
Miele ArtLine 
Perfectie door eenvoud
Miele. Immer Besser.
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Welkom bij Miele

IMMER BESSER – Onze belofte

Bij de oprichting van Miele moesten de beide oprichters zich onder-
scheiden van hun concurrenten om succes te boeken. Dat kun je op 
twee manieren: goedkoper zijn dan de rest of beter. Het is het één of 
het ander. Beide is praktisch onmogelijk.

Uw keuze voor Miele is een keuze voor beter.

Dat Miele de afgelopen 118 jaar telkens weer op overtuigende wijze 
die belofte heeft waargemaakt, blijkt niet alleen uit talrijke onder-
scheidingen en tests waarin Miele als beste uit de bus komt, maar 
ook en vooral uit de tevredenheid van vele miljoenen klanten over de 
hele wereld.

Belangrijk daarbij is onze continuïteit in waarden en doelen. Dit is 
typisch voor een bedrijf dat al generaties lang in familiehanden is en 
staat in schril contrast met de gang van zaken bij beursgenoteerde 
bedrijven, die vaak kortetermijnbelangen nastreven.

Sinds 1899 staat Miele niet alleen synoniem voor hoogwaardige 
kwaliteit in producten en Duits vakmanschap maar ook voor res-
pect, eerlijkheid en een partnerschapsbenadering: onze verkoop-
partners, eindklanten, leveranciers, medewerkers en omwonenden 
zien wij als waardevolle partners. Wie een Miele koopt, maakt 
bovendien een milieubewuste keuze. Wij gaan zo bewust mogelijk 
om met grondstoffen in onze productieprocessen. Ook belangrijk is 
dat onze producten nieuwe maatstaven zetten qua verbruik van 
stroom, water en reinigingsmiddelen. Een lager verbruik is niet alleen 
goed voor het milieu maar ook voor uw portemonnee.*

Als vierde generatie aan de leiding beloven wij u dat we trouw zullen 
blijven aan dit alles.

Dr. Markus Miele       Dr. Reinhard Zinkann

*  Voor meer informatie over onze inspanningen en richtlijnen omtrent duurzaamheid kan u 
terecht op www.miele.sustainabilitiy.com 
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IMMER BESSER
Ons motto

Er zijn veel goede redenen om te kiezen 
voor Miele. 
Zes daarvan leest u hier. Sinds de oprichting 
in 1899 is het motto 'immer besser'. Dat 
betekent: we stellen alles in het werk om 
steeds betere producten op de markt te 
brengen. Met andere woorden: enerzijds 
beter zijn dan alle andere fabrikanten en 
anderzijds nóg beter dan we nu al zijn. Voor 
onze klanten betekent dit de geruststellende 
zekerheid dat ze de beste huishoudelijke 
toestellen in huis halen. Miele kiest u voor het 
leven.

De kwaliteit Miele
Al meer dan 100 jaar geldt: op een Miele 
kun je vertrouwen. Onze toestellen laten u 
niet in de steek. Als enige fabrikant in de 
sector testen wij producten zoals onze 
wasmachines, droogkasten, vaatwassers of 
ovens op een levensduur van 20 jaar. Eén 
keer Miele, altijd Miele: wereldwijd blijven 
klanten trouw aan Miele en bevelen ze Miele 
aan. Ook wat de toekomst betreft beloven 
we u dat we de kwaliteit en lange levens-
duur altijd zullen garanderen.
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Het merk Miele
In vele landen is Miele het meest gewilde merk van de branche. Op haar thuismarkt Duits-
land werd Miele in 2013 zelfs gekozen tot beste productmerk aller tijden (‘best brand ever’) 
en liet daarbij alle andere branches achter zich. Zo'n merk zegt ook iets over de gebruiker: 
Miele-klanten stellen hoge eisen aan de prestaties en milieuvriendelijkheid van hun huishou-
delijke apparatuur. Wie voor Miele kiest, geeft blijk van kwaliteitsbesef en stijl.

De service van Miele 
Miele draagt service hoog in het vaandel: onze snelle en efficiënte klantenservice is al meer-
dere keren gekozen tot nummer 1 in de sector. En als u informatie wilt over uw aankoop, 
gewoon bij u thuis, of als u een professionele reiniging van uw Miele-toestellen wenst, dan 
komen wij graag bij u langs. Miele staat altijd voor u klaar. Beloofd!

Het design van Miele 
Miele staat voor strakke lijnen en tijdloze elegantie. Bij geen enkel ander merk vindt u voor uw 
inbouwtoestellen in de keuken een vergelijkbare keuze aan homogene designlijnen en 
kleurwerelden voor de meest uiteenlopende stijlen qua inrichting en keukenfronten. 
Miele-toestellen zijn qua design volledig op elkaar afgestemd. In welke stijl uw keuken ook is 
ingericht: Miele past perfect.

Het comfort van Miele
Of u nu kiest voor een toestel met klassieke draaiknoppen, vlakke sensortoetsen of 
touch-display in hoge resolutie dat u bedient zoals uw smartphone: de bediening van 
Miele-toestellen is gemakkelijk en leuk. Daar komt nog bij dat u in de keuken of bij het was-
sen alles kunt overlaten aan handige en betrouwbare automatische programma's die per-
fecte resultaten garanderen tot in de details. U merkt het, Miele maakt uw leven een stuk 
gemakkelijker.

