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Batibouw 2017
Nieuwigheden 



Miele ArtLine     blz. 03

Kookvlak met geïntegreerde dampkap  blz. 14

SmartLine CombiSetelementen   blz. 20

H 2000 Active Ovens    blz. 32

Bottle fridge - Inbouwbare koelkast  blz. 36

Inbouwschetsen    blz. 38

Miele Setactie     blz. 42
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Miele ArtLine
Perfectie door eenvoud
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De meest innovatieve technologie in een exclusief en tijdloos 
design - dit was altijd al de ambitie van het Miele-product-
ontwikkelingsteam. Miele creëert na PureLine en ContourLine 
met ArtLine de nieuwste generatie van inbouwkeuken-
apparatuur die deze ambitie perfect nastreeft. 
Het opmerkelijke interieurdesign van de Artline- 
toestellen valt op door de puristische elegantie van de 
volledig greeploze fronten. Ontdek het eerste echte 
greeploze keukendesign. Dat is Miele.  
Dat is “Immer Besser”.
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NIEUW - De volledige keuken, nu zonder handgrepen
Talrijke keukentoestellen binnen het nieuwe designgamma - afgestemd op uw 
individuele behoeften.
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Grafietgrijs Obsidiaanzwart



Miele ovens
Een hoger vochtgehalte voor opti-
male resultaten bij het bakken en 
braden met de Profi-functie (ook 
beschikbaar als compact toestel van 
45 cm hoog).

Miele combi-ovens met microgolf
Door verschillende ovenprogram-
ma‘s met de microgolfovenfunctie te 
combineren, spaart u bij de bereiding 
tot 30% tijd.

Miele combistoomovens
garanderen meer smaak en meer  
vitale stoffen dankzij de zachte 
bereiding met stoom.

Miele koffiezetapparaten 
Met bonensysteem en vaste water-
aansluiting voor een uniek koffie- 
plezier.

De Miele culinaire lade
is veel meer dan een warmhoudlade 
dankzij de functie lage temperatuur-
garen.

De Miele vacuümlade
zorgt voor de perfecte voorbereiding 
voor het smaakvolle vacuüm koken 
met drie niveaus.

Miele wijnkast
De optimale bewaarplaats voor uw 
verfijnde wijnen met verschillende, 
individueel verstelbare temperatuur-
zones. Afmetingen van het toestel 
60 x 45 cm.
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Inbouwovens met pyrolyse, combi-ovens ArtLine
Productinfo

H 6401 BPX - A+
Compacte oven met pyrolyse

• Grafietgrijs, obsidiaanzwart
• DirectSensor-bediening, tekst  
 display
• 49 l, 3 bereidingsniveaus
• 10 ovenfuncties, o.a. Profi-
   functie, braadautomaat
• 60 Automatische- en 20 eigen
 programma’s
• FlexiClip-bakblikgeleiders
• Combirooster, zijroosters met 
 PyroFit
• Bakplaten (3) met PerfectClean

€ 2.299*

H 6401 BMX
Combi-oven met microgolf

• Grafietgrijs, obsidiaanzwart
• DirectSensor, tekstdisplay
• Ovenruimte met PerfectClean
• 43 l, 3 bereidingsniveaus
• 6 ovenfuncties, microgolf  
   (80-1000 W),
• 4 combi-functies oven/microgolf,  
   grill
• 60 Automatische- en 20 eigen 
   programma’s
• Popcorn-toets, Quickstart

€ 2.299*

H 6461 BPX - A+
Oven met pyrolyse

• Grafietgrijs, obsidiaanzwart
• DirectSensor-bediening, tekst  
 display
• 76 l, 5 bereidingsniveaus
• 10 ovenfuncties, o.a. Profi-
 functie, braadautomaat
• 60 Automatische- en 20 eigen
 programma’s
• FlexiClip-bakblikgeleiders
• Combirooster, zijroosters met
 PyroFit
• Bakplaten (3) met PerfectClean

€ 2.249*
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H 6800 BPX - “M Touch” - A+
Compacte oven met pyrolyse

• Grafietgrijs, obsidiaanzwart
• M Touch-bediening,  
 Miele@home ready
• 49 l, 3 bereidingsniveaus
• 10 ovenfuncties, o.a. Profi-functie,
 braadautomaat
• 100 Automatische- en 20 eigen   
 programma’s
• Crisp-functie, draadloze
 spijzenthermometer
• FlexiClip-bakblikgeleiders
• Combirooster, zijroosters met
 PyroFit
• Bakplaten (3) met PerfectClean

