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Miele rozšiřuje řadu parních trub s mikrovlnou 
Šetrné vaření v páře a rychlý ohřev v jednom přístroji 

Miele rozšířilo svůj sortiment parních trub s mikrovlnnou troubou o modely s velmi 
atraktivními cenami a jeden model s pevným připojením na vodu. 
 
Parní, nebo mikrovlnná trouba? V minulosti se musela řada kulinářských nadšenců 
rozhodnout pro jeden ze dvou typů spotřebičů, protože kromě pečicí trouby je v mnoha 
případech místo v kuchyni pouze pro jeden další vestavný přístroj. S uvedením top modelu 
Miele (DGM 6800) před rokem se to změnilo, protože tento přístroj je plnohodnotnou parní 
a mikrovlnnou troubou v jednom. Příjemné a vitaminy uchovávající vaření v páře je tedy 
možné stejně jako rychlý ohřev v mikrovlnné troubě. Nyní Miele završuje sortiment o cenově 
atraktivní modely. Tyto nabízejí srovnatelně široké možnosti přípravy jako top model, ale jsou 
vybaveny menším počtem automatických programů a jiným displejem. 

Všechny parní trouby s mikrovlnnou troubou nesou u Miele zkratku DGM a mají řadu věcí 
společného: vnitřní prostor o objemu 40 litrů, technologii MultiSteam, což je vysoce výkonný 
vyvíječ páry o výkonu 3,3 kW pro rychlý ohřev a rovnoměrné rozložení páry v pečicím 
prostoru a mikrovlnný výkon se sedmi stupni nastavitelnosti (max. 1000 W). Všechny modely 
také disponují režimem vaření sous-vide. Při tomto způsobu vaření jsou vakuované potraviny 
připravovány při relativně nízkých teplotách po dlouhou dobu. Ideálním doplňkem parních 
trub s mikrovlnnou troubou je funkčně i vizuálně podobná vakuovací zásuvka Miele. 45 cm 
vysoká trouba DGM s podstavnou vakuovací zásuvkou se vejdou do 60 cm vysoké klasické 
niky pro troubu. 

Sortiment DGM nyní zahrnuje modely s ovládacím konceptem DirectSensor (základní 
model), SensorTronic a M Touch (top model). Přístroj s ovládáním M Touch je také 
k dispozici v provedení s pevným připojením na vodu. Všechny přístroje DGM jsou nabízeny 
v designové řadě PureLine v provedení nerez CleanSteel, briliantová bílá, obsidian černá 
a havana hnědá. Zákazníci, kteří dávají přednost designu ContourLine, si mohou vybrat mezi 
dvěma modely v provedení nerez CleanSteel. Různé nerezové napařovací misky, odkládací 
rošt a skleněná mísa patří k výbavě všech přístrojů. V Německu a v řadě dalších zemí je 
uvedení na trh naplánováno na květen 2016. 
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