
Registreerumine 
                gurmeehotelli.
Luksuslik viibimine ja perfektsed tingimused igasuguste 
 toiduainete jaoks uues "Miele" külmikus "K 20.000".
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Nautige viibimist täiel rinnal: 
"Miele" gurmeeomadused garanteerivad 
perfektsed jahutustingimused ja säilitavad 
ideaalse sisekliima juures teie toiduainete 
värskuse pikema aja jooksul.

Ideaalne kliima: toiduained säilitavad 
värskuse pikema aja jooksul.

Värske disain: koht isiklike külmikusõnu-
mite jaoks.

Suurim mugavus: uks avaneb peaaegu 
nagu ise.

Hele õhkkond: sisemus on perfektselt 
valgustatud.

Rikkalik ruumikus: sisemus pakub piisavalt 
ruumi ja mugavust.

Parim hinnang: energiakulu on eeskujuli-
kult säästlik.

                   Kvaliteet: 
Meie taotlus: "Immer besser".

Registreerumine                 gurmeehotelli
Luksuslik viibimine ja perfektsed tingimused igasuguste 
 toiduainete jaoks uues "Miele" külmikus "K 20.000".
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"PerfectFresh Pro"
Toiduained säilivad kuni viis korda kauem 
värskena. Automaatselt reguleeritud tempe-
ratuurivahemikus 0°C kuni +3°C säilivad 
liha, kala ja paljud piimatooted kuni kolm 
korda kauem värskena. Puuvili ja aedvili 
säilib värskena kuni viis korda kauem - tänu 
patenteeritud* niiskuse reguleerimisele. 
Perfektse ülevaate jaoks on lisaks sisse 
ehitatud hele LED-valgustus. Nii on "Per-
fectFresh Pro" parim värskuse säilitamine 
"Miele"-lt.

Nautige viibimist täiel rinnal:
"Miele" värskusesüsteemid garanteerivad 
perfektsed jahutustingimused ja säilitavad 
ideaalse sisekliima juures teie toiduainete 
värskuse pikema aja jooksul.

"PerfectFresh"
Kuni kolm korda kauem värske: optimaalne 
säilitustemperatuur puuviljale, aedviljale, 
kalale, lihale ja piimatoodetele.

"DailyFresh"
Jahutusosa ruumikas sahtel pakub ruumi 
paljudele värsketele toiduainetele. 
Tänu reguleeritavale niiskusele säilib puuvili 
ja aedvili tuntavalt kauem värske ja krõmps.

Ideaalne kliima
Puhas nauding ja loomulik maitse

*Kohajoidja joonealune viide
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Valige oma lemmik:
Individuaalselt kujundatav "Blackboard 
edition"-i esipaneel pakub piisavalt ruumi 
teie sõnumite jaoks. Klaasist esipaneel toob 
teie kööki elegantse sära. Roostevabast 
terasest variant on šikk ja kergesti 
hooldatav.

"Blackboard edition"
"Blackboard edition"-i sügavkülmikuga 
külmikud on iga köögi ehteks. Laske oma 
loomingulisus vabaks ja kirjutage, maalige ja 
joonistage seadme esipaneelile tavapärase 
kriidi või vedel kriidipliiatsitega. Teie köögi 
individuaalselt kujundatav keskne 
sidevahend.

Briljantvalged ja obsidiaanmustad 
klaasesipaneelid
"Miele" eraldiseisvad külmikud on saadaval 
ka kvaliteetsete briljantvalgete ja obsidiaan-
mustade klaasesipaneelidega. See per-
fektne kokkusobivus generatsioon 6000 
integreeritavate seadmetega on vaid 
"Miele"-lt!

Roostevaba teras "CleanSteel"
Roostevabast terasest "CleanSteel" seadme 
esipaneelid eristuvad oma kvaliteetse 
välimuse ja nende eriliselt lihtsa hooldusega. 
Tänu spetsiaalsele pealispinna töötlusele on 
sõrmejäljed "CleanSteel" pinnal peaaegu 
nähtamatud ja seega on spetsiaalsed 
puhastusvahendid liigsed.

