
Reģistrējieties jaunajā   
                 gardēžu viesnīcā.
Grezna naktsmītne un nevainojami apstākļi visa veida 
pārtikai – jaunie "Miele" "K 20.000" ledusskapji.
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Reģistrējieties jaunajā                  gardēžu viesnīcā
Grezna naktsmītne un nevainojami apstākļi visa veida pārtikai –  
jaunie "Miele" "K 20.000" ledusskapji..

Izbaudiet uzturēšanos pilnībā: 
"Miele" baudīšanas īpašības garantē ideālus 
dzesēšanas apstākļus un nodrošinot ideālu 
iekšējo klimatu, uztur pārtikas produktus 
svaigus ilgāk.

Ideāls klimats: Produkti paliek svaigi ilgāku 
laiku.

Inovatīvs dizains: Vieta personiskajiem 
ziņojumiem uz ledusskapja.

Augstākais komforts: Durvis atveras teju 
vai pašas.

Spēcīgs apgaismojums: Uzglabāšanas 
telpas ir perfekti izgaismotas.

Nepārspējama ietilpība: Telpa ir plaša un 
ērta lietošanā.

Labākais novērtējums: Enerģijas patēriņš 
ir apskaužami zems.

     Kvalitāte: 
Mūsu solījums: "Immer besser".
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"PerfectFresh Pro"
Produkti saglabājas svaigi līdz pat 5 reizēm 
ilgāk. Automātiski regulētajā temperatūras 
vidē no 0°C līdz +3°C gaļa, zivis un daudzi 
piena produkti ir glabājami līdz pat 3 reizēm 
ilgāk. Pateicoties patentētajai* mitruma 
regulēšanas sistēmai, augļi un dārzeņi 
saglabājas svaigi līdz pat 5 reizēm ilgāk. 
Lai nodrošinātu nevainojamu pārredzamību, 
ledusskapī ir iestrādāts LED apgaismojums. 
Līdz ar to "PerfectFresh Pro" ir labākais 
produktu uzglabāšanas aprīkojums, ko 
piedāvā "Miele".

Izbaudiet uzturēšanos pilnībā:
"Miele" svaiguma uzturēšanas sistēma 
garantē ideālus dzesēšanas apstākļus un 
nodrošinot ideālu iekšējo klimatu, uztur 
pārtikas produktus ilgāk svaigus.

"PerfectFresh"
Svaigs līdz pat 3 reizēm ilgāk: Optimāla 
temperatūra augļu, dārzeņu, zivs, gaļas un 
piena produktu uzglabāšanai.

"DailyFresh"
Plašā atvilktne dzesēšanas zonā nodrošina 
daudz vietas svaigiem pārtikas produktiem. 
Pateicoties mitruma regulēšanas sistēmai, 
augļi un dārzeņi saglabājas svaigi un 
tvirti ilgāku laiku.

Ideāls klimats
Īsts baudījums un dabīga garša

* Vietturis-zemsvītras piezīme
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Izvēlieties savu favorītu:
Individuāli veidotā iekārtas priekša ar tāfeli 
sniedz pietiekami daudz vietas jūsu piezī-
mēm. Stikla priekšpuse ienes mirdzumu 
jūsu virtuvē. Nerūsējošā tērauda versija ir 
eleganta un viegli kopjama.

Tāfeles versija
Tāfeles sērijas ledusskapis ar saldētavu būs 
galvenais akcents jebkurā virtuvē. Ļaujiet 
vaļu savam radošumam un rakstiet, zīmējiet 
vai krāsojiet uz iekārtas priekšējās virsmas 
ar parasto krītu vai šķidrā krīta zīmuļiem. 
Centrālais saziņas līdzeklis jūsu virtuvē 
- veidojams pēc paša vēlmēm.

Stikla priekša mirdzoši baltā un tumši 
melnā krāsā
Brīvi stāvošais "Miele" ledusskapis ir pieej-
ams arī ar augstvērtīgu stikla priekšējo 
daļu mirdzoši baltā vai tumši melnā krāsā. 
6000. sērijas iebūvējamajai tehnikai tik 
perfekti piemērotus risinājumus piedāvā 
tikai "Miele"!

Nerūsējošais tērauds "CleanSteel"
Ledusskapju priekša "CleanSteel" nerūsē-
jošā tērauda izpildījumā izceļas ar augstvēr-
tīgo izskatu un īpaši vieglo kopšanu. Patei-
coties īpašajai virsmas apstrādei, pirkstu 
nospiedumi uz "CleanSteel" virsmas ir teju 
neredzami, līdz ar to 
speciālie tīrīšanas līdzekļi kļūst lieki.

