
Miele. Immer Besser.

SmartLine, elegance skræddersyet til dig



Giv dit køkken et elegant og eksklusivt udtryk 
med Miele SmartLine-kombi-serie. I kraft af 
seriens harmoniske design kan du kombinere 
SmartLine-elementerne, lige som du ønsker 
det, og stadig opnå et enestående stilrent og 
minimalistisk udtryk. 

Oplev et univers af fascinerende nye design-
muligheder, og lav din egen unikke løsning. 
SmartLine forener ekstraordinær fleksibilitet og 
et raffineret æstetisk design. Få det, som du 
vil have det uden at gå på kompromis med et 
exceptionel designudtryk.

Ultimativ elegance 
Stilren fleksibilitet 

Frihed i køkkenindretningen
Få dit drømme-designerkøkken. Elementerne  
kan placeres lige, hvor du ønsker det. Fx i  
kogeøen eller foran vinduet. Med SmartLine  
har du frit udsyn og en unik frihed i køkkenind-
retningen. 

SmartLine-elementernes kompakte konstruktion 
betyder, at de optager minimal plads i køkken-
modulerne. Det giver øget fleksibilitet og plads 
til skuffer i underskabene. 
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Intelligent kogeplade
Med Mieles automatiske gryderegistrering 
reagerer kogepladen, når du stiller dit koge-
grej på pladen. Betjeningsrækken for den 
aktuelle kogezone aktiveres automatisk.  
Det gør din betjening af Miele SmartLine- 
induktionskogeplader endnu mere intuitiv, 
hurtig og nem. Induktionskogepladen regi-
strerer tilmed størrelsen på dit kogegrej og 
energiforbruget tilpasses herefter. 

Vælger du en SmartLine-gaskogeplade 
betjenes blusset intuitivt vha. metal-dreje- 
knapper i høj kvalitet.  
På gaskogepladerne kan risten hurtigt og 
nemt rengøres. Du tager den blot af og 
sætter den i opvaskemaskinen. På den 
måde holdes gaskogepladen pæn længe.

Hurtig og kraftfuld
Helt unik er den uovertrufne hurtighed med 
Mieles TwinBooster-teknologi på SmartLine- 
induktionskogepladerne. Med en booster-
effekt på op til 7,3 kW kan du fx lynhurtigt 
bring vand i kog. Vupti, så er der aftensmad! 
 
Eller vælg en gaskogeplade – den foretrukne  
opvarmningstype blandt professionelle. 
Gaskogepladen med ét blus har en ekstra  
kraftig dual-wok-brænder, der gør den 
særdeles velegnet til wok. Brænderens to 
flammekredse kan styres separat. Det giver 
dig maksimal fleksibilitet og fuld kontrol.  

SmartLine-elementerne passer perfekt sammen, 
så du kan sammensætte elementerne efter netop 
dine behov. Vælg mellem:
- Induktionskogeplade med 1 PowerFlex-zone
- Induktionskogeplade med 2 PowerFlex-zoner
- Gaskogeplade med 1 blus, velegnet til wok
- Gaskogeplade med 2 blus
- Teppanyaki-stegeplade
- Bordemfang

Indret dit køkken, så det passer perfekt til den 
måde, du foretrækker at tilberede din mad på. 
Oplev et væld af kombinationsmuligheder og 
bevar friheden til at lave mad, som du vil. Med 
SmartLine kan du perfektionere din kogekunst og 
sammensætte netop de elementer, der passer til 
dine præferencer. 

Det gode håndværk fordrer godt værktøj. Byg et 
kulinarisk centrum i dit køkken med SmartLine. 
Mix og match din personlige løsning i overens-
stemmelse med dine ønsker og din køkkenplan-
lægning. Dine behov, din individuelle SmartLine- 
løsning.