Värske disain
Selged jooned ja perfektne integratsioon
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"Click2Open"
Lihtne avamine: ka käepidemeta seadmeid saab pingutuseta avada.

"FreshTouch" käsitsemine
Kaasaegne ja uuenduslik: valige kõiki funktsioone ja muid omadusi 
mugavalt TFT puutetundliku ekraani abil.

"SilenceSystem"
Vaevu kuuldav: meie optimeeritud külmaringluse ja helisummutu-
sega "SilenceSystem".

Usaldage parimat käsitsemist: Külmikul on 
kaasaaegseimad juhtelemendid, mis ühen-
davad perfektselt funktsiooni ja disaini. 
Alates ukse avamisest kuni väikseima 
seadistuseni käib kõik lihtsalt ja intuitiivselt 
käega.

Suurim mugavus
"Miele"-ga teete oma elu ilusamaks
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Nautige ainulaadset atmosfääri: uuenduslik valgustuskontseptsioon valgustab meeldivalt 
külmiku igat piirkonda ja nihutab teie toiduained parimasse valgusesse.

"FlexiLight"
Uus klaaspõhja LED-valgustus "FlexiLight" valgustab "Miele" külmi-
kute sisemust teid pimestamata ja ainulaadse briljantsusega.

LED-laevalgustus
Hooldusvaba ja energiasäästlik: efektiivsed ja pikaealised LEDid 
hoolitseva optimaalse valgustatuse eest.

Külmutusosa valgustus
Parima nähtavuse jaoks: heleda LED-valgustusega ei jää teil külmu-
tussahtlites enam midagi kahe silma vahele.

Hele õhkkond
Perfektselt esile tõstetud
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XL-sisemus
XL-sisemusega "Miele" külmikud pakuvad oluliselt rohkem ruumi ja 
mugavust teie toiduainete paigutamiseks. 

Rohkem ruumi kobakatele esemetele
XL-sisemusega "Miele" külmikud pakuvad oluliselt rohkem ruumi ja 
mugavust teie toiduainete paigutamiseks. Tänu jahutusosa suure-
male kasutatavale sügavusele saate just suuri ja kobakaid esemeid 
lihtsamini paigutada, nt isegi ettevalmistatud küpsetusplaate külmi-
kus vahehoiustada.

Rohkem mahtu kobakate külmutatavate toiduainete jaoks
Tuntavalt rohkem mahtu, ja seda igal sahtlitasandil, pakub ka külmu-
tussahtlite XL-sisemus. Sellega võidate palju ruumi ja paindlikkust 
külmutatavate toiduainete paigutamiseks.

Värsketele toiduainetele veel rohkem ruumi 
Eriti rikkalikku ruumikust pakuvad "PerfectFresh" ja "PerfectFresh 
Pro" värskuse sahtlid: kuni 45% rohkem kasulikku mahtu* teie 
värskete toiduainete jaoks muudab suured sisseostud 
topeltlõbusaks.

"Miele" külmikud ja sügavkülmikud saavutavad energiatõhususes parimad tulemused. Praeguse külmikuprogrammiga 
näitab "Miele", kuidas võimsus ja energiasääst käivad moodsalt käsikäes. "Miele" investeerib kaasaegsete tehnoloo-
giate, nagu külmaringluse optimeerimine ja isolatsioon, pidevasse arendusse. Seda edukalt, sest peaaegu kõik "Miele" 
külmikud ja sügavkülmikud saavutavad parimad energiatõhususe klassid A++ või A+++.

Lubage endale veidi luksust: ruumi pakkumise asjus seatakse siin uued verstapostid. Teie 
toiduained leiavad mugavalt koha luksuslikus interjööris.

