
Miele. Mindenért, ami igazán fontos.
Új Miele G 6000 EcoFlex mosogatógépek 
58 perces QuickPowerWash programmal.

EGY ÉVNYI 
MOSOGATÓSZER
GRÁTISZ*

* Akciós időszak  
2016.08.01 – 2017.01.31,  
15 x 20 Miele UltraTabs Multi ingyen, 
300 mosogatásnak felel meg
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Miele. Mindenért, ami igazán fontos.
QuickPowerWash 58 perces program.

Adja hűséges társát a legjobb kezekbe. 
Bízza a Miele G 6000 EcoFlex mosogatógépre.



EGY ÉVNYI 
MOSOGATÓSZER
GRÁTISZ*

* Akciós időszak  
2016.08.01 – 2017.01.31,  
15 x 20 Miele UltraTabs Multi ingyen, 
300 mosogatásnak felel meg
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QuickPowerWash 
Verhetetlen összjáték: az új QuickPowerWash mosogatóprogram 
és a kifejezetten erre a programra kifejlesztett UltraTabs Multi a 
lehető legjobb tisztítási és szárítási eredményeket érik el a normál 
módon szennyezett edényekhez 58 perc alatt. 
A speciális fejlesztésű tabletták mindössze 2-3 perc alatt feloldód-
nak. Így a tisztítási teljesítmény közvetlenül a mosogatóprogram 
elején rendelkezésre áll. Az eredmény:  "A" tisztítási teljesítmény 
osztály1).

Világszínvonalú mosogatás - most 1 évig ingyen.2)

A 2016.08.01-től 2017.01.31-ig tartó időszakban Miele G 6000 
EcoFlex mosogatógépéhez ajándékba adjuk Önnek a Miele 
UltraTabs Multi éves szükségletét!*
 
Az első 20-as csomag UltraTabs Multit megkapja az új Miele G 
6000 EcoFlex mosogatógépével együtt. A további 14 csomagot 
ingyen házhozszállítjuk Önnek a készülékhez mellékelt kupon 
beváltása után, melyet a www.miele.hu/ultratabsmulti oldalon 
válthat be.

1)  A legjobb "A" tisztítási teljesítmény kevesebb, mint egy órán belül a Miele UltraTabs Multi 
tablettával együtt. A TÜV Rheinland által alátámasztva: „A QickPowerWash program mért 
tisztítási teljesítmény indexe a Miele UltraTabs Multi tablettával együtt 1,14, ami megfelel a 
legjobb "A" tisztítási teljesítmény osztálynak. (A refernciakészülék IEC "B" típusú tisztító-
szerrel tesztelve).

2) Akciós időszak: 2016.08.01 - 2017.01.31, 15 x 20 Miele UltraTabs Multi ajándékba
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Új Miele kosárkialakítás a tökéletes 
tisztítási eredményekért

Az új kosárkialakítás minden részletében tökéletesen 
átgondolt és egyedülálló megoldásokat kínál. Minden 
eszköz megtalálja a megfelelő helyét az optimális 
 tisztításhoz. Integrált szilikonbetétek gondoskodnak a 
FlexiCare pohártartóban az érzékeny poharak kíméletes 
rögzítéséről.
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Szabadalmaztatott* 3D-evőeszközfiók+
A variálhatóság jellemzi az intelligens 3D-evőeszközfiók+ 
 programot. Változtatható a szélesség, a magasság és a mélység, 
és minden bepakolási helyzethez hozzáigazítható. A középső 
részben a lehajtható tüskesornak köszönhetően több hely marad a 
nagyobb evőszközökhöz, mint pl. a salátás kanalak vagy a konyhai 
kések. Az állítható oldalsó résszel a felső kosárba is behelyezhet 
hosszú szárú poharakat. Plusz rugalmasság a tökéletes tisztítási 
eredményekért.