Skræddersyet til dig 
Mix og match til dine behov
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Detaljeorienteret design
Ekstraordinær komfort og brugervenlighed 

Ro i sindet
Med Miele SmartLine kan du med ro i sindet 
lave mad. Registrerer SmartLine-induktions-
kogepladen, at der ikke er noget kogegrej  
på den tændte kogezone, afbrydes energi- 
tilførslen med det samme. Opvarmes en 
kogezone i usædvanlig lang tid, slukkes den 
automatisk. Restvarmeindikatoren minder dig 
om ikke at berøre den varme kogezone. 

Mieles FlameGuard sikrer, at gasflammer 
ikke trækkes ned i bordemfanget. Du tager 
blot låget af bordemfanget og stiller det på 
højkant mellem gaskogepladen og emfang- 
et. Magneter sørger for, at det står korrekt. 
FlameGuard kan places på begge sider af 

bordemfanget. Der følger én FlameGuard 
med hver bordemfang. Hvis du har brug for 
flere, kan de købes som separat tilbehør. 
Skulle gasflammen gå ud, fx fordi maden 
koger over eller pga. gennemtræk, afbrydes 
gastilførslen. 
 

Effektiv emhætte
Miele SmartLine-bordemfang er udstyret 
med Mieles uovertrufne 10-lags fedtfilter i  
rustfrit stål, der effektivt fanger fedt og mados,  
så du bevarer et bedre indeklima og skal 
bekymre dig mindre om rengøringen. I kraft 
af bordemfangets ECO-motor sparer du op 
til 70 % energi ift. konventionelle motorer, når 
du laver mad. 

Nem rengøring
Fedtfiltret i høj kvalitet er særdeles nemt at 
gøre rent – du sætter det bare i opvaske-
maskinen. Frygt ikke misfarvninger. Filtret er 
lavet i rustfrit stål. Takket være Mieles Clean-
Cover kan du også hurtigt og nemt rengøre 

bordemfangets 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. Miele har sørget for detal-
jerne, så du får optimal komfort og sikkerhed.

Vælger du bordemfanget med recirkulation, 
fjerner Mieles lugtfilter med aktivt kul effektivt 
maddunsten. Lugtfiltret kan genbruges og 
regenereres nemt i ovnen – 200 °C varmluft 
i 1 time.

PowerFlex
Selv dit store kogegrej kan du hurtigt og 
nemt varme op. Uanset om det er en 
enkelt gryde, meget store pastagryder 
eller fade: Med Mieles PowerFlex kan 
du nemt bruge det hele.



Produktinformation
SmartLine-elementer  

 CS 7101 FL

• Gaskogeplade m. 1 blus – dual-wok, velegnet til wok
• Sort keramisk glas
• Uden ramme – monteres ovenpå eller planforsænkes
• Støbejernsrist i mat sort (kan rengøres i opvaske- 
 maskine)
• Metalknap
• Eltænding
• GasStop
• Udskæringsmål BxD:
 Oven på bordplade: 358x500 mm
 Planforsænket: 382x524 mm
• Produktmål BxD: 378x520 mm
• Indbygningshøjde inkl. tilslutninger: 92 mm
• Eltilslutning: 1N AC 230 V 4,5 kW – 10 A
• Til natur- og flaskegas (dyser medfølger)

M.-nr. 10693720     Pris: 9.195,00

 KM 6329

• 4 induktionskogezoner, 2 PowerFlex-zoner
• Uden ramme – monteres ovenpå eller planforsænkes
• SmartSelect, hurtig og nem betjening
• Stop&Go
• Lock&Wipe
• Individuelle indstillingsmuligheder
• Automatisk gryderegistrering
• Booster og TwinBooster, ultra hurtig opkogstid m.  
 op til 7,3 kW effekt
• Varmholdningsfunktion
• Recall-funktion, ved utilsigtet slukning bliver ind- 
 stillingerne gemt 
• Restvarmeindikator for hver kogezone
• Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
• Beskyttelse mod overophedning
• Børnesikring/lås
• Udskæringsmål BxD:
 Oven på bordplade: 600x500 mm
 Planforsænket: 624x524 mm
• Produktmål BxD: 620x520 mm
• Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks: 61 mm
• Eltilslutning: 3N AC 230 V 7,3 kW – 16 A

