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Vyberte si prístroj podľa Vášho želania…

Energetická
účinnosť
Spotreba
energie

A

Chladnička K 12012 S
EKOLOGICKÉ CHLADENIE

Trieda energetickej účinnosti A, spotreba energie za
rok: 230 kWh, spotreba energie na 100 l úžitkového
objemu za 24 h: 0,47 kWh
ÚŽITKOVÝ OBJEM

Úžitkový objem 135 l, chladiaca zóna 117 l,
4-hviezdičková mraziaca zóna 18 l

Energetická
účinnosť
Spotreba
energie

A+
Energetická
účinnosť

VYBAVENIE

Osvetlenie, 2 priehradky na zeleninu, 3 výškovo
nastaviteľné odkladacie plochy v chladiacej zóne,
pevná rukoväť, doba skladovania pri vypnutí 10 h,
kapacita mrazenia 2 kg
VNÚTORNÁ STRANA DVERÍ

Samozatváracia priehradka na maslo a syry,
1 servírovacia priehradka alebo odkladacia polica,
1 polica na fľaše
PRÍSLUŠENSTVO

Priehradka na vajíčka, miska na kocky ľadu
HLUČNOSŤ

38 dB (A) re 1 pW
ROZMERY

85 × 55,4 × 62,3 cm
KLIMATICKÁ TRIEDA

SN-ST
DOPORUČENÁ PREDAJNÁ CENA

345,- €

Chladnička K 12010 S

Chladnička s mrazničkou KT 12410 S
Trieda energetickej účinnosti A+, spotreba energie za
rok: 229 kWh, spotreba energie na 100 l úžitkového
objemu za 24 h: 0,27 kWh
ÚŽITKOVÝ OBJEM

Úžitkový objem 235 l, chladiaca zóna 183 l,
4-hviezdičková mraziaca zóna 52 l
VYBAVENIE

Osvetlenie, 2 priehradky na zeleninu, 4 výškovo nastaviteľné odkladacie plochy v chladiacej zóne, z toho
1 deliteľná, pevná rukoväť, doba skladovania pri vy pnutí 20 h, kapacita mrazenia 6 kg
VNÚTORNÁ STRANA DVERÍ

Samozatváracia priehradka na maslo a syry, 1 servírovacia priehradka alebo odkladacia polica, 1 polica
na fľaše
PRÍSLUŠENSTVO

Priehradka na vajíčka, miska na kocky ľadu
HLUČNOSŤ

Prevedenie rovnaké ako K 12012 S, avšak bez mraziacej zóny

39 dB (A) re 1 pW

EKOLOGICKÉ CHLADENIE

142,5 × 55 × 62,8 cm

Spotreba energie za rok: 153 kWh, spotreba energie
na 100 l úžitkového objemu za 24 h: 0,28 kWh

KLIMATICKÁ TRIEDA

ÚŽITKOVÝ OBJEM

DOPORUČENÁ PREDAJNÁ CENA

Úžitkový objem 151 l, chladiaca zóna 151 l

440,- €

VYBAVENIE

4 výškovo nastaviteľné odkladacie plochy
v chladiacej zóne
DOPORUČENÁ PREDAJNÁ CENA

345,- €

Spotreba
energie

A+

EKOLOGICKÉ CHLADENIE

ROZMERY

SN-ST

Chladnička s mrazničkou KD 12612 S
EKOLOGICKÉ CHLADENIE

Trieda energetickej účinnosti A+, spotreba energie za
rok: 239 kWh, spotreba energie na 100 l úžitkového
objemu za 24 h: 0,26 kWh
ÚŽITKOVÝ OBJEM

Úžitkový objem 253 l, chladiaca zóna 199 l,
4-hviezdičková mraziaca zóna 54 l
VYBAVENIE

VarioRoom, osvetlenie, 2 priehradky na zeleninu,
4 výškovo nastaviteľné odkladacie plochy v chladiacej
zóne, z toho 1 deliteľná, pevná rukoväť, doba skladovania pri vypnutí 15 h, kapacita mrazenia 7 kg
VNÚTORNÁ STRANA DVERÍ

