
Miele. Mindenért ami  
igazán fontos.
Elérkezett a Miele ideje.

Ünnepeljük együtt a 
Miele evőeszközfiók 
30. születésnapját
Jubileumi modellek 
kedvezményes áron

már

239 900 Ft-tól
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Kis dolgok, nagy dolgok, 
 pillanatok és emlékek, melyeket 
az ember csak egyvalakivel oszt 
meg. Szeretnénk az értékes 
dolgokat megóvni, az igaz 
barátokkal a lehető legnagyobb 
gondossággal bánni, szeretnénk 
hogy a receptek tökéletesen 
sikerüljenek és az étel mindig 
friss legyen.
Ez a Miele. Ez az immer besser.

Mindenkinek  
van valami, amit
igazán szeret.

Miele. Mindenért 
ami igazán fontos.
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Adja jövőjét a legjobb kezekbe.  Bízza akciós modelljeinkre, a Miele 
Jubilee A+++ és Jubilee SC mosogatógépekre eredeti 
3D-evőeszközfiókkal és a legmagasabb energiahatékonysággal.

Szabadalmaztatott*
3D-evőeszközfiók
Még nagyobb rugal-
masság: a középső 
süllyeszthető rész-
ben a nagyobb 
evőeszközök is 
kényelmesen elférnek.

*  DE102008062761B3, 
EP2201887B1

Két attraktív akciós 
modell - nem könnyű 
a választás!
Mindkét modell 
kiemelkedő minősége 
és élettartama 
lenyűgöző.

Jubilee A+++:
maximális tisztítás, 
minimális 
fogyasztás
Fedezze fel Jubilee 
A+++ akciós model-
lünket a legnagyobb 
energiahatékonyság-
gal és 3D-evőesz-
közfiókkal attraktív 
akciós áron, már 269 
900 Ft-tól.

Jubilee SC:
Optimális tisztítás 
A++ energiahaté-
konysági osztállyal
Bízzon a Jubilee SC 
akciós modellünkben 
3D-evőeszközfiókkal. 
Most vonzó akciós 
áron, már 239 900 
Ft-tól.

Elérkezett a Miele ideje.
Jubilee akciós modellek
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Szabadalmaztatott* 
3D-evőeszközfiók
Terjedelmes eszkö-
zökhöz is: a szabadal-
maztatott evőeszköz-
fiók magassága, 
szélessége és mély-
sége variálható.

* DE102008062761B3, 
EP2201887B1

ExtraComfort 
kosárkialakítás
Mindegy, hogy hosszú 
szárú poharak vagy 
nagy edények - a 
pohártartóval és a 
lehajtható tüskékkel 
minden megtalálja a 
helyét.

A legjobb A+++ 
energiahatékonyság
A legjobb, A+++ 
teljesítmény: gazdasá-
gos üzemelés és 
optimális tisztítási, 
valamint szárítási 
eredmények.

Frissvizes 
 mosogatás 6,5 l-es 
vízfogyasztástól
Minimális fogyasztás: 
az Automatikus 
programban a legjobb 
tisztítási eredmények 
már 6,5 l-es 
vízfogyasztástól.

Szabadalmaztatott* 
AutoOpen-szárítás 
Minden teljesen 
száraz: a moso-
gatóprogram végén a 
mosogatógép ajtaja 
automatikusan 
kinyílik. 

* DE102007008950B4, 
EP2120671B1

A legjobb 
 zajkibocsátási 
értékek
Alig hallható: a 
legalacsonyabb,  
44 dB(A) zajki-
bocsátási értékekkel, 
mindig tökéletes 
eredmények mellett.