 * DE102008062761B3, EP2201887B1

FlexCare pohártartó
A hosszú szárú poharak és csészék páratlanul biztos és kíméletes 
elhelyezése az integrált szilikonbetétnek és a csúszásgátló felület-
nek köszönhetően.

FlexAssist jelölés
Optimális segítség a szemnek: a rugalmas elemek színes megje-
lölése az egyedi kosárkialakításhoz.



Típus-/Modell megnevezése G 4780 SCVi G 6620 SC
Design
Panel kivitele/kezelési mód teljesen integrált 

panel/
programválasztó 
gomb

egyenes panel/
programválasztó 
gomb

Kijelző 3-részes 
hétszegmenses 
kijelző

3-részes 
hétszegmenses 
kijelző

Kezelési kényelem
Knock2open – –
Könnyű ajtózáródás ComfortClose ComfortClose
BrilliantLight/Sótartály az ajtóban –/– –/–
Zajszint dB(A) re 1 pW 46 44
Hátralévő idő kijelzése/Késleltetett indítás 24 h-ig/TimeControl •/•/– •/•/–
Funkció kontrollok optikai és 

akusztikus
kontrollkijelző

Hatékonyság és fenntarthatóság
Energiahatékonysági osztály/Szárítás hatékonysági osztály A+/A A+++/A
Vízfogyasztás automatikus programban (l-től) 6,0 6,5
Vízfogyasztás l-ben/Áramfogyasztás Kwh-ban az ECO 
programban

8,7/0,78 9,7/0,75

Éves vízfogyasztás l-ben/áramfogyasztás  
kWh-ban ECO programban

2.436/221 2.716/213

Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO  
programban kWh-ban

0,52 0,45

FlexiTimer EcoStart/EcoFeedback –/– –/–
EcoTech hőcserélő – –
Meleg víz csatlakozás/Váltott öblítés technológia/Féltöltet 
felismerés

•/•/• •/•/•

Eredmény minősége
Frissvizes mosogatás • •
AutoOpen szárítás – •
SensorDry/légkeverés-Turbothermic-szárítás •/• •/•
Perfect GlassCare • •
Mosogatási programok
ECO/Automatikus/Intenzív 75°C •/•/• •/•/•
Normál 55°C/Kímélő/QuickPowerWash •/•/• •/•/•
Higiéniás/SolarSpar/készüléktisztítás –/–/– –/–/–
Extra halk 38 dB(A)/Extra halk 40 dB(A) –/– –/–
Programok speciális követelményekre (pl . pasta/paella) – –
Mosogatási opciók
rövid/alul intenzív/extra takarékos/extra száraz •/–/–/– •/–/–/–
Áztatás/előmosogatás –/– –/–
Kosárkialakítás
Evőeszközök elhelyezése Evőeszköz 

mosogató fiók
–

Kosárkialakítás/FlexCare pohártartó –/– ExtraComfort/2
Terítékek száma 9 14
Biztonság
Waterproof rendszer • •
Szűrőrendszer ellenőrző kijelzője – –
Gyerekzár/üzembe helyezési zár –/– •/–
Műszaki adatok
Teljes csatlakozási érték kW-ban/feszültség V-ban/biztosíték 
A-ban

2,1/230/10 2,1/230/10

Vízbevezető tömlő/vízelvezető tömlő/ 
Elektromos vezeték hossza m-ben

1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
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A+++ -20%
20%-kal 
 takarékosabb, mint 
az A+++ energiaha-
tékonysági osztály 
határértéke: a 
legjobb tisztítás és 
szárítás a lehető 
leggazdaságosabb 
működés mellett az 
EcoTech 
hőtárolónak 
köszönhetően.

*EP2428153B1, US8758524B2

Frissvizes 
 mosogatógép 
6,5 literes 
vízfogyasztástól
Minimális fogyasz-
tás: az automatikus 
programban a 
legjobb tisztítási 
eredményekkel 
minimális vízfogyasz-
tás mellett.