M.-nr. 10693790     Pris: 12.995,00

 CS 7102 FL

• Gaskogeplade med 2 blus
• Sort keramisk glas
• Uden ramme – monteres ovenpå eller planforsænkes
• Støbejernsrist i mat sort (kan rengøres i opvaske- 
 maskine)
• Metalknapper
• Eltænding
• GasStop
• Udskæringsmål BxD:
 Oven på bordplade: 358x500 mm
 Planforsænket: 382x524 mm
• Produktmål BxD: 378x520 mm
• Indbygningshøjde inkl. tilslutninger: 92 mm
• Eltilslutning: 1N AC 230 V 4,4 kW – 10 A
• Til natur- og flaskegas (dyser medfølger)

M.-nr. 10693730     Pris: 8.895,00

 CS 7632 FL

• Teppanyaki-stegeplade, induktion
• Uden ramme – monteres ovenpå eller planforsænkes
• SmartSelect, hurtig og nem betjening
• Stop&Go
• Individuelle indstillingsmuligheder
• Varmholdningsfunktion
• Recall-funktion, ved utilsigtet slukning bliver ind- 
 stillingerne gemt
• Restvarmeindikator for hver kogezone
• Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
• Beskyttelse mod overophedning
• Børnesikring/lås
• Udskæringsmål BxD: 
 Oven på bordplade: 358x500 mm
 Planforsænket BxD: 382x524 mm
• Produktmål BxD: 378x520 mm
• Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks: 60 mm
• Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,6 kW– 16 A

M.-nr. 10693780     Pris: 18.395,00

 CS 7612 FL

• 2 induktionskogezoner, 1 PowerFlex-zone
• Uden ramme – monteres ovenpå eller planforsænkes
• SmartSelect, hurtig og nem betjening
• Stop&Go
• Lock&Wipe
• Individuelle indstillingsmuligheder
• Automatisk gryderegistrering
• Booster og TwinBooster, ultra hurtig opkogstid m.  
 op til 7,3 kW effekt
• Varmholdningsfunktion
• Recall-funktion, ved utilsigtet slukning bliver ind- 
 stillingerne gemt 
• Restvarmeindikator 
• Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
• Beskyttelse mod overophedning
• Børnesikring/lås
• Udskæringsmål BxD:
 Oven på bordplade: 358x500 cm
 Planforsænket: 382x524 cm
• Produktmål BxD: 378x520 cm
• Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks: 51 mm
• Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,6 kW – 16 A

M.-nr. 10693740     Pris: 10.595,00

 CSDA 7000 FL

• Bordemfang i keramisk glas
• Montering i bordpladen
• Uden ramme – monteres ovenpå eller planforsænkes
• Udluftning til det fri/recirkulation
• SmartSelect
• 10-lags fedtfilter i rustfrit stål (kan rengøres i  
 opvaskemaskine)
• CleanCover, nem og sikker rengøring
• Antal blæser-/booster-trin: 3/1
• 5 min. efterløbstid
• Energiklasse A+ • 29 kWh/år • ECO-motor
• Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A 
• Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: B
• Luft- og lyd (150 mm Ø):
 Boost: 535 m3/t EN 61591
 Maks.: 440 m3/t EN 61591, 66 dB(A) re 1 pW
• FlameGuard beskytter mod gasflammer
• Sikkerhedsafbryder (maks. drift 12 timer)
• Fleksibel installation – blæser og tilslutningsstuds til  
 aftræk kan placeres til højre eller venstre 
• Udskæringsmål BxD: 
 Oven på bordplade: 100x500 mm
 Planforsænket: 124x524 mm
• Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks: 168 mm
• Produktmål BxD: 120x520 mm
• Eltilslutning: 1N AC 230 V 0,17 kW – 16 A