Inovatīvs dizains
Skaidras līnijas un perfekta integrācija
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"Click2Open"
Atvēršana ir padarīta vieglāka: Durvis atvērt ir ļoti vienkārši, pat 
iekārtām bez roktura.

"FreshTouch" vadība
Moderni un inovatīvi: Izmantojot TFT displeju, izvēlieties visas funkci-
jas un papildus īpašības.

"SilenceSystem"
Teju dzirdams: "Silence" sistēma nodrošina optimālu dzesēšanas 
sistēmas darbību un lieliski slāpē troksni.

Paļaujieties uz labākajām vadības sistēmām: 
Ledusskapis ir aprīkots ar modernākajiem 
vadības elementiem, kas ideāli apvieno gan 
funktionalitāti, gan dizaina īpašības. Sākot 
ar durvju atvēršanu līdz pat smalkākajiem 
iestatījumiem - viss ir izdarāms neticami 
vienkārši.

Augstākais komforts
Padariet savu dzīvi skaistāku ar "Miele" 
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Izbaudiet unikālu atmosfēru: Inovatīvais apgaismojuma risinājums patīkami izgaismo katru 
ledusskapja stūrīti un pasniedz produktus to labākajā gaismā.

"FlexiLight"
Jaunais "FlexiLight" LED stikla pamatnes apgaismojums neapžilbina, 
bet izgaismo "Miele" ledusskapi unikālā veidā.

LED griestu apgaismojums
Nav nepieciešama apkope un ir energoefektīvs: Taupīgās un ilgmūžī-
gās LED nodrošina optimālu izgaismojumu.

Saldētavas apgaismojums
Vislabākajai redzamībai: Pateicoties spožajam LED apgaismojumam, 
saldētavas atvilktnēs vairs nekas nepaliks nepamanīts.

Spēcīgs apgaismojums
Gluži kā uz skatuves
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XL kamera
"Miele" ledusskapji ar XL kameru sniedz ievērojami vairāk vietas un 
ērtību pārtikas produktu uzglabāšanai. 

Vairāk vietas lieliem priekšmetiem
"Miele" ledusskapji ar XL kameru sniedz ievērojami vairāk vietas un 
ērtību pārtikas produktu uzglabāšanai. Pateicoties lielākam izmanto-
jamajam dziļumam dzesēšanas zonā, lielus priekšmetus ievietot ir 
daudz vieglāk un ledusskapī var ietilpināt jau, piemēram, cepšanai 
sagatavotu paplāti. 

Lielāks saldētavas tilpums lielākiem produktiem
Arī saldētavā XL ledusskapis piedāvā ievērojami lielāku tilpumu, 
turklāt katrā atvilktņu līmenī. Līdz ar to jūs iegūstat daudz vietu un 
elastību, lai pēc iespējas labāk uzglabātu sasaldētus produktus. 

Vēl vairāk vietas svaigiem pārtikas produktiem
Īpaši lielu ietilpību nodrošina "PerfectFresh" un "PerfectFresh Pro" 
svaiguma uzturēšanas atvilktnes: līdz pat 45% lielāks izmantojamais 
tilpums* svaigu produktu uzglabāšanai, kas iepirkšanos padara vēl 
aizraujošāku.

"Miele" ledusskapji un saldētavas uzrāda labākos energoefektivitātes rādītājus. Ar aktuālo dzesēšanas iekārtu piedā-
vājumu "Miele" demonstrē, ka liela jauda un enerģijas taupība spēj iet roku rokā. "Miele" nemitīgi investē moderno 
tehnoloģiju attīstībā, piemēram, dzesēšanas loka optimizācijā un izolācijas uzlabošanā. Un tam ir arī rezultāti, jo teju 
visi "Miele" ledusskapji un saldētavas atbilst labākajām energoefektivitātes klasēm A++ oder A+++. 

Atļaujieties nedaudz luksusa: Plašuma ziņā tiek uzstādīti jauni standarti. Izsmalcinātajā 
interjerā vietas pietiek visiem pārtikas produktiem.

Nepārspējama ietilpība
Vairāk vietas XL kamerā

Labākais novērtējums
Apkārtējai videi draudzīga taupība

* attiecībā pret modeļiem bez XL kameras
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Esiet mierīgi: Mēs spējam rast kompromisu 
starp kvalitāti un ilgmūžību, tapēc uz "Miele" 
ledusskapi variet pilnībā paļauties.