Knock2open*
Egyedülálló: a 
készülék tökélete-
sen inetgrálható a 
fogantyú nélküli 
konyhákba – az ajtó 
kétszeri kopog-
tatásra automatiku-
san nyílik.

EcoFlex mosogatógépek



Típus-/Modell megnevezése G 6620 SCU G 6620 SCi
Design
Panel kivitele/kezelési mód egyenes panel/

programválasztó 
gomb

egyenes panel/
programválasztó 
gomb

Kijelző 3-részes 
hétszegmenses 
kijelző

3-részes 
hétszegmenses 
kijelző

Kezelési kényelem
Knock2open – –
Könnyű ajtózáródás ComfortClose ComfortClose
BrilliantLight/Sótartály az ajtóban –/– –/–
Zajszint dB(A) re 1 pW 44 44
Hátralévő idő kijelzése/Késleltetett indítás 24 h-ig/TimeControl •/•/– •/•/–
Funkció kontrollok kontrollkijelző kontrollkijelző
Hatékonyság és fenntarthatóság
Energiahatékonysági osztály/Szárítás hatékonysági osztály A+++/A A+++/A
Vízfogyasztás automatikus programban (l-től) 6,5 6,5
Vízfogyasztás l-ben/Áramfogyasztás Kwh-ban az ECO 
programban

9,7/0,75 9,7/0,75

Éves vízfogyasztás l-ben/áramfogyasztás  
kWh-ban ECO programban

2.716/213 2.716/213

Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO  
programban kWh-ban

0,45 0,45

FlexiTimer EcoStart/EcoFeedback –/– –/–
EcoTech hőcserélő – –
Meleg víz csatlakozás/Váltott öblítés technológia/Féltöltet 
felismerés

•/•/• •/•/•

Eredmény minősége
Frissvizes mosogatás • •
AutoOpen szárítás • •
SensorDry/légkeverés-Turbothermic-szárítás •/• •/•
Perfect GlassCare • •
Mosogatási programok
ECO/Automatikus/Intenzív 75°C •/•/•/• •/•/•
Normál 55°C/Kímélő/QuickPowerWash •/•/• •/•/•
Higiéniás/SolarSpar/készüléktisztítás –/–/– –/–/–
Extra halk 38 dB(A)/Extra halk 40 dB(A) –/– –/–
Programok speciális követelményekre (pl . pasta/paella) – –
Mosogatási opciók
rövid/alul intenzív/extra takarékos/extra száraz •/–/–/– •/–/–/–
Áztatás/előmosogatás –/– –/–
Kosárkialakítás
Evőeszközök elhelyezése – –
Kosárkialakítás/FlexCare pohártartó ExtraComfort/2 ExtraComfort/2
Terítékek száma 14 14
Biztonság
Waterproof rendszer • •
Szűrőrendszer ellenőrző kijelzője – –
Gyerekzár/üzembe helyezési zár •/– •/–
Műszaki adatok
Teljes csatlakozási érték kW-ban/feszültség V-ban/biztosíték 
A-ban

2,1/230/10 2,1/230/10

Vízbevezető tömlő/vízelvezető tömlő/ 
Elektromos vezeték hossza m-ben

1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70

Típus-/Modell megnevezése G 6660 SCVi G 6720 Sci 
G 6725 SCi XXL

Design
Panel kivitele/kezelési mód teljesen integrált 

panel/
programválasztó 
gomb

egyenes panel/
programválasztó 
gomb

Kijelző 3-részes 
hétszegmenses 
kijelző

Egysoros kijelző 
szöveges 
kezelőpanellel

Kezelési kényelem
Knock2open – –
Könnyű ajtózáródás ComfortClose ComfortClose
BrilliantLight/Sótartály az ajtóban –/– –/–
Zajszint dB(A) re 1 pW 44 44
Hátralévő idő kijelzése/Késleltetett indítás 24 h-ig/TimeControl •/•/– •/•/–
Funkció kontrollok optikai és 

akusztikus
kijelző

Hatékonyság és fenntarthatóság
Energiahatékonysági osztály/Szárítás hatékonysági osztály A+++/A A+++/A
Vízfogyasztás automatikus programban (l-től) 6,5 6,5
Vízfogyasztás l-ben/Áramfogyasztás Kwh-ban az ECO 
programban

