
Zdá sa to nemožné,
kým to niekto 

neurobí. 
#LifeBeyondOrdinary

Nové umývačky riadu 
Miele G 7000



Presne to chcem. V každej chvíli svojho života.

Robiť veci,
ktoré nikto iný 
nerobí.

Marina Kazankova, svetová rekordérka vo freedivingu



  Limity?  Neexistujú.

Keď ju otec ako malé dievčatko zobral potápať sa, 
prebudila s v nej vášeň. Od tej doby sa každodenne venuje 
tomuto netradičnému športu a neustále nadchýna svojimi 
špičkovými výkonmi, ako napríklad svetovým rekordom v 
preplávanej vzdialenosti na jeden nádych v dĺžke 154 metrov. 
Avšak napriek mnohým svojim dosiahnutým rekordom chce 
stále viac, túži byť prvá a robiť veci, ktoré nikto iný nerobí. 

A to aj vďaka značke Miele. Presne tak ako Marina 
Kazankova, aj Miele určuje nové štandardy. Dôkaz: Prvá 
umývačka riadu na svete s automatickým dávkovacím 
systémom AutoDos a integrovaným PowerDiskom®.

Inšpiratívna vo všetkom, čo robí:

svetová rekordérka vo freedivingu,

Marina Kazankova. 
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Najinovatívnejšie umývačky 
riadu všetkých čias.
Umývačky riadu Miele G 7000 dávkujú umývací prostriedok  
automaticky a môžu sa zapínať samostatne.
V dnešnej dobe je kladený mimoriadne veľký dôraz na to, aby ste mali dostatok času 
a slobodu robiť veci, ktoré sú pre Vás skutočne dôležité. Vďaka Miele si teraz môžete svoj 
čas rozdeliť a užívať si voľnosť, pretože Vaša umývačka riadu sa vďaka systému AutoDos 
s integrovaným PowerDiskom® a funkciou AutoStart automaticky postará o tie najlepšie 
výsledky.  

Viac informácií o  
umývačkách riadu 
Miele G 7000  
nájdete tu.



Najinovatívnejšie umývačky
riadu všetkých čias.

Inovácia 
AutoDos
Táto svetová novinka dávkuje umývací prostrie-

dok až jeden mesiac* automaticky.

 * zodpovedá cca 20 umývacím cyklom v programe

„ECO 50 °C“

s integrovaným 
   PowerDiskom® 

FlexLine 
Košové vybavenie
Nové košové vybavenie FlexLine umývačiek riadu G 7000 ponúka najvyššiu fl exibilitu 

pri umiestňovaní rôznych druhov riadu a príborov, pre ich optimálne umytie. Jeden 
príklad za všetky: zásuvka 3D-MultiFlex vytvára vďaka posuvným prvkom priestor 

tam, kde predtým nebol.

Smart 
Solutions
Môžete sa tešiť na mnohé užitočné funkcie, ktoré Vám 

uľahčia život: 

AutoStart: Nastavte svoju umývačku riadu G 7000 cez
aplikáciu Miele@mobile, aby sa vždy automaticky zapla v 

 stanovenom čase.    

MobileControl: Zapnite svoju umývačku riadu G 7000 celkom 
jednoducho pomocou bezplatnej aplikácie Miele@mobile – 

 odkiaľkoľvek a kedykoľvek.

 
 

I

I 
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Nové možnosti dávkovania.
Svetová novinka AutoDos s integrovaným PowerDiskom®.

Auto 
Dos
Inovácia

Umývačky riadu Miele G 7000 I s AutoDos a PowerDiskom®
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Power 
Disk®

Inovácia



Umývačky riadu G 7000 zvládnu to, čo žiadna bežná 

umývačka riadu nedokáže. S dávkovacím systémom Auto-

Dos vyvinula Miele skutočnú inováciu. Systém dávkuje po-

mocou integrovaného PowerDisku®, navrhnutého na viacná-

sobné použitie, pri každom umytí vždy optimálne množstvo 

umývacieho prostriedku. Plne automaticky, podľa zvoleného 

umývacieho programu alebo stupňa znečistenia. 

Pre dokonalú súhru umývania, sušenia a ochrany riadu 

– pre dosiahnutie najlepších výsledkov.

