problemer kræfterne fra undertrykket. 
Komfortabel og let åbning af døren og elegant design i stål eller stållook  
afhængig af model.
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MIELES BLACKBOARD EDIT ION, 
CLEANSTEEL ELLER EKSKLUSIVT  
SORT/HVIDT GLAS

CLICK2OPEN-DØRÅBNING  
OG SOFTCLOSE-DØRLUKNING



miele.dk Læs meget mere om Mieles vinkøleskabe  - test dine behov, og sammenlign produkter

PUSH2OPEN

DYNACOOL-VENTILATION  
(DYNAMISK KØLING)

TEMPERATURZONER  
MED INDSTILL ING

MIELES VINKØLESKABE

VINENTUSIAST  

Døren med Push2Open-funktion sikrer yderligere  
elegance og integreres perfekt i det grebsfrie køkken.  
Ved et let tryk på fronten åbner døren. Let og elegant.

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i  
køleskabet for intensiv og regelmæssig luftcirkulation. 

Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet  
overalt i skabet, således at maden kan placeres vilkårligt. 

Den højere køleeffekt giver op til 50 % hurtigere køling.

Vinkøleskabene fra Miele er udstyret med op  
til tre individuelt regulerbare temperaturzoner. 

Herved kan du opbevare op til tre forskellige  
vinsorter, fx rødvin, hvidvin og champagne,  
ved en perfekt temperatur.



TEMPERATURZONER MED INDSTILL ING

TOUCH-STYRING

*FLEXIFRAME OG NOTEBOARD

ACTIVE AIRCLEAN-FILTER

*SOMMELIERSET

* FINDES KUN HOS MIELE

Vinkøleskabene fra Miele er udstyret med op til tre individuelt regulerbare  
temperaturzoner. Herved kan du opbevare op til tre forskellige vinsorter,  
fx rødvin, hvidvin og champagne, ved en perfekt temperatur.

Sikker opbevaring af alle flaskestørrelser. Mieles fleksible flaskehylder sørger for  
stabil og sikker opbevaring af enhver flaske. Lamellerne i den elegante ramme  
kan skydes til siderne i en håndevending og sikrer dermed, at du altid kan skabe  
et stabilt underlag - uanset flaskens form og størrelse. Herved lagres din vin  
roligt ogaltid i den optimale position.

Mieles Touch-styring gør betjeningen af skabet enkel og ligetil.  
Det elegante panel med den intuitive betjening er helt uden knapper, hvilket  
samtidig gør området meget rengøringsvenligt.

Sikker opbevaring af alle flaskestørrelser. De indstillelige flaskehylder sikrer,  
at flaskerne ligger perfekt. De enkelte lameller i hylderne kan nemt flyttes og  
dermed tilpasses alle flakseformer. Din vin opbevares i en optimal position. 

Mieles NoteBoard på forkanten af alle hylder, giver muligheden for at notere  
f.eks. vintype, producent og årgang og giver et hurtigt overblik.

Det er vigtigt, at vinen opbevares uforstyrret uden påvirkninger udefra.  
Vinen skal kunne ”ånde” frit gennem korkproppen uden at blive kompromitteret. 

Derfor sikrer et aktivt kulfilter et optimalt indeklima og beskytter vinen mod  
luftoverførsel.

Med det enestående SommelierSet fra Miele kan du imponere dine gæster  
med professionel dekantering af dine ædle vine. Med det nye SommelierSet  
har du altid det komplette værktøj lige ved hånden. 

Nyd samtidig champagnen eller hvidvinen fra et koldt glas og opnå altid den  
perfekte temperering af vinflaskerne efter åbning. Det er tid til ægte vinnydelse.
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TILBEHØR TIL VASKEMASKINER OG TØRRETUMBLERE miele.dk 

Tom patron til dosering af almindelige vaskemidler i  
vaskemaskiner med TwinDos.
•   Gennemsigtig beholder med  

en kapacitet på 1,5 l
•   Specielt udviklet til Miele-vaskemaskiner
•   Kan anvendes i W1-modeller med TwinDos
M.-nr. 10223070 Pris: 225,00

Tom patron til dosering af almindelige vaskemidler i 
vaskemaskiner med TwinDos.
•   Gennemsigtig beholder med en  

kapacitet på 1,5 l
•    Specielt udviklet til Miele-vaskemaskiner
•   Kan anvendes i W1-modeller med TwinDos
M.-nr. 10223120 Pris: 225,00

TwinDos-doseringspatron 1

TwinDos-doseringspatron 2

SAMMENBYGNING AF VASKE-/TØRRE-SØJLE

TØRRETUMBLERE

T1 Chrome Edition
T1 Classic

T1 White Edition
T Classic 
T 8000

W1 Chrome Edition
W1 Classic
WT1 (undt. WTZH)

WTV 511
WTV 501

WTV 512
WTV 502

WTV 412

W1 White Edition
WTV 511
WTV 501

WTV 512
WTV 502

WTV 412

W Classic
W 3000/5000
Lige panel

WTV 511
WTV 501

WTV 512
WTV 502

WTV 406
WTV 412

W Classic
W 3000/5000
Skråt panel

WTV 511 WTV 512
WTV 407
WTV 412
WTV 419 (ED)
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TILBEHØR TIL VASKEMASKINER OG TØRRETUMBLEREmiele.dk

Skuffe til opbevaring af eksempelvis vaskemidler, 
duftflakoner og tørrekurv.  
Praktisk med 35 cm sokkel.
•   Skridsikkert underlag.
•   Til alle W1-vaskemaskiner og T1-tørretumblere
•   Fave: Lotushvid.
M.-nr. 9322300 Pris: 2.995,00

 WTS 510

Til sikker opstilling af vaske-/tørresøjle med  
opbevaringsskuffe og udtræksplade.
•    Stor opbevaringsplads med integreret skuffe  

med skubbe-/trækkefunktion.
•   Egnet til alle W1-vaskemaskinemodeller i  

kombination med T1-tørretumblere i  
ChromeEdition-serien.

•    Farve: Lotushvid.
M.-nr. 9351780 Pris: 1.495,00

Til sikker opstilling af vaske-/tørresøjle med  
opbevaringsskuffe og udtræksplade.
•   Stor opbevaringsplads med integreret skuffe 

med skubbe-/trækkefunktion.
•   Egnet til alle W1-vaskemaskinemodeller i  

kombination med T1-tørretumblere i  
WhiteEdition-serien.

•   Farve: Lotushvid.
M.-nr. 9351790 Pris: 1.495,00

Til pladsbesparende og sikker opstilling af  
vaske-/tørresøjle.
•   Pladsbesparende WTV-beslag på 2,5 cm.
•   Egnet til alle W1-vaskemaskinemodeller i  

kombination med T1-tørretumblere i  
ChromeEdition-serien.

•   Farve: Lotushvid.
M.-nr. 9256130 Pris: 350,00

 WTV 511  WTV 512

 WTV 501

Til pladsbesparende og sikker opstilling af  
vaske-/ tørresøjle.
•   Pladsbesparende WTV-beslag på 2,5 cm.
•   Egnet til alle W1-vaskemaskinemodeller i  

kombination med T1-tørretumblere i  
WhiteEdition-serien.

•   Farve: Lotushvid.
M.-nr. 9256140 Pris: 350,00

 WTV 502

Til sikker opstilling af vaske-/tørresøjle med  
udtræksplade.
•    Integreret udtræksplade med skubbe/trække-

funktion.
•    Vaskemaskiner med skråt betjeningspanel:  

W 500, W 2000, W 3000, W 5000 i kombination 
med tørretumbler T 200, T 4000, T 8000.

•   Farve: Lotushvid.
M.-nr. 6694470 Pris: 795,00

WTV 406

Til sikker opstilling af vaske-/tørresøjle med  
udtræksplade.
•    Integreret udtræksplade med skubbe/trække-

funktion.
•   Vaskemaskiner med lige betjeningspanel:  

W 500, W 2000, W 3000, W 5000 i kombination 
med tørretumbler T 200, T 4000, T 8000.

•   Farve: Lotushvid.
M.-nr. 6694490 Pris: 795,00

WTV 407

Til pladsbesparende og sikker opstilling som  
vaske-tørre-søjle.
•    Allrounder til vaskemaskiner med lige eller 

 skråt panel.
•   Egnet til alle vaskemaskiner i kombination med  

T 200, T 4000, T 7000, T 8000.
•   Farve: Lotushvid.
M.-nr. 6667550 Pris: 395,00

WTV 412

Til sikker opstilling som vaske-tørre-søjle. 
•   Integreret arbejdsplade med push-pull-funktion.
•   Til vaskemaskiner med skråt panel i  

W 500-, W 2000-, W 3000- og W 5000-serien  
i kombination med T 200, T 4000, T 8000.

•    Farve: Rustfrit stål.
M.-nr. 6889690 Pris: 995,00

WTV 419
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Skuffe til opbevaring af eksempelvis vaskemidler, 
duftflakoner og tørrekurv.
•   Praktisk ved med 30 cm sokkel.
•    Til vaskemaskiner: W 2000, W 3000, W 5000.
•   Til tørretumblere: T 4000 og T 8000.
•   Ikke til vaske-tørremaskiner eller  

indbygningsproduter.
•   Farve Lotushvid.
M.-nr. 7324270 Pris: 2.995,00

WTS 410

Ideel til sportssko, børnestøvler, uld-produkter  
eller bamser.
•    Maksimal skånsom mod tøjet.
•   Specialudviklet til Miele-T1-tørretumblere.
M.-nr. 9614800 Pris: 495,00

Ideel til sportssko, børnestøvler, uldprodukter  
eller bamser.
•   Maksimal skånsom mod tøjet 
•   Specialudviklet til Miele-tørretumblere i  

T 7000-, T 8000- og 9000-serierne
M.-nr. 6407550 Pris: 495,00

TKR 555 TK 111
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Til optimal montering af delt køkkenfront eller køkkenfront med horisontal udfræsning/greb 
på midten. 
•  Til alle fuldintegrerbare opvaskemaskiner 

M.-Nr. 11393050  Pris: 665,00

M.-Nr. 11393220 XXL-opvaskemaskiner   Pris: 665,00

Fronter uden greb: Mulighed for selv at bore huller og montere greb, som passer til resten af køkkenet.

Montagesæt delte køkkenfronter MSF

Bredde  
x højde

60 cm 45 cm Farve G7xx0 G7xx5 
XXL

G5xx0 G5xx5 
XXL

M.-nr. Vejl. pris

FRONTBEKLÆDNING TIL FULDINTEGRERBARE OPVASKEMASKINER 

GFVi 703/72  
ContourLine-greb

600 x 715 mm • CleanSteel • • • • 10986780  1.895,00 

GFVi 703/77  
ContourLine-greb

600 x 765 mm • CleanSteel • • • • 10986790  1.995,00 

GFVi 701/72 u/greb 600 x 715 mm • CleanSteel • • • • 10986740  1.595,00 

GFVi 701/77 u/greb 600 x 765 mm • CleanSteel • • • • 10986750  1.695,00 

GFVi 453/72-7 u/greb 450 x 715 mm • CleanSteel • 11526970  1.495,00 

FRONTBEKLÆDNING TIL INTEGRERBARE OPVASKEMASKINER 

GFV 60/57-7 600 x 570 mm • CleanSteel • • • • 10986710  1.195,00 

GFV 60/60-7 600 x 600 mm • CleanSteel • • • • 10986720  1.295,00 

GFV 60/60-7 600 x 600 mm • Brillanthvid • • • • 10986690  1.295,00 

GFV 60/65-7 600 x 650 mm • CleanSteel • • • • 10986730  1.395,00 

GFV 60/65-7 600 x 650 mm • Brillanthvid • • • • 10986700  1.395,00 
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Fleksible og alsidige:
Mieles universalmundstykker

Mieles universalmundstykker er den praktiske løsning 
til hjem med forskellige typer gulvbelægning. 

Kontakt til betjening af de alsidige børster findes på 
mundstykket, og det er derfor muligt at støvsuge  
med eller uden børster afhængig af gulvbelægningen.

Dette gør Mieles universalmundstykker velegnede til 
rengøring af både tæpper og hårde gulvbelægninger.
Takket være metalglidesålen og de gummibelagte hjul 
ruller de let på sarte gulve. Til hjem med store gulvare-
aler med tæpper eller hård gulvbelægning anbefaler vi 
vores mundstykker, som er udviklet specielt til parket, 
laminatgulve, forskellige hårde gulvbelægninger og til 
tæpper med henholdsvis kort og lang luv og væg-til-
væg tæpper.