     Kvalitāte
"Immer Besser"



Tips/apzīmējums tirdzniecībā KFN 28032 D KFN 29032 D KFN 29233 D
Ierīces kategorija
Ledusskapis ar saldētavu • • •
Konstrukcijas veids
Atsevišķi stāvoša iekārta • • •
Durvju vēršanās virziens/maināms durvju vēršanās virziens/piemē-
rots uzstādīšanai blakus labajā pusē/•/– labajā pusē/•/– labajā pusē/•/–
XL kamera – – •
Dizains
Korpusa krāsa balta nerūsējošā tērauda apdare balta
Priekšpuses krāsa balta nerūsējošais tērauds balta
Apgaismojums dzesēšanas-/saldēšanas zonā LED/– LED/– LED/–
Lietotāja ērtības
Svaiga ēdiena uzglabāšanas sistēma – – "DailyFresh"
"DuplexCool"/"DynaCool"/Ērtā sasaldēšana/"NoFrost" •/•/•/• •/•/•/• •/•/–/•
"ComfortClean"/Aktīvās ogles filtrs •/– •/– •/–
"SilenceSystem"/"SoftClose"/"SelfClose" –/–/– –/–/– •/–/–
Vadība
Ātrā atdzesēšana/Ātrā sasaldēšana/Atsevišķi atslēdzama dzesēša-
nas zona •/•/– •/•/– •/•/–
Temperatūras zonu skaits 2 2 2
Sabat režīms/Viesību režīms/Brīvdienu režīms •/•/• •/•/• •/•/•
Dzesēšanas iekārta/zona
Novietošanas plauktu skaits/no tiem izgaismoti 3/– 4/– 3/–
Hromēta metāla pudeļu statīvs • • •
Dārzeņu atvilktņu skaits/no tām, uz ritentiņiem 2 gab./2 2 gab./2 –/–
"PerfectFresh" atvilktņu skaits – – 1
"CompactCase" – – •
Plaukti, pilna izmēra/puse izmēra 2/– 2/– 3/–
Pudeļu plaukts durvju iekšpusē 2 2 1
Saldēšanas iekārta/zona
Saldējamo atvilktņu skaits/no tām, uz ritentiņiem 3 gab./– 3 gab./– 3 gab./–
Efektivitāte un ilgtspēja
Energoefektivitātes klase A++ A++ A+++
Enerģijas patēriņš gadā/diennaktī, kWh 237/0,648 252/0,688 174/0,474
Sadzīves tehnikas saslēgšana tīklā
"Miele@home"/"WifiConn@ct" iepriekš aprīkots/• iepriekš aprīkots/• iepriekš aprīkots/•
Drošība
Bloķēšanas funkcija/strāvas padeves pārtraukuma indikators 
saldēšanas zonai •/• •/• •/•
Durvju brīdinājuma skaņas signāls/temperatūras trauksmes skaņas 
signāls •/• •/• •/•
Durvju brīdinājuma optiskais signāls/temperatūras trauksmes 
optiskais signāls •/• •/• •/•
Tehniskie parametri
Iekārtas izmērs,mm (Pl. x A x Dz.) 600 x 1.817 x 625 600 x 2.011 x 625 600 x 2.010 x 675
Klimata klase SN-T SN-T SN-T
Dzesēšanas zona, l/"PerfectFresh" zona, l/4* saldēšanas zona, l 221/–/87 269/–/87 260/–/101
Uzglabāšanas ilgums traucējumu gadījumā/sasaldēšanas jauda, 
kg/24h 18/11,0 18/11,0 24/16,0
Skaņas jauda, dB(A) re1pW 39 39 38
Strāvas patēriņš miliampēros (mA) 1.000 1.000 1.400
Spriegums, V/drošinātājs, A 220 – 240/10 220 – 240/10 220 – 240/10
Piegādātie piederumi
Sviesta trauks/olu paliktnis –/– –/– –/•
Ieteicamā pārdošanas cena Eiro, iesk. PVN 999,– 1099,– 1399,–

Tips/apzīmējums tirdzniecībā KFN 29283 D KFN 29283 D bb KFN 29683 D
Ierīces kategorija
Ledusskapis ar saldētavu • • •
Konstrukcijas veids
Atsevišķi stāvoša iekārta • • •
Durvju vēršanās virziens/maināms durvju vēršanās virziens/piemē-
rots uzstādīšanai blakus labajā pusē/•/– labajā pusē/•/– labajā pusē/•/–
XL kamera • • •
Dizains
Korpusa krāsa nerūsējošā tērauda apdare nerūsējošā tērauda apdare nerūsējošā tērauda apdare

