
Cazare la 
hotelul gourmet

Sejur luxos și condiții perfecte 
pentru toate tipurile de alimente cu noul Miele K 20.000.
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Savurați-vă pe deplin șederea: 
Caracteristicile plăcute de la Miele garan-
tează condiții perfecte de răcire și vă păs-
treză mâncarea proaspătă într-un climat 
perfect. 

Climat ideal: Mâncarea se păstrează 
proaspătă mai mult timp.

Desing fresh: Spațiul necesar pentru 
mesaje personale pe frigider.

Cel mai mare grad de confort: Ușa se 
deschide aproape de una singură.

Ambianță luminoasă: Interiorul este 
perfect iluminat.

Spațiu de depozitare generos: Interiorul 
oferă spațiu amplu și confort.

Cea mai bună eficiență: Consumul ener-
getic este exemplar de economic.

Calitate: Afirmația noastră: 
Immer besser (întotdeauna mai bine).

Cazare la           hotelul de gourmet 
Sejur luxos și condiții perfecte pentru toate tipurile de mâncare 
în noul Miele K 20.000.
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PerfectFresh Pro
Cu PerfectFresh alimentele se păstrează 
proaspete până la de cinci ori mai mult timp. 
În zonele de temperatură controlate auto-
mat, la temperaturi care variază între 0°C și 
+3°C carnea, peștele și multe tipuri de
lactate rămân proaspete pentru mai mult
timp. Fructele și legumele chiar de cinci ori
mai mult timp - datorită controlului de
umiditate patentat*. Mai mult, iluminatul
strălucitor cu LED a fost integrat pentru o
privire de ansamblu perfectă a alimentelor
depozitate. PerfectFresh Pro de la Miele
oferă cele mai bune condiții de depozitare
pentru alimentele proaspete.

Savurați-vă pe deplin sejurul:
Sistemele de prospețime de la Miele, 
extrem de plăcute, garantează condiții 
perfecte de răcire și păstreză alimentele 
proaspete într-un climat perfect. 

PerfectFresh
Alimentele se păstrează proaspete până la 
de trei ori mai mult timp. Temperatura ideală 
de păstrare pentru fructe, legume, pește, 
carne sau lactate. 

DailyFresh
Sertarele spațioase ale frigiderului oferă 
spațiu suficient pentru o multitudine de 
alimente proaspete. Fructele și legumele 
rămân proaspete și crocante în mod vizibil 
mai mult timp. 

Climat ideal
Plăcere pură și gust natural

*Platzhalter-Fußnote
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Alegeți-vă preferatul:
O tablă negră montată pe front-ul frigiderului 
oferă spațiu amplu pentru mesajele dum-
neavoastră scrise sau desenate. Front-ul de 
sticlă adaugă o strălucire elegantă bucătă-
riei dumneavoastră. Varianta din oțel inoxi-
dabil este chic și usor de curățat.

Ediția Blackboard 
Combinele frigorifice din ediția Blackboard 
sunt un punct de referință în orice bucătărie. 
Exprimați-vă liber cu mesaje și desene 
creative pe frontul combinei dumneavoastră 
frigorifice cu ajutorul cretei clasice sau a 
markerelor cu cretă lichidă. Un suport 
central de comunicare în bucătărie, care 
poate fi personalizat. 

Front de sticlă Alb Strălucitor sau Negru 
Obsidian
Sistemele de răcire de sine stătătoare de la 
Miele sunt disponibile și cu front-uri de sticlă 
de înaltă calitate Alb Strălucitor sau Negru 
Obsidian. Doar Miele oferă o potrivire atât 
de perfectă cu Generația 6000 de electro-
casnice incorporabile. 

Oțel inoxidabil/Inox Clean Steel 
Front-urile din oțel inoxidabil/inox Clean 
Steel sunt caracterizate de aspectul lor de 
înaltă calitate și sunt deosebit de ușor de 
curățat. Datorită finisajului special Clean 
Steel, amprentele sunt abia vizibile și nu 
este necesar niciun agent special de 
curățare. 

Design Fresh 
Linii clare și integrare perfectă 
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Click2Open
Deschiderea ușii devine extrem de ușoară: ușile și de la electrocas-
nicele fără mânere se pot deschide ușor. 