Med tretrins-farveindikator af renhedsgraden  
takket være en hygiejnesensor.
•  Praktisk trafiklys indikerer renhedsgraden
•  Indstillelige børster til rengøring af tæpper  

og hårde gulvbelægninger.
•  Metalglidesål – glider uden besvær over tæpper
•  Bred sugeåbning, der går helt ud til kanterne,  

sikrer effektiv rengøring langs vægge og kanter.
• Bredt trådfang på undersiden som fjerner hår

M.-nr. 7250010 Pris: 795,00

Til støvsugning af hårde gulvbelægninger og
tæpper takket være de indstillelige børster
•  Indstillelige børster til rengøring af tæpper  

og hårde gulvbelægninger.
• Metalglidesål – glider uden besvær over tæpper
•  Bred sugeåbning sikrer effektiv rengøring langs 

vægge og kanter.
•  Store gummibelagte hjul sikrer, at hårde 

gulv-belægninger ikke bliver ridsede.
•  Bredt trådfang på undersiden som også  

fjerner hår

M.-nr. 7253830 Pris: 425,00

Energibesparende mundstykke til perfekte  
rengøringsresultater ved lavt strømforbrug 
•  Børstekrans kan skubbes ind og ud
•  Drejeligt led til meget let og glat manøvrering  

på tæpper
•  Bred sugeåbning til grundig støvsugning
•  Stort, gummibelagt hjul forhindrer ridser  

på hårde gulve
•  De brede trådfangere på undersiden  

fjerner også hår
•  Egnet til Miele-støvsugere med maks. 1000 W 

M.-nr. 10228750  Pris: 445,00

 SBDH 285-3 
 Allergotec-mundstykke

 SBD 290-3 AllTeQ Eco  SBD 285-3 AllTeQ-mundstykke

          Allergotec-mundstykke

Universalmundstykket med Allergotec-hygiejne- 
sensor indikerer renhedsgraden ved hjælp af 3 farver

Når indikatoren bliver grøn, er gulvet hygiejnisk rent. 
Certificeret af TÜV Nord, et tysk materiale-testcenter. 
Løsningen så allergikere og småbørnsfamilier kan få  
ro i sindet. 

Renhedsgraden indikeres ved hjælp af 3 farver:
Rød: Normalt snavset
Orange: Let snavset
Grøn:  Hygiejnisk rent, dvs. næsten helt fri for  
pollen og allergener.

Anbefales til allergikere ogsmåbørnsfamilier.
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Til hurtig og nem støvsugning takket være det
unikke drejeled.
•  Særlig hurtig støvsugning: 30 cm bredt og  

ekstremt fladt
•  Unikt dobbelt drejeled for større fleksibilitet
•  Tætte naturbørster til skånsom rengøring

M.-nr. 7155710 Pris: 350,00

Ekstremt skånsom,  
letkørende og bevægelig. 

Mieles parketbørster til  
sarte hårde gulvbelægninger

Mange hårde gulvbelægninger som f.eks. parket,  
laminat, polerede fliser og højkvalitetsfliser bliver nemt  
ridsede. For at sikre, at dine sarte gulve forbliver flotte,  
har Miele udviklet parketmundstykkerne. De rengør  
dine gulve skånsomt og grundigt på samme tid. 

Med deres bløde all-round-børster glider Mieles  
parketmundstykker blødt og skånsomt over dine gulve.  

Deres bløde, letløbende hjul gør støvsugning ubesværet, 
nem og bekvem. Mundstykket Parquet Twister er  
ekstremt fleksibelt og bevægeligt takket være det  
unikke dobbelte drejeled!

Til de mere slidstærke  
hårde gulvbelægninger.

Mundstykker til hårde  
gulvbelægninger

Deres hårde børster fejer fint støv ud af fuger  
og sprækker – velegnet til støvsugning af fliser  
og andre hårde gulvbelægninger med struktur.

 SBB 300-3 Parquet Twister 
 mundstykke

Ekstra bredt til hurtig og nem støvsugning takket
være det unikke drejeled.
•  Endnu hurtigere støvsugning: 41 cm bredt og 

ekstremt fladt
•  Unikt dobbelt drejeled giver større fleksibilitet
•  Tætte naturbørster til skånsom rengøring

M.-nr. 7101160 Pris: 425,00

Til hurtig og nem støvsugning af klinker takket 
være det unikke drejeled.
•  Særlig hurtig støvsugning: 30 cm bredt og  

ekstremt fladt
• Unikt dobbelt drejeled for større fleksibilitet
• Tætte naturbørster til skånsom rengøring

M.-nr. 9730770 Pris: 350,00

 SBB 400-3 Parketmundstykke  
 XL Parquet Twister

 SBB 300-3 Hardfloor Twister
  mundstykke
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Fjerner hurtigt hår og tråde takket være den
kraftige børstevalse.
•  Ingen separat tilslutning: Drives direkte af  

støvsugerens sugekraft
•  Bred sugeåbning (16 cm)
•  Med luftventil: Mundstykket hænger ikke  

længere fast i tæppet

M.-nr. 7252850 Pris: 395,00

Til grundig rengøring og smukke 
tæpper: Mieles Turbobørster

Tæpper bør støvsuges jævnligt, også selv som de ikke er  
synligt snavsede. For at sikre at støv, hår og tråde, som er  
sunket dybt ned i tæppet, fjernes, skal tæpper børstes,  
når de støvsuges. Børstevalsen på Mieles Turbobørste,  
som drives af luften, der strømmer igennem støvsugerrøret,  
sikrer at snavs fjernes.

Regelmæssig støvsugning genopretter luven og forbedrer  
udseendet! Turbobørster kan bruges sammen med næsten  
alle Mieles støvsugere.

  Li ion battery HX LA

 HX La oplader   HX FSF fine støvfilter  Electro Comfort HX SEB, 
 Cat and dog

 STB 305-3 Turbo TeQ STB 101 handy turbobørste
 Turbo Mini

Li-Ion-batteri gør en længere programtid mulig  
på Triflex HX1. 
• Til den ledningsfri støvsuger Triflex HX1 
• Særligt effektiv takket være syv effektive celler 
• Powered by Varta 
• Enklere og hurtigere udskiftning af batteri 

M.-nr. 11384710 Pris: 1.195,00

Komfortabel og produktuafhængig opladning af 
li-ion-batteriet.
• Til den ledningsfri støvsuger Triflex HX1 
• Forbinder højeste komfort med lang sugeeffekt 
• Optimalt med ekstra batteri 
• Tillader samtidig opladning af et andet batteri 

M.-nr. 11384900  Pris: 595,00

Finstøvfilter til opretholdelse af sugestyrken. 
• Udskiftning anbefales hvert 3.-4. år 
• Plisseret materiale holder fine støvpartikler   
   tilbage 
• Nem rengøring under rindende vand 
• Til den ledningsfri støvsuger Triflex HX1 

M.-nr. 11385020  Pris: 259,00

Electro Compact håndholdt møbelbørste 
• Til den ledningsfri støvsuger Triflex HX1 
• 16 cm bred - særlig handy design
• Til støvsugning af polstrede møbler og bilsæder 
• Kompatibel med Triflex HX1 som  
   PowerUnit Solo 
• Den roterende valse opsamlerfibre grundigt

M.-nr. 10455360  Pris: 695,00

•  Til nem og grundig rengøring af tæpper med 
kort luv

•  Hurtig fjernelse af hår og tråde, også fra  
modtagelige tæpper

•  Perfekt til husdyrejere
•  Ingen separat tilslutning, direkte drift gennem 

sugestrømmen
•  Sugestyrkeventilen forhindrer indsugning af  

tæpper

M.-nr. 10455360  Pris: 625,00

Velegnet til kæledyrsejere og/eller hjem  
med tæpper med kort luv.

Passer til 
Triflex HX1

Passer til 
Triflex HX1

Passer til 
Triflex HX1

Passer til 
Triflex HX1
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Til skånsom rengøring af højkvalitetsgulve takket  
være naturbørster.
•  Med tætte naturbørster til særlig skånsom  

rengøring
•  Med fleksibelt drejeled
•  Stødliste i blødt materiale til beskyttelse af 

møbler
•  Passer direkte på Miele-støvsugeres griberør

M.-nr. 7132710 Pris: 75,00

Til rengøring af svært tilgængelige steder takket  
være dets imponerende længde.
•  55 cm langt, perfekt til steder, der ellers ville  

være svært tilgængelige
•  Fleksibel, bøjelig midtersektion til rengøring af  

kringelkroge
•  Passer direkte på Miele-støvsugeres griberør

M.-nr. 7252100 Pris: 75,00

 SSP 10 afstøvningsbørste med 
 fleksibelt drejeled

 SFD 20 
 Fleksibelt fugemundstykke

Til rengøring af dybe fuger.
•  Med en længde på 30 cm er det perfekt til 

lange  
smalle fuger og sprækker

•  Passer direkte på Miele-støvsugeres griberør
•  Perfekt til rengøring af fnugfiltre i tørretumblere

M.-nr. 7250050 Pris: 45,00

Perfekt til rengøring af svært tilgængelige steder.
•  Kringelkroge, fuger og hjørner rengøres 

bekvemt med møbelmundstykket
•  Tilbehør til rengøring af radiatorer osv.
•  Med slidstærke og solide syntetiske børster

M.-nr. 9660490 Pris: 145,00

Til nem, hurtig og grundig rengøring af møbler.
•  Vipbart mundstykke for større fleksibilitet
•  Bredt trådfang på undersiden som også fjerner  

hår
•  Passer direkte på Miele-støvsugeres griberør

M.-nr. 7252190 Pris: 125,00

Til praktisk oplysning af de områder, der skal  
rengøres
•  Ergonomisk designet til nem håndtering
•  Med et enkelt tryk på en knap: LED til oplys-

ning  
af mørke hjørner

•  Kan nemt eftermonteres på alle Mieles  
støvsugere

M.-nr. 9385930 Pris: 395,00

Til støvsugning af fuger mellem sengeramme og i  
sofaer.
•  Trådfang på undersiden som fjerner hår
•  Smalt design til smalle fuger
•  Passer direkte på Miele-støvsugeres griberør

M.-nr. 7252280 Pris: 89,00

Giver mulighed for at forlænge rækkevidden med  
1,5 meter, når du støvsuger.
•  Ekstra slangeforlænger
•  Praktisk opbevaring efter støvsugning
•  Passer mellem griberør og støvsugerrør

M.-nr. 7252210 Pris: 195,00

Til skånsom rengøring af sarte overflader takket
være naturbørster.
•  Fleksibelt drejeled
•  Stødliste i blødt materiale til beskyttelse af 

møbler
•  Tætte naturbørster til skånsom rengøring
•  Passer direkte på Miele-støvsugeres griberør
•  Alsidig fastgørelse til griberør, støvsugerrør eller  

-slange

M.-nr. 7475870 Pris: 165,00

 SFD 10 Langt fugemundstykke

 SHB 30  
 Radiator-/persiennebørste

 SPD 10 bredt møbelmundstykke SGC 20 
 Comfort-griberør med SpotLight

 SMD 10 Madrasmundstykke  SFS 10 fleksibel slangeforlænger

 SUB 20 fleksibel universalbørste

Miele har specialtilbehør til din støvsuger, der passer til næsten  
alle rengøringsbehov uanset hvor udfordrende de måtte være.  
Vælg dit eget tilbehør eller et af Mieles praktiske tilbehørssæt.
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Sikker støvopbevaring og renere luft i lokalet
•  Filtrering af støvpartikler fra suget luft
•  2-trins filtersystem fastholder støvet
•  For at opretholde enhedens ydeevne,  

skift filteret to gange om året
•  Indhold: Filter inkl. forfilter

M.-nr. 10592080 Pris: 115,00

Bruges til at afgrænse de områder, hvor  
robotstøvsugeren ikke skal komme.
•  Til midlertidig eller permanent afgrænsning
•  Afgræns rum eller tæpper
•  Indhold: 4 x 1 meter magnetbånd, tape

M.-nr. 10802450 Pris: 149,00

Sikrer grundig rengøring af grænseområder  
og hjørner
•  Robuste kunstfiberbørster i høj kvalitet
•  Til brug på gulve og fladvævede tæpper
•  Indhold: 2 børster (venstre og højre)