A Miele Jubilee A+++ akciós modellek 
kiemelkedő termékjellemzői



Típus-/Modell megnevezése G 6000 SC
brws

G 6000 SCi
clst

Design
Panel kivitele/kezelési mód egyenes panel/

programválasztó 
gomb

egyenes panel/
programválasztó 
gomb

Kijelző 3-részes 
hétszegmenses 
kijelző

3-részes 
hétszegmenses 
kijelző

Kényelem
Knock2open – –
Ajtózárás-rásegítés ComfortClose ComfortClose
BrilliantLight/Sótartály az ajtóban –/– –/–
Üzemi zaj dB(A) re 1 pW 44 44
Hátralévő idő kijelzése/Késleltetett indítás 24 h-ig/TimeControl •/•/– •/•/–
A funkciók ellenőrzése – –
Hatékonyság és fenntarthatóság
Energiahatékonysági osztály/szárítási osztály A+++/A A+++/A
Vízfogyasztás automatikus programban l-ben 6,5 6,5
Vízfogyasztás l-ben/áramfogyasztás ECO programban 9,7/0,84 9,7/0,84
Éves vízfogyasztás l-ben/áramfogyasztás kWh-ban ECO 
programban

2.716/237 2.716/237

Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO programban 
kWh-ban

0,49 0,49

FlexiTimer EcoStart/EcoFeedback funkciókkal –/– –/–
EcoTech hőtároló – –
Váltóöblítési technológia/fél töltet •/•/• •/•/•
Eredményminőség
Friss vizes mosogató • •
AutoOpen szárítás • •
SensorDry/légkeverés-Turbothermic-szárítás •/• •/•
Perfect GlassCare • •
Öblítőprogramok
ECO/Automatikus/Intenzív 75 °C •/•/•/– •/•/•/–
Normál 55 °C/kímélő/gyors 40 °C •/•/• •/•/•
Higiéniás/SolarSpar/készüléktisztítás –/–/– –/–/–
Extra halk 38 dB(A)/Extra halk 40 dB(A) –/– –/–
Programok speciális követelményekre (pl . pasta/paella) – –
Öblítési opciók
rövid/lent intenzív/extra takarékos/extra száraz •/–/–/– •/–/–/–
Áztatás/előmosogatás –/– –/–
Kosárkialakítás
Evőeszközök elhelyezése 3D-evőeszköz 

mosogató fiók
3D-evőeszköz 
mosogató fiók

Kosárkialakítás/FlexCare pohártartó ExtraComfort/– ExtraComfort/–
Terítékek száma 14 14
Biztonság
Waterproof rendszer • •
Szita ellenőrző kijelzője – –
Gyerekzár/üzembe helyezési zár •/– •/–
Műszaki adatok
Fogyasztási érték kW-ban/feszültség V-ban/biztosíték A-ban 2,1/230/10 2,1/230/10
Vízbevezető-/vízleeresztő-/elektromos kábel hossza m-ben 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70

Típus-/Modell megnevezése G 6060 SCVi
Design
Panel kivitele/kezelési mód teljesen integrált 

panel/
programválasztó
gomb

Kijelző –
Kényelem
Knock2open –
Ajtózárás-rásegítés ComfortClose
BrilliantLight/Sótartály az ajtóban –/–
Üzemi zaj dB(A) re 1 pW 44
Hátralévő idő kijelzése/Késleltetett indítás 24 h-ig/TimeControl •/•/–
A funkciók ellenőrzése akusztikus és 

optikai
Hatékonyság és fenntarthatóság
Energiahatékonysági osztály/szárítási osztály A+++/A
Vízfogyasztás automatikus programban l-ben 6,5
Vízfogyasztás l-ben/áramfogyasztás ECO programban 9,7/0,84
Éves vízfogyasztás l-ben/áramfogyasztás kWh-ban ECO 
programban