€ 3.299*

H 6800 BMX - “M Touch”
Combi-oven met microgolf

• Grafietgrijs, obsidiaanzwart
• M Touch-bediening, 
   Miele@home ready
• Ovenruimte met PerfectClean
• 43 l, 3 bereidingsniveaus
• 9 ovenfuncties, microgolf 
   (80-1000 W),
• 4 combi-functies oven/microgolf, 
   grill
• 100 Automatische- en 20 eigen
   programma’s
• Spijzenthermometer met draad
• Popcorn-toets, Quickstart

€ 2.799*

H 6860 BPX - “M Touch” - A+
Oven met pyrolyse

• Grafietgrijs, obsidiaanzwart
• M Touch-bediening, 
   Miel@home ready
• 76 l, 5 bereidingsniveaus
• 10 ovenfuncties, o.a. Profi-functie,
   braadautomaat
• 100 Automatische- en 20 eigen 
   programma’s
• Crisp-functie, draadloze
   spijzenthermometer
• FlexiClip-bakblikgeleiders
• Combirooster, zijroosters met 
   PyroFit
• Bakplaten (3) met PerfectClean

€ 3.299*
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Combistoomovens ArtLine
Productinfo

DGC 6800 X - “M Touch” 
Combistoomoven

• Grafietgrijs, obsidiaanzwart
• M-touch bediening, Automatisch   
 menukoken, hete lucht, boven- en   
   onderwarmte, grill, combigaren =   
   stoom + hete lucht; boven- en onder-
   warmte; grill, Klimaatsensor
• Miele@home ready
• 48 l, 3 bereidingsniveaus, draad-  
 loze spijzenthermometer
• Ovenruimte met PerfectClean
• MultiSteam-technologie, motorisch
 openend bedieningspaneel
• 200 Automatische- en 20 eigen
 programma’s
• FlexiClip-bakblikgeleiders, vers-  
 waterreservoir, externe stoom- 
 opwekking

€ 3.799*

DGC 6860 X - “M Touch”
Combistoomoven

• Grafietgrijs, obsidiaanzwart
• M-touch bediening, Automatisch      
   menukoken, hete lucht, boven- en   
   onderwarmte, grill, combigaren =   
   stoom + hete lucht; boven- en onder-
   warmte; grill, Klimaatsensor
• Miele@home ready
• 68 l, 4 bereidingsniveaus, draad-   
   loze spijzenthermometer
• Ovenruimte met PerfectClean
• MultiSteam-technologie, motorisch
   openend bedieningspaneel
• 200 Automatische- en 20 eigen
   programma’s
• FlexiClip-bakblikgeleiders, vers-
   waterreservoir, externe stoom-
   opwekking

€ 4.799*



Wijzigingen voorbehouden                                                                       * Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw ingegrepen)                  11

ESW 6214 Culinaire lade, 
14 cm hoog

• Grafietgrijs, obsidiaanzwart
• Glazen bedieningspaneel met
   tiptoetsen
• Push2Open-mechanisme
• Temperatuurregeling 40-85°C
• Servies verwarmen, gerechten 
   warmhouden
• Slow cooking
• Servies voor 6 personen
• Volledig uittrekbaar, antislipmat
• Mogelijk: autom. verbinding - mits
   CVVK-kabel - met CVA 6805

€ 849*

ESW 6229 X Culinaire lade,
29 cm hoog

• Grafietgrijs, obsidiaanzwart
• Glazen bedieningspaneel met 
   tiptoetsen, Push2Open-mechanisme
• Temperatuurregeling 40-85°C
• Servies verwarmen, gerechten
   warmhouden
• Slow cooking
• Servies voor 12 personen, 
   2 niveau’s
• Volledig uittrekbaar, antislipmat
• Automatische sluiting met
   aanslagdemping

€ 1.049*

EVS 6214 Vacuümlade, 
14 cm hoog

• Grafietgrijs, obsidiaanzwart
• Glazen bedieningspaneel met 
   tiptoetsen, Push2open mechanisme
• Levensmiddelen en vacuümdozen
   vacumeren, levensmiddelen mari-
   neren, in porties verdelen
• Dichtlastijd in stappen, verpakkingen 
   hersluiten
• Lade is volledig uittrekbaar, zuig-
   capaciteit m³ h: 4
• Aansluitwaarde 0,7 kW