Samozatváracia priehradka na maslo a syry, 2 servírovacie priehradky alebo odkladacie police, 1 polica
na fľaše
PRÍSLUŠENSTVO

Priehradka na vajíčka, miska na kocky ľadu
HLUČNOSŤ

38 dB (A) re 1 pW
ROZMERY

160 × 55 × 62,8 cm
KLIMATICKÁ TRIEDA

SN-ST
DOPORUČENÁ PREDAJNÁ CENA

499,- €

Energetická
účinnosť
Spotreba
energie

A+

Energetická
účinnosť
Spotreba
energie

A+
Energetická
účinnosť

Chladnička s mrazničkou KD 12813 S

Chladnička s mrazničkou KD 12823 S

EKOLOGICKÉ CHLADENIE

EKOLOGICKÉ CHLADENIE

Trieda energetickej účinnosti A+, spotreba energie za
rok: 262 kWh, spotreba energie na 100 l úžitkového
objemu za 24 h: 0,25 kWh

Trieda energetickej účinnosti A+, spotreba energie za
rok: 277 kWh, spotreba energie na 100 l úžitkového
objemu za 24 h: 0,23 kWh

Chladnička s mrazničkou KF 12923 SD-1

ÚŽITKOVÝ OBJEM

ÚŽITKOVÝ OBJEM

Úžitkový objem 284 l, chladiaca zóna 199 l,
4-hviezdičková mraziaca zóna 85 l

Úžitkový objem 323 l, chladiaca zóna 232 l,
4-hviezdičková mraziaca zóna 91 l

Trieda energetickej účinnosti A++, spotreba energie
za rok: 222 kWh, spotreba energie na 100 l úžitkového
objemu za 24 h: 0,16 kWh

VYBAVENIE

KOMFORT PRI OBSLUHE

ÚŽITKOVÝ OBJEM

VarioRoom, osvetlenie, 2 priehradky na zeleninu, 4 výškovo nastaviteľné odkladacie plochy v chladiacej zóne,
z toho 1 deliteľná, pevná rukoväť, doba skladovania
pri vypnutí 24 h, kapacita mrazenia 7 kg

ComfortControl, elektronická indikácia a nastavenie
teploty, SuperFrost

Úžitkový objem 372 l, chladiaca zóna 281 l,
4-hviezdičková mraziaca zóna 91 l

VYBAVENIE

KOMFORT PRI OBSLUHE

VarioRoom, osvetlenie, 2 priehradky na zeleninu, 4 výškovo nastaviteľné odkladacie plochy v chladiacej zóne,
z toho 1 deliteľná, páková rukoväť EasyOpen, doba
skladovania pri vypnutí 25 h, kapacita mrazenia 9 kg

ComfortControl, elektronická indikácia a nastavenie
teploty, chladiaca zóna odpojiteľná nezávisle na mraziacej zóne, regulácia teploty chladiacej/mraziacej zóny
nezávisle na sebe, SuperFrost, akustický signál pri
nedovretí dvierok pre mraziacu zónu, optický a akustický alarm pri výraznej zmene teploty mraziacej zóny

VNÚTORNÁ STRANA DVERÍ

Samozatváracia priehradka na maslo a syry, 2 servírovacie priehradky alebo odkladacie police, 1 polica
na fľaše

VNÚTORNÁ STRANA DVERÍ

Spotreba
energie

A++

EKOLOGICKÉ CHLADENIE

HLUČNOSŤ

Samozatváracia priehradka na maslo a syry, 2 servírovacie priehradky alebo odkladacie police, 1 polica
na fľaše

