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Chladivé a dobře osvětlené  
NoFrost a A++ u všech přístrojů: mrazení s generací K 30 000 

Jsou komfortní díky funkci NoFrost a LED osvětlení, jsou zařazeny do třídy energetické účinnosti A++ 
a mohou být instalovány samostatně nebo Side by Side: to jsou modely nové generace mrazniček 
K 30 000. Miele takto rozšiřuje své portfolio chladniček a mrazniček o modely pro každý prostor a pro 
různé potřeby. 

Nové vestavné mrazničky jsou navrženy v elegantním provedení v souladu s chladničkami a také s kombinací 
chladnička/mraznička generace K 30 000. Výsledkem je kombinace Side by Side, kdy je vedle sebe instalována 
chladnička a mraznička v harmonickém vzhledu – zejména s ohledem na dotykové ovládání obou zařízení. 
Všechny hlavní funkce jsou umístěny přehledně přímo na ovládacím panelu pro rychlý přístup. Všechny ostatní 
funkce se ovládají pomocí displeje. „To odpovídá filozofii intuitivního ovládání, kterou zákazníci Miele znají 
a oceňují u dalších vestavných spotřebičů,“ říká Verena Pohlmannová, vedoucí produktového managementu 
chladicích zařízení. Miele vyvinulo a vyrábí dotykové ovládání ve vlastním elektronickém závodu v Gütersloh. 

Tato elektronika také umožňuje, aby všechny mrazničky, které mají nové dotykové ovládání, byly připraveny 
pro funkci Miele@home. S pomocí dodatečného komunikačního modulu může přístroj spolupracovat s dalšími 
domácími spotřebiči. Dalším rysem dotykového ovládání je optické rozhraní, které usnadňuje diagnostiku 
technikům v případě potřeby servisu. 

Funkce NoFrost díky cirkulaci vzduchu zabraňuje namrzání přístroje, manuální odmrazování tedy není nutné. 
Toto vybavení mají nyní všechny nové mrazničky s výjimkou základního modelu. To je absolutní specialita 
v segmentu přístrojů pro prostory o velikosti 72 a 88 cm, a to zejména v kombinaci s třídou energetické účinnosti 
A++. Tato kombinace je totiž skutečným technickým problémem, který Miele přesvědčivě vyřešilo. 

Stejné modely jsou také vybaveny LED svítidly, která osvětlují vnitřek mrazničky: osvětlení je umístěno na horní 
straně přístroje pod ovládáním. Obě LED světla tak osvětlují otevřené zásuvky a zejména v tmavém prostředí 
umožňuje lepší přehled o uložených potravinách. Vnitřní osvětlení je dokonale přizpůsobeno osvětlení skleněných 
polic FlexiLight, které se používá při výrobě chladniček generace K 30 000. Zvláště efektní je pak klasická 
kombinace obou typů přístrojů Side by Side.  
 
Přístroje generace K 30 000 jsou flexibilní: pro niky o výškách 72, 88, 140 a 178 cm je od podzimu k dispozici 
celkem sedm modelů. 
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