€ 1.999*

Culinaire- en vacuümladen ArtLine
Productinfo
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CVA 6401
Inbouwkoffiezetautomaat

• Grafietgrijs, obsidiaanzwart
• DirectSensor-bediening, OneTouch
   for Two-bereiding
• 9 drankspecialiteiten, o.a. 
   Cappuccino, Latte macchiato, 
   warm water
• ComfortDoor, BrilliantLight-
   verlichting, waterreservoir 2,3 l
• Glazen melkreservoir, EasyClick
   MilkSystem
• AromaticSystem, CleaningPro-
  grammes

€ 2.499*

CVA 6805 - “M Touch”
Inbouwkoffiezetautomaat

• Grafietgrijs, obsidiaanzwart
• M Touch-bediening, 
   Miele@home ready, OneTouch 
   for Two-bereiding, CupSensor
• 9 drankspecialiteiten, o.a. 
   Cappuccino, Latte macchiato, 
   warm water,
• ComfortDoor, BrilliantLight-
   verlichting, waterreservoir 2,3 l
• Verswateraansluiting of met reser-
   voir (beide mogelijk)
• Glazen melkreservoir, EasyClick
   MilkSystem
• AromaticSystem, Cleaning
   Programmes

€ 3.399*

Inbouwkoffiezetautomaten ArtLine
Productinfo



Wijnkast ArtLine
Productinfo

KWT 6112 iG
Inbouwbare wijnkast

• Grafietgrijs, obsidiaanzwart
• Met getinte glasdeur met UV-filter
• Energielabel A+
• Energieverbruik per jaar in 
   kWh: 106
• Nishoogte in mm: 450-452
• Totaal: 46 l, aantal flessen 
   (0,75 l ): 18
• Push2Open, TouchControl-
   bediening,    Led-verlichting,  
  1 klimaatzone
• DynaCool, FlexiFrame, Active AirClean- 
   koolfilter

€ 2.299* Leverbaar 04/2017
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Het nieuwe middelpunt in uw keuken
“TwoInOne” kookvlakken met geïntegreerde dampkap
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Werkbladdampkap als  
“TwoInOne oplossing” met geïn-
tegreerde luchtafzuiging

De “TwoInOne” is het absolute neusje 
van de zalm onder de dampkappen. 
Het toestel overtuigt door een slim 
bedachte technologie, comfort en de 
manier waarop het probleemloos in 
elke keuken wordt ingebouwd. Door 
de installatie van de “TwoInOne” zijn 
verschillende hoogten of andere ob-
stakels in het gezichtsveld niet langer 
een probleem.

Flexibele installatieopties

De geïntegreerde luchtafzuiging is 
in alle opzichten flexibel: de interne 
ventilator leent zich net zo uitstekend 
voor de  zeer efficiënte luchtafvoer als 
voor luchtcirculatie, zoals in passief-
huizen. Behalve de vele technische 
voordelen, neemt de werkbladaf-
zuiging dankzij het compacte ont-
werp maar weinig plaats in, waardoor 
er nog voldoende plaats over is voor 
laden.

Eenvoudige reiniging

Alle bewegende delen kunnen een-
voudig met de hand worden verwij-
derd en zijn vaatwasbestendig.

“TwoInOne” het sterke duo

Beproefde Miele-inductietechnologie 
met flexibele PowerFlex-kookzones 
gecombineerd met een effectieve 
luchtafzuiging. Dat is de nieuwe 
“TwoInOne” van Miele. Keuze voor 
inbouwopties zijn gegarandeerd: 
er kan zowel vlak ingebouwd als 
opgebouwd worden met een roestvrij 
stalen rand.
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Optimale omranding
Voor elke inbouwoptie het juiste toestel

Glaskeramiek met rondom een 
rand in roestvrij staal
Rondom het keramische glas van het 
kookvlak is een rand in hoogwaardig 
roestvrij staal aangebracht (KMDA 
7774 FR - rand).

De Miele “TwoInOne” is beschikbaar met een rand in roestvrij staal, zonder rand voor opbouw of voor vlakke inbouw.

Glaskeramiek voor opbouw, 
zonder rand
De randloze versie van het kookvlak 
kan perfect in het aanrecht worden 
geïntegreerd (KMDA 7774 FL).