2.716/237

Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO programban 
kWh-ban

0,49

FlexiTimer EcoStart/EcoFeedback funkciókkal –/–
EcoTech hőtároló –
Váltóöblítési technológia/fél töltet –/–
Eredményminőség
Friss vizes mosogató •
AutoOpen szárítás –
SensorDry/légkeverés-Turbothermic-szárítás –/•
Perfect GlassCare •
Öblítőprogramok
ECO/Automatikus/Intenzív 75 °C –/–/–
Normál 55 °C/kímélő/gyors 40 °C –/–/–
Higiéniás/SolarSpar/készüléktisztítás –/–/–
Extra halk 38 dB(A)/Extra halk 40 dB(A) –/–
Programok speciális követelményekre (pl . pasta/paella) –
Öblítési opciók
rövid/lent intenzív/extra takarékos/extra száraz –/–/–/–
Áztatás/előmosogatás –/–
Kosárkialakítás
Evőeszközök elhelyezése –
Kosárkialakítás/FlexCare pohártartó –
Terítékek száma 14
Biztonság
Waterproof rendszer •
Szita ellenőrző kijelzője –
Gyerekzár/üzembe helyezési zár •/–
Műszaki adatok
Fogyasztási érték kW-ban/feszültség V-ban/biztosíték A-ban 2,1/230/10
Vízbevezető-/vízleeresztő-/elektromos kábel hossza m-ben 1,50/1,50/1,70
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Jubilee A+++ mosogatógépek
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A Miele Jubilee SC akciós modellek 
kiemelkedő termékjellemzői

Szabadalmaztatott* 
3D-evőeszközfiók
Terjedelmes eszkö-
zökhöz is: a szabadal-
maztatott evőeszköz-
fiók, magassága, 
szélessége és mély-
sége variálható.

*DE102008062761B3, 
EP2201887B1

Comfort 
kosárkialakítás?
Már a Miele kosárki-
alakítás alapfelszerelt-
sége is minden edény 
egyszerű, rugalamas 
és biztos elhelyezését 
teszi lehetővé az 
optimális eredmények-
ért.

A++ energiahaté-
konysági osztály
Különösen takarékos: 
optimális tisztítási és 
szárítási eredmények 
az A++ energiahaté-
konysági osztály 
alacsony áramfo-
gyasztása mellett.

Frissvizes 
 mosogatás 6,5 l-es 
vízfogyasztástól
Minimális fogyasztás: 
az Automatikus 
programban a legjobb 
tisztítási eredmények-
kel már 6,5 l-es 
vízfogyasztástól.

A legjobb 
 zajkibocsátási 
értékek
Alig hallható: ala-
csony, 44 dB(A) 
zajkibocsátási 
értékekkel mindig 
tökéletes eredmények 
mellett.



Típus-/Modell megnevezése G 4930 SC
brws, clst

G 4930 SCU
brws, clst

Design
Panel kivitele/kezelési mód egyenes panel/

programválasztó 
gomb

egyenes panel/
programválasztó 
gomb

Kijelző 3-részes 
hétszegmenses 
kijelző

3-részes 
hétszegmenses 
kijelző

Kényelem
Knock2open – –
Ajtózárás-rásegítés ComfortClose ComfortClose
BrilliantLight/Sótartály az ajtóban –/– –/–
Üzemi zaj dB(A) re 1 pW 45 45
Hátralévő idő kijelzése/Késleltetett indítás 24 h-ig/TimeControl •/•/– •/•/–
A funkciók ellenőrzése – –
Hatékonyság és fenntarthatóság
Energiahatékonysági osztály/szárítási osztály A++/A A++/A
Vízfogyasztás automatikus programban l-ben 6,5 6,5
Vízfogyasztás l-ben/áramfogyasztás ECO programban 9,9/– 9,9/–
Éves vízfogyasztás l-ben/áramfogyasztás kWh-ban ECO 
programban

–/– –/–

Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO programban 
kWh-ban

0,59 0,59

FlexiTimer EcoStart/EcoFeedback funkciókkal –/– –/–
EcoTech hőtároló – –
Váltóöblítési technológia/fél töltet •/•/• •/•/•
Eredményminőség
Friss vizes mosogató – –
AutoOpen szárítás – –
SensorDry/légkeverés-Turbothermic-szárítás –/• –/•
Perfect GlassCare – –
Öblítőprogramok
ECO/Automatikus/Intenzív 75 °C •/•/•/– •/•/•/–
Normál 55 °C/kímélő/gyors 40 °C •/•/– •/•/–
Higiéniás/SolarSpar/készüléktisztítás –/–/– –/–/–
Extra halk 38 dB(A)/Extra halk 40 dB(A) –/– –/–
Programok speciális követelményekre (pl . pasta/paella) – –
Öblítési opciók
rövid/lent intenzív/extra takarékos/extra száraz •/–/–/– •/–/–/–
Áztatás/előmosogatás –/– –/–
Kosárkialakítás
Evőeszközök elhelyezése 3D-evőeszköz 

