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Tisková zpráva 
č. 12/2022 

 

 

Nové chladničky Miele jsou komfortní, flexibilní a 

energetický úsporné 

 

 Více komfortu a flexibility: volně stojící chladničky generace K 4000 

 Důsledně udržitelné díky lepší třídě energetické účinnosti 

 Renomovaná ocenění za prémiové vybavení 

 

Salát vypadá zvadle, mrkev je gumová a ani jablko, pečlivě vybrané na trhu, už není 

křupavé. Vyhodit je? Až příliš často zní odpověď "ano". Abyste tomu zabránili, je potřeba 

mít v chladničce správný systém čerstvosti. Společnost Miele představuje novou generaci 

volně stojících chladniček, které pomáhají předcházet plýtvání potravinami a nabízí také 

spoustu dalšího komfortního vybavení, například inovativní mrazicí zónu, kterou lze využít 

v případě potřeby flexibilně i pro chlazení. 

 

Nová generace volně stojícího chlazení K 4000 nabízí s funkcí PerfectFresh Active vynikající 

skladovací podmínky. Díky tomuto systému vydrží ovoce a zelenina až pětkrát déle čerstvé než 

v běžných přihrádkách na zeleninu. Dokonalá souhra chladného vzduchu kolem nuly a potřebné 

vlhkosti se postarají o delší čerstvost potravin. Potřebné klima je zajištěno díky aktivnímu 

zvlhčování pomocí jemné vodní mlhy, která pokrývá potraviny v zásuvce a dodatečně chrání také 

kvalitu a vitamíny. Toto aktivní zvlhčování je známé především z profesionálních použití, jako je 

chlazení zeleniny v supermarketech. Od loňského roku je PerfectFresh Active nejdůležitější 

inovací v generaci vestavných chladniček K 7000 a nyní je k dispozici i u oblíbených volně 

stojících spotřebičů Miele. 

 

Jemná vodní mlha se uvolňuje z nádržky přímo do zásuvky každých 90 minut a při každém 

otevření dvířek. Protože spotřeba vody je velmi nízká, má snadno čistitelná nádržka objem pouze 

120 ml, a proto nezabírá mnoho místa. Díky nízkým teplotám také nedochází ke kontaminaci 

a nádržku stačí doplňovat každé dva až tři měsíce. 

 

Nejlepší izolace po dlouhou dobu životnosti 

 

Generace K 4000 hraje nejvyšší ligu také v oblasti energetické účinnosti: vybrané modely 

chladniček s mrazničkou z této řady získaly na energetickém štítku hodnocení A*, a tím i nejlepší 

možnou třídu energetické účinnosti. Zde Miele sází na obzvláště kvalitní izolaci s jádrem z oxidu 

křemičitého (kyseliny křemičité), látky organického původu s dobrými ekologickými vlastnostmi. 

Použitím této velmi kvalitní izolace zajišťuje Miele dlouhodobé zachování vysoké energetické 

účinnosti po celou dobu životnosti spotřebiče.  

 

Mražení nebo chlazení – podle potřeby 
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V létě není dostatek místa pro spoustu čerstvých potravin na grilování a v zimě se velké 

slavnostní menu nevejde do chladicího prostoru. Díky nové funkci Freeze&Cool je kombinace 

chladničky a mrazničky ještě flexibilnější než kdy dříve a umožňuje využít mrazicí část jako 

chladicí zónu. Teplotu lze nastavit buď pro mražené potraviny v rozmezí -25 °C až -15 °C, nebo 

jako rozšíření chladicího prostoru na -2 °C až +14 °C. Praktické zejména pro milovníky ryb 

a mořských plodů: optimálně se skladují při teplotě -2 °C až 0 °C. Další skvělá funkce: díky 

flexibilnímu nastavení teploty (přímo na spotřebiči nebo prostřednictvím aplikace Miele) zde lze 

uložit i potraviny, které do chladničky nepatří, jako jsou brambory, citrusové plody nebo okurky. 

 

Generace K 4000 je flexibilní i v dalších oblastech: například s dělenou policí FlexiBoard. Přední 

část skleněné police lze jednoduše zasunout pod zadní a není nutné ji ukládat mimo chladničku. 

Tak v přední části rychle vznikne místo na vysoké nádoby jako např. hrnce nebo lahve. Kromě 

toho jsou police ve dvířkách plynule, a především velmi jemně nastavitelné – aniž by se obsah v 

policích převrátil nebo musel vyjmout. 

 

Ceny za design ještě před uvedením na trh 

 

Nová generace také posouvá standardy v oblasti designu. Vysoce kvalitní dvířka spotřebičů 

z nerezové oceli a skla jdou ruku v ruce s jedinečným konceptem osvětlení FlexiLight 2.0, který 

umožňuje rovnoměrné osvětlení bez oslnění pomocí nastavitelných světelných modulů. Tento 

prémiový vzhled přesvědčil i porotce udělující ceny Red Dot Design Award a iF Design Award. 

Spotřebiče byly oceněny ještě před uvedením na trh. 

 

Působivá je široká škála barevných provedení v kombinaci s různými variantami otevírání dvířek 

s madlem či bez rukojeti. Kromě klasické bílé ("BrilliantWhite") je to především edice Blackboard 

s popisovatelným povrchem nebo grafitově šedá*. Tato nová varianta zajišťuje mimo jiné 

harmonickou kombinaci s vestavnými přístroji Miele. Díky nerezové oceli, variantě BlackSteel 

a řadě modelů s nerezovým vzhledem v základní třídě je nabídka mimořádně rozsáhlá a nabízí 

tu správnou chladničku pro jakýkoliv styl interiéru. 

 

V závislosti na modelu jsou nové volně stojící přístroje k dispozici s výškou od 125 do 201 cm. 

Cena kombinovaných spotřebičů začíná na 15 990 Kč (nezávazně doporučená prodejní cena).  

Uvedení nové generace volně stojícího chlazení K 4000 na trh začalo v průběhu měsíce září 

2022. 

 

* V CZ sortimentu od roku 2023. 

 

U tohoto textu jsou použity 4 fotografie 

 

Fotografie 1: Nová trendová barva v kuchyni: kombinace chladničky 

a mrazničky generace K 4000 v grafitově šedé barvě. (Foto: Miele) 
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Fotografie 2: Kombinace chladničky a mrazničky K 4000 od Miele: 

s aktivním zvlhčováním v přihrádce na čerstvé potraviny a variabilně 

využitelnou mrazicí zónou Freeze&Cool. (Foto: Miele) 

 

 

Fotografie 3: Připraveno na velkou oslavu: díky funkci Freeze&Cool 

lze mrazicí zónu flexibilně využívat jako chladicí úložnou zónu. (Foto: 

Miele) 

 

 

Fotografie 4: Aktivní zvlhčování: jemná vodní mlha v zóně čerstvých 

potravin zajišťuje, že ovoce a zelenina zůstanou dlouho svěží 

a čerstvé. (Foto: Miele) 

 

  

 