PowerDisk® Práškový granulát Výsledok
PowerDisk® predstavuje revolúciu v oblasti 
umývania riadu. Niekoľkými otočeniami  
sa postará o to, aby sa v súlade 
so zvoleným programom alebo znečis-
tením použilo vždy ideálne množstvo 
práškového granulátu. 

Mimoriadne praktické: Obsah 
PowerDisku® vystačí až na jeden 
mesiac* – čo zodpovedá 
cca 20 umývacím cyklom.

Výnimočná umývačka riadu si zaslúži jedi-
nečný čistiaci prostriedok. Aj tu značka 
Miele všetko dokonale premyslela a 
vyvinula práškový granulát, ktorý je presne 
zosúladený so systémom umývačiek ria-
du G 7000, čím je dosiahnutý maximálny 
účinok. 

Okrem toho Vám to prináša maximálnu  
voľnosť pri obsluhe, pretože môžete využí-
vať automatické dávkovanie AutoDos 
s integrovaným PowerDiskom® alebo 
dávkovať štandardne cez priehradku 
na tablety a prášok. 

Vďaka inovatívnemu dávkovaciemu sys-
tému AutoDos s PowerDiskom® môžete 
dosiahnuť vynikajúce výsledky. Či už ide 
o umývanie, sušenie alebo ochranu Vášho 
riadu – výkon nových umývačiek riadu 
G 7000 spĺňa najvyššie nároky 
vo všetkých oblastiach. 

A to všetko, kým Vy si vychutnávate 
maximálnu flexibilitu a komfort. 

* v programe „ECO 50 °C“

Umývačky riadu Miele G 7000 I s AutoDos a PowerDiskom®
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Zažite slobodu 
ako nikdy predtým.
Kombinácia funkcií AutoDos a AutoStart
robí umývačky riadu G 7000 samostatnými.robí umývačky riadu G 7000 samostatnými.

Spoločnosť Miele vynašla nový spôsob umývania 
riadu. Lebo odteraz už nemusíte svoju umývačku 
riadu zapínať ručne. 

To znamená: Bez ohľadu na to, kde práve ste –
pomocou aplikácie Miele@mobile môžete svoju 
umývačku riadu G 7000 zapnúť kedykoľvek. 
Túto funkciu nazývame MobileControl. Vďaka 
 AutoStart môžete svoju umývačku riadu nastaviť 
tak, aby sa automaticky zapla vždy v rovnakom, 
alebo niekoľkých zvolených časoch.



Umývačky riadu Miele G 7000 I s funkciou SmartSolutions
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Smart 
Solutions
Novinka



MobileControl
Kontrolujte, zapínajte a ovládajte svoju 
umývačku riadu G 7000 maximálne poho-
dlne cez smartfón alebo tablet z miesta, 
kde sa práve nachádzate. Vďaka bez-
platnej aplikácii Miele@mobile máte napr. 
množstvo náplne PowerDisku® alebo čas 
chodu aktuálneho umývacieho programu 
vždy pod kontrolou.  

AutoStart
Funkcia AutoStart umožňuje nastaviť 
umývačky riadu G 7000 cez aplikáciu 
Miele@mobile tak, aby sa samostatne 
zapínali v rovnakom alebo niekoľkých 
vopred stanovených časoch. Vďaka 
systému AutoDos s integrovaným 
PowerDiskom® je stále k dispozícii   
čistiaci prostriedok, takže umývačka 
môže  pracovať úplne samostatne. 
Prístroj tak nemusíte zapínať ručne. 
 Zabudnuté zapnutie umývačky riadu 
a chýbajúci čistý riad budú patriť už len 
minulosti. 

Umývačky riadu Miele G 7000 I s funkciou SmartSolutions
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Nový priestor pre ešte 
lepšie umývanie.
Nové koše FlexLine otvárajú doposiaľ nepoznané možnosti.

Nové umývačky riadu G 7000 vytvárajú 
nový priestor pre optimálne umývanie 
riadu. Pri novonavrhnutej zásuvke 
3D-MultiFlex je možné pravú bočnú časť 
zásuvky znížiť tak, že v jej priestore, dopo-
siaľ využívanom iba na príbor, nájdu svoje 
miesto aj malé kusy riadu, ako napr. šálky 
na espresso alebo plytké misky. Ľavú 
bočnú časť môžete zasa posunúť
tak, že poháre s dlhou stopkou bude 
možné umiestniť do horného koša. 
V hornom koši sa dvojnásobne sklopné 
hrebeňové držiaky postarajú o to, aby sa 
misy alebo misky mohli ukladať s opti-
málnym odstupom a v ideálnej polohe. 
V kombinácii s inovatívnym systémom 
AutoDos sa tak docielia lepšie výsledky 
než kedykoľvek predtým. 