9,7/0,75 9,9/0,67

Éves vízfogyasztás l-ben/áramfogyasztás  
kWh-ban ECO programban

2.716/213 2.772/189

Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO  
programban kWh-ban

0,45 0,49

FlexiTimer EcoStart/EcoFeedback –/– •/•
EcoTech hőcserélő • •
Meleg víz csatlakozás/Váltott öblítés technológia/Féltöltet 
felismerés

•/• •/•/•

Eredmény minősége
Frissvizes mosogatás • •
AutoOpen szárítás • •
SensorDry/légkeverés-Turbothermic-szárítás •/• •/•
Perfect GlassCare • •
Mosogatási programok
ECO/Automatikus/Intenzív 75°C •/•/• •/•/•
Normál 55°C/Kímélő/QuickPowerWash •/•/• •/•/•
Higiéniás/SolarSpar/készüléktisztítás –/–/– –/•/•
Extra halk 38 dB(A)/Extra halk 40 dB(A) –/– –/•
Programok speciális követelményekre (pl . pasta/paella) – –
Mosogatási opciók
rövid/alul intenzív/extra takarékos/extra száraz •/–/–/– •/–/•/–
Áztatás/előmosogatás –/– –/–
Kosárkialakítás
Evőeszközök elhelyezése – –
Kosárkialakítás/FlexCare pohártartó ExtraComfort ExtraComfort/2
Terítékek száma 14 14
Biztonság
Waterproof rendszer • •
Szűrőrendszer ellenőrző kijelzője – •
Gyerekzár/üzembe helyezési zár –/– •/–
Műszaki adatok
Teljes csatlakozási érték kW-ban/feszültség V-ban/biztosíték 
A-ban

2,1/230/10 2,1/230/10

Vízbevezető tömlő/vízelvezető tömlő/ 
Elektromos vezeték hossza m-ben

1,50/1,50/1,70
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EcoFlex mosogatógépek



Típus-/Modell megnevezése G 6760 SCVi 
G 6765 SCVi 
XXL

G 6920 Sci 
G 6925 SCi  
XXL

Design
Panel kivitele/kezelési mód teljesen integrált 

panel/
programválasztó 
gomb

döntött panel/
Softkeys

Kijelző Egysoros kijelző 
szöveges 
kezelőpanellel

SensorTronic-
kijelző

Kezelési kényelem
Knock2open – –
Könnyű ajtózáródás ComfortClose AutoClose
BrilliantLight/Sótartály az ajtóban –/– •/•
Zajszint dB(A) re 1 pW 44 41
Hátralévő idő kijelzése/Késleltetett indítás 24 h-ig/TimeControl •/•/– •/•/–
Funkció kontrollok optikai és 

akusztikus
kijelző

Hatékonyság és fenntarthatóság
Energiahatékonysági osztály/Szárítás hatékonysági osztály A+++/A A+++/A
Vízfogyasztás automatikus programban (l-től) 6,5 6,5
Vízfogyasztás l-ben/Áramfogyasztás Kwh-ban az ECO 
programban

9,9/0,67 9,9/0,67

Éves vízfogyasztás l-ben/áramfogyasztás  
kWh-ban ECO programban

2.772/189 2.772/189

Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO  
programban kWh-ban

0,49 0,49

FlexiTimer EcoStart/EcoFeedback •/• •/•
EcoTech hőcserélő • •
Meleg víz csatlakozás/Váltott öblítés technológia/Féltöltet 
felismerés

