
Gütersloh/Berlín, 4. září 2013. – Jak lze otevřít plně integrovanou myčku nádobí v kuchyni s dvířky úplně bez

madel? Miele odpovídá: Knock2open. Tento k patentování přihlášený systém otevírání dvířek Miele nabízí

u plně integrovaných myček nádobí nové generace 6000.

Po dvojitém poklepání na čelní stěnu myčky nádobí Miele, která se nachází kompletně skryta za dvířky kuchyňského
nábytku, se přístroj otevře. Dvířka se automaticky pootevřou a pak mohou být plně otevřena tahem. Přístroj reaguje
pouze na poklepání na dvířka myčky. Neotevře se v těch případech, kdy klepání pochází z jiné činnosti, protože
systém rozliší, zda hluk přichází ze dveří přilehlých skříněk nebo kuchyňské desky. Tak se nové myčky nádobí Miele
harmonicky začlení také do kuchyní bez madel, která již nejsou potřeba – a čelní deska zůstává bez otisků prstů.

Jelikož plně integrované přístroje nemají viditelný displej, je obtížné sledovat program během provozu. S novou ge -
nerací přístrojů nabízí Miele u některých modelů možnost mít přehled o průběhu programu díky funkci TimeControl.
Pro tento účel jsou k dispozici čtyři LED diody umístěné na ovládacím panelu v rámu dveří. Tyto se rozsvítí, když se
program spustí, a zhášejí se v průběhu programu jedna po druhé, až je 20 minut před koncem programu viditelná
pouze jedna z nich. Na konci programu funkce AutoOpen automaticky otevře dvířka, aby nádobí zcela proschnulo.

Jako téměř všechny přístroje generace 6000, i plně integrované modely myček nádobí mají typické vybavení Miele,
například 3D příborovou zásuvku, osvětlení BrilliantLight, ComfortClose a pohodlně nastavitelné koše, stejně jako
třídu energetické účinnosti A++ nebo A+++. Díky profesionálnímu elektronickému čerpadlu dosahují všechny nové
přístroje spotřeby vody 6,5 l v programu Automatika. Mohou také být vybaveny dodatečným košem na příbory, který
lze variabilně zasunout do přední řady dolního koše. Novinkou u špičkové třídy je ovládání „Touch on metal“: nere -
zový kryt ve vysoce kvalitním puristickém vzhledu a dvouřádkový displej s černým písmem na bílém pozadí.

Prosím, klepejte dvakrát!
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