FlexLine
  Košové vybavenie

Novinka

Umývačky riadu Miele G 7000 I s košovým vybavením FlexLine
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Zásuvka  
3D-MultiFlex

Inovatívny 
hrebeňový rad

FlexCare 
držiak na poháre
a odkladanie 
šálok

Zažite jedinečnú flexibilitu perfektnej 
starostlivosti o príbor a riad. Výška, šírka 
a hĺbka zásuvky je variabilná a prispôsobí 
sa každej situácii. Výškovo nastaviteľná 
bočná časť sa postará o to, že aj malý 
riad nájde bez problémov svoje miesto. 
Vďaka postranne nastaviteľným bočným 
častiam môžete do horného koša umiest-
niť dokonca aj poháre s dlhou stopkou. 
Všetko v jednom: ešte viac flexibility.

Hrebeňové rady v dolnom koši sú dvoj-
dielne a sklopné. Vďaka týmto flexibilným 
prvkom sa dajú lepšie umiestniť misy 
a misky a tým uložiť riad tak, že priestor 
môžete po prvýkrát prispôsobiť svojim  
individuálnym potrebám. To zabezpečí 
ešte lepšie umývanie a sušenie.

Pre vyššiu flexibilitu a komfort sme 
FlexCare držiaky na poháre a šálky 
kompletne prepracovali. Držiaky na 
poháre FlexCare v dolnom koši sú ideálne 
na poháre s dlhou stopkou a teraz majú 
navyše MultiClip – perfektný aj 
na umiestnenie ľahkého plastového riadu. 
Úplnou novinkou je jednodielny držiak na 
šálky FlexCare v hornom koši – môžete 
ho využiť tak na šálky, ako aj na poháre 
s dlhou stopkou.

Umývačky riadu Miele G 7000 I s košovým vybavením FlexLine
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Najlepšie výkony sú možné 
až vtedy, keď človek zdoko-
nalí aj tie najmenšie detaily.
Svetová rekordérka vo freedivingu Marina Kazankova vyžaduje pre každú oblasť svojho 

života tú najvyššiu úroveň. Preto zostane navždy verná značke Miele. 

Umývačky riadu Miele G 7000 I Life beyond ordinary
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Zabudovateľné umývačky riadu G 7000
Prehľad prístrojov

Typ/Predajné označenie - štandardný variant (60 x 81 cm), 
XXL (60 x 85 cm) G 7100 SCi

G 7310 SCi AutoDos 
G 7315 SCi XXL AutoDos

Dizajn
Prevedenie panelu/spôsob ovládania kolmý/ovládacie tlačidlo kolmý/dotykové ovládanie
Displej 1-riadkový textový displej 1-riadkový textový displej
MultiLingua • •
Komfort
Automatické dávkovanie s PowerDiskom – •
Funkcia AutoStart – •
Knock2open/BrilliantLight –/– –/–
Hlučnosť dB(A) re 1 pW 44 43
Indikácia zostatkového času/predvoľba štartu do 24 h •/• •/•
Adaptér na zatváranie dvierok ComfortClose ComfortClose
Kontrola funkčnosti na displeji na displeji
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)/trieda sušenia A+++/A A+++/A
Spotreba vody v programe Automatika v l od 6,0 6,0
Spotreba vody v l/spotreba el. energie v programe ECO v kWh –/0,75 8,9/0,73
Ročná spotreba vody v l/el. energie v kWh v programe ECO 2 492/213 2 492/208
Hodnoty spotreby s pripojením na teplú vodu® v programe ECO 
v kWh – –
EcoFeedback/technológia EcoPower •/• •/•
Polovičné naplnenie/prípojka teplej vody •/• •/•
Kvalita výsledkov
Umývanie výhradne čerstvou vodou • •
Sušenie AutoOpen • •
SensorDry • •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/• –/•
Programy umývania
ECO/automatika/intenzívny •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/štandardný 55 °C/štandardný 60 °C/jemný •/–/•/• •/–/•/•
Hygiena/SolarSpar/údržba prístroja –/–/• •/•/•
Extra tichý – –
Špeciálne programy (napr. cestoviny/paella) – –
Možnosti umývania
Express/IntenseZone/AutoDos •/•/– •/•/•
Extra čistý/extra suchý/krátky/spodný intenzívny/extra úsporný •/•/–/–/– •/•/–/–/–
Košové vybavenie
Uloženie príborov Zásuvka 3D MultiFlex Zásuvka 3D MultiFlex
Košové usporiadanie ExtraComfort ExtraComfort
Držiak na poháre FlexCare/nadstavec na šálky FlexCare 2/1 2/1
Počet jedálenských súprav 14 14
Inteligentná domácnosť
Miele@home/MobileControl –/– •/•
SuperVision – –
Bezpečnosť
Systém Waterproof/kontrolná indikácia sít •/• •/•
Detská poistka/zablokovanie sprevádzkovania •/– •/–
Technické údaje
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 2,0/230/10 2,0/230/10
Dĺžka prítokovej/odtokovej hadice/elektrického vedenia v m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
Farebné prevedenie
Nerez CleanSteel • •