M.-nr. 10592090 Pris: 115,00

Sikker støvopbevaring og renere luft i lokalet.
•  Filtrering af den opsugede luft
•  Effektiv motorbeskyttelse og opretholdelse  

af rengøringsydeevne
•  Indhold: 4 filtre

M.-nr. 9724050 Pris: 79,95

Fjerner selv genstridigt snavs ved rotation
• Robuste kunstfiberbørster i høj kvalitet
• Til brug på gulve og fladvævede tæpper
• Indhold: 1 børstevalse med lejer

M.-nr. 10592110 Pris: 175,00

Sikrer grundig rengøring af grænseområder og 
hjørner.
•  Robuste kunstfiberbørster i høj kvalitet
•  Til brug på gulve og fladvævede tæpper
•  Indhold: 2 børster (venstre og højre)

M.-nr. 9724010 Pris: 99,95

 RX2 AirClean Plus filter RX2-AP

 Magnetbånd RX-MB 4

 Sidebørster RX2-SB

 AirClean-filter RX-SAC 1

 Børstevalse RX2-BW

 Sidebørster RX-SB 2

Sikrer en effektiv og tæt støvbeholder
•  Enkel og nem at sætte i din robotstøvsuger
•  Til brug på gulve og fladvævede tæpper
•  Indhold: 1 tætningsliste

M.-nr. 10592100 Pris: 175,00

Sikrer en effektiv og tæt støvbeholder
•  Enkel og nem at sætte i din robotstøvsuger
•  Til brug på gulve og fladvævede tæpper
•  Indhold: 1 tætningsliste

M.-nr. 9782730 Pris: 49,95

Fjerner selv genstridigt snavs ved rotation.
•  Robuste kunstfiberbørster i høj kvalitet
•  Til brug på gulve og fladvævede tæpper
•  Indhold: 1 børstevalse med lejer og  

rengøringsværktøj

M.-nr. 9782630 Pris: 149,00

 Tætning RX2-DL

 Tætning RX-DL 1  Børstevalse RX-BW 1

miele.dk  –  læs meget mere om Miele-tilbehørT ILBEHØR T IL  STØVSUGERE
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Med Miele kan du vælge mellem tre forskellige udblæsningsluftfiltre.  
Og hvis dine behov for luftfiltrering ændrer sig, kan de følgende tre typer filtre eftermonteres:

INDSTILLING 1:  
AIRCLEAN-FILTER

Udblæsningsluftfilter, der  
passer til detgennemsnitlige  
luftfiltreringsbehov.

INDSTILLING 2:  
ACTIVE AIRCLEAN-FILTER

Til effektiv filtrering af generende  
lugte takket være aktivt kul.  
Anbefales til hjem med  
kæledyr og rygere.

INDSTILLING 3:  
ACTIVE HEPA-FILTER

Sørger for, at selv de mindste partikler,  
som allergikere reagerer på, forbliver  
i posen. Indeholder desuden aktivt  
kul, som filtrerer generende lugte fra.

Takket være vores udblæsningsluftfilter, er udblæsningsluften  
renere end den omgivende luft i rummet før støvsugning.
For at sikre at der ikke udledes partikler sammen med udblæsningsluften fra støvsugeren,  
bør et mættet, blokeret ud-blæsningsfilter udskiftes (ca. en gang om året).

Passer til S 200 - S 800, S2, S4, S5, S6, S7, S8, 
Classic C1, Compact C1, Complete C2,  
Compact C2 og Complete C3 (3 stk.).

M.-nr. 3944711 Pris: 90,00

Passer til S4, S5, S6, S8, Compact C1,  
Complete C2, Compact C2 og Complete C3  
(1 stk.).

M.-nr. 9616110 Pris: 130,00

 SF-SAC 30 AirClean-filter

 SF AA 50 Active AirClean-filter

Passer til S4, S5, S6, S8, Compact C1,  
Complete C2, Compact C2 og Complete C3  
(1 stk.).

M.-nr. 9616280 Pris: 205,00

 SF-HA 50 HEPA AirClean-filter

Passer til S 300 – S 800, S2, S7 og Classic C1 
(1 stk.).

M.-nr. 9616080 Pris: 130,00

 SF AA 30 Active AirClean-filter

Passer til S 300 – S 800, S2, S7 og Classic C1  
(1 stk.).

M.-nr. 9616270 Pris: 205,00

Passer til S4, S5, S6, S8, Compact C1, Complete 
C2, Compact C2 og Complete C3 (1 stk.).

M.-nr. 10107860 Pris: 145,00

 SF-HA 30 HEPA AirClean-filter SF-AP 50 AirClean Plus-filter
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Sikrer at den opsugede støv forbliver sikkert  
indelukket.
•  Filtrerer mere end 99,9% af alle fine støvpar-

tikler 
•  Højeste effektivitetsniveau ved støvsugning  

på lavt effekttrin 
•  Længere levetid med støvsugerposens 

3D-teknologi 
•  Ren udskiftning af posen med den  

automatiske poselukning
Indhold: 4 støvsugerposer og 2 filtre.

Passer til støvsugermodeller: S 241- S 256i,  
S 290 - S 299, S 300i - S 399, S 500 - S 578,  
S 700 -S 799, S 4000 - S 4999, S 6000 -  
S 6999, Complete C1, Compact C1 og  
Compact C2.

M.-nr. 9917710  Pris: 119,95

Sikrer at den opsugede støv forbliver sikkert  
indelukket. 
•  Filtrerer mere end 99,9% af alle fine  

støvpartikler 
•  Højeste effektivitetsniveau ved støvsugning  

på lavt effekttrin
•  Længere levetid med støvsugerposens 

3D-teknologi 
•  Ren udskiftning af posen med den  

automatiske poselukning 
Indhold: 4 støvsugerposer og 2 filtre.

Passer til støvsugermodeller: S 400i - S 456i,  
S 600 - S 658, S 800 - S 858, S 2000 - S 2999, 
S 5000- S 5999, S 8000 - S 8999, Classic C1, 
Complete C2 og Complete C3.

M.-nr. 9917730 Pris: 119,95

Sikrer at den opsugede støv forbliver sikkert  
indelukket.
•  Filtrerer mere end 99,9% af alle fine  

støvpartikler
•  Højeste effektivitetsniveau ved støvsugning  

på lavt effekttrin
•  Længere levetid med støvsugerposens 

3D-teknologi
•  Ren udskiftning af posen med den  

automatiske poselukning
Indhold: 16 støvsugerposer og 8 filtre.

Passer til stovsugermodeller: S 241- S 256i,  
S 290- S 299, S 300i - S 399, S 500 - S 578,  
S 700 -S799, S 4000 - S 4999, S 6000 -  
S 6999, Complete C1, Compact C1 og  
Compact C2.
M.-nr. 10408420 Pris: 365,00

 FJM HyClean
 3D Efficiency-støvsugerposer

 GN HyClean
 3D Efficiency-støvsugerposer

 XXL-pakke FJM HyClean
 3D Efficiency-støvsugerposer

Sikrer at den opsugede støv forbliver sikkert  
indelukket.
•  Filtrerer mere end 99,9% af alle fine støvpar-

tikler
•  Højeste effektivitetsniveau ved støvsugning på 

lavt effekttrin
•  Længere levetid med støvsugerposens 

3D-teknologi
•  Ren udskiftning af posen med den automatiske 

poselukning
Indhold: 16 støvsugerposer og 8 filtre.

Passer til stovsugermodeller: S 400i - S 456i,  
S 600 - S 658, S 800 - S 858, S 2000 - S 2999,
S 5000- S 5999, S 8000 - S 8999, Classic C1,
Complete C2 og Complete C3.

M.-nr. 10408410 Pris: 365,00

Sikrer at den opsugede støv forbliver sikkert  
indelukket.
•  Filtrerer mere end 99,9% af alle fine  

støvpartikler
•  Højeste effektivitetsniveau ved støvsugning  

på lavt effekttrin
•  Længere levetid med støvsugerposens 

3D-teknologi
•  Ren udskiftning af posen med den  

automatiske poselukning
Indhold: 8 støvsugerposer og 4 filtre.

Passer til stovsugermodeller: S 400i - S 456i,  
S 600 - S 658, S 800 - S 858, S 2000 - S 2999,
S 5000- S 5999, S 8000 - S 8999, Classic C1,
Complete C2 og Complete C3.

M.-nr. 10455090 Pris: 209,95

Sikrer at den opsugede støv forbliver sikkert  
indelukket.
•  Filtrerer mere end 99,9% af alle fine  

støvpartikler
•  Højeste effektivitetsniveau ved støvsugning  

på lavt effekttrin
•  Længere levetid med støvsugerposens 

3D-teknologi
•  Ren udskiftning af posen med den  

automatiske poselukning
Indhold: 8 støvsugerposer og 4 filtre.

Passer til stovsugermodeller: S 400i - S 456i,  
S 600 - S 658, S 800 - S 858, S 2000 - S 2999,
S 5000- S 5999, S 8000 - S 8999, Classic C1,
Complete C2 og Complete C3.

M.-nr. 10455000 Pris: 209,95

 XXL-pakke GN HyClean
 3D Efficiency-støvsugerposer

 XL-pakke FJM HyClean
 3D Efficiency-støvsugerposer

 XL-pakke GN HyClean
 3D Efficiency-støvsugerposer
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Underlag til bageforme og Gourmetfade.
•  Ideel til grill direkte på risten
•  Passer perfekt til Miele-bageplader/ drypbakker, 

hvor kødsaften kan opsamles
•  Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes  

på ribberne
•  Nem, automatisk rengøring.  

Lad risten sidde i ovnen under pyrolysen
•  Til ovne med 76 l ovnrum
M.-nr. 9520640 Pris: 615,00

Underlag til bageforme og Gourmetfade.
•  Ideel til grill direkte på risten
•  Passer perfekt til Miele-bageplader/  

drypbakker, hvor kødsaften kan opsamles
•  Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes  

på ribberne
•   Nem automatisk rengøring.  

Lad risten sidde i ovnen under pyrolysen
•  Til ovne med 90 l ovnrum
M.-nr. 9520700 Pris: 1.195,00

Til at bage sprøde pizzaer og tærter med 
Klimaprogram.
•  Ideel til bagning af rundstykker, briocher,  

croissants, pizzaer og tærter
•   Optimal dampfordeling ved Klimaprogram  

via huller
•  Non stick-overflade, særlig skærefast takket  

være PerfectClean
•  27 cm i diameter – skal stilles på en rist
•  Bagepapir eller smøring ikke nødvendig
•  Ikke til brug i ovne med mikrobølger eller 

dampovne
M.-nr. 10116800 Pris: 395,00

Underlag til bageforme og Gourmetfade.
•  Ideel til grill direkte på risten
•  Passer perfekt til Miele-bageplader/  

drypbakker, hvor kødsaften kan opsamles
•  Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes  

på ribberne
•  Særdeles nem rengøring
•  Til ovne med 76 l ovnrum samt DGC XL/XXL
M.-nr. 9524950 Pris: 475,00

Til at opnå samme resultat, som i en stenovn.
•  Til at bage pizza, brød, boller, blinis og snacks
•  Som varmeplade på bordet holder den varmen i 

op til 25 minutter
•  Høj kontaktvarme udnytter energien bedre  

og mere effektivt
•  Meget let at rengøre takket være den  

specielle overflade
•  Bagestenen er en glaseret ildfast sten  

– inkl. bagestenspalette og opskriftshæfte
•  Ikke til brug i ovne med mikrobølger eller 

dampovne
M.-nr. 5382220 Pris: 1.395,00

Bage- og stegerist med 
PerfectClean HBBR 71

Bage- og stegerist med PyroFit
HBBR 92

Pizza-/tærteform med huller
HBFP 27-1

Gourmet-bagesten HBS 60 Pizza-/tærteform HBF 27-1

Mieles originale 
bage- og stegeriste

Miele-ovne og dampovne leveres  
med en bage- og stegerist. 

Hvis du bruger din ovn i langt  
større omfang og bager og steger  
på flere ribber på samme tid,  
kan du få ekstra riste til din ovn. 

Mieles riste kan bruges som  
underlag til bageforme, men er  
også ideelle, når du skal stege  
eller grille pølser og kød. 

De passer perfekt sammen med  
Mieles bradepander, så fedt kan  
opsamles.

