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Praktická a elegantní – chladnička jako 
komunikační centrum 

Nákupní seznam, jízdní řád, termín u lékaře – tyto informace jsou  
v mnoha rodinách viditelně připevněné na lednici. Miele místo toho nyní 
nabízí praktický a stylový způsob: chladničky s popisovatelným 
povrchem „Blackboard edition“. Tyto a další typy dveří jsou 
nejvýraznějším rysem generace K 20 000. Přístroje rovněž nabízejí 
moderní design bez viditelných úchytů, vysoce kvalitní vybavení  
a úsporu energie. 

Řada K 20 000 zahrnuje chladničky, mrazničky a kombinované chladničky  
s mrazničkami. Jako volně stojící spotřebiče s výškou 125 až 200 cm patří tato 
zařízení mezi nejpopulárnější formáty. Všechny modely dosahují třídy 
energetické účinnosti A ++ nebo A +++. Kromě toho Miele ještě vylepšilo 
poměr ceny a výkonu. „Díky kombinaci vysoké energetické účinnosti, 
elegantního vzhledu a detailů vybavení vidíme pro tato zařízení velký 
potenciál na trhu,“ říká Verena Pohlmannová, vedoucí oddělení pro chladicí 
přístroje a kávovary mezinárodní obchodní divize domácích spotřebičů.  

Na dvířka přístrojů „Blackboard edition“ je možné psát obyčejnou křídou nebo 
křídovým perem a snadno se čistí. Myšleno zejména pro mladé rodiny s dětmi, 
přístroje jsou součástí rozsáhlého programu orientovaného na design. 
Novinkou jsou také lesklé skleněné povrchy v barvách brilantová bílá nebo 
obsidian černá. Ty doplňují tradiční povrchy v bílé barvě nebo nerezové oceli. 
Přístroje jsou navrženy v rovných a puristických liniích a hodí se tak  
do kvalitních moderních kuchyní. 

Viditelné rukojeti byly záměrně vynechány. Snadné otevírání i několikrát  
za sebou místo nich zajišťuje systém „Click2open“. V nové řadě přístrojů je 
poprvé použito barevné TFT dotykové ovládání, které ladí s designem 
vestavných spotřebičů Miele generace 6000. 

Na zcela novou půdu se Miele vydalo také s komfortním vybavením své řady 
K 20 000. Tuba s hořčicí, sklenička s orientální pastou nebo jogurt  
s čokoládou – taková malá balení se ve velké chladničce často ztrácejí nebo 
se hromadí ve dveřních přihrádkách. Nyní je lze uchovávat v novém šuplíku 
„CompactCase“, který může být umístěn na kterékoli polici. 
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Flexibilní osvětlení, dlouhotrvající čerstvost 

Všechny volně stojící modely jsou nyní vybaveny energeticky úsporným LED 
osvětlením, které – což naleznete pouze u Miele – při otevírání dveří přístroje 
lehce ztmavne. O rovnoměrné a neoslňující osvětlení se stará FlexiLight, které 
je umístěno na předním okraji skleněných polic, a proto jej nikdy nezastíníte. 
Díky bočním elektrickým kontaktům na úrovni zasouvacích skleněných polic 
lze police přesunout společně se zdrojem světla nahoru nebo dolů, například 
pro vytvoření prostoru pro velké dorty. Nová koncepce osvětlení je  
u kombinovaných chladniček s mrazničkou završena osvětlením mrazničky. 
To se nachází v dolní části dveří chladničky a odtamtud osvětluje zásuvky  
v mrazničce. 

V závislosti na modelu se různé systémy pro udržení čerstvosti starají o delší 
trvanlivost a potravin. S novou funkci DailyFresh“ může být vlhkost v zásuvce 
na zeleninu regulována odděleně, čímž se zlepší trvanlivost ovoce a zeleniny. 
U PerfectFresh nebo PerfectFresh Pro je teplota ještě více snížena, což 
prodlužuje trvanlivost ovoce, zeleniny, masa, ryb a mléčných výrobků. Verena 
Pohlmannová k tomu dodává: „Tímto systém DailyFresh prakticky spojuje 
konvenční přihrádku na zeleninu a optimální řešení StayFresh  
a StayFresh Pro.“ 

 

 