Rikkalik ruumikus
Rohkem ruumi XL-sisemusega

Parim hinnang
Säästke keskkonnateadlikult

* võrreldes ilma XL-sisemuseta mudelitega
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Laske end lõdvaks: kvaliteedi ja pikaeali-
suse puhul ei tee me kompromisse, seepä-
rast võite oma "Miele" külmkappi 100-prot-
sendiliselt usaldada.

               Kvaliteet:
"Immer Besser"



Mudel KFN 28032 D KFN 29032 D KFN 29233 D
Seadme kategooria
Külmik • • •
Konstruktsioon
Eraldiseisev seade • • •
Ukse avanemissuund/muudetav ukse avanemissuund/
Side-by-Side-võimalus paremal/•/– paremal/•/– paremal/•/–
XL siseruum – – •
Disain
Korpuse värvus valge roostevabast terasest välimus valge
Esipaneeli värvus valge roostevaba teras valge
Valgustus jahekapp/sügavkülm LED/– LED/– LED/–
Kasutusmugavus
Värskus süsteem – – "DailyFresh"
"DuplexCool"/"DynaCool"/"ComfortFrost"/"NoFrost" •/•/•/• •/•/•/• •/•/–/•
"ComfortClean"/"Active AirClean" filter •/– •/– •/–
"Silence System"/"SoftClose"/"SelfClose" –/–/– –/–/– •/–/–
Juhtimine
Superjahutus/Superkülmutus/Sügavkülm väljalülitatav •/•/– •/•/– •/•/–
Temperatuuritsoonide arv 2 2 2
"Sabbat" režiimi/"Party" režīimi/"Holiday" režiimi •/•/• •/•/• •/•/•
Jahekapp
Paigutuspinnad/nendest valgustatud 3/– 4/– 3/–
Kroomitud metallist pudelirest • • •
Juurviljasahtel/nendest rullikutel 2 tk/2 2 tk/2 –/–
"PerfectFresh"-sahtlite arv – – 1
"CompactCase" – – •
Riiulid üleni/pooles ulatuses 2/– 2/– 3/–
Siseukse riiul pudelitele 2 2 1
Sügavkülm
Sügavkülmasahtel/nendest rullikutel 3 tk/– 3 tk/– 3 tk/–
Tõhusus ja vastupidavus
Energiatõhususklass A++ A++ A+++
Aastane energiatarve/24 h energiatarve (kWh) 237/0,648 252/0,688 174/0,474
Kodumasinate võrk
"Miele@home"/"WifiConn@ct" eelvarustatud/• eelvarustatud/• eelvarustatud/•
Ohutus
Lukustusfunktsioon/külmutusseadme voolu kadumise näidik •/• •/• •/•
Akustiline uksealarm/akustiline temperatuurialarm •/• •/• •/•
Optiline uksealarm/optiline temperatuurialarm •/• •/• •/•
Tehnilised andmed
Seadme mõõtmed (mm) (L x K x S) 600 x 1.817 x 625 600 x 2.011 x 625 600 x 2.010 x 675
Kliimaklass SN-T SN-T SN-T
Külmatsoon (l)/"PerfectFresh"-tsoon (l)/4-tärni-külmutustsoon (l) 221/–/87 269/–/87 260/–/101
Hoiuaeg rikke korral/külmutusvõimsus (kg/24 h) 18/11,0 18/11,0 24/16,0
Müratase (dB(A) 1 pW) 39 39 38
Voolutarbimine milliamprites (mA) 1.000 1.000 1.400
Pinge (V)/kaitse (A) 220 – 240/10 220 – 240/10 220 – 240/10
Kaasasolevad tarvikud
Võitoos/munarest –/– –/– –/•
Soovituslik jaemüügihind koos käibemaksuga 999,– 1099,– 1399,–

