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Indukce s plusem ve výkonu a komfortu  

Miele představuje 90 cm široké varné desky pro náročné  

Kdo při vaření myslí ve větším měřítku, nalezne u Miele tři nové, 90 cm široké indukční varné desky. 
Jejich charakteristikou je vysoký výkon, flexibilní použití varných zón a komfortní funkce Con@ctivity 2.0. 

Modely KM 6388 (s rámečkem z nerezové oceli) a KM 6389 (pro zapuštění bez rámu) jsou vybaveny pěti varnými 
zónami, z nichž čtyři obsahují technologii PowerFlex. Zde lze spojit dvě PowerFlex varné zóny dohromady 
do obdélníkové oblasti, například pro použití velkých pekáčů. Alternativně mohou být tyto jednotlivé zóny 
kombinovány také do velkých kruhových ploch. To je dobré při použití velmi objemných hrnců. Výhodou 
technologie PowerFlex od Miele je velmi rovnoměrný přenos energie na spodní část nádobí. To je umožněno díky 
poli indukčních cívek uspořádaných téměř bez mezer pod sklokeramickým povrchem. Tento konstantní přenos 
tepla do potravin nabízí ty nejlepší podmínky pro dosažení optimálních výsledků vaření. Pátá varná zóna má 
průměr 28 cm a je vybavena funkcí WaterBoost. Ta poskytuje maximální výkon 5,5 kW pro extrémně krátkou 
dobu ohřevu. 

Z tohoto kontextu se vymyká třetí nová varná deska s označením KM 6381, a to nejen vizuálně, jelikož nový 
elegantní zkosený okraj sklokeramické desky zde nahradil konvenční rám. Nápadná je také malá hloubka 
přístroje, vyplývající ze skutečnosti, že jsou zde čtyři PowerFlex zóny umístěny vedle sebe. Tato takzvaná 
panoramatická konstrukce má praktické výhody: vzhledem k tomu, že nádobí je na sklokeramické desce 
umístěno vedle sebe, lze dobře dohlédnout i na extra velké hrnce. KM 6381 je funkčně i designově ideálním 
doplňkem k odsávači par Levantar typu downdraft od Miele. 

Všechny tři modely jsou vybaveny funkcí Con@ctivity 2.0, to znamená, že výkon odsávače par Miele se 
automaticky přizpůsobí aktuálnímu dění na varné desce. Varná deska totiž bezdrátově hlásí odsávači par, kolik 
varných zón je aktivních a jaké je jejich nastavení. Uživatel již nemusí zasahovat, protože zapínání a vypínání 
odsávače a nastavení sacího výkonu je automatické. Instalace je jednoduchá. Každý odsávač par vybavený 
funkcí Con@ctivity je z výroby vybaven bezdrátovým zařízením, které se zapojí do varné desky Miele. 

Kvalitní vybavení těchto varných desek je doplněno pohodlnou možností přímé volby. Nastavení výkonu pro 
každou varnou zónu je přidělena vlastní řada číslic, takže uživatelské rozhraní je přehledné a intuitivní. 

Nové varné desky se na českém trhu objeví v průběhu října tohoto roku. 
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