Bage- og stegerist med PyroFit
HBBR 72

Til at bage sprøde pizzaer og tærter.
•   Non-stick overflade, særlig skærefast takket 

være PerfectClean
•  Bagepapir eller smøring ikke nødvendig
•  27 cm i diameter – skal stilles på en rist
•   Ikke til brug i ovne med mikrobølger eller 

dampovne
M.-nr. 9520720 Pris: 375,00
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Mieles originale  
grill- og stege- 
indsatser

Mieles grill- og stegeindsats  
placeres helt enkelt oven på  
Mieles bradepande, når du skal  
grille eller stege. Den er ideel til at  
opsamle kødsaft. Grill- og stege- 
indsatsen forhindrer til gengæld, at 
kødsaften brænder på. Saften kan 
bruges til at lave lækker sauce. Mieles 
grill- og stegeindsats beskytter også  
din ovn mod fedtstænk, hvilket gør  
rengøringen af ovnen meget  
nemmere.

FlexiClip-udtræk
Udtræk gør det muligt at tage  
bageplader, bage- og stegeriste  
og Gourmet-fade ud af ovnen,  
uden at de tipper. 

Så kan du dyppe eller vende en  
steg uden for den varme ovn uden  
at risikere at brænde dig. 

Du kan også nemt anbringe  
bradepander, bageplader, riste og  
Gourmetfade direkte på FlexiClip- 
udtræk på forskellige ribber.

Der kan indsættes op til 3 sæt  
FlexiClip udtræk i ovnen på  
samme tid (=3 ribber).

Ideel når du skal stege og grille.
•   Passer perfekt sammen med en HUBB 71 / 91 bradepande
•  Rillerne i pladen gør, at pizza altid får en dejlig sprød bund
•  Kødsaft og fedt brænder ikke fast på overfladen; god til lækker sauce
•  Beskytter mod fedtstænk, reducerer (behovet for) rengøringsarbejdet

HGBB 71 til ovne med 76 l ovnrum samt DGC XL/XXL
M.-nr. 9520630 Pris: 595,00
HGBB 91 til ovne med 90 l ovnrum
M.-nr. 9520690 Pris: 1.195,00

Grill- og stegeindsats HGBB 71 / HGBB 91

Med PerfectClean til nem rengøring
•  Nem adgang til bageplader og riste på  

hver enkelt ribbe
•  Nem at fastgøre på ribberne i ovnen
Til ovne med 76 l ovnrum samt DGC XL/XXL
M.-nr. 9520660 Pris: 1.195,00

Med PyroFit-overfladebehandling, så du kan lade dem blive i ovnrummet under pyrolyse-rengøring.
•  Nem adgang til bageplader og riste på hver enkelt ribbe
•   Nem at fastgøre på ribberne i ovnen

HFC 72 til ovne med 76 l ovnrum og Pyrolyse
M.-nr. 9520670 Pris: 1.295,00
HFC 92 til ovne med 90 l ovnrum
M.-nr. 9520710 Pris: 1.495,00

FlexiClip-udtræk HFC 72 / HFC 92

FlexiClip-udtræk HFC 71

•  Nem adgang til bageplader og riste på  
hver enkelt ribbe

•  Nem at fastgøre på ribberne i ovnen
•  Op til 3 sæt i ovnrummet, til eftermontering

HFC 70 til DGC 7xxx XL/XXL
M.-nr. 9520650                         Pris: 925,00
HFC 70-C til H 7xxx, 
H 2265-1 B(P) og H 2267-1 B(P)
M.-nr. 10581490                      Pris: 895,00

FlexiClip-udtrækHFC 70 /  
HFC 70-C
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Til Gourmetfad HUB 61-22, 62-22,  
5000 M og 5001 M.
•  Leveres ikke med Gourmetfad
•   Fremstillet af førsteklasses rustfrit stål
•   Ikke egnet til ovne med mikrobølger eller til grill
M.-nr. 5136950 Pris: 795,00

Maks. Kapacitet ca. 5 kg.
•   Udvendige mål: BxDxH 44,8x26,8x8,6 cm
•   Fremstillet i helstøbt aluminium, håndstøbt
•   Nem at rengøre takket være den specielle non 

stick-overflade
•   Kan bruges i ovne og på alle kogeplader  

(undtagen gas)
•   Låg købes separat, HBD 60-22
Passer til ovne med 76 l ovnrum samt DGC XL/XXL
M.-nr. 10314270 Pris: 1.695,00

Låg til Gourmet-fad HBD 60-22

Gourmet-fad til induktion
HUB 5001-M

Til HUB 61-35 og HUB 5000 XL  
Gourmetfade.
•  Leveres ikke med Gourmetfad.
•  Fremstillet af førsteklasses rustfrit stål.
•   Ikke egnet til ovne med mikrobølger eller til grill.
M.-nr. 5136960 Pris: 895,00

Låg til Gourmet-fad HBD 60-35

Maks. kapacitet ca. 8 kg.
•   Udvendige mål: BxDxH 44,8x38,6x8,6 cm.
•   Fremstillet i helstøbt aluminium, håndstøbt.
•   Nem at rengøre takket være den specielle  

non stick-oveflade
•  Kan bruges i ovne og på alle kogeplader  

(undtagen gas)
•   Låg købes separat, HBD 60-35 
Passer til ovne med 76 l ovnrum samt DGC XL/XXL
M.-nr. 10314310 Pris: 1.995,00

Gourmet-fad til induktion
HUB 5001-XL

Montageplade til optimal afstand mellem  
Miele-indbygningsprodukter. Bruges mellem 2 ovne 
(ovenpå hinanden) hvis der ikke er skabshylde 
imellem. Kan bruges til GEN7000.
•     Inkl. skruer og skabelon
M.-nr. 10810730 Pris: 525,00

Montageplade ENB 1060

Panel til at skjule kanter på køkkenelementer  
imellem Miele-produkter når de er installeret i  
lodret kombination. Kan bruges til GEN7000.
M.-nr. 7114780 Rustfrit stål Pris: 245,00
M.-nr. 5165170 Obsidiansort Pris: 275,00

Sort afdækningsliste til at skjule smal stålkant på
Mieles gourmet-varmeskuffer, når en sort 
Gourmet-varmeskuffe monteres under ovn. 
Kan bruges til GEN7000.
•   Kun til ESW 7xxx
M.-nr. 11179710 Pris: 395,00

Afdækningsliste HKL 60 Afdækningsliste til Gourmet- 
varmeskuffer ESWKL 60 TFSW
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Til tilberedning af retter i sauce, fonds, vand  
(fx ris og pasta)
•   Kapacitet: 2,4 l, nominel kapacitet: 1,8 l
•  Udvendige mål HxBxD: 40x450x190 mm
M.-nr. 8246340  Pris: 195,00

Til blanchering eller tilberedning af grøntsager,  
fisk, kød m.m.
•   Kapacitet: 5,4 l, nominel kapacitet: 3,3 l
•   Udvendige mål HxBxD: 40x448x386 mm
M.-nr. 8249430  Pris: 355,00

Til blanchering eller tilberedning af grøntsager,  
fisk, kød m.m.
•   Kapacitet: 2,4 l, nominel kapacitet: 1,8 l
•  Udvendige mål HxBxD: 40x450x190 mm
M.-nr. 8285410 Pris: 265,00

Dampovnsfad uden huller DGG 20

Dampovnsfad med huller DGGL 12

Dampovnsfad med huller DGGL 20
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DAMPOVNE MED MIKROBØLGER

•   Kapacitet: 2,0 liter, nominel kapacitet: 1,4 liter
•    BxDxH: 375x197x40 mm
•   Må ikke anvendes til mikrobølger!
M.-nr. 10168200 Pris: 155,00

DGG 50 - 40 
dampovnsfad uden huller

•   Kapacitet: 2,0 liter, nominel kapacitet: 1,4 liter
•   BxDxH: 375x197x40 mm
•   Må ikke anvendes til mikrobølger!
M.-nr. 10168190 Pris: 265,00

•    Kapacitet: 4,1 liter, nominel kapacitet: 3,5 liter
•    BxDxH: 375x197x80 mm
•    Må ikke anvendes til mikrobølger!
M.-nr. 10168230 Pris: 215,00

•   Kapacitet: 4,0 liter, nominel kapacitet: 3,4 liter
•   BxDxH: 375x394x40 mm
•   Må ikke anvendes til mikrobølger
M.-nr. 10170300 Pris: 325,00

•   Kapacitet: 4,0 liter, nominel kapacitet: 3,4 liter
•   BxDxH: 375x394x40 mm
•   Må ikke anvendes til mikrobølger
M.-nr. 10170290 Pris: 275,00

Til tilberedning af retter i mikrobølgeovn
•   Kan også anvendes som opsamlingsbakke  

ved tilberedning med damp
•   Passer til dampovne DG 7xxx samt damp- 

ovne med mikrobølger DGM 6xxx og DGM 7xxx
M.-nr. 10168180 Pris: 399,00

DGGL 50 - 40 
dampovnsfad med huller

DGG 50 - 80 
dampovnsfad uden huller

DGGL 100 - 40 
dampovnsfad med huller

DGG 100 - 40 
dampovnsfad uden huller

DMGS 100 – 30 L
dampovnsfad uden huller
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 Til bagning af småkager, flade kager m.m.
•   Passer til FlexiClip-udtræk eller kan  

anbringes direkte på ribberne
•   Ingen bagepapir eller smøring af bagepladen 

nødvendig pga. PerfectClean-overfladen
•   Særdeles nem rengøring med  

PerfectClean-overflade
•   Passer til kompaktovne med mikrobølger  

(H 7xxx BM)
M.-nr. 9519690 Pris: 475,00

Original bageplade HBB 51

Ideel til fx bagning af kager med et tykt lag 
på toppen.
•   Kan også bruges som drypbakke til kødsaft  

eller fedt fra stegning og grill (brug HGBB  
grill- og stegerist ovenpå HUBB, når du steger)

•   Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes 
direkte på ribberne

•   Særdeles nem rengøring med  
PerfectClean-overfalde

•   Passer til kompaktovne med mikrobølger  
(H 7xxx BM)

M.-nr. 9519720  Pris: 525,00

Underlag til bageforme og Gourmetfade.
•   Ideel til stegning direkte på risten
•  Passer perfekt til Miele-bradepande/drypbakker 

(HUBB 51), hvor kødsaften kan opsamles
•  Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes 

direkte på ribberne
•  Nem rengøring med PerfectClean
•  Passer til kompaktovne med mikrobølger  

(H 7xxx BM)
M.-nr. 9519790  Pris: 395,00

Ideel, når du skal stege og grille.
•   Passer perfekt sammen med HUBB 51
•   Kødsaft og fedt brænder ikke fast på  

overfladen; god til lækker sauce
•   Beskytter mod fedtstænk, reducerer  

rengøringen
•   Passer til kompaktovne med mikrobølger  

(H 7xxx BM)
M.-nr. 9519760 Pris: 375,00

Original bradepande HUBB 51 Bage- og stegerist HBBR 50

Grill- og stegeindsats HGBB 51
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Mælkebeholder i glas til Miele-  
espressomaskiner til indbygning.
Passer til Miele-CVA 7000 serien.
M.-nr. 11234120 Pris: 699,00

MB-CM
Mælkebeholder

MB-CVA 7000
Mælkebeholder

Miele-serveringskande 1,0 l til Miele-espresso-
maskine CVA og CM med kandefunktion.
•  Rustfrit, poleret stål i høj kvalitet
• Brudsikker Toptherm vakuum-isoleret indsats
• Direkte brygning uden omfyldning fra  

espressomaskinen til kanden
•  Nem rengøring med fuldt aftageligt låg
•  Komfortabelt aroma-skydelåg
M.-nr. 10694310 Pris: 695,00

Miele-serveringskande

•   Den ideelle all-rounder kaffebønne til espresso, 
kaffe og kaffespecialiteter med mælk

•   Udsøgt blanding af de fineste, håndplukkede 
sydamerikanske Arabica-bønner

•   Udviklet og skånsomt ristet eksklusivt til 
Miele-espressomaskiner

•   Blød og cremet aroma med en subtil syrlighed  
og diskrete frugtagtige toner

•   Fyldig og afbalanceret intensitet 
•   Fairtrade og bio-certificeret DE-ÖKO-001,  

ikke-EU-landbrug
•   Indhold: 4 x 250 g hele bønner
M.-nr. 11030080 Pris: 199,95

•    Ideel til espresso
•    Udsøgt blanding af de fineste, håndplukkede 

Arabica-bønner fra Sydamerika (80 %)  
og Robusta-bønner fra Indien (20 %)