Glaskeramiek voor vlakke in-
bouw, zonder rand
Het kookvlak wordt vlak, in één lijn, 
met het aanrecht ingebouwd (KMDA 
7774 FL). 
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Exclusieve uitrusting voor een ultiem culinair genot!
Productvoordelen van de Miele “TwoInOne” kookvlakken

  PowerFlex inductie
  Ongeëvenaarde flexibiliteit: 

de inductieprestaties kunnen indi-
vidueel worden verdeeld of op één 
enkele zone worden gericht.

  Con@ctivity 2.0
  Met Con@ctivity 2.0 hoeft u zich enkel op het kookplezier te concentreren. Dampkap en kookvlak commu-

niceren immers met elkaar. Het kookvlak stuurt de instellingen naar de elektronica van de dampkap, die automatisch 
de snelheid regelt. U hoeft achteraf ook niet te denken aan het uitschakelen van de dampkap. Alle Miele “TwoInOne” 
kookvlakken zijn standaard met Con@ctivity 2.0. uitgerust.

  TwinBooster
  Ongezien snel en flexibel: 

unieke boosterprestatie tot 7.3 kW.

Warmhouden
Serveerklaar: de temperatuur van 
de panbodem wordt bij het warm-
houden zo geregeld dat niets kan 
aanbranden.

Stop & Go
Zo kan niets nog aanbranden: met 
deze functie zet u alle kookzones in 
één keer op stand 1 en herneemt 
u even snel later de initieel gekozen 
settings.

  SmartSelect
  Snel en intuïtief: presta-

tieniveaus en tijden kunnen voor 
elke kookzone rechtstreeks worden 
ingesteld.
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Exclusieve uitrusting voor een ultiem culinair genot!
Productvoordelen van de Miele “TwoInOne” kookvlakken

ECO-motor
Krachtig en stil: de gelijkstroommotor 
bespaart tot 70% energie in verge- 
lijking met een gewone werkblad- 
dampkap.

Miele CleanCover
Bescherming en makkelijk onder-
houd: de gecoate oppervlakken zijn 
heel makkelijk in onderhoud.

Vetfilter in roestvrij staal
Handig schoonmaken: de kwalitatief 
hoogwaardige 10-lagige metalen 
vetfilters zijn vaatwasbestendig, 
zeer duurzaam en bieden de beste 
vetabsorptie.

LongLife AirClean filter
De LongLife AirClean filter absorbeert 
perfect alle geurtjes en dankzij de re-
genereerbaare eigenschappen heeft 
hij een levensduur tot 3 jaar.

Permanente panherkenning
Automatische activering van de  
nummerieke rijen: bij het aanschake- 
len wordt kookgerei dat reeds op het 
fornuis staat onmiddellijk gedetec- 
teerd.

Recall-functie
Met geheugenfunctie: bij het per 
ongeluk uitschakelen worden de 
instellingen gedurende 10 seconden 
opgeslagen. Zo kan handig herstart 
worden.

Timer
Echt handig: via deze functie kan 
een kookwekker worden ingesteld 
of een zone automatisch worden 
uitgeschakeld.

Bescherming tegen oververhit-
ting en foutobservatie
Spaart het kookvlak: bij extreme 
belasting schakelt het kookvlak 
automatisch uit.

Individuele programmering
Totaal uniek: de basisinstellingen 
van het kookvlak kunnen individueel 
worden aangepast.
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Kookvlakken met geïntegreerde dampkap
Productinfo
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SMARTLINE
Flexibele en elegante CombiSetelementen
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SMARTLINE
Modern en elegant ontwerp van keramisch glas

Varianten omranding 

De SmartLine komt er enkel in een 
randloze versie, die op twee ver-
schillende manieren kan worden 
ingebouwd. U kan kiezen tussen vlak 
ingebouwd of opliggend ingebouwd 
op het werkblad.

Bediening

De selectie van prestatieniveaus 
gebeurt bij de beide gaselemen- 
ten via onze beproefde metalen 
knoppen en bij alle andere via de 
SmartSelect-bediening. Overtuigen 
doet de bediening niet enkel door 
de intuïtieve selectie maar ook door 
tal van andere functies, zoals de 
permanente panherkenning en de 
veegbescherming.