38 dB (A) re 1 pW

PRÍSLUŠENSTVO

ROZMERY

Priehradka na vajíčka, miska na kocky ľadu

180 × 55 × 62,8 cm

HLUČNOSŤ

KLIMATICKÁ TRIEDA

38 dB (A) re 1 pW

SN-ST

ROZMERY

Dynamické chladenie DynaCool, VarioRoom, osvetlenie, 2 priehradky na zeleninu, 5 výškovo nastaviteľných
odkladacích plôch v chladiacej zóne, z toho 1 deliteľná,
držiak na fľaše z pochrómovaného kovu, páková rukoväť EasyOpen, doba skladovania pri vypnutí 44 h,
kapacita mrazenia 12 kg

DOPORUČENÁ PREDAJNÁ CENA

181,7 × 60 × 63,1 cm

VNÚTORNÁ STRANA DVERÍ

557,- €

KLIMATICKÁ TRIEDA
DOPORUČENÁ PREDAJNÁ CENA

Samozatváracia priehradka na maslo a syry, 2 servírovacie priehradky alebo odkladacie police, 2 police
na fľaše

730,- €

PRÍSLUŠENSTVO

PRÍSLUŠENSTVO

Priehradka na vajíčka, miska na kocky ľadu

SN-ST

VYBAVENIE

Priehradka na vajíčka, miska na kocky ľadu,
akumulátor chladu
HLUČNOSŤ

38 dB (A) re 1 pW
ROZMERY

201,1 × 60 × 63,2 cm
KLIMATICKÁ TRIEDA

SN-ST
DOPORUČENÁ PREDAJNÁ CENA

960,- €

Prednosti prístrojov Miele*

VarioRoom
Vyberateľné sklenené medzisteny
a mraziace zásuvky.
n ideálne pre zmrazenie objemných potravín
n flexibilné možnosti použitia
n viac miesta

Dynamické chladenie
DynaCool
Vzduch v chladiacej zóne sa
pomocou ventilátora rozvádza do celého
priestoru.
n nezávislé uloženie potravín
n rovnomerné rozloženie teploty a vlhkosti
n rýchlejšie chladenie potravín

Priehradka na ovocie a zeleninu
Ľahko vysúvateľné priehradky na kolieskach.
n vyšší komfort pri obsluhe
Filter Active Air Clean
Možnosť dokúpenia filtra Active
Air Clean, ktorý zabraňuje silným
pachom z potravín, ako sú napr. syry, ryby
alebo cesnak. Tým je v prístrojoch Miele
stále zaručená príjemná klíma.

EcoTopTen
Vo svojej kampani pre spotrebiteľov
„EcoTopTen“ Öko-Institut odporúča
zvlášť úsporné a ekologické prístroje.
Odporúča takmer výhradne modely
v energetickej triede spotreby A++,
pretože chladiace a mraziace prístroje
triedy A už nezodpovedajú tej najvyššej
efektivite. Pohľad na spotrebu energie sa
vyplatí tiež pre vašu peňaženku, pretože
práve chladiace prístroje sú v nepretržitej
prevádzke. Pri cenovo výhodnejších prístrojoch v energetickej triede spotreby
A alebo B, ktoré majú výrazne vyššiu spotrebu energie, musíte počítať s vyššími
ročnými nákladmi za elektrinu.

Rukoväť EasyOpen
S kvalitnou rukoväťou otvoríte chladničky
Miele bez väčšej námahy.
n ľahké otváranie dvierok
n elegantný dizajn

EXKLUZIVNE
V

MIELE

EXKLUZIVNE
V

Držiak na fľaše
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu
je ideálnym riešením ako perfektne uskladniť až 5 ďalších fliaš a pritom ušetriť miesto.
Rovnako ako ostatné odkladacie plochy je
variabilne použiteľný v celej chladiacej zóne.
Je možné ho dokúpiť v rámci príslušenstva.

MIELE

Supermrazenie – SuperFrost
Teplotný rozsah -18°C a menej. Čerstvé
potraviny sa rýchlo a šetrne zmrazia a zachovajú si svoju konzistenciu.
Po cca. 30–65 hodinách (závisí od modelu)
sa táto funkcia automaticky vypne.

* Vybavenie je závislé od modelu.
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