•   Udviklet og skånsomt ristet eksklusivt til  
Miele-espressomaskiner

•   Blød, krydret aroma med toner af chokolade
•    Intens og kraftig smag  
•   Fairtrade og bio-certificeret DE-ÖKO-001,  

ikke-EU-landbrug
•   Indhold: 4 x 250 g hele bønner

M.-nr. 11029600 Pris: 199,95

•    Ideel til kaffespecialiteter med mælk
•   Udsøgt blanding af de fineste, håndplukkede 

sydamerikanske Arabica-bønner 
•   Udviklet og skånsomt ristet eksklusivt til  

Miele-espressomaskiner
•   Fyldig smag med diskret blomster- og  

frugtagtig karakter
•   Fairtrade og bio-certificeret DE-ÖKO-001,  

ikke-EU-landbrug
•    Indhold: 4 x 250 g hele bønner
M.-nr. 11029350 Pris: 199,95

Miele-kaffebønner
Black Edition - One for all

Miele-kaffebønner
Black Edition - Espresso

Miele-kaffebønner
Black Edition - Café crema

•   Den ideelle all-rounder kaffebønne u. koffein til 
espresso, kaffe og kaffespecialiteter med mælk

•   Fjernelse af koffein gennem en mild,  
biologisk proces

•    Udsøgt blanding af de fineste, håndplukkede 
sydamerikanske Arabica-bønner

•   Udviklet og skånsomt ristet eksklusivt til  
Miele-espressomaskiner

•   Fyldig og afbalanceret smag med lidt  
frugtagtige toner

•    Fairtrade og bio-certificeret DE-ÖKO-001,  
ikke-EU-landbrug

•   ndhold: 4 x 250 g hele bønner
M.-nr. 11029840 Pris: 199,95

Miele-kaffebønner
Black Edition - Decaf

Termomælkebeholder i rustfrit stål  
- kapacitet 0,5 l. Passer til Miele-espresso- 
maskiner CM5, CM6 og CM7.
•    Holder mælken frisk og kold i længere tid.
•   Kold mælk er en vigtig forudsætning for  

fremstilling af fin, cremet og fast mælkeskum.
•   Mælkebeholderen fra Miele er let at anvende  

og rengøre.
M.-nr. 10859920 Pris: 445,00
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Fugekit til kogeplader, sort.
•    Inkl. fugepinde
M.-nr. 99000394 Pris: 315,00

Fugekit til kogeplader

•   Transformer din Miele-PowerFlex-induktionszone 
til en førsteklasses grill

•   Fremstillet i helstøbt aluminium, håndstøbt
•   Optimal varmefordeling
•    Fedtfattig madlavning og nem rengøring  

takket være den specielle non stick-overflade
•   Fire små silikonepuder under grillpladen sikrer,  

at grillpladen står fast på kogepladen 
M.-nr. 10009310 Pris: 1.495,00

Gourmet-grillplade

Miele-vakuumposer er fremstillet i polyethylen/ 
polyamid (PE/PA). De er fødevaregodkendte,  
afgiver hverken smag eller lugt og er modstands- 
dygtige over for varme, kulde, syre, fedt og alkohol.
Anvendelse:
•    Forberedelse til sous-vide-tilberedning
•    Marinering og portionsopdeling af mad
•   Forlængelse af holdbarheden af fødevarer
•    Tæt emballering til sauce, skysauce, marinader 

og marinerede retter
•   90 µm tykke og rivefaste.
•   Indhold: 50 stk.
M.-nr. 10380620 Pris: 249,00

Miele-vakuumposer er fremstillet i polyethylen/ 
polyamid (PE/PA). De er fødevaregodkendte,  
afgiver hverken smag eller lugt og er modstands- 
dygtige over for varme, kulde, syre, fedt og alkohol.
Anvendelse:
•   Forberedelse til sous-vide-tilberedning
•    Marinering og portionsopdeling af mad
•    Forlængelse af holdbarheden af fødevarer
•   Tæt emballering til sauce, skysauce, marinader 

og marinerede retter
•   90 µm tykke og rivefaste.
•    Indhold: 50 stk.
M.-nr. 10380630 Pris: 289,00

Vakuumpose (small) VB 1828 Vakuumpose (large) VB 2435

T ILBEHØR T IL  VAKUUMFORSEGLERSKUFFER
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miele.dk SPECIALFREMSTILL ING AF VÆGEMHÆTTER

TILPASNING AF SKORSTENE TIL EMHÆTTER
De fleste af Mieles emhætter kan specialtilpasses efter individuelle behov. Aftrækkanalens diameter har stor  
betydning for emhættens effekt og udvikling af støj. Hvis aftrækkanalens diameter er mindre end udluftnings- 
studsens størst mulige diameter, bliver emhættens effekt mindre og lydniveauet højere. Når du vælger, hvor  
emhætten skal monteres, skal du sikre dig, at afstanden mellem den eksterne motor og kabinettet er 5-7 meter.

Hvis du ønsker specialtilpasning af din emhætte, bedes du kontakte din nærmeste forhandler.  
Forventet leveringstid er ca. 8 uger.

BEMÆRK! Der skal tages særlige forholdsregler, hvis der anvendes både emhætte og ildsted i samme rum. 

TILLÆGSPRISER
SPECIALFREMSTILLEDE VÆGEMHÆTTER

BESTILLING AF KOMPLET EMHÆTTE TIL SPECIALMÅL

Ændring af skorstensrør: Pris

Ekstra længde op til 800 mm 1.395,00

Ekstra længde op til 1400 mm 2.695,00

Ekstra længde over 1400 mm kun på forespørgsel

Afkortning af standardlængde skorstensrør 1.395,00

Hul i siden af skorsten 295,00

Smigskæring i skorsten/teleskop 995,00

Afdækning af skorsten eller teleskop 1.195,00

RAL-Powder coating - anden farve 1.095,00

BESTILLING UDELUKKENDE AF NY SKORSTEN/TELESKOP TIL SPECIALMÅL

Ændring af skorstensrør / teleskoprør: Pris

Længde op til 800 mm 1.795,00

Længde op til 1400 mm 3.495,00

Længde over 1400 mm kun på forespørgsel

Afkortning af standardlængde skorstensrør 1.795,00

Hul i siden af skorsten 295,00

Smigskæring i skorsten/teleskop 995,00

Afdækning af skorsten eller teleskop 1.195,00

RAL-powder coating - anden farve 695,00

Ekspempel på en skorsten som forlænges, smigskæring og farve:

Skorsten, DADC 6000 1.095,00

Forlængelse op til 800 mm 1.795,00

Smigskæring 995,00

Farve 695,00

Totalpris 4.580,00
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SPECIALFREMSTILL ING AF INDSATSEMHÆTTER  
OG LOFT INTEGREREDE EMHÆTTER

SPECIALFREMSTILL ING AF FR ITHÆNGENDE EMHÆTTER

TILLÆGSPRISER
SPECIALFREMSTILLEDE INDSATSEMHÆTTER OG LOFTINTEGREREDE EMHÆTTER

Specialfarver Pris :

RAL-powder coating - anden farve 1.295,00

TILLÆGSPRISER
SPECIALFREMSTILLEDE FRITHÆNGENDE EMHÆTTER

BESTILLING AF KOMPLET EMHÆTTE TIL SPECIALMÅL 2 DEL LØSNING

Ændring af skorstensrør (teleskop): Pris 

Emhættens totale højde op til 1200 mm 1.695,00

Emhættens totale højde mellem 1201-2000 mm 4.495,00

Emhættens totale højde over 2000 mm kun på forespørgsel

Afkortning 1.695,00

Hul i siden af skorsten 559,00 

Smigskæring i skorsten 2.695,00 

Specialfarver Pris :

RAL-powder coating - anden farve 1.295,00

BESTILLING AF KUN NY SKORSTEN/TELESKOP TIL SPECIALMÅL 2 DEL LØSNING

Ændring af skorstensrør (teleskop): Pris:

Emhættens totale højde op til 1200 mm 2.995,00

Emhættens totale højde op til 2000 mm 5.995,00

Emhættens totale højde over 2000 mm kun på forespørgsel

Specialfarver Pris 

RAL-powder coating - anden farve 1.395,00
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*Kun DA 4298 W

RECIRKULATION OG EKSTERN MOTORmiele.dk

MODEL

TILBEHØR RECIRKULATION

EKSTERN MOTOR ANDET TILBEHØROMBYGNINGSSÆT LUGTFILTER
REGENERERBART  
LUGTFILTER

DA 1260 Medfølger DKF 18–1 
M.–nr. 9162160 
Pris: 595,00

– – –

DA 3366 DUU 151 
M.–nr. 7294230 
Pris: 795,00

DKF 13–1 
M.–nr. 6485741 
Pris: 595,00

– –

Drop down–ramme, 
DAR 3000 
M.–nr. 9188880 
Pris: 1.495,00

DA 3568 
DA 3598

DUU 150 
M.–nr. 5696270 
Pris: 365,00 
 
DUU 151 
M.–nr. 7294230 
Pris: 795,00

DKF 19–1 
M.–nr. 9231860 
Pris: 525,00

–

AWG 102, ydervæg 
M.–nr. 5680680 
Pris : 4.995,00 
 
ABLG 202, indendørs 
M.–nr. 6081850 
Pris: 4.495,00

–

DA 3668 
DA 3698

DUU 150 
M.–nr. 5696270 
Pris: 365,00 
 
DUU 151 
M.–nr. 7294230 
Pris: 795,00

DKF 19–1 
M.–nr. 9231860 
Pris: 525,00

– – –

PUR 68 W  
PUR 98 W

DUW 20 
M.–nr. 6264790  
Pris: 395,00

DKF 12–1 
M.–nr. 6228731 
Pris: 645,00

DKF 12–R 
M.–nr. 10271450 
Pris: 1595,00

–
Standardskorsten i 
rustfrit stål medfølger

DA 6066 W  
DA 6086 W  
DA 6096 W 

Kræver ikke  
ombygningssæt  
til recirkulation

DKF 25–1 
M.–nr. 9972550 
Pris: 595,00

DKF 25–R 
M.–nr. 10271470 
Pris: 1595,00

–

Skorsten, DADC 
6000 rustfrit stål 
M.–nr. 9947450 
Pris: 1.095,00 
 
Skorsten, DADC 
6000 hvid 
M.–nr. 10331460 
Pris: 1.095,00

DA 9090 W  Kræver ikke  
ombygningssæt til 
recirkulation 

DKF 29
M.-nr. 11292130 
Pris: 565,00

DKF 29-R
M.-nr. 11295570 
Pris: 1.475,00

–

Skorsten, 
DADC 9000
M.-nr. 11279060 
Pris: 1.095,00

DA 5798 W  
DA 4298 W

DUW 20 
M.–nr. 6264790  
Pris: 395,00

DKF 12–1 
M.–nr. 6228731 
Pris: 645,00

DKF 12–R 
M.–nr. 10271450 
Pris: 1.595,00

AWG 102, ydervæg 
M.–nr. 5680680 
Pris: 4.995,00* 
 
ABLG 202, indendørs 
M.–nr. 6081850 
Pris: 4.495,00*

Standardskorsten i 
rustfrit stål medfølger

DA 6488 W 
DA 6498 W 

Kræver ikke  
ombygningssæt  
til recirkulation

DKF 25–1 
M.–nr. 9972550 
Pris: 595,00

DKF 25-R 
M.-nr. 10271470 
Pris: 1.595,00

AWG 102, ydervæg 
M.–nr. 5680680 
Pris: 4.995,00
 
ABLG 202, indendørs 
M.–nr. 6081850 
Pris: 4.495,00

Skorsten DADC 6000 
specialfremstilles i 
grafitgrå eller  
obsidiansort,  
bestilles via formular 
på miele.dk
Pris: 1.790,00
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RECIRKULATION OG EKSTERN MOTOR miele.dk