M.-nr. 10696300     Pris: 11.195,00

Tryghed med Miele  
– 15 års reservedelsgaranti
Miele er et af verdens førende premium 
brands. Immer Besser er vores brand’s DNA 
og dybt forankret i vores 118 års historie. 
Det definerer, hvordan vi vil fortsætte vores 
mission og konstant være garant for højeste 
kvalitet. Vi bruger kun de bedste råmateria-
ler, lige som vores skrappe kvalitetskontrol 
sikrer, at vi altid leverer pålidelige og hold- 
bare produkter med lang levetid.  
Op til 15 år fra ophør af produktionen af en 
produktserie kan vi levere reservedele til 
dit Miele produkt. Det gælder også Miele 
SmartLine, så du kan være tryg ved, at 
produktet altid kan repareres, og du undgår 
en evt. ombygning af bordplade mv. 
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Installation

Fleksible installationsmuligheder
Maksimal fleksibilitet karakteriserer Miele 
SmartLine. Uanset hvordan dit drømme- 
køkken ser ud, kan SmartLine tilpasses. 
SmartLine kan monteres oven på bordpladen 
eller i plan med bordpladen. I modsætning til 
en konventionel emhætte integreres Smart- 
Line-bordemfanget i bordpladen. Afhængig af 
ønsket installation findes forskellige mulig-

heder for ventilation. Du kan vælge aftræk til 
det fri eller recirkulation, og så kan du vende 
blæseren og tilslutningsstudsen til aftræk 
enten til højre eller til venstre. Uanset ventila-
tionsløsning anbefaler Miele, at udblæsnings-
luften føres ud af underskabet via soklen. Det 
forhindrer tilsmudsning og uønsket konden-
sering i den aflukkede sokkel, så du undgår 
fugtskader og skimmeldannelse. 

Recirkulation Aftræk til det fri

Planforsænket 

Eksempel med to bordemfang

Oven på bordpladen

Tjekliste ved installation af SmartLine
• SmartLine-elementerne skal indbygges, så  
 de er frit tilgængelige nedefra, så fugningen  
 ikke skal fjernes ved evt. reparation
• Bordemfangets aftagelige opsamlingsbakke  
 skal være frit tilgængelig og kunne tages af  
 ved rengøring
• Vær opmærksom på SmartLine-elementer- 
 nes forskellige indbygningshøjder 
• Vær opmærksom på, at øverste stykke af  
 underskabet skal blændes af
• Ved anvendelse af 90°-rør til gastilslutning  
 øges indbygningshøjden med ca. 60 mm
• Ved indbygning af flere SmartLine-elemen- 
 ter skal der mellem de enkelte elementer  
 være en afstand på 2 mm. Desuden skal  
 monteringsliste(r) CSZL 7000 anvendes
• Bordemfanget kan indbygges med tilslut- 
 ningsstuds til luftkanalen til højre eller venstre 
• Min. bordpladedybde ved bordemfang  
 med luftkanal til højre: 600 mm 
• Min. bordpladedybde ved bordemfang  
 med luftkanal til venstre: 665 mm
• Ved indbygning af bordemfanget yderst i  
 rækken af SmartLine-elementer, skal der  
 laves en udskæring på undersiden af  
 bordpladen, hvis bordpladen er tykkere  
 end 28 mm
• Bordemfangets blæser samt elektronik- 
 boksen anbringes i soklen under skabs- 
 bunden
• Min. sokkelhøjde: 100 mm
• Bordemfangets udblæsningsstuds er be- 
 regnet til fladkanaler (222 x 89 mm). Vi an- 
 befaler Mieles fladkanaler. Vær opmærk- 
 som på, at disse ikke følger med som  
 standard
• Vi fraråder højfleksible (harmonika) udblæs- 
 ningskanaler
• Ved tilslutning med recirkulation anbefaler  
 Miele at montere DUU 1000-1 (recirkula- 
 tionsboks)
• Recirkulationsmodulet kan monteres i  
 soklen på siden eller bagsiden af kogeøen.  
 Montering på bagsiden er kun muligt ved  
 ekstra dybe bordplader
• Udblæsningsretningen på DUU 1000-1  
 skal så vidt muligt vende mod det åbne  
 rum. Der skal være tilstrækkelig afstand til 
 vægge, møbler etc.
• Ved nogle indbygningssituationer kan det  
 være nødvendigt at flytte sokkelbenene
• Se yderligere anbefalinger til indbygning af  
 SmartLine-elementerne i brugsanvisningerne. 
 Kan downloades fra www.miele.dk

