
Gütersloh / Berlín, 1. září 2016
Nové myčky nádobí Ecoflex G 6000 potřebují méně než hodinu pro umytí nádobí ve třídě A. Potvrzuje to TÜV –
a to jen u značky Miele. V programu Eco se myčky nádobí dostávají až 20 procent pod limitní hodnotu nej -
lepší třídy energetické účinnosti A+++. Díky nově tvarovaným košům má Miele náskok před konkurencí
v řešení flexibility a pohodlí při vkládání nádobí do myčky. Navíc lze mnoho myček nádobí EcoFlex připojit
na internet. Spotřebiče již nyní na českém trhu v prodeji.

Uživatelé moderních myček nádobí s nízkou spotřebou energie si často stěžují na dlouhé časy potřebné k mytí

nádobí nebo dokonce na výsledky mytí. Oba problémy Miele jasně a přesvědčivě odmítá: nový program

QuickPowerWash myje a suší nádobí a příbory za pouhých 58 minut. Institut TÜV Porýní potvrdil, že se tak děje

bez snížení nároků na čistotu a že je při tom dodržen nejlepší možný standard mytí ve výkonnostní třídě A.

„Díky tomuto programu plníme přání uživatelů mít co nejlepší výsledky mytí v krátkých programových časech

důsledněji než jakýkoli jiný výrobce,“ říká Gernot Trettenbrein, ředitel mezinárodní divize domácích spotřebičů Miele.

Je to mimo jiné díky nově vyvinutým tabletám do myčky UltraTabs Multi, které Miele uzpůsobilo specificky pro

myčku nádobí G 6000 EcoFlex a program QuickPowerWash. Jejich čistící složky se plně rozpouštějí, na rozdíl od

běžných vícesložkových tablet, během dvou až tří minut. A právě u krátkých programových časů, jak vyplývá

z certifikátu TÜV, mají velmi dobré výsledky mytí a sušení.

Příkladná energetická účinnost díky akumulaci tepla

Výborné energetické účinnosti dosahují nové myčky nádobí Miele mimo jiné díky akumulátoru tepla EcoTech, který je

integrován do většiny přístrojů. Nachází se v pravé boční stěně a skládá se ze dvou oddělených vodních okruhů.

Jeden z nich přivádí vstupní čerstvou vodu, druhý je vytvarován do smyčky. V této smyčce proudí teplá voda

z příslušné poslední části programu a díky cirkulaci ohřívá zásobník s čerstvou vodou. Tak je potřeba méně energie

pro další ohřev, což vylepšuje spotřebu ve třídě energetické účinnosti A+++ o dalších 20 procent. „Pokud bychom

tyto údaje přepočetli na roční spotřebu při průměrném používání, jedna domácnost ušetří až 50 kilowatthodin,“

vysvětluje Gernot Trettenbrein. Mimochodem, i myčky nádobí EcoFlex je možné připojit na teplou vodu.

Ještě větší flexibilita a pohodlí při vkládání nádobí do myčky

Od zavedení patentované variabilní 3D zásuvky na příbory jsou myčky nádobí Miele vždy o kus napřed, co se týče

komfortu obsluhy: nabízejí nastavitelné prvky, jako jsou například skládací hroty v horních a dolních koších. Uživatelé

tak mohou podle svých individuálních potřeb pohodlně a bezpečně vložit do myčky nádobí například sklenice na

červené víno na vysoké stopce, velké talíře nebo rozměrné hrnce a mísy. Myčka nádobí EcoFlex G 6000 je v tomto

ohledu ještě dále.

Nová 3D zásuvka na příbory má dvě řady hrotů v prostřední části. Ty mohou být, stejně jako dříve, v případě potřeby

složeny a poskytnout tak místo například pro velké pánve. Nové hroty poskytují bezpečné uložení pro dlouhé a úzké

příbory, jako jsou kuchyňské nože, lžíce na salát nebo servírovací lžíce, aby mohly být důkladně umyty a vysušeny ze

všech stran.

Ve spodním koši jsou nové výškově nastavitelné držáky na sklenice FlexCare. Jsou vyrobeny z plastu vyztuženého

sklolaminátem a poskytují bezpečné místo s nopkovaným povrchem na vrchní straně pro menší nádobí. Pro stabilní

a bezpečné umístění vinných sklenic slouží nová silikonová podložka. Kromě toho jsou všechny nové pohyblivé
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prvky, které mohou být vyjmuty nebo ohnuty na stranu, rozpoznatelné díky svému žlutému zbarvení. Toto označení

FlexAssist podporuje identifikaci flexibilních prvků, což je doplněno ještě symboly jako například šálek nebo sklenice

na víno.

Jednoduché připojení přes WiFi

Vybrané modely myčky nádobí EcoFlex G 6000 lze propojit, pokud je to žádoucí, přímo přes domácí router

s internetem, a to bez nutnosti mít jakýkoli další modul. Díky volně dostupné aplikaci Miele@mobile lze přístroj

kontrolovat a obsluhovat prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu. To zahrnuje nejen kontrolu stavového

displeje, výběr programu a jeho spuštění, ale také novou funkci ShopConn@ct. Pokud je tato funkce aktivována,

je automaticky odeslána zpráva na mobilní zařízení, jakmile dochází v zásobnících leštidlo nebo regenerační sůl.

S několika málo kliknutími lze přímo v aplikaci pohodlně nakoupit potřebné doplnění v internetovém obchodě.

Tato funkce je v tomto odvětví jedinečná. Je nabízena nejprve v Německu; ostatní země budou následovat později.

„S tímto vybavením a výkonem nabízí naše myčka nádobí EcoFlex G 6000 zákazníkovi řadu vynikajících a unikátních

vlastností,“ říká Gernot Trettenbrein. Je proto „pevně přesvědčen, že Miele bude i nadále s těmito myčkami nádobí

upevňovat svou pozici na trhu v segmentu prémiových spotřebičů“.

Foto 1:
Myčky nádobí G 6000 EcoFlex se vyznačují krátkými programovými časy (58 minut v programu QuickPowerWash),

nízkou spotřebou energie a velkou flexibilitou. (Foto: Miele)

Foto 2:
Velká flexibilita: nastavitelné prvky jako známé skládací hroty v horním a dolním koši jsou doplněny držákem sklenic

FlexCare s nopkovaným povrchem na šálky, silikonovými polštářky pro bezpečné uložení vinných sklenic na dlouhé

stopce a sklopitelnými hroty ve střední části nové 3D zásuvky na příbory. (Foto: Miele)

Foto 3:
Nově jsou všechny pohyblivé prvky označeny žlutě (Flex Assist). (Foto: Miele)
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