Mudel KFN 29283 D KFN 29283 D bb KFN 29683 D
Seadme kategooria
Külmik • • •
Kuju
Eraldiseisev seade • • •
Ukse avanemissuund/muudetav ukse avanemissuund/
Side-by-Side-võimalus paremal/•/– paremal/•/– paremal/•/–
XL siseruum • • •
Disain
Korpuse värvus roostevabast terasest välimus roostevabast terasest välimus roostevabast terasest välimus
Esipaneeli värvus roostevaba teras "BlackBoard" (Must tahvel) obsidiaan must
Valgustus jahekapp/sügavkülm LED/– LED/– "FlexiLight"/–
Kasutusmugavus
Värskus süsteem "PerfectFresh" "PerfectFresh" "PerfectFresh Pro"
"DuplexCool"/"DynaCool"/"ComfortFrost"/"NoFrost" •/•/–/• •/•/–/• •/•/–/•
"ComfortClean"/"Active AirClean" filter •/– •/– •/–
"Silence System"/"SoftClose"/"SelfClose" •/–/– •/–/– •/•/•
Juhtimine
Superjahutus/Superkülmutus/Sügavkülm väljalülitatav •/•/– •/•/– •/•/–
Temperatuuritsoonide arv 3 3 3
"Sabbat" režiimi/"Party" režīimi/"Holiday" režiimi •/•/• •/•/• •/•/•
Jahekapp
Paigutuspinnad/nendest valgustatud 3/– 3/– 3/2
Kroomitud metallist pudelirest • • •
Juurviljasahtel/nendest rullikutel –/– –/– –/–
"PerfectFresh"-sahtlite arv 2 2 2
"CompactCase" – – –
Riiulid üleni/pooles ulatuses 3/– 3/– 3/–
Siseukse riiul pudelitele 2 2 2
Sügavkülm
Sügavkülmasahtel/nendest rullikutel 3 tk/– 3 tk/– 3 tk/–
Tõhusus ja vastupidavus
Energiatõhususklass A+++ A+++ A+++
Aastane energiatarve/24 h energiatarve (kWh) 186/0,507 186/0,507 186/0,507
Kodumasinate võrk
"Miele@home"/"WifiConn@ct" eelvarustatud/• eelvarustatud/• eelvarustatud/•
Ohutus
Lukustusfunktsioon/külmutusseadme voolu kadumise näidik •/• •/• •/•
Akustiline uksealarm/akustiline temperatuurialarm •/• •/• •/•
Optiline uksealarm/optiline temperatuurialarm •/• •/• •/•
Tehnilised andmed
Seadme mõõtmed (mm) (L x K x S) 600 x 2.010 x 675 600 x 2.010 x 685 600 x 2.010 x 685
Kliimaklass SN-T SN-T SN-T
Külmatsoon (l)/"PerfectFresh"-tsoon (l)/4-tärni-külmutustsoon (l) 242/97/101 242/97/101 242/97/101
Hoiuaeg rikke korral/külmutusvõimsus (kg/24 h) 24/16,0 24/16,0 24/16,0
Müratase (dB(A) 1 pW) 38 38 37
Voolutarbimine milliamprites (mA) 1.400 1.400 1.400
Pinge (V)/kaitse (A) 220 – 240/10 220 – 240/10 220 – 240/10
Kaasasolevad tarvikud
Võitoos/munarest –/• –/• •/•
Soovituslik jaemüügihind koos käibemaksuga 1649,– 1799,– 2599,–
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Eraldiseisvad külmikud