Blæser, placeres i soklen
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Installation
Oversigter over udskæringsmål 

Oven på bordplade

Planforsænket

Udskæring i bordplade ved montering oven på bordplade

Udskæring i bordplade ved planforsænkning

Anvisninger til beregning af udskæringen
Produkterne ligger 10 mm ind over bordpladen. Ved indbygning af 
flere produkter skal der mellem de enkelte produkter være en afstand 
på 2 mm. 

Beregning af udskæringsmål B: 
1 produkt = Bredden på produktet minus 10 mm til højre, minus 10 
mm til venstre.
Flere produkter = Produkternes samlede bredde plus 2 mm afstand 
mellem produkterne, minus 10 mm til højre, minus 10 mm til venstre.

Anvisninger til beregning af udskæringen
Produkterne ligger 10 mm ind over bordpladen. Ved indbygning af 
flere produkter skal der mellem de enkelte produkter være en afstand 
på 2 mm. 

Beregning udskæringsmål A:
1 produkt = Bredde på produktet plus 2 mm til højre, plus 2 mm til 
venstre.
Flere produkter = Samlet bredde på produkterne plus 2 mm afstand 
mellem produkterne, plus 2 mm til højre, plus 2 mm til venstre.

Beregning udskæringsmål B:
B = udskæringsmål A minus 12 mm til højre, minus 12 mm til venstre.

Bordplade i natursten Bordplade i træ
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Tilstrækkelig plads
Gennemtænkt og gennemført topkvalitet.  
I kraft af det kompakte design optager Miele 
SmartLine-serien minimal plads i dine under-
skabe og giver masser af plads til skuffer.



Installation  
CSDA 7000 FL
Tegninger og indbygningsvejledninger til øvrige SmartLine-elementer findes i brugsanvisningerne
Se www.miele.dk

CSDA 7000 FL – luftkanal til højre, monteret oven på 600 mm dyb bordplade CSDA 7000 FL – luftkanal til venstre, monteret oven på >600 mm dyb bordplade. OBS! Min. bordpladedybde: 665 mm
 

CSDA 7000 FL – luftkanal til højre, planforsænket i 600 mm dyb bordplade  CSDA 7000 FL – luftkanal til højre, planforsænket i >600 mm dyb bordplade  

CSDA 7000 FL – luftkanal til højre, monteret oven på >600 mm dyb bordplade  CSDA 7000 FL – luftkanal til venstre, planforsænket i >600 mm dyb bordplade. OBS! Min. bordpladedybde: 665 mm
 

Set forfra Set forfra

Set forfra Set forfra

Set forfra Set forfra

Set fra siden Set fra siden

Set fra siden Set fra siden

Set fra siden Set fra siden

Set fra oven Set fra oven

Set fra oven Set fra oven

Set fra oven Set fra oven

1: Korpusbagvæg (valgfri): Luftkanalen føres 
bag indbygningsskabets korpusbagvæg. 
Korpusbagvæggen skal kunne tages af i 
tilfælde af reparation. Til føring af luftkana-
len skal der mellem korpusvæggen og en

 væg eller et køkkenmodul være en afstand 
på min. 110 min.

2: Variabel længde på mellemstykke
3: Opsamlingsbakke: Den aftagelige op-

samlingsbakke skal være tilgængelig efter 
monteringen.

4: Luftkanalens længde tilpasses 
5: Blæser
X = målet, hvormed bordpladedybden er over 

600 mm.

1: Korpusbagvæg (valgfri): Luftkanalen føres 
bag indbygningsskabets korpusbagvæg. 
Korpusbagvæggen skal kunne tages af i 
tilfælde af reparation. Til føring af luftkana-
len skal der mellem korpusvæggen og en

 væg eller et køkkenmodul være en afstand 
på min. 110 min.