*Kun DA 2698 og DA 4208 D

MODEL

TILBEHØR RECIRKULATION

EKSTERN MOTOR ANDET TILBEHØROMBYGNINGSSÆT LUGTFILTER
REGENERERBART  
LUGTFILTER

DA 6798 W Kræver ikke  
ombygningssæt  
til recirkulation

DKF 25–1 
M.–nr. 9972550 
Pris: 595,00

DKF 25–R 
M.–nr. 10271470 
Pris: 1.595,00 –

Skorsten, DADC 
6000 rustfrit stål 
M.–nr. 9947450 
Pris: 1.095,00

DA 6698 W DUW 20 
M.–nr. 6264790  
Pris: 395,00

DKF 12–1 
M.–nr. 6228731 
Pris: 645,00

DKF 12–R 
M.–nr. 10271450 
Pris: 1.595,00 –

Standardskorsten 
medfølger

DA 2558 
DA 2578

DUU 150 
M.–nr. 5696270 
Pris: 365,00 
 
DUU 151 
M.–nr. 7294230 
Pris: 795,00

DKF 15–1 
M.–nr. 6938631 
Pris: 695,00

–

AWG 102, ydervæg 
M.–nr. 5680680 
Pris: 4.995,00 
 
ABLG 202, indendørs 
M.–nr. 6081850 
Pris: 4.495,00

–

DA 2360 
DA 2390 

DUU 150 
M.–nr. 5696270 
Pris: 365,00 
 
DUU 151 
M.–nr. 7294230 
Pris: 795,00

DKF 19–1 
M.–nr. 9231860 
Pris: 525,00

–

AWG 102, ydervæg 
M.–nr. 5680680 
Pris: 4.995,00* 
 
ABLG 202, indendørs 
M.–nr. 6081850 
Pris: 4.495,00*

–

DA 2808 DUU 2900 
M.–nr. 9242390 
Pris: 3.495,00
Alternativt
DUU 1000-2 
M.–nr. 11207310 
Pris: 2.695,00

DKF 20–1 
M.–nr. 9438930 
Pris: 995,00

–

AWG 102, ydervæg 
M.–nr. 5680680 
Pris: 4.995,00 
 
ABLG 202, indendørs 
M.–nr. 6081850 
Pris: 4.495,00

–

PUR 98 D Ombygningssæt til 
recirkulation, DUI 32  
M.–nr. 9561760  
Pris: 595,00

DKF 12–1 
M.–nr. 6228731 
Pris: 645,00

DKF 12–R 
M.–nr. 10271450 
Pris: 1.595,00 –

Standardskorsten i 
rustfrit stål medfølger

DA 4208 D
DA 4208 VD 
DA 6698 D

Ombygningssæt til 
recirkulation, DUI 32  
M.–nr. 9561760  
Pris: 595,00

DKF 12–1 
M.–nr. 6228731 
Pris: 645,00

DKF 12–R 
M.–nr. 10271450 
Pris: 1.595,00

AWG 102, ydervæg 
M.–nr. 5680680 
Pris: 4.995,00* 
 
ABLG 202, indendørs 
M.–nr. 6081850 
Pris: 4.495,00*

Standardskorsten i 
rustfrit stål medfølger
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T ILBEHØR T IL  EMHÆTTERmiele.dk  –  læs meget mere om Miele-tilbehør

Til Mieles DA 60x6 W, DA 64x8 W, DA 6798 W  
og DA 6998 W
•   Indhold: 1 filter
M.-nr. 9972550 Pris: 595,00

Til Mieles DA 9090 W
•  Indhold: 1 filter
M.-nr. 11292130  Pris: 565,00

Til Mieles DA 2808
•   Indhold: Indhold: 2 filtre (2 x DKF 18-1)
M.-nr. 9438930 Pris: 995,00

Lugtfilter med aktivt kul
DKF 25-1

Lugtfilter med aktivt kul*
DKF 29

Lugtfilter med aktivt kul
DKF 20-1

Til Mieles DA 3366 recirkulationsemhætte.
•   Indhold: 1 filter
M.-nr. 6485741 Pris: 595,00

Til Mieles DA 25x8 recirkulationsemhætter.
•   Indhold: 2 filtre
M.-nr. 6938631 Pris: 695,00

Til Mieles DA 1260 recirkulationsemhætte.
M.-nr. 9162160 Pris: 595,00

Lugtfilter med aktivt kul
DKF 13-1

Lugtfilter med aktivt kul
DKF 15-1

Lugtfilter med aktivt kul
DKF 18-1

Til Mieles recirkulationsemhætter.
•   Indhold: 1 filter
•   Til Mieles PUR 68 W, PUR 98 W  

+ D, DA 5798 W, DA 4XX og DA 6698 W + D
M.-nr. 6228731 Pris: 645,00

Lugtfilter med aktivt kul
DKF 12-1

Til Mieles DA 23XX, DA 26XX, DA35XX og DA 36XX 
recirkulationsemhætter.
•   Indhold: 2 filtre
M.-nr. 9231860 Pris: 525,00

Lugtfilter med aktivt kul
DKF 19-1

Longlife AirClean lugtfilter
DKF 11-R 

Longlife AirClean lugtfilter
DKF 12-R 

Longlife AirClean lugtfilter
DKF 25-R 

•   Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
•   Regenereres nemt og bekvemt i ovnen  

hver 6. måned
•   3 års levetid
•   Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved 

overholdelse af intervallerne for regenerering
•    Til Mieles DA 7198 W til recirkulation
•   Indeholder 1 filter

M.-nr. 10787630 Pris: 1.495,00

•   Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
•    Regenereres nemt og bekvemt i ovnen hver  

6. måned
•    3 års levetid
•   Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved 

overholdelse af intervallerne for regenerering
•   Til Mieles PUR 68 W, PUR 98 W  

+ D, DA 5798 W, DA 4XX og DA 6698 W + D
•   Indeholder 1 filter
M.-nr. 10271450 Pris: 1.595,00

•    Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
•    Regenereres nemt og bekvemt i ovnen hver  

6. måned
•   3 års levetid
•    Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved 

overholdelse af intervallerne for regenerering
•   Til Mieles DA 60X6 W Wing, DA 64X8 W Pure,  

DA 6798 W Shape og DA 6998 W Pearl
•   Indeholder 1 filter
M.-nr. 10271470 Pris: 1.595,00
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T ILBEHØR T IL  EMHÆTTER miele.dk  –  læs meget mere om Miele-tilbehør

Skorsten i stål til alternativ luftudledning opad
•   DA 60x6 W, DA 64x8 W, DA 6798 W og  

DA 6998 W
•    Fleksibel skorstenshøjde på 365-660 mm
•   Skorstensbredde 340 mm
•   Skorstensdybde 270 mm
•   Inklusive beslag til montering på væg
M.-nr. 9947450 CleanSteel Pris: 1.095,00
M.-nr. 10331460 Brillanthvid Pris: 1.095,00

DADC 6000

Skorsten i rustfrit stål til luftudledning opad
•   Til DA 9090 W
•   Fleksibel skorstenshøjde på 380-740 mm
•   Skorstensbredde 290 mm
•   Skorstensdybde 170 mm
•   Inklusiv beslag til montering på væg
M.-nr. 11279060  Pris: 1.095,00

DADC 9000

Ekstern motor, ingen begrænsninger for montering
•   Montering af motor i et andet rum
•   Mindre støj – fra ca. 5-7 m aftrækskanal
•   Ydelse – større luftgennemstrømning end 

interne motorer
•   Udblæsningseffekt: 600 m3/t
•   HxBxD: 245 x 340 x 395 mm
M.-nr. 6081850 Pris: 4.495,00

Motorenhed ABLG 202

Ekstern motor til ydermur
•   Mindre støj – fra ca. 5-7 m aftrækskanal
•    Ydelse – større luftgennemstrømning end  

interne motorer
•   Udblæsningseffekt: 580 m3/t
M.-nr. 5680680 Pris: 4.995,00

Reducerer luftstrøm og motorstøj.
•   Ekstra komponent som reducerer støjen  

fra emhætter
•   Støjreduktion med op til 4.5 db(A) re 1 pW
M.-nr. 8269360 Pris: 795,00

Ekstern motor til væg AWG 102 Lyddæmper DASD 150

Sæt med 4 spots
•   Samme lamper som DA 26x8 og DA 2808.
M.-nr. 9953120 Pris: 1.895,00

LED-sæt DES 6000

Drop-down-ramme til fuld integration af  
DA 35XX og DA 36XX
M.-nr. 9188880 Pris: 1.495,00

Kan anvendes til ventilation
•   Murkasse (Ø 150 mm) til ventilation til emhætter 
•   Varmeisolerende – der kan ikke trænge  

kold luft ind
•   Energi – Blower Door-testet,  

egnet til energisparehuse
M.-nr. 11258630 Pris: 1.495,00

Drop-down-ramme DAR 3000 Murkasse DMK 150-1
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T ILBEHØR T IL  EMHÆTTERmiele.dk  –  læs meget mere om Miele-tilbehør
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T ILBEHØR T IL  EMHÆTTER miele.dk  –  læs meget mere om Miele-tilbehør

Reduktionsadapter
•   Til reducering af aftræksrørets diameter
•    I overensstemmelse med  

brandbeskyttelsesreglerne
M.-nr. 9591510 Pris: 12 5,00

Fleksibel ventilationskanal i aluminium
•   Med gode luftstrømningsegenskaber
•   1,25 m langt, kan udvides til 5 m
•    DAS 125: Ø125 mm
•   DAS 150: Ø150 mm
M.-nr. DAS 125 4623220 Pris: 715,00
M.-nr. DAS 150 4623230 Pris: 815,00

Til forbindelse mellem lyddæmper og  
ventilationskanal eller mellem to lyddæmpere  
DASD 150 
M.-nr. 9583750 Pris: 225,00

Reduktionsadapter 150/125 mm
DRS 150

Ventilationskanal i aluminium Forbindelsesstykke
DASDV 150

Til ombygning af DA 2808 fra aftræk til det fri til 
recirkulation.
•   Ensartet luftudstrømning ved recirkulation
•    Reduktion af gennemstrømningsstøjen
•   Inkl. 2 aktive kulfiltre
M.-nr. 9242390 Pris: 3.495,00

Ombygning til recirkulation  
DUU 2900 til loftintegrerede 
emhætter

Forhindrer kondens fra at strømme tilbage
•   DKS 125: Ø125 mm
•    DKS 150: Ø150 mm
M.-nr. DKS 125 3915282 Pris: 555,00
M.-nr. DKS 150 3915292 Pris: 735,00

Kondensspærre

Til ombygning af udtræks- og indsatsemhætter  
fra aftræk til det fri til recirkulation.
•    Ensartet luftstrøm ved recirkulation
•   Mindsker luftstøj
•    Inkl. udblæsningsrist i rustfrit stål og  

spændbånd til aftræksrør
M.-nr. 7294230  Pris: 795,00

Ombygning til recirkulation  
DUU 151 til DA 3XXX/2XXX

Til ombygning af udtræks- og indsatsemhætter  
fra aftræk til det fri til recirkulation.
•   Ensartet luftstrøm ved recirkulation
•   Mindsker luftstøj
•    Indeholder udblæsningsrist i plast og  

2 spændbånd til aftræksrør
M.-nr. 5696270 Pris: 365,00

Til ombygning af vægemhætter fra aftræk  
til det fri til recirkulation.
•   Ensartet luftstrøm ved recirkulation
•   Mindsker luftstøj
•   Inkl. deflektor Ø studs 150 mm, 15 cm lang  

flex-slange i aluminium (kan trækkes  
ud til 60 cm)

M.-nr. 6264790 Pris: 395,00

Til ombygning af frithængende emhætter  
fra aftræk til det fri til recirkulation.
•   Ensartet luftstrøm ved recirkulation
•   Mindsker luftstøj
•    Inkl. deflektor Ø studs 150 mm, 15 cm lang  

flex-slange i aluminium (kan trækkes ud  
til 60 cm)

M.-nr. 9561760 Pris: 595,00

Ombygning til recirkulation  
DUU 150 til DA3XXX/2XXX

Ombygning til recirkulation  
DUW 20 til alle vægemhætter 
ekskl. DAR 12x5

Ombygning til recirkulation  
DUI 32 til frithængende emhætter
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TILBEHØR TIL KØLESKABE, FRYSESKABE OG VINKØLESKABE

Til sikker, pladsbesparende opbevaring af flasker
•   Til køleskabe i K 30.000-serien
•   Plads til 5 flasker
•    Kan anbringes i forskellige højder
•    I forkromet metal
KFR 30060 PF til køleskabe  
med PerfectFresh
M.-nr. 9552700 Pris: 345,00
KFR 30060 til køleskabe  
uden PerfectFresh
M.-nr. 9552690 Pris: 345,00