22

Zabudovateľné umývačky riadu G 7000
Prehľad prístrojov

Typ/Predajné označenie - štandardný variant (60 x 81 cm) G 7510 SCi AutoDos G 7910 SCi AutoDos
Dizajn
Prevedenie panelu/spôsob ovládania šikmý/dotykové ovládanie šikmý/–
Displej 1-riadkový textový displej M Touch S
MultiLingua • •
Komfort
Automatické dávkovanie s PowerDiskom • •
Funkcia AutoStart • •
Knock2open/BrilliantLight –/• –/•
Hlučnosť dB(A) re 1 pW 42 42
Indikácia zostatkového času/predvoľba štartu do 24 h •/• •/•
Adaptér na zatváranie dvierok ComfortClose AutoClose
Kontrola funkčnosti na displeji na displeji
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)/trieda sušenia A+++/A A+++/A
Spotreba vody v programe Automatika v l od 6,0 6,0
Spotreba vody v l/spotreba el. energie v programe ECO v kWh 8,9/0,73 8,9/0,73
Ročná spotreba vody v l/el. energie v kWh v programe ECO 2 492/208 2 492/208
Hodnoty spotreby s pripojením na teplú vodu® v programe ECO 
v kWh – –
EcoFeedback/technológia EcoPower •/• •/•
Polovičné naplnenie/prípojka teplej vody •/• •/•
Kvalita výsledkov
Umývanie výhradne čerstvou vodou • •
Sušenie AutoOpen • •
SensorDry • •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/• –/•
Programy umývania
ECO/automatika/intenzívny •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/štandardný 55 °C/štandardný 60 °C/jemný •/–/•/• •/–/•/•
Hygiena/SolarSpar/údržba prístroja •/•/• •/•/•
Extra tichý – –
Špeciálne programy (napr. cestoviny/paella) • •
Možnosti umývania
Express/IntenseZone/AutoDos •/•/• •/•/•
Extra čistý/extra suchý/krátky/spodný intenzívny/extra úsporný •/•/–/–/– •/•/–/–/–
Košové vybavenie
Uloženie príborov Zásuvka 3D MultiFlex Zásuvka 3D MultiFlex
Košové usporiadanie MaxiComfort MaxiComfort
Držiak na poháre FlexCare/nadstavec na šálky FlexCare 4/1 4/1
Počet jedálenských súprav 14 14
Inteligentná domácnosť
Miele@home/MobileControl •/• •/•
SuperVision – •
Bezpečnosť
Systém Waterproof/kontrolná indikácia sít •/• •/•
Detská poistka/zablokovanie sprevádzkovania •/– •/–
Technické údaje
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 2,0/230/10 2,0/230/10
Dĺžka prítokovej/odtokovej hadice/elektrického vedenia v m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
Farebné prevedenie
Obsidián čierna • •
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Plne integrované umývačky riadu G 7000
Prehľad prístrojov

Typ/Predajné označenie - štandardný variant (60 x 81 cm), 
XXL (60 x 85 cm)