Mudel KFN 29683 D
Seadme kategooria
Külmik •
Kuju
Eraldiseisev seade •
Ukse avanemissuund/muudetav ukse avanemissuund/
Side-by-Side-võimalus paremal/•/–
XL siseruum •
Disain
Korpuse värvus roostevabast terasest välimus
Esipaneeli värvus briljant valge
Valgustus jahekapp/sügavkülm "FlexiLight"/–
Kasutusmugavus
Värskus süsteem "PerfectFresh Pro"
"DuplexCool"/"DynaCool"/"ComfortFrost"/"NoFrost" •/•/–/•
"ComfortClean"/"Active AirClean" filter •/–
"Silence System"/"SoftClose"/"SelfClose" •/•/•
Juhtimine
Superjahutus/Superkülmutus/Sügavkülm väljalülitatav •/•/–
Temperatuuritsoonide arv 3
"Sabbat" režiimi/"Party" režīimi/"Holiday" režiimi •/•/•
Jahekapp
Paigutuspinnad/nendest valgustatud 3/2
Kroomitud metallist pudelirest •
Juurviljasahtel/nendest rullikutel –/–
"PerfectFresh"-sahtlite arv 2
"CompactCase" –
Riiulid üleni/pooles ulatuses 3/–
Siseukse riiul pudelitele 2
Sügavkülm
Sügavkülmasahtel/nendest rullikutel 3 tk/–
Tõhusus ja vastupidavus
Energiatõhususklass A+++
Aastane energiatarve/24 h energiatarve (kWh) 186/0,507
Kodumasinate võrk
"Miele@home"/"WifiConn@ct" eelvarustatud/•
Ohutus
Lukustusfunktsioon/külmutusseadme voolu kadumise näidik •/•
Akustiline uksealarm/akustiline temperatuurialarm •/•
Optiline uksealarm/optiline temperatuurialarm •/•
Tehnilised andmed
Seadme mõõtmed (mm) (L x K x S) 600 x 2.010 x 685
Kliimaklass SN-T
Külmatsoon (l)/"PerfectFresh"-tsoon (l)/4-tärni-külmutustsoon (l) 242/97/101
Hoiuaeg rikke korral/külmutusvõimsus (kg/24 h) 24/16,0
Müratase (dB(A) 1 pW) 37
Voolutarbimine milliamprites (mA) 1.400
Pinge (V)/kaitse (A) 220 – 240/10
Kaasasolevad tarvikud
Võitoos/munarest •/•
Soovituslik jaemüügihind koos käibemaksuga 2599,–

Mudel FN 28062
Seadme kategooria
Sügavkülmik/Sügavkülmkirst •/–
Konstruktsioon
Eraldiseisev seade •
Ukse avanemissuund/muudetav ukse avanemissuund/
Side-by-Side-võimalus paremal/•/–
Disain
Korpuse värus valge
Esipaneeli värvus valge
Sügavkülma valgustus –
Kasutusmugavus
Jääkuubikute valmistamine tsentraalveeühendusega/veepaagiga –/–
"ComfortFrost"/"NoFrost" –/•
"VarioRoom" •
"SoftClose"-ukse amortisaator –
"Silence System" –
Avamismehhanismiga käepide –
Juhtimine
Elektrooniline temperatuurinäidik ja -reguleerimine "PicTronic"
Superkülmutus –
Sügavkülm
Sügavkülmasahtel/nendest rullikutel 8 tk/–
Tõhusus ja vastupidavus
Energiatõhususklass A++
Aastane energiatarve/24 h energiatarve (kWh) 245/0,670
Kodumasinate võrk
"Miele@home"/"WifiConn@ct" –/–
Ohutus
Lukustusfunktsioon/külmutusseadme voolu kadumise näidik –/–
Akustiline uksealarm/akustiline temperatuurialarm •/–
Optiline uksealarm/optiline temperatuurialarm –/•
Tehnilised andmed
Seadme mõõtmed (mm) (L x K x S) 600 x 1.840 x 630
Kliimaklass SN-T
4-tähe-külmutustsoon (l) 257
Müratase (dB(A) 1 pW) 42
Hoiuaeg rikke korral/külmutusvõimsus (kg/24 h) 24/20,0
Voolutarbimine milliamprites (mA) 1.300
Pinge (V)/kaitse (A) 220 – 240/10
Kaasasolevad tarvikud
Külmaakud/jääkuubikukausid –/•
Soovituslik jaemüügihind koos käibemaksuga 999,–
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SügavkülmikEraldiseisvad külmikud
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