Zonder rand, opbouw

Reiniging

De reiniging van de SmartLine is zeer 
comfortabel. Het gladde oppervlak 
van het glas is bijzonder onder-
houdsvriendelijk. De SmartSelect 
bediening is uitgerust met veegbe- 
scherming en alle verwijderbare  
onderdelen, zoals de grillplaat, 
de vetfilter in roestvrij staal en de 
pandragers zijn vaatwasbestendig. 
Dankzij de CleanCover is de bin-
nenkant van de werkbladafzuiging 
gesloten en glad, en kan die makke-
lijk met een microvezeldoek worden 
gereinigd.

Filterbox

De exclusieve Miele filterbox zorgt 
voor ongeëvenaard schoonmaak-
gemak. Die is uitgerust met onze 
unieke 10-lagige filter in roestvrij staal 
voor een optimale vetafscheiding, 
een lange levensduur en een hoge 
duurzaamheid. De volledige filterbox 
is vaatwasbestendig.

ECO-motor

Onze krachtige en stille ECO-motor 
van de werkbladafzuiging is ener-
gie-efficiënt en haalt in de booster-
fase een vermogen van 600 m3/h. 
Hij haalt minstens de energie- 
efficiëntieklasse A.

Zonder rand, vlakke inbouw

Design

Alle SmartLine elementen hebben een elegante glaskeramieken oppervlakte, een diepte van 52 cm, een uniform  
design en eenzelfde bediening.
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SMARTLINE
Tal van verschillende kookmethoden

PowerFlex, breedte 60 cm
Dit SmartLine element is een 60 
cm breed inductiekookvlak met 
twee PowerFlex kookzones, die via 
het bekende SmartSelect systeem 
worden bediend. 

PowerFlex, breedte 38 cm
Het 38 cm breed inductiekook- 
vlak beschikt over een PowerFlex 
kookzone. De uitrusting is voor het 
overige dezelfde als die van het 60 
cm brede toestel.

TeppanYaki, breedte 38 cm
De Miele TeppanYaki is uitgerust met 
twee apart bruikbare zones: zo kunt 
u tegelijk verschillende gerechten op 
verschillende temperaturen klaar-
maken.

Grillplaat, breedte 38 cm
Twee afzonderlijke instelbare zones 
om gelijktijdig te grillen en gerechten 
warm te houden.

Inductiewok, breedte 38 cm
Professionele kwaliteit: vorm en func-
tie van de Miele wokpan, die in een 
pasklaar bekken ligt, zijn perfect op 
elkaar afgestemd.

Enkele wokbrander, breedte  
38 cm
Het gaskookvlak is met één dual 
wokbrander uitgerust en de pandra- 
gers zijn vaatwasbestendig.

Dubbele gasbrander, 38 cm 
breedte
De gasbrander met twee brander-
koppen is met een normale en een 
sterke brander uitgerust. 

Werkbladdampkap
Het absolute hoogtepunt van de SmartLine reeks is de autonome werkblad- 
dampkap die apart kan worden aangekocht en vrij met alle voormelde ele-
menten kan worden gecombineerd. De werkbladdampkap is 12 cm breed 
en zorgt voor schone lucht tijdens het koken. Voor het gebruik is het glazen 
deksel verwijderbaar.
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SMARTLINE
Productinfo
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SMARTLINE
Productinfo
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SMARTLINE
Productinfo
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SMARTLINE
Productinfo

1) Het geheel van de uitsnijdingsmaten voor een kombinatie van SmartLine toestellen, is te 
vinden in het hoofdstuk “Inbouwschetsen”.
2) Norm voor het ventilatievermogen: EIN 61591
Geluidsvermogen: EN 60704-3
Geluidsdruk: EN 60704—2-13

Ombouwset luchtcirculatie
DUU 1000-1

Ombouwset luchtcirculatie voor  
CSDA 7000 

• Vlakke inbouw in plinthoogte vanaf 
 100 mm
• Luchtafvoeraansluiting voor  
 vlakanaalsysteem naar links, rechts
 of achterzijde
• incl. hernieuwbare Longlife AirClean 
 filter
• Uniforme luchtemissie in het 
 systeem met luchtcirculatie
• Vermindering van stromingsgeluiden

€ 349,00*

* Indicatieve marktprijs incl. btw
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H 2000 Active
Inbouwfornuis en -ovens 
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Apparaten van Miele staan steeds garant voor de hoogste kwaliteit. 