G 7150 SCVi 
G 7155 SCVi XXL

G 7360 SCVi AutoDos 
G 7365 SCVi XXL AutoDos

G 7590 SCVi AutoDos 
G 7595 SCVi XXL AutoDos

Dizajn

Prevedenie panelu/spôsob ovládania
plne integrovaný ovl. panel/
ovládacie tlačidlo

plne integrovaný ovl. panel/
dotykové ovládanie

plne integrovaný ovl. panel/
dotykové ovládanie

Displej 1-riadkový textový displej 1-riadkový textový displej 1-riadkový textový displej
MultiLingua • • •
Komfort
Automatické dávkovanie s PowerDiskom – • •
Funkcia AutoStart – • •
Knock2open/BrilliantLight –/– –/– •/•
Hlučnosť dB(A) re 1 pW 44 43 42
Indikácia zostatkového času/predvoľba štartu do 24 h •/• •/• •/•
Adaptér na zatváranie dvierok ComfortClose ComfortClose AutoClose
Kontrola funkčnosti optická a akustická optická a akustická optická a akustická
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)/trieda sušenia A+++/A A+++/A A+++/A
Spotreba vody v programe Automatika v l od 6,0 6,0 6,0
Spotreba vody v l/spotreba el. energie v programe ECO v kWh –/0,75 8,9/0,73 8,9/0,73
Ročná spotreba vody v l/el. energie v kWh v programe ECO 2 492/213 2 492/208 2 492/208
Hodnoty spotreby s pripojením na teplú vodu® v programe ECO 
v kWh – – –
EcoFeedback/technológia EcoPower •/• •/• •/•
Polovičné naplnenie/prípojka teplej vody •/• •/• •/•
Kvalita výsledkov
Umývanie výhradne čerstvou vodou • • •
Sušenie AutoOpen • • •
SensorDry • • •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/• –/• –/•
Programy umývania
ECO/automatika/intenzívny •/•/• •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/štandardný 55 °C/štandardný 60 °C/jemný •/–/•/• •/–/•/• •/–/•/•
Hygiena/SolarSpar/údržba prístroja –/–/• •/•/• •/•/•
Extra tichý – – –
Špeciálne programy (napr. cestoviny/paella) – – •
Možnosti umývania
Express/IntenseZone/AutoDos •/•/– •/•/• •/•/•
Extra čistý/extra suchý/krátky/spodný intenzívny/extra úsporný •/•/–/–/– •/•/–/–/– •/•/–/–/–
Košové vybavenie
Uloženie príborov Zásuvka 3D MultiFlex Zásuvka 3D MultiFlex Zásuvka 3D MultiFlex
Košové usporiadanie ExtraComfort ExtraComfort MaxiComfort
Držiak na poháre FlexCare/nadstavec na šálky FlexCare 2/1 2/1 4/1
Počet jedálenských súprav 14 14 14
Inteligentná domácnosť
Miele@home/MobileControl –/– •/• •/•
SuperVision – – –
Bezpečnosť
Systém Waterproof/kontrolná indikácia sít •/• •/• •/•
Detská poistka/zablokovanie sprevádzkovania –/– –/– –/–
Technické údaje
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 2,0/230/10 2,0/230/10 2,0/230/10
Dĺžka prítokovej/odtokovej hadice/elektrického vedenia v m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
Farebné prevedenie
Obsidián čierna/nerez CleanSteel –/• •/– •/•
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Plne integrované umývačky riadu G 7000
Prehľad prístrojov

Typ/Predajné označenie - štandardný variant (60 x 81 cm), 
XXL (60 x 85 cm)