mosogató fiók
3D-evőeszköz 
mosogató fiók

Kosárkialakítás/FlexCare pohártartó Comfort/– Comfort/–
Terítékek száma 14 14
Biztonság
Waterproof rendszer • •
Szita ellenőrző kijelzője – –
Gyerekzár/üzembe helyezési zár •/– •/–
Műszaki adatok
Fogyasztási érték kW-ban/feszültség V-ban/biztosíték A-ban 2,1/230/10 2,1/230/10
Vízbevezető-/vízleeresztő-/elektromos kábel hossza m-ben 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70

Típus-/Modell megnevezése G 4930 SCi
brws, clst

G 4980 SCVi

Design
Panel kivitele/kezelési mód egyenes panel/

programválasztó 
gomb

teljesen integrált 
panel/
programválasztó 
gomb

Kijelző 3-részes 
hétszegmenses 
kijelző

3-részes 
hétszegmenses 
kijelző

Kényelem
Knock2open – –
Ajtózárás-rásegítés ComfortClose ComfortClose
BrilliantLight/Sótartály az ajtóban –/– –/–
Üzemi zaj dB(A) re 1 pW 45 45
Hátralévő idő kijelzése/Késleltetett indítás 24 h-ig/TimeControl •/•/– •/•/–
A funkciók ellenőrzése – akusztikus
Hatékonyság és fenntarthatóság
Energiahatékonysági osztály/szárítási osztály A++/A A++/A
Vízfogyasztás automatikus programban l-ben 6,5 6,5
Vízfogyasztás l-ben/áramfogyasztás ECO programban 9,9/– 9,9/–
Éves vízfogyasztás l-ben/áramfogyasztás kWh-ban ECO 
programban

–/– –/–

Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO programban 
kWh-ban

0,59 0,59

FlexiTimer EcoStart/EcoFeedback funkciókkal –/– –/–
EcoTech hőtároló – –
Váltóöblítési technológia/fél töltet •/•/• •/•/•
Eredményminőség
Friss vizes mosogató – –
AutoOpen szárítás – –
SensorDry/légkeverés-Turbothermic-szárítás –/• –/•
Perfect GlassCare – –
Öblítőprogramok
ECO/Automatikus/Intenzív 75 °C •/•/•/– •/•/•/–
Normál 55 °C/kímélő/gyors 40 °C •/•/– •/•/–
Higiéniás/SolarSpar/készüléktisztítás –/–/– –/–/–
Extra halk 38 dB(A)/Extra halk 40 dB(A) –/– –/–
Programok speciális követelményekre (pl . pasta/paella) – –
Öblítési opciók
rövid/lent intenzív/extra takarékos/extra száraz •/–/–/– •/–/–/–
Áztatás/előmosogatás –/– –/–
Kosárkialakítás
Evőeszközök elhelyezése 3D-evőeszköz 

mosogató fiók
3D-evőeszköz 
mosogató fiók

Kosárkialakítás/FlexCare pohártartó Comfort/– Comfort/–
Terítékek száma 14 14
Biztonság
Waterproof rendszer • •
Szita ellenőrző kijelzője – –
Gyerekzár/üzembe helyezési zár •/– –/–
Műszaki adatok
Fogyasztási érték kW-ban/feszültség V-ban/biztosíték A-ban 2,1/230/10 2,1/230/10
Vízbevezető-/vízleeresztő-/elektromos kábel hossza m-ben 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70

12 13

Jubilee SC mosogatógépek
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