
Gütersloh, 24. ledna 2013. – Hned třem výrobkům Miele se to podařilo i v roce 2013: Indukční varná deska
FlexTouch KM 6395, temperovaná vinotéka KWT 6832 SGS a profesionální sloup pračka-sušička PWT 6089
obdržely světově uznávanou cenu iF Design Award za vynikající design.

Indukční varná deska FlexTouch zabodovala svým jednoduchým ovládáním a jedinečnou flexibilitou. Sofistikovaná
technologie Miele umožňuje umístit libovolně na varnou plochu až pět hrnců a pánví. Varná deska automaticky roz-
pozná velikost a polohu nádobí. Nasazeno je zde 36 individuálních indukčních cívek, které se sdružují do jednotlivých
zón. Pozice každé nádoby je pak zobrazena v poměru 1:1 na dotykovém displeji. Zvláštností KM 6395 je, že je zcela
přizpůsobena designu vestavných spotřebičů generace 6000.

Z ceny se také může těšit nová temperovaná vinotéka KWT 6832 SGS. Výkonný samostatně stojící přístroj nadchne
svojí stylovou elegancí, hospodárností a flexibilitou. Milovníci kvalitních vín je mohou díky exkluzivním funkcím Miele
dobře chránit a zároveň atraktivně prezentovat. Zvláštností tohoto špičkového modelu je působivý SommelierSet,
díky němuž může být víno poprvé přímo v přístroji dekantováno.

Třetím oceněným přístrojem je sloup pračka-sušička PWT 6089 generace Octoplus od Miele Professional. Umožňuje
vysoce výkonnou péči o prádlo na minimálním prostoru: dva metry vysoká věžová kombinace zvládne zároveň vyprat
a usušit osm kilogramů prádla – a k tomu potřebuje prostor jen půl čtverečního metru, jelikož pračka a sušička jsou
umístěny nad sebou. Nová kombinace nabízí celkem 50 pracích a přes 40 sušicích programů.

Od roku 1953 porota uděluje ocenění za „dobrý design“, který definuje jako „odvážný, inteligentní či vášnivý (…)
vtipný, závažný nebo suverénní“.

Každý rok uděluje po přísném výběru ceny v kategoriích produkt, komunikace a obal. Miele patří již po desetiletí pra-
videlně mezi vítěze, stejně jako v roce 2013. Tým iF uvádí ve svém sdělení Miele o vítězství: „Svým designem jste po-
rotu iF – a tím i odborníky a renomované designéry z celého světa – přesvědčili a nadchli.“
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