Flaskehylde
KFR 30060 PF/KFR 30060

Til sikker, pladsbesparende opbevaring af flasker
•    Til alle køle-/fryseskabe samt K 10.000 med 

PerfectFresh-zone og en min. bredde på 55 cm 
og min. højde på 90 cm

•   Plads til 5 flasker
•   Kan anbringes i forskellige højder
•    I forkromet metal
M.-nr. 7316060 Pris: 345,00

Forebygger ubehagelig lugt i køleskabet.
•  Til perfekt og lugtfri opbevaring
•   Indhold: 2 lugtfiltre
•   Til udskiftning af filtre i plastikkabinet 
•   Bør udskiftes ca. hver 6. måned
M.-nr. 7236280 Pris: 375,00

Forebygger ubehagelig lugt i køleskabet.
•  Til perfekt og lugtfri opbevaring
•   Innovativ kombination af aktivt kul og chitosan
•   Anbringes på bagkanten af glashylden
•   Bør udskiftes ca. hver 6. måned
•   Der er kun to filtre, der skal udskiftes
M.-nr. 7236290 Pris: 445,00

Sørger for optimal luftudskiftning og høj luftkvalitet
i dit vinkøleskab.
M.-nr. 9447050 Pris: 155,00

Flaskehylde
KFR 10055

Lugtabsorberende  
Active AirClean-filter KKF-RF

Eftermonteringskit til  
Active AirClean-filter KKF-FF

Aktivt kulfilter til  
vinkøleskabe

Side-by-side kit til vinkøleskabe.
•   Til vinkøleskabe i KWT 63xx-serien
M.-nr. 9799630 Pris: 995,00

Til eftermontering af SoftClose-funktion på
modeller i K 30.000 serien som ikke har det
som standard.
Trin for trin-monteringsanvisning medfølger.
M.-nr. 10744380 Pris: 495,00

Sørger for optimal luftudskiftning og høj  
luftkvalitet i dit vinkøleskab.
•   Til vinkøleskabe i KWT 63xx-serien
M.-nr. 9945070 Pris: 155,00

Side-by-side kit til vinkøleskabe 
KSK 6300

SoftClose Retrofit kit KSC30  
KSC 30

Aktivt kulfilter til vinkøleskabe 
KKF-KWT

Til sikker, pladsbesparende opbevaring af flasker
•   Til køleskabe i K 20.000-serien
•    Plads til 5 flasker
•    Kan anbringes i forskellige højder
•   I forkromet metal
KFR 20060 PF til køleskabe  
med PerfectFresh
M.-nr. 10363580 Pris: 345,00
KFR 20060 til køleskabe 
 uden PerfectFresh
M.-nr. 10363600 Pris: 345,00

Flaskehylde
KFR 20060 PF/KFR 20060
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VASKEMIDLER miele.dk  –  læs meget mere om Miele-vaskemidler

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner
•   Svanemærket – Allergi og miljøvenlig
•   Effektivt 2-fase-vaskesystem
•   Til både hvide og kulørte tekstiler
•   Fremragende pletfjerning  

- også ved lave temperaturer
•   Ingen overdosering takket være automatisk 

dosering
•   Skal benyttes sammen med  

UltraPhase 1 Sensitive
•   Meget drøj - op til 63 vaske
•   Indhold: 1,44 l
M.-nr. 10923590 Pris: 114,95

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner
•   Effektivt 2-fase-vaskesystem
•   Til både hvide og kulørte tekstiler
•   Fremragende pletfjerning - også ved  

lave temperaturer
•   Ingen overdosering takket være automatisk  

dosering
•   Skal benyttes sammen med UltraPhase 2
•   Meget drøj - op til 37 vaske
•   Indhold: 1,40 l
M.-nr. 11504410 Pris: 109,95

Til W1 TwinDos vaskemaskiner
•   Svanemærket – Allergi og miljøvenlig
•   Effektivt 2-fase-vaskesystem
•   Til både hvide og kulørte tekstiler
•   Fremragende pletfjerning  

- også ved lave temperaturer
•   Ingen overdosering takket være automatisk 

dosering
•   Skal benyttes sammen med  

UltraPhase 2 Sensitive
•   Meget drøj - op til 36 vaske
•   Indhold: 1,44 l
M.-nr. 10923560 Pris: 114,95

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner
•   Effektivt 2-fase-vaskesystem
•    Til både hvide og kulørte tekstiler
•   Fremragende pletfjerning - også ved lave  

temperaturer
•    Ingen overdosering takket være automatisk 

dosering
•    Skal benyttes sammen med UltraPhase 1
•   Meget drøj - op til 50 vaske
•    Indhold: 1,40 l
M.-nr. 10803740 Pris: 109,95

Til fin- og uldvask i W1-vaskemaskiner
•   Specielt plejekompleks af hvedeprotein  

og farvebeskyttelsesformel
•   Fiberbeskyttelseskomponenter mod  

sammenfiltring
•   Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 grader
•    Ingen overdosering
•   Indhold: 9 caps (= 9 vaske)
M.-nr. 10755540 Pris: 59,95

Til vask af sportstøj i W1-vaskemaskiner
•   Neutraliserer svedlugt takket være de  

integrerede lugtabsorbere
•   Rengør og plejer, skånsom mod farverne
•   Bevarer tøjets form – også for fleece
•   Ingen overdosering
•   Indhold: 6 caps (= 6 vaske)
M.-nr. 10756410 Pris: 59,95

Perfekt til pletfjerning ved vask i W1-vaskemaskiner
•   Egnet til både hvidt og kulørt vasketøj
•   Til hårdnakkede pletter, fx fedt- eller frugtpletter
•   Storartede vaskeresultater – også ved lave  

temperaturer
•    Ingen overdosering
•    Indhold: 6 caps (= 6 vaske)
M.-nr. 10755940 Pris: 59,95

Ideel til puder, soveposer eller værdifuld
dunbeklædning
•    Bevarer dunenes elasticitet og åndbarhed
•   Dunene klumper sig ikke sammen,  

men forbliver lette og luftige
•    Indhold: 6 caps (= 6 vaske)
M.-nr. 10756340 Pris: 59,95

UltraPhase 2 Sensitive UltraPhase 1UltraPhase 1 Sensitive

UltraPhase 2

Caps WoolCareCaps Sport

Caps Booster

Caps DownCare

Rengøringsmiddel til  
TwinDos-doseringssystem
•   Til skylning af TwinDos-doseringsrør
•   Anvendes før en lang periode uden brug  

(min. 2 måneder)
•   Anvendes før nyt middel tages i brug
•    Meget effektiv - rækker til 4-5 forløb
M.-nr. 11171440 Pris: 89,95

TwinDosCare
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Specielt velegnet til hvidt og lyst tøj og meget  
snavset kulørt tøj.
•    Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60/95 °C.
•   Strålende hvidt tøj takket være effektiv formel 

med aktivt oxygen 
•   Fremragende pletfjerning  

- også ved lave temperaturer.
•    Meget drøj - også ved lave temperaturer.
M.-nr. 10199830 Pris: 145,00

UltraWhite Vaskepulver 2.7 kg

•   Til W1-vaskemaskiner
•   Forebygger filtning og krympning
•   Bevarer formen af fibrene og et blødt udseende
•    Giver bløde og velduftene tekstiler
•    Indhold: 6 caps (= 6 vaske)
M.-nr. 10756020 Pris: 59,95

•   Til W1-vaskemaskiner
•    Bevarer farver på syntetiske tekstiler
•   Bevarer åndbarhed i funktionsmembraner
•    Modvirker statisk elektricitet på syntetiske  

tekstiler
•   Neutraliserer dårlige lugte fra f.eks. sved
•    Indhold: 6 caps (= 6 vaske)
M.-nr. 10756950 Pris: 59,95

•    Til W1-vaskemaskiner
•    Optimal vask og pleje af kulørte og sorte tekstiler
•   Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C
•   Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver
•   Fremragende pletfjerning -  

også ved lave temperaturer
•    Indhold: 9 caps (= 9 vaske)
M.-nr. 10755640 Pris: 59,95

Caps SilkCare Caps Outdoor Caps UltraDark

•    Til W1-vaskemaskiner
•   Til imprægnering af tekstiler
•    Ideelt til sportsbeklædning og regntøj
•    Bevarer tøjets åndbarhed
•   Effektiv mod fugt, vind og snavs
•    Indhold: 3 caps (= 3 behandlinger)
M.-nr. 10757630 Pris: 109,95

•    Fornyr farver og overfladen på dine  
bomuldstekstiler

•    Fjerner ”pilling-effekt” (fnugdannelse)
•    Fjerner ødelagte og misfarvede ender på  

tekstilfibre
•    Nyt liv til dit favorit bomuldstøj
•    Indhold: 3 caps (= 3 behandlinger)
M.-nr. 10757310 Pris: 109,95

Caps ImpraProtect Caps CottonRepair
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•    Til W1-vaskemaskiner
•    Til blødt og dejligt vasketøj
•   Frisk, naturlig duft af renhed
•    Ingen overdosering
•    Ideelt til frotté
•    Indhold: 9 caps (= 9 vaske)
M.-nr. 10755400 Pris: 59,95

•   Til W1-vaskemaskiner
•    Til blødt og dejligt vasketøj
•   Frisk, naturlig duft af renhed
•    Ingen overdosering
•    Ideelt til frotté
•    Indhold: 9 caps (= 9 vaske)
M.-nr. 10755490 Pris: 59,95

•    Til W1-vaskemaskiner
•   Til blødt og dejligt vasketøj
•   Frisk, naturlig duft af renhed
•    Ingen overdosering
•   Ideelt til frotté
•   Indhold: 9 caps (= 9 vaske)
M.-nr. 10755200 Pris: 59,95

Caps Nature skyllemiddel Caps Cocoon skyllemiddel Caps Aqua skyllemiddel

•   Harmonisk og feminin
•    Oplev den sarte, raffinerede duft af  

friskplukkede maj-roser med ROSE
•    Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer
M.-nr. 10234810 Pris: 89,95

•   Sensuel og maskulin
•   ORIENT samler alle Orientens hemmeligheder  

i en forførende duft
•   Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer
M.-nr. 10234710 Pris: 89,95

Duftflakon ROSE Duftflakon ORIENT

•    Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
•   AQUA – renhed og frisk duft
•    Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer
M.-nr. 10231950 Pris: 89,95

•   Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
•    NATURE – blomsterduft og en naturlig balance
•    Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer
M.-nr. 10234500 Pris: 89,95

•   Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
•    DryFresh – med Freshplex™ til neutralisering af 

ubehagelige lugte 
•    Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer
M.-nr. 11520870   Pris: 89,95

•   Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
•   COCOON – til øjeblikke fyldt med ro og tryghed
•    Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer
M.-nr. 10234630 Pris: 89,95

•  Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
•  Ekstra Sensitiv formel for personer med allergi
•  Blomsterduft kombineret med citrus
•  Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer
M.-nr. 11047280 Pris: 89,95

Duftflakon AQUA

Duftflakon nature

Duftflakon DryFresh

Duftflakon COCOON Duftflakon WhiteFlower Sensitive
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Optimal vask og pleje af kulørte og sorte tekstiler.
•   Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C.
•    Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver.
•    Fremragende pletfjerning  

- også ved lave temperaturer
•   Meget drøj - til 36 maskinfulde
M.-nr. 11518040 Pris: 125,00

Optimal vask og pleje af kulørte og sorte tekstiler.
•   Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C.
•    Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver.
•   Fremragende pletfjerning  

- også ved lave temperaturer
•    Meget drøj - til 60 maskinfulde
M.-nr. 11518340 Pris: 125,00

Til uld, silke og al finvask.
•    Specielt plejekompleks af hvedeprotein og  

farvebeskyttelsesformel
•   Fiberbeskyttelseskomponenter mod  

sammenfiltring
•    Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C.
•   Meget drøj - til 50 maskinfulde
M.-nr. 11517890  Pris: 125,00

UltraColor Flydende vaskemiddel
2 l

UltraDark 1,5 l

WoolCare Finvaskemiddel 2 l

Særligt velegnet til alle tekstiler af frotté.
•    Til blødt og dejligt vasketøj
•    Frisk, naturlig duft
•    Forhindrer elektrostatisk opladning i  

tørretumbleren
•   Meget drøj - til 66 maskinfulde
M.-nr. 11518260 Pris: 79,95

Perfekt til værdifuld Outdoor-beklædning og  
funktionelt tøj.
•   Med lanolin  

- som et 'plejende bad' til membranen
•   Rengør og plejer
•   Skånsom mod farverne i tøjet.
•   Meget drøj - til 13 maskinfulde
M.-nr. 10226420 Pris: 99,95

