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Jednoduché ovládání ladí s čistým designem  

Miele získalo šest ocenění Red Dot Design Award 2015 
 

Hned šest produktů značky Miele nedávno získalo prestižní ocenění „Red 
Dot Design Award“ za vynikající design. Kromě pěti domácích spotřebičů jde 
také o řadu profesionálních mycích a dezinfekčních automatů ze sortimentu 
Miele Professional. 

Požitek na nejvyšší úrovni a vysoká úroveň hygieny – za tyto vlastnosti získal 
ocenění kávovar CM 6310. Funkce „One Touch for Two“ umožňuje připravit dvě 
kávové speciality najednou. Kromě toho uživatel může sám velmi jednoduše 
vyjmout a vyčistit varnou jednotku přístroje. Další plusy: mnoho dílů lze mýt  
v myčce a komponenty na přípravu mléka jsou automaticky vyčištěny po vypnutí 
přístroje. 

U chladniček a mrazniček řady K 30 000 přesvědčil inovativní koncept Flexilight, 
který zajišťuje neoslňující osvětlení. Za tímto účelem jsou do skleněných polic 
integrovány LED diody, které jsou aktivovány na každé úrovni odpovídajícími 
kontakty. Chladnička je tak rovnoměrně a jasně osvětlená. Pro pohodlné ovládání 
teploty poskytuje řada modelů dotykové ovládání. 

K oceněným spotřebičům patří parní trouba s mikrovlnou DGM 6800 a indukční 
varná deska KM 6366-1. Parní trouba s mikrovlnou je přístroj dva v jednom bez 
kompromisů, který v sobě spojuje výhody mikrovlnné trouby s kvalitou přípravy 
pokrmů v parní troubě. Jedinečným vybavením indukční varné desky je šest 
variabilních varných zón (PowerFlex). Čistý design a snadné použití byly  
pro porotu nejdůležitějšími kritérii. 

Inteligentní navigace, dobré výsledky čištění a vysoce kvalitní povrchová úprava  
– těmito vlastnostmi zabodoval robotický vysavač Scout RX 1. „Triple Cleaning 
System“ se dvěma bočními kartáči, válcovým kartáčem a účinným motorem tvoří 
základ dobrého výsledku vysávání. Vzhledem k nízké výšce se Scout také snadno 
vejde pod nábytek. 

Profesionální mycí a dezinfekční automaty řady PG 85 s funkcí automatického 
otevírání dveří AutoOpen jsou vybaveny zásobníkem soli ve dveřích – díky tomu je 
možné její pohodlné doplňování. Ovládací panel s povrchem z nerezové oceli 
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disponuje centrálně umístěným displejem. Důležité pro udělení ocenění byly také 
koše a nástavce, které se přizpůsobí různým předmětům určeným k umytí. 

 „Red Dot Design Award“ je ocenění za vysokou kvalitu designu a je udělováno  
od roku 1955 výrobkům s vynikajícím designem. V roce 2015 designéři  
a společnosti z 56 zemí celého světa do soutěže přihlásili zhruba 5 000 produktů  
v 31 různých kategoriích. Oficiální slavnostní předání cen se uskutečnilo v Essenu 
v divadle Aalto 29. června 2015. 
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