Voor onze keukentoestellen betekent dit: genieten begint al tijdens het koken. Want wat is er mooier dan 
moeiteloos gerechten tevoorschijn toveren die er helemaal uitzien zoals het kookboek belooft? Zo is het 
voor ons een vanzelfsprekendheid om bijzondere aandacht te besteden aan het onderwerp bakken en 
braden. 

Ovencapaciteit

De H 2000 Active-serie beschikt over een ovencapaciteit van 76 liter en 5 bereidingsniveaus
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H 2000 Active - Inbouwfornuis en - ovens
76 liter ovencapaciteit, 5 bereidingsniveaus
Productinfo
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Miele Bottle fridge
Geïntegreerde koelkast met flessendragers 
op uittrekbaar plateau
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Miele “Bottle fridge“ - geïntegreerde koelkast 
Productinfo

Snel en comfortabel drank kunnen 
koelen in koelkasten is zeer belang-
rijk. De Miele bottle fridge heeft  
2 flessendragers op uittrekbare pla-
teaus waarop perfect een standaard 
in de handel verkrijgbare krat drank 
(300 mm x 400 mm) past.



1) Voorzijde 
2) De verwijderbare lekbak moet na de installatie toegan-
 kelijk blijven 
3) Aansluitkast met aansluitkabel op het net, L = 1440 mm 
4) Luchtafvoeraansluiting achterzijde > 220-222 x 89-90 / 
 R1-R19 (bij aflevering) 
5) Luchtafvoeraansluiting rechts > 220-222 x 89-90 / 
 R1-R19 (omschakeling vereist) 
6) Luchtafvoeraansluiting links > 220-222 x 89-90 / 
 R1-R19 (omschakeling vereist)

1) Vooraan 
2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm

1) Vooraan 
2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm 
3) Trapsgewijze uitsparing voor werkblad van natuursteen  
4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)

Inbouwschetsen

KMDA 7774 FR, met rand, 
opbouw

KM 6329, opbouw

KMDA 7774 FL, zonder rand
vlakke inbouw

1) Voorzijde 
2) De verwijderbare lekbak moet na de installatie toegan-
 kelijk blijven 
3) Aansluitkast met aansluitkabel op het net, L = 1440 mm 
4) Gefaseerd frezen 
5) Houten latten (niet inbegrepen) 
6) Luchtafvoeraansluiting achterzijde > 220-222 x 89-90 /
 R1-R19 (bij aflevering) 
7) Luchtafvoeraansluiting rechts > 220-222 x 89-90 / 
 R1-R19 (omschakeling vereist) 
8) Luchtafvoeraansluiting links > 220-222 x 89-90 / 
 R1-R19 (omschakeling vereist)

KM 6329, vlakke inbouw
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KMDA 7774 FL, zonder rand, 
opbouw

1) Vooraan 
2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm 
3) Afvoerkraan

CS 7622, opbouw

1) Vooraan 
2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm 
3) Trapsgewijze uitsparing 
4) Houten lijst 12 mm niet meegeleverd) 
5) Afvoerkraan

CS 7622, vlakke inbouw

SmartLine: voor elk extra toestel is een extra tussenlijst CSZL 7000 nodig (schets volgt)



1) Vooraan 
2) Aansluitkast met aansluitkabel, L 2000 mm  
3) Gasaansluiting R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226

CS 7101 FL, opbouw

CS 7611 FL, opbouw

CS 7102 FL, vlakke inbouw

CS 7102 FL, opbouw

CS 7612 FL, vlakke inbouw

CS 7611 FL, vlakke inbouw

CS 7101 FL, vlakke inbouw

CS 7612 FL, opbouw

1) Vooraan 
2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm 
3) Trapsgewijze uitsparing 
4) Houten lijst 12 mm niet meegeleverd) 
5) Gasaansluiting R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226

1) Vooraan 
2) Aansluitkast met aansluitkabel, L 2000 mm  
3) Gasaansluiting R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226

1) Vooraan 
2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm 
3) Trapsgewijze uitsparing 
4) Houten lijst 12 mm niet meegeleverd) 
5) Gasaansluiting R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226

1) Vooraan 
2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm

1) Vooraan 
2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm 
3) Trapsgewijze uitsparing 
4) Houten lijst 12 mm niet meegeleverd) 
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1) Vooraan 
2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm

1) Vooraan 
2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm 
3) Trapsgewijze uitsparing 
4) Houten lijst 12 mm niet meegeleverd) 

SmartLine: voor elk extra toestel is een extra tussenlijst CSZL 7000 nodig (schets volgt)

CS 7632 FL, opbouw

1) Vooraan 
2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm 



Inbouwschetsen

H 6000 BPX, ovencapaciteit 76 liter

H 6000 BMX, ovencapaciteit 43 liter

H 6000 BPX, ovencapaciteit 49 liter

* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front

* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front

* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front

DGC 6800 X, ovencapaciteit 48 liter DGC 6860 X, ovencapaciteit 68 liter

* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front

* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front

1) Vooraan 
2) Ventilator (in de sokkel, liggend op vloer) 
3) E-Box 
4) Luchtkanaal

CSDA 7000, opbouw CSDA 7000, vlakke inbouw

1) Vooraan 
2) Ventilator (in de sokkel, liggend op vloer) 
3) Trapsgewijze uitsparing 
4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd) 
5) Luchtkanaal 6) E-Box
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1) Luchtafvoeraansluiting voor vlakkanaalsysteem 222 x 89
  mm naar links of rechts, alternatief naar achterkant 
2) Inbouwmaat in de plint 350 x 98 mm

DUU 1000-1

CS 7632 FL, vlakke inbouw

1) Vooraan 
2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm 
3) Trapsgewijze uitsparing 
4) Houten lijst 12 mm niet meegeleverd) 

SmartLine: voor elk extra toestel is een extra tussenlijst CSZL 7000 nodig (schets volgt)



K 37252 iD

H 2265 E

H 2265 BPH 2265 B

Inbouwschetsen

* Toestel met glazen front 
** Toestel met metalen front

* Toestel met glazen front 
** Toestel met metalen front

* Toestel met glazen front 
** Toestel met metalen front 

Koudwateraansluiting 3/4”

CVA 6805 KWT 6112 iG

ESW 6229 X EVS 6214

* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front

* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front
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ESW 6214

* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front



Tot 500 euro voordeel via uw Miele-verdeler

verschillende**

inbouw-
toestellen

300 euro
prijsvoordeel

verschillende**
inbouw-
toestellen

500 euro
prijsvoordeel

verschillende**

inbouw-
toestellen

400 euro
prijsvoordeel

Tot 700 euro voordeel via www.miele.be***

Gratis Miele Home Program 
ter waarde van 199 euro 
bij aankoop van een (combi)
stoomoven of steamer. De 
Miele Home Program box met 
aanvraagformulier wordt mee-
geleverd met de toestellen via 
uw verdeler. 

Gratis kookpottenset ter 
waarde van 300 euro bij 
aankoop van een dampkap 
met Con@ctivity 2.0 aan te 
vragen via www.miele.be/
conactivity.

Gratis braadpan (HUB 5001-M) 
ter waarde van 220 euro 
bij aankoop van een KMDA 
TwoInOne aan te vragen via 
www.miele.be/kmda.
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1.200 euro* voordeel bij 
aankoop van uw Miele keukentoestellen

Setactie

Voorwaarden setactie

* Voordeel tot 1.200 euro indien u 5 inbouwtoestellen koopt, waaronder een (combi)stoomoven of steamer en een KMDA (kookvlak met geïntegreerde dampkap) met 
Con@ctivity 2.0. ** Prijsvoordeel bij aankoop van inbouwtoestellen uit verschillende productgroepen (bv. oven, vaatwasser, kookvlak, inbouwkoelkast) *** Deze voordelen 
zijn niet omruilbaar in geld.

Ga langs bij een Miele-verdeler in uw buurt voor meer informatie en profiteer van deze setactie, geldig tot en met 30.06.2017.

Geldig van 1 januari tot 30 juni 2017.
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Actieve milieubescherming:  
Het papier van dit prospectus werd 100 % chloorvrij 
gebleekt.

n.v. MIELE België 
Z.5 Mollem 480 
BE - 1730 MOLLEM (Asse) 
 
Ondernemingsnummer BE 0403.230.978 
 
Internet: http://www.miele.be
 

https://shop.miele.be

 
Info voor consumenten: 
02/451.16.16
Info voor verdelers: 
02/451.15.00
Info voor professionele klanten: 
02/451.15.40 
 
 
Algemeen faxnummer: 02/451.14.14