Comenzi FreshTouch
Moderne și inovative: Selectați toate funcțiile și caracteristicile 
suplimentare comod prin afișajul TFT.

WifiConn@ct
În control când sunteți în oraș: Selectați temperaturi și funcții sau 
verificați progresul unui program prin simpla utilizare a aplicației 
Miele.

SistemSilence
Abia perceptibil: Sistemul nostru Silence cu sistem de răcire optimi-
zat și izolare fonică. 

Puneți-vă încrederea în cel cel mai mare 
grad de confort al utilizatorului: frigiderul 
este prevăzut cu comenzi moderne care 
combină funcționalitatea și design-ul per-
fect. De la deschiderea ușii la selectarea 
celei mai precise setări, totul este simplu și 
intuitiv.

Confort excelent 
Faceți ca viața dvs. să fie mai ușoară cu Miele 
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Bucurați-vă de o atmosferă unică: Conceptul inovator de lumină luminează în mod plăcut 
fiecare zonă din interiorul frigiderului și plasează mâncarea dumneavoastră într-o lumină 
perfectă. 

FlexiLight
Noul iluminat cu raftri de sticlă LED iluminează interiorul frigiderelor 
Miele fără nicio reflecție și având o luminozitate unică. 

Iluminat în tavan cu LED 
Fără să necesite întreținere și economic: LED-uri eficiente și durabile 
asigură iluminare perfectă în interior. 

Iluminat în congelator
O vedere excelentă: Cu luminile LED puternice aveți o priveliște 
perfectă a tot ce este depozitat în congelator.

Ambianță luminoasă 
Prezentat în mod perfect
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Interior XL
Sistemele de răcire Miele cu interior XL oferă în mod considerabil 
mai mult spațiu și confort pentur depozitarea mâncării 
dumneavoastră.

Mai mult spațiu pentru obiecte voluminoase
Sistemele de refrigerare Miele cu interior XL oferă mult mai mult 
spațiu și confort pentru depozitarea alimentelor. Andâncimea interi-
oară utilizabilă mai mare din frigider oferă suficient spațiu pentru 
articole mari și voluminoase; chiar și o tavă de copt cu mâncare 
poate fi menținută la rece până când este timpul să fie introdusă în 
cuptor pentru gătit.

Mai mult spațiu pentru alimente congelate voluminoase 
Volum mai mare pe fiecare nivel, în toate sertarele, în mod tangibil 
- cu interiorului XL acest lucru se aplică și sertarelor de congelator.
Acest lucru vă oferă mai mult spațiu și flexibilitate pentru mâncarea
congelată.

Chiar și mai mult spațiu pentru alimentele proaspete
Sertarele oferă spațiu de depozitare extrem de generos pentru 
PerfectFresh și PerfectFresh Pro: Este mai distractiv să cumperi în 
cantități mari grație capacității utilizabile de depozitare a alimentelor 
proaspete cu până la 45% mai mare*.

Frigiderele și congelatoarele Miele ating cele mai înalte clase de eficiență energetică. Cu noua gamă de aparate 
frigorifice, Miele demonstrează că performanța înaltă și economisirea energiei pot fi îndeplinite simultan. Miele inves-
tește în dezvoltarea continuă a tehnologiilor moderne, cum ar fi optimizarea circuitului de răcire și a izolației. Și face 
acest lucru cu succes, din moment ce aproape toate frigiderele și congelatoarele Miele ating cele mai înalte clase A++ 
și A+++ de eficiență energetică.

Permiteți-vă un lux: spațiul amplu setează noi standarde, oferind un interior confortabil și 
luxos pentru mâncarea dumneavoastră. 

Spațiu de depozitare generos 
Mai mult spațiu cu interiorul XL

Cea mai bună clasă
Cel mai înalt nivel de eficiență energetică

* comparând cu electrocasnicele fară interior XL
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Relaxați-vă: Nu facem niciun compromis 
legat de calitate și durabilitate și din acest 
motiv vă puteți baza 100% pe frigiderul 
dumneavoastră Miele.

                Calitate
Immer besser (întotdeauna 
mai bine)
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