•/• •/•/•

Eredmény minősége
Frissvizes mosogatás • •
AutoOpen szárítás • •
SensorDry/légkeverés-Turbothermic-szárítás •/• •/•
Perfect GlassCare • •
Mosogatási programok
ECO/Automatikus/Intenzív 75°C •/•/• •/•/•
Normál 55°C/Kímélő/QuickPowerWash •/•/• •/•/•
Higiéniás/SolarSpar/készüléktisztítás –/•/• •/•/•
Extra halk 38 dB(A)/Extra halk 40 dB(A) –/• •/–
Programok speciális követelményekre (pl . pasta/paella) – •
Mosogatási opciók
rövid/alul intenzív/extra takarékos/extra száraz •/–/•/– •/•/•/•
Áztatás/előmosogatás –/– •/•
Kosárkialakítás
Evőeszközök elhelyezése – –
Kosárkialakítás/FlexCare pohártartó ExtraComfort MaxiComfort/4
Terítékek száma 14 14
Biztonság
Waterproof rendszer • •
Szűrőrendszer ellenőrző kijelzője • •
Gyerekzár/üzembe helyezési zár –/– •/•
Műszaki adatok
Teljes csatlakozási érték kW-ban/feszültség V-ban/biztosíték 
A-ban

2,1/230/10 2,1/230/10

Vízbevezető tömlő/vízelvezető tömlő/ 
Elektromos vezeték hossza m-ben

1,50/1,50/1,70

Típus-/Modell megnevezése G 6992 SCVi 
XXL K2O 
G 6997 SCVi 
XXL K2O

Design
Panel kivitele/kezelési mód teljesen integrált 

panel/Touch on 
metal

Kijelző 2-soros kijelző 
szöveges 
kezelőpanellel

Kezelési kényelem
Knock2open •
Könnyű ajtózáródás AutoClose
BrilliantLight/Sótartály az ajtóban •/•
Zajszint dB(A) re 1 pW 41
Hátralévő idő kijelzése/Késleltetett indítás 24 h-ig/TimeControl •/•/•
Funkció kontrollok optikai és 

akusztikus
Hatékonyság és fenntarthatóság
Energiahatékonysági osztály/Szárítás hatékonysági osztály A+++/A
Vízfogyasztás automatikus programban (l-től) 6,5
Vízfogyasztás l-ben/Áramfogyasztás Kwh-ban az ECO 
programban

9,9/0,67

Éves vízfogyasztás l-ben/áramfogyasztás  
kWh-ban ECO programban

2.772/189

Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO  
programban kWh-ban

0,49

FlexiTimer EcoStart/EcoFeedback •/•
EcoTech hőcserélő •
Meleg víz csatlakozás/Váltott öblítés technológia/Féltöltet 
felismerés

•/•

Eredmény minősége
Frissvizes mosogatás •
AutoOpen szárítás •
SensorDry/légkeverés-Turbothermic-szárítás •/•
Perfect GlassCare •
Mosogatási programok
ECO/Automatikus/Intenzív 75°C •/•/•
Normál 55°C/Kímélő/QuickPowerWash •/•/•
Higiéniás/SolarSpar/készüléktisztítás •/•/•
Extra halk 38 dB(A)/Extra halk 40 dB(A) •/–
Programok speciális követelményekre (pl . pasta/paella) •
Mosogatási opciók
rövid/alul intenzív/extra takarékos/extra száraz •/•/•/•
Áztatás/előmosogatás •/•
Kosárkialakítás
Evőeszközök elhelyezése –
Kosárkialakítás/FlexCare pohártartó MaxiComfort
Terítékek száma 14
Biztonság
Waterproof rendszer •
Szűrőrendszer ellenőrző kijelzője •
Gyerekzár/üzembe helyezési zár –/–
Műszaki adatok
Teljes csatlakozási érték kW-ban/feszültség V-ban/biztosíték 
A-ban

2,1/230/10

Vízbevezető tömlő/vízelvezető tömlő/ 
Elektromos vezeték hossza m-ben

1,50/1,50/1,70

EcoFlex mosogatógépek
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