Ideel til puder, soveposer eller værdifuld  
dunbeklædning.
•   Bevarer dunenes elasticitet og åndbarhed
•    Dunene klumper sig ikke sammen,  

men forbliver lette og luftige
•   Meget drøj - til 13 maskinfulde
M.-nr. 10225680 Pris: 99,95

Skyllemiddel 2 l Specialvaskemiddel Outdoor
250 ml

Specialvaskemiddel Dun 250 ml

Perfekt til åndbar sportsbeklædning.
•   Neutraliserer lugt takket være de integrerede  

lugtabsorbere
•   Rengør og plejer - skånsom mod farverne
•   Bevarer tøjets form - også for fleece
•   Meget drøj - til 13 maskinfulde
M.-nr. 10225860 Pris: 99,95

Ideelt til sportsbeklædning og regntøj.
•   Bevarer tøjets åndbarhed
•    Effektiv imprægnering mod fugt 

vind og snavs
•   Meget drøj - til 4 gange
M.-nr. 10240620 Pris: 129,95

Specialvaskemiddel Sport 250 ml Imprægneringsmiddel 250 ml

Optimal vask og pleje af kulørte og mørke tekstiler.
•   Svanemærket – Allergi og miljøvenlig
•   Bedste vaskeresultater ved 30/40/60 °C
•    Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver
•   Fremragende pletfjerning 

 - også ved lave temperaturer
•   Meget drøj – til 37 maskinfulde
M.-nr. 10942160 Pris: 125,00

UltraColor Sensitive  
Flydende vaskemiddel 1,5 l
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Fjern dårlig eller sur lugt i din vaskemaskine og 
opvaskemaskine.
•   Afkalk først med Miele-Afkalker 
•    Rens herefter med maskinrengøring.  

Afkalkeren fjerner kalkbelægninger  
og maskinrengøring slår bakterierne ihjel. 

M.-nr. 10717140 Pris: 65,00

IntenseClean 200 g

Sæt bestående af 1 universal-, 1 glas- og  
1 højglansklud
•    God rengøringsevne takket være meget  

fintvævede mikrofibre
•    Meget holdbare og slidsstærke
•   Kan bruges tør eller fugtig med eller uden 

rengøringsmiddel
•   Vaskes op til 500 gange ved 60 °C
M.-nr. 10159570 Pris: 89,00

Plejemiddel, som sikrer, at opvaskemaskinen  
fungerer optimalt. 
•   Fjerner lugt, kalk og lette aflejringer
•   Bevarer lågepakningens elasticitet og tæthed
•   Aktiv beskyttelse gennem renhed
•   Den bedste pleje til mange års trofast tjeneste
•    Indhold: 160 g
M.-nr. 9959330 Pris: 79,00

Mikrofiberklude Sæt med 3 stk.DishClean 160 g

Uovertruffen tørring og beskyttelse af service i
Miele-opvaskemaskiner.
•   Skinnende rent resultat på glas
•   Fremmer tørringen af service
•   Glasbeskyttende formel, som forhindrer 

ætsninger
•   Præcis og nem dosering med den særlige  

doseringshætte
M.-nr. 11459440 Pris: 49,95

Sikrer, at din opvaskemaskine fungerer rigtigt og
yder det ønskede resultat.
•   Ekstra grov, perfekt til Miele-opvaskemaskiner
•    Beskytter maskinen og service mod skadelige 

kalkaflejringer
M.-nr. 10248690 Pris: 24,95

Afspændingsmiddel 500 mlSalt 1,5 kg

•  Til optimal vedligeholdelse og rengøring af dit  
FashionMaster-strygesystem

•  Anvend 1 tab pr. afkalkning
M.-nr. 10711550 Pris: 115,00

Afkalkningstabs
til FashionMaster 6 stk.

Giver det bedste opvaskeresultat i Miele-  
opvaskemaskiner.
•   Skinnende rent resultat selv ved genstridige  

pletter
•   Tabsene er pakket i en vandopløselig folie  

og skal derfor ikke pakkes ud
•   Flere funktioner som f.eks. afspænding,  

salt og glasbeskyttelse
•   Fosfatfri – godt for miljøet
M.-nr. 11295780 Pris: 135,00

Opvaskemiddel til perfekte opvaske-  
og tørreresultater med AutoDos.
•  Mieles enestående pulvergranulat
•  Indeholder bl.a. afspændingsmiddel og salt
•  Automatisk dosering i ca. 1 måned  

(20 opvaske*)
M.-nr. 11093160 Pris: 74,95

UltraTabs All in 1
60 stk.

PowerDisk All in 1

Sikrer hygiejnisk rene mælkesystemer i  
CVA og CM.
•   Fjerner effektivt mælkeproteiner og -fedt.
•   Meget effektiv og skånsom på samme tid
•   Enkel dosering, da de enkelte stiks indeholder  

den nødvendige mængde
•   Sikker at bruge – Miele-formel
•   Optimal pleje sikrer lang levetid
M.-nr. 10180270 Pris: 225,00

Rengøringssticks til  
mælkesystem 100 stk.

* Med ECO-program
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Til det bedste rengøringsresultat og sikker brug.
•    Særdeles effektiv rengøring uden ubehagelige 

lugte
•   Enkel rengøring takket være den geleagtige 

konsistens
•   Kort virketid på mellem 10 og 40 minutter,  

uden at ovnen skal tændes
•   Også velegnet til PerfectClean-overfladen
•    Optimal pleje sikrer lang levetid
M.-nr. 10162710 Pris: 79,00

•   Nem rengøring af ovne
•   Uden lugtgener
•   Let at påføre - selv på lodrette flader
M.-nr. 10172710 Pris: 129,00

Til det bedste rengøringsresultat og sikker brug.
•    Fjerner fedt, fastbrændte pletter og vandpletter 

effektivt
•    Skånsom rengøring takket være formlen  

med fine krystaller
•   Efterlader en smudsafvisende hinde på  

overfladen, som letter rengøring
•   Bedste produkt på markedet  

- testvinder i Schweiz
•   Optimal pleje sikrer lang levetid
M.-nr. 10173200 Pris: 49,00

Ovnrens 500 ml

DGClean 250 ml

Glaskeramisk kogepladerens  
og stålrens 250 ml**

Til CVA og CM. Sikrer kaffenydelse  
på højeste niveau.
•   Grundig fjernelse af olierester og kaffeaflejringer
•   Meget effektiv og skånsom på samme tid  
•   Perfekt formel – specielt udviklet af Miele
•   Optimal pleje sikrer lang levetid
M.-nr. 10960220 Pris: 115,00

Rengøringstabs 10 stk.

Til CVA, CM, ovne med klimaprogrammer  
og dampovne.
•   Grundig fjernelse af aflejringer og kalk
•   Fjernelse af kalk – meget effektiv og skånsom 

på samme tid
•   Perfekt formel – specielt udviklet af Miele
•    Ingen kemikalieaflejringer efter kalkfjerning
•   Optimal pleje sikrer lang levetid
M.-nr. 10960200 Pris: 115,00

Afkalkningstabs 6 stk.

Fjern kalksten i din vaskemaskine og  
opvaskemaskine hurtigt og effektivt.
•    Hæld indholdet direkte i vasketromlen  

på din vaskemaskine
•   Anbefales at anvende 2-6 gange årligt  

(afhængig af vandets hårdhedsgrad)
M.-nr. 10131080 Pris: 69,95

Afkalkningsmiddel 250 g

Rense og plejemiddel til overflader i rustfrit stål
•    Fjerner fingeraftryk og fedtpletter
•   Effektiv og skånsom
•   En beskyttende film forebygger ny tilsmudsning
M.-nr. 11023350 Pris: 89,00

SteelCare Stålplejemiddel

** Bemærk. Miele-glaskeramiske kogepladerens og stålrens og plejemiddel til rustfrit stål er ikke velegnet til rustfri ståloverflader med CleanSteel finish!

Afkalkningspatron til Miele-CM7 fritstående  
espressomaskine og Miele-CVA 78xx indbygnings- 
espressomaskine.
•   Den indbyggede afkalkningspatron afkalker  

maskinen alle de dage, hvor maskinen er i brug.
•   Den beskytter maskinen mod tilkalkning.
•   Patronen skal kun skiftes ca. 1 gang årligt.  

(afhængig af brug).
•  Du sparer tid, da afkalkning nu sker helt  

automatisk hver gang maskinen benyttes.
M.-nr. 10959980 Pris: 499,00

Afkalkningspatron til CM7

Miele-AutoCleaner til CVA 78xx.
•  Den indbyggede AutoCleaner rengør  

automatisk og effektivt espressomaskinens 
bryggeenhed samt mælkerørsystemet efter brug

•  Pakken indeholder 4 AutoClean-patroner
M.-nr. 10971410 Pris: 499,00

AutoCleaner
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TRYGHED I  HELE PRODUKTETS LEVETID.
HURTIG OG PROFESSIONEL  
SERVICE!

Vi har over hele landet mere end 70 lokalt boende service- 
teknikere og er derfor altid tæt på kunderne. Ventetiden for at 
få besøg af en servicetekniker er normalt kun ganske få dage, 
så du er hurtigt klar til at bruge dit produkt igen. Dette kan vi 
gøre i kraft af vores store stab af egne serviceteknikere, som 
kører i centralt dirigerede servicevogne. Teknikeren medbringer 
en stor mængde originale Miele-reservedele i sin servicevogn. 
Dette bevirker, at langt de fleste reparationer klares med det 
samme uden yderligere servicebesøg.

Rygraden i god service er dygtige serviceteknikere. Alle vores  
teknikere har en relevant faglig håndværksuddannelse, og 
denne suppleres løbende med Mieles egen uddannelse i drift, 
vedligeholdelse og reparation af vores produkter. Du kan derfor 
også altid få råd og vejledning om produkternes drift og ved-
ligeholdelse.

På reservedele og reparationer yder vi 2 års reklamationsfrist, 
ligesom vi garanterer levering af reservedele i mange år efter 
ophør af produktion.

Se mere på www.miele.dk/service

FÅR DU BEHOV FOR REPARATIONSSERVICE,  
KLARER VI  DET HURTIGT MED EGEN SERVICEAFDELING.

SHOWROOM

Miele Experience Center er ikke blot en udstilling af produkter. Det er en verden af sanselighed, hvor kvalitet, design og
moderne teknologi skaber inspiration og ideer, når du skal indrette dit hjem. Her kan du ikke alene se et bredt udvalg af
Mieles produkter – både til privat og professional brug – her ånder også et ”hverdagens kulturcenter”, hvor vi sætter fokus
på emner, som er tidstypiske og har bred interesse.

Miele Experience Center er derfor andet end produkter! Det er også her vores mange forbrugerevents kan opleves. 
Vi byder på alt fra spændende bageevents, konditorkunst, kendte kokke samt humanitære og kulturelle arrangementer 
og ikke at forglemme muligheden for at gennemføre et hvilket som helst virksomhedsarrangement, som f.eks bagedyst 
for virksomhedernes personale eller salgsmøde/teambuilding for sælgerstaben.

Læs mere på www.miele.dk eller tilmeld dig Mieles Nyhedsbrev, og hold dig orienteret.

Du kan også vælge at bestille tid til en personlig produktgennemgang på info@miele.dk. Send os dit ønske, og vi vil efter- 
følgende kontakte dig. Du kan også bestille tid på telefon 4327 1310.

Glostrup
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup

Åbningstider:
Mandag-onsdag 08.00-16.00
Torsdag-fredag 08.00-18.00
Lørdag 09.30-14.00

Vejle
Logistikvej 3
7100 Vejle (motorvej E45, afkørsel 59)

Åbningstider:
Mandag-fredag 08.00-16.00
1. lørdag i måneden 10.00-15.00

FIND MIELE EXPERIENCE CENTER
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PERFEKTE RESULTATER.
DER HOLDER OG HOLDER.

Miele A/S   

Erhvervsvej 2

2600 Glostrup

Tlf. privatkunder  4327 1310

Tlf. forhandlere  4327 1410

Tlf. erhvervskunder  4327 1510

E-mail info@miele.dk

Website  miele.dk

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.      

Alle priser er vejledende udsalgspriser  

 i danske kroner inkl. moms.

01.06.2020   Mat.nr. 99002540
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