Priekšpuses krāsa nerūsošais tērauds
"BlackBoard", melna tāfeles 
apdare melns stikls

Apgaismojums dzesēšanas-/saldēšanas zonā LED/– LED/– "FlexiLight"/–
Lietotāja ērtības
Svaiga ēdiena uzglabāšanas sistēma "PerfectFresh" "PerfectFresh" "PerfectFresh Pro"
"DuplexCool"/"DynaCool"/Ērtā sasaldēšana/"NoFrost" •/•/–/• •/•/–/• •/•/–/•
"ComfortClean"/Aktīvās ogles filtrs •/– •/– •/–
"SilenceSystem"/"SoftClose"/"SelfClose" •/–/– •/–/– •/•/•
Vadība
Ātrā atdzesēšana/Ātrā sasaldēšana/Atsevišķi atslēdzama dzesēša-
nas zona •/•/– •/•/– •/•/–
Temperatūras zonu skaits 3 3 3
Sabat režīms/Viesību režīms/Brīvdienu režīms •/•/• •/•/• •/•/•
Dzesēšanas iekārta/zona
Novietošanas plauktu skaits/no tiem izgaismoti 3/– 3/– 3/2
Hromēta metāla pudeļu statīvs • • •
Dārzeņu atvilktņu skaits/no tām, uz ritentiņiem –/– –/– –/–
"PerfectFresh" atvilktņu skaits 2 2 2
"CompactCase" – – –
Plaukti, pilna izmēra/puse izmēra 3/– 3/– 3/–
Pudeļu plaukts durvju iekšpusē 2 2 2
Saldēšanas iekārta/zona
Saldējamo atvilktņu skaits/no tām, uz ritentiņiem 3 gab./– 3 gab./– 3 gab./–
Efektivitāte un ilgtspēja
Energoefektivitātes klase A+++ A+++ A+++
Enerģijas patēriņš gadā/diennaktī, kWh 186/0,507 186/0,507 186/0,507
Sadzīves tehnikas saslēgšana tīklā
"Miele@home"/"WifiConn@ct" iepriekš aprīkots/• iepriekš aprīkots/• iepriekš aprīkots/•
Drošība
Bloķēšanas funkcija/strāvas padeves pārtraukuma indikators 
saldēšanas zonai •/• •/• •/•
Durvju brīdinājuma skaņas signāls/temperatūras trauksmes skaņas signāls •/• •/• •/•
Durvju brīdinājuma optiskais signāls/temperatūras trauksmes 
optiskais signāls •/• •/• •/•
Tehniskie parametri
Iekārtas izmērs,mm (Pl. x A x Dz.) 600 x 2.010 x 675 600 x 2.010 x 685 600 x 2.010 x 685
Klimata klase SN-T SN-T SN-T
Dzesēšanas zona, l/"PerfectFresh" zona, l/4* saldēšanas zona, l 242/97/101 242/97/101 242/97/101
Uzglabāšanas ilgums traucējumu gadījumā/sasaldēšanas jauda, kg/24h 24/16,0 24/16,0 24/16,0
Skaņas jauda, dB(A) re1pW 38 38 37
Strāvas patēriņš miliampēros (mA) 1.400 1.400 1.400
Spriegums, V/drošinātājs, A 220 – 240/10 220 – 240/10 220 – 240/10
Piegādātie piederumi
Sviesta trauks/olu paliktnis –/• –/• •/•
Ieteicamā pārdošanas cena Eiro, iesk. PVN 1649,– 1799,– 2599,–16 17