2: Variabel længde på mellemstykke
3: Opsamlingsbakke: Den aftagelige op-

samlingsbakke skal være tilgængelig efter 
monteringen.

4: Luftkanalens længde tilpasses 
5: Blæser
X = målet, hvormed bordpladedybden er over 

600 mm.
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Tilbehør

Fladkanaler
Mieles bordemfang er fleksibelt på alle måder: 
Den interne blæser kan både anvendes til 
recirkulation og aftræk til det fri. 
Vi anbefaler at lede den indsugede luft ud  
af underskabet via et fladkanalsystem. Til 
maksimal fleksibilitet og enkel montering 
tilbyder vi et stort udvalg af kanaldele, der 
alle sikrer, at bordemfanget yder en optimal 
udsugningseffekt. Alle dele er gensidigt kom-
patible og af hvid, svært antændelig plast 
(brandbeskyttelsesklasse B1 og godkendt 
efter nålflammetest). Til sikker forbindelse af 
de enkelte elementer anvendes tætnings-
bånd.

DFK-R 1000
• Lige stykke, 1 m
M.-nr. 10811340     Pris kr. 275,00

DFK-BH 90
• Horisontal bue 90°
M.-nr. 10811390     Pris kr. 275,00

DFK-BVK 90
• Vertikal bue 90°
• 150 mm dyb og høj
M.-nr. 10811470     Pris kr. 275,00

DFK-DB
• Tætningsbånd til Miele fladkanalsystem 
 DFK
• Til tætning af overgangene mellem flad-
 kanaldelene
• Farve: Hvid
• Længde: 10 m
M.-nr. 10820390     Pris kr. 75,00

Monteringsliste
• Monteringsliste til montering af flere Smart- 
 Line-elementer i en sektion, CSZL 7000 
M.-nr. 10690630     Pris kr. 395,00

DFK-A 90
• Adapter flad – rund 90°
M.-nr. 10811440     Pris kr. 275,00

DFK-BH 45
• Horisontal bue 45°
M.-nr. 10811450     Pris kr. 275,00

DFK-BV 90
• Vertikal bue 90°
• 170 mm dyb og høj
M.-nr. 10811410     Pris kr. 275,00

Til recirkulation
DUU 1000-1
• Ombygningssæt til recirkulation
• Inkl. regenererbart lugtfilter med aktivt kul
M.-nr. 10647600     Pris kr. 2.695,00

DFK-A
• Adapter flad – rund
M.-nr. 10811430     Pris kr. 275,00

DFK-BH 15
• Horisontal bue 15°
M.-nr. 10811460     Pris kr. 225,00

DFK-V
• Samlestykke, forbinder lige fladkanaldele
M.-nr. 10811360     Pris kr. 150,00

Aftræk til det fri
DMK 150
• Murkasse
M.-nr. 9162280     Pris kr. 1.495,00
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Mieles køkkenunivers – oplev det ekstraordinære

Miele. Immer Besser.

Miele A/S 
Erhvervsvej 2 
2600 Glostrup 
Tlf.: 4327 1310 
www.miele.dk 
www.miele-shop.dk

Kitchen Stories
1000+ gratis opskrifter på mobilen
Få adgang til alverdens madopskrifter og how to-videoer med  
Miele@mobile-appen. Inspiration, kærlighed til mad og perfekte  
resultater – det er fordelene ved et nyt, eksklusivt partnerskab  
mellem Miele og Berlin start-up’en Kitchen Stories. ”The shooting 
star” blandt madportaler er allerede kåret som bedste mad-app af 
Apple og Google.

Nyt online køkkenunivers
Passioneret madelsker? Udvid dit repertoire af lækre madopskrifter,  
og hent inspiration til din køkkenindretning. Oplev Mieles nye online 
køkkenunivers, og træd ind i en verden af mad, mode, kunst og 
design.
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