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Dvojí vítězství pro myčky nádobí Miele v testech Stiftung 
Warentest 

Nejlepší myčky nádobí šířky 60 a 45 cm 

Zářivý debut nové generace myček nádobí G 6000 společnosti Miele se konal v testu Stiftung Warentest: 
jediným vítězem mezi částečně integrovanými přístroji je G 6300 SCi EcoLine. U plně integrovaných 
modelů je vítězem jinak stejná G 6360 SCVi EcoLine (každá z nich dostala hodnocení 1,8). Miele zůstalo 
neporaženo i v kategorii 45 centimetrů širokých myček nádobí (G 4800 SCi nebo G 4860 SCVi). Podrobné 
výsledky naleznete v časopisu „test“ (vydání 5/2014). Celkově Stiftung Warentest testovala jedenáct 
částečně integrovaných myček nádobí a osm plně integrovaných myček s podobnou konstrukcí. 

V kategorii přístrojů širokých 60 cm byla myčka Miele nejen celkovým vítězem, ale vyhrála také ve čtyřech z šesti 
disciplín. Na redakci časopisu „test“ udělal vítěz rovněž velký dojem. Výňatek z textu: „Když myčka ukončí svoji 
práci, je nádobí suché. Talíře, šálky, sklenice a příbory mohou bez namáhavého leštění přímo do skříně.“ Miele 
proces, při němž „zabijete dvě mouchy jednou ranou“, nazývá AutoOpen: „Na čerstvém vzduchu nádobí lépe 
uschne. Tím se šetří čas i energie. V neposlední řadě díky tomuto triku myčky dosahují nejvyšší třídy energetické 
účinnosti A+++“, pokračuje redakce ve shrnutí. 

Ale Miele umí dokonale nejen sušení; také mytí bylo ve všech testovaných programech ohodnoceno známkou 
„velmi dobře“. Zejména model 6300 G SCi EcoLine se suverénně vzdaluje svým soupeřům v tichosti chodu: zde 
Miele dosahuje hodnocení „velmi dobře“ s nepřekonatelnou známkou 0,5. Také ve zpracování stojí Miele na 
vrcholu s velkým odstupem (1,8). 

Myčky generace G 6000 jsou v prodeji od podzimu loňského roku. Patří ke generaci vestavných přístrojů G 6000, 
kterou společnost představila v polovině loňského roku. Aktuální výsledky testů činí ze společnosti Miele 
úřadujícího vítěze společnosti Stiftung Warentest v důležitých kategoriích domácích spotřebičů: to zahrnuje 
pračky (s bočním i horním plněním), sušičky s tepelným čerpadlem, podlahové vysavače, pečicí trouby, 
chladničky – a rovněž myčky nádobí. 
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