Atsevišķi novietojami kombinētie  
ledusskapji ar saldētavu



Tips/apzīmējums tirdzniecībā KFN 29683 D
Ierīces kategorija
Ledusskapis ar saldētavu •
Konstrukcijas veids
Atsevišķi stāvoša iekārta •
Durvju vēršanās virziens/maināms durvju vēršanās virziens/piemē-
rots uzstādīšanai blakus labajā pusē/•/–
XL kamera •
Dizains
Korpusa krāsa nerūsējošā tērauda apdare
Priekšpuses krāsa balts stikls
Apgaismojums dzesēšanas-/saldēšanas zonā "FlexiLight"/–
Lietotāja ērtības
Svaiga ēdiena uzglabāšanas sistēma "PerfectFresh Pro"
"DuplexCool"/"DynaCool"/Ērtā sasaldēšana/"NoFrost" •/•/–/•
"ComfortClean"/Aktīvās ogles filtrs •/–
"SilenceSystem"/"SoftClose"/"SelfClose" •/•/•
Vadība
Ātrā atdzesēšana/Ātrā sasaldēšana/Atsevišķi atslēdzama dzesēša-
nas zona •/•/–
Temperatūras zonu skaits 3
Sabat režīms/Viesību režīms/Brīvdienu režīms •/•/•
Dzesēšanas iekārta/zona
Novietošanas plauktu skaits/no tiem izgaismoti 3/2
Hromēta metāla pudeļu statīvs •
Dārzeņu atvilktņu skaits/no tām, uz ritentiņiem –/–
"PerfectFresh" atvilktņu skaits 2
"CompactCase" –
Plaukti, pilna izmēra/puse izmēra 3/–
Pudeļu plaukts durvju iekšpusē 2
Saldēšanas iekārta/zona
Saldējamo atvilktņu skaits/no tām, uz ritentiņiem 3 gab./–
Efektivitāte un ilgtspēja
Energoefektivitātes klase A+++
Enerģijas patēriņš gadā/diennaktī, kWh 186/0,507
Sadzīves tehnikas saslēgšana tīklā
"Miele@home"/"WifiConn@ct" iepriekš aprīkots/•
Drošība
Bloķēšanas funkcija/strāvas padeves pārtraukuma indikators 
saldēšanas zonai •/•
Durvju brīdinājuma skaņas signāls/temperatūras trauksmes skaņas 
signāls •/•
Durvju brīdinājuma optiskais signāls/temperatūras trauksmes 
optiskais signāls •/•
Tehniskie parametri
Iekārtas izmērs,mm (Pl. x A x Dz.) 600 x 2.010 x 685
Klimata klase SN-T
Dzesēšanas zona, l/"PerfectFresh" zona, l/4* saldēšanas zona, l 242/97/101
Uzglabāšanas ilgums traucējumu gadījumā/sasaldēšanas jauda, 
kg/24h 24/16,0
Skaņas jauda, dB(A) re1pW 38
Strāvas patēriņš miliampēros (mA) 1.400
Spriegums, V/drošinātājs, A 220 – 240/10
Piegādātie piederumi
Sviesta trauks/olu paliktnis •/•
Ieteicamā pārdošanas cena Eiro, iesk. PVN 2599,–

Tips/apzīmējums tirdzniecībā FN 28062
Ierīces kategorija
Saldētava/saldējamā lāde •/–
Konstrukcijas veids
Atsevišķi stāvoša iekārta •
Durvju vēršanās virziens/maināms durvju vēršanās virziens/piemē-
rots uzstādīšanai blakus labajā pusē/•/–
Dizains
Korpusa krāsa balta
Priekšpuses krāsa balta
Izgaismota saldētavas kamera –
Lietotāja ērtības
"IceMaker" ar ūdens pieslēgumu/"MyIce" ar ūdens konteineri –/–
"ComfortFrost"/"NoFrost" –/•
"VarioRoom" •
Saudzīgas aizvēršanas durvju mehānisms –
"Silence System" –
Durvju vēršanās atbalsts –
Vadība
Elektroniska temperatūras indikācija un regulēšana "PicTronic"
Intensīvā saldēšana –
Saldēšanas iekārta/zona
Saldējamo atvilktņu skaits/no tām, uz ritentiņiem 8 gab./–
Efektivitāte un ilgtspēja
Energoefektivitātes klase A++
Enerģijas patēriņš gadā/diennaktī, kWh 245/0,670
Sadzīves tehnikas saslēgšana tīklā
"Miele@home"/"WifiConn@ct" –/–
Drošība
Bloķēšanas funkcija/strāvas padeves pārtraukuma indikators 
saldēšanas zonai –/–
Durvju brīdinājuma skaņas signāls/temperatūras trauksmes skaņas 
signāls •/–
Durvju brīdinājuma optiskais signāls/temperatūras trauksmes 
optiskais signāls –/•
Tehniskie parametri
Iekārtas izmērs,mm (pl. x augst. x dziļ.) 600 x 1.840 x 630
Klimata klase SN-T
4* saldētava, l 257
Skaņas jauda, dB(A) re1pW 42
Uzglabāšanas ilgums traucējumu gadījumā/sasaldēšanas jauda, 
kg/24h 24/20,0
Strāvas patēriņš miliampēros (mA) 1.300
Spriegums, V/drošinātājs, A 220 – 240/10
Piegādātie piederumi
Aukstuma akumulatori/ledus gabaliņu trauks –/•
Ieteicamā pārdošanas cena Eiro, iesk. PVN 999,–
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