G 7960 SCVi AutoDos 
G 7965 SCVi XXL AutoDos

Dizajn
Prevedenie panelu/spôsob ovládania plne integrovaný ovl. panel/–
Displej M Touch Vi
MultiLingua •
Komfort
Automatické dávkovanie s PowerDiskom •
Funkcia AutoStart •
Knock2open/BrilliantLight –/•
Hlučnosť dB(A) re 1 pW 42
Indikácia zostatkového času/predvoľba štartu do 24 h •/•
Adaptér na zatváranie dvierok AutoClose
Kontrola funkčnosti optická a akustická
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)/trieda sušenia A+++/A
Spotreba vody v programe Automatika v l od 6,0
Spotreba vody v l/spotreba el. energie v programe ECO v kWh 8,9/0,73
Ročná spotreba vody v l/el. energie v kWh v programe ECO 2 492/208
Hodnoty spotreby s pripojením na teplú vodu® v programe ECO 
v kWh –
EcoFeedback/technológia EcoPower •/•
Polovičné naplnenie/prípojka teplej vody •/•
Kvalita výsledkov
Umývanie výhradne čerstvou vodou •
Sušenie AutoOpen •
SensorDry •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/•
Programy umývania
ECO/automatika/intenzívny •/•/•
QuickPowerWash/štandardný 55 °C/štandardný 60 °C/jemný •/–/•/•
Hygiena/SolarSpar/údržba prístroja •/•/•
Extra tichý –
Špeciálne programy (napr. cestoviny/paella) •
Možnosti umývania
Express/IntenseZone/AutoDos •/•/•
Extra čistý/extra suchý/krátky/spodný intenzívny/extra úsporný •/•/–/–/–
Košové vybavenie
Uloženie príborov Zásuvka 3D MultiFlex
Košové usporiadanie MaxiComfort
Držiak na poháre FlexCare/nadstavec na šálky FlexCare 4/1
Počet jedálenských súprav 14
Inteligentná domácnosť
Miele@home/MobileControl •/•
SuperVision –
Bezpečnosť
Systém Waterproof/kontrolná indikácia sít •/•
Detská poistka/zablokovanie sprevádzkovania –/•
Technické údaje
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 2,0/230/10
Dĺžka prítokovej/odtokovej hadice/elektrického vedenia v m 1,50/1,50/1,70
Farebné prevedenie
Obsidán čierna/nerez CleanSteel •/•
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Voľne stojace umývačky riadu G 7000
Prehľad prístrojov

Typ/Predajné označenie - štandardný variant (60 x 81 cm) G 7100 SC G 7310 SC AutoDos
Dizajn
Prevedenie panelu/spôsob ovládania kolmý/ovládacie tlačidlo kolmý/dotykové ovládanie
Displej 1-riadkový textový displej 1-riadkový textový displej
MultiLingua • •
Komfort
Automatické dávkovanie s PowerDiskom – •
Funkcia AutoStart – •
Knock2open/BrilliantLight –/– –/–
Hlučnosť dB(A) re 1 pW 44 43
Indikácia zostatkového času/predvoľba štartu do 24 h •/• •/•
Adaptér na zatváranie dvierok ComfortClose ComfortClose
Kontrola funkčnosti na displeji na displeji
Hospodárnosť
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)/trieda sušenia A+++/A A+++/A
Spotreba vody v programe Automatika v l od 6,0 6,0
Spotreba vody v l/spotreba el. energie v programe ECO v kWh –/0,75 8,9/0,73
Ročná spotreba vody v l/el. energie v kWh v programe ECO 2 492/213 2 492/208
Hodnoty spotreby s pripojením na teplú vodu® v programe ECO 
v kWh – –
EcoFeedback/technológia EcoPower •/• •/•
Polovičné naplnenie/prípojka teplej vody •/• •/•
Kvalita výsledkov
Umývanie výhradne čerstvou vodou • •
Sušenie AutoOpen • •
SensorDry • •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/• –/•
Programy umývania
ECO/automatika/intenzívny •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/štandardný 55 °C/štandardný 60 °C/jemný •/–/•/• •/–/•/•
Hygiena/SolarSpar/údržba prístroja –/–/• •/•/•
Extra tichý – –
Špeciálne programy (napr. cestoviny/paella) – –
Možnosti umývania
Express/IntenseZone/AutoDos •/•/– •/•/•
Extra čistý/extra suchý/krátky/spodný intenzívny/extra úsporný •/•/–/–/– •/•/–/–/–
Košové vybavenie
Uloženie príborov Zásuvka 3D MultiFlex Zásuvka 3D MultiFlex
Košové usporiadanie ExtraComfort ExtraComfort
Držiak na poháre FlexCare/nadstavec na šálky FlexCare 2/1 2/1
Počet jedálenských súprav 14 14
Inteligentná domácnosť
Miele@home/MobileControl –/– •/•
SuperVision – –
Bezpečnosť
Systém Waterproof/kontrolná indikácia sít •/• •/•
Detská poistka/zablokovanie sprevádzkovania •/– •/–
Technické údaje
Celkový príkon v kW/napätie vo V/istenie v A 2,0/230/10 2,0/230/10
Dĺžka prítokovej/odtokovej hadice/elektrického vedenia v m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
Farebné prevedenie
Nerez CleanSteel/briliantová biela –/• •/•



Miele. Immer Besser.

Miele 
G 7000
#LifeBeyondOrdinary

 Zistite 
viac

miele.sk

© Miele s.r.o.  Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
MMS 18-2646/Chyby a zmeny vyhradené/05/19