De Miele techniek
Miele staat voor uitstekende resultaten met een minimaal energieverbruik. Dat slaat zowel op 
de hygiënische en behoedzame behandeling van uw wasgoed, vloeren en vaatwerk als op 
het veelzijdige kook- en bakplezier, het resultaat van de vele innovatieve uitrustingskenmer-
ken die u alleen bij Miele vindt. Talrijke eerste plaatsen in gerenommeerde tests overal ter 
wereld onderstrepen dit.
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Miele ArtLine
Perfectie door eenvoud.
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Puristische en lijnrechte designs bepalen van oudsher de moderne 
woon- en leefwereld. Een opmerkelijke esthetiek, die zowel architec-
ten als interieurarchitecten in gelijke mate weet te boeien. Tijdloze 
elegantie, de sleutel voor sfeervolle woonruimtes en keukens waarin 
het design centraal staat. Ons expertenteam uit de afdeling product-
ontwikkeling heeft deze visie nu voltooid met de nieuwe Miele 
ArtLine, de eerste designlijn van keukeninbouwapparatuur die vlak 
geïntegreerd kan worden. De deur opent zachtjes dankzij de innova-
tieve Miele-technologie Touch2Open en SoftOpen.
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Miele ArtLine
Miele. Voor alles waar je om geeft.
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De meest innovatieve technologie in een exclusief en tijdloos design 
- dit was altijd al de ambitie van het Miele-productontwikkelings-
team. Miele creëert na PureLine en ContourLine met ArtLine de 
nieuwste generatie van inbouwkeukenapparatuur die deze ambitie 
perfect nastreeft. Het opmerkelijke interieurdesign van de Art-
line-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".

*  Verdelerslijst van het ArtLine-gamma is beschikbaar op  
www.miele.be
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Touch2Open en SoftOpen
De innovatie achter het ware greeploze design
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Alle Miele ArtLine producten werden volgens een minimalistisch 
designconcept ontworpen, met gelijkmatige en vlakke fronten. De 
deur kan zachtjes geopend worden dankzij de exclusieve 
Miele-technologie Touch2Open en SoftOpen:

Touch2Open 
ontgrendelt en opent deuren eenvoudig en vlot, bij een zachte 
aanraking van de sensortoets.

SoftOpen 
zorgt tevens voor een uniforme en soepele beweging van de deur, 
die in de eindpositie gedempt wordt.
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De volledige keuken, nu zonder handgrepen
Talrijke keukentoestellen binnen het designgamma - afgestemd op uw individuele behoeften
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Miele ovens
Een hoger vochtgehalte voor optimale 
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 ovenprogramma‘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 koffiezetautomaten
met bonensysteem en vaste wateraanslui-
ting voor een uniek koffieplezier.

De Miele culinaire lade
is veel meer dan een warmhoudlade dankzij 
de lage temperaturen bij het 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, individuele verstel-
bare temperatuurzones. Afmetingen van het 
toestel 60 x 45 cm.
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ArtLine- M Touch en DirectSensor
De intuïtieve Touch-bediening
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Naast de innovatieve Touch2Open- en SoftOpen-technologieën 
beschikken alle Miele ArtLine-producten over de vertrouwde 
Miele-M Touch-bediening en DirectSensor:

M Touch 
De bediening van de toestellen gebeurt snel en intuïtief door op het 
display met duidelijke tekstweergave een functie met de vingertop 
aan te tippen of te scrollen. Om het gebruik te vergemakkelijken, 
wordt de informatie in kleur weergegeven.

DirectSensor 
De gewenste bedrijfsmodus wordt geselecteerd door één enkele 
druk op de pictogrammen die aan de linkerkant van het scherm zijn 
gerangschikt. Het Touch-element aan de rechterkant van het 
scherm wordt gebruikt voor het navigeren door de verschillende 
elementen.
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Miele ArtLine in grafietgrijs
Een modern kleurenconcept voor een perfect afgewerkt keukendesign
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Volg de nieuwste kleurentrend voor keukens en ga voor grafietgrijs. 
De donkere en koele tinten stralen pure elegantie uit en onderstre-
pen het minimalistische design. De rechte lijngeving wordt mooi in 
de kijker gezet en verleent uw keuken een unieke uitstraling.
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Tijdloos en elegant
Miele ArtLine in obsidiaanzwart
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Obsidiaanzwart 
staat voor stoere elegantie. De fronten kenmerken zich door puur 
glas, ingetogenheid die tot in de perfectie geslaagd is. Het spel van 
licht en schaduw creëert reflecties die het oppervlak diepte en 
elegantie verlenen. 
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Greeploze keukenperfectie
Alle Miele-keukenoplossingen voor uw perfecte Premiumkeuken

Koffiezetautomaten
De Miele koffiezetautomaten met bonensys-
teem staan garant voor uiterst gezellige 
koffiemomenten en passen perfect in het 
gamma van de ArtLine toestellen.

Koel- en diepvrieskasten
De ingebouwde koel- en diepvrieskasten 
houden uw levensmiddelen doeltreffend en 
op heel georganiseerde wijze vers. Wij 
bieden een indrukwekkende keuze aan 
modellen.

Eénzelfde fabrikant: het gamma keukentoe-
stellen ArtLine vult perfect de andere 
toestellen aan in uw hoogwaardige keuken. 
Voor een perfecte vormgeving tot in het 
kleinste detail.
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Vaatwassers
De volledig ingebouwde vaatwassers van 
Miele gaan met Knock2Open eenvoudig 
open door er eventjes op te kloppen. Zo 
kan het minimalistische greeploze karakter 
van uw keuken gerespecteerd worden.

Dampkappen
Ook binnen ons gamma afzuigkappen kunt 
u uit meerdere modellen kiezen, zodat een 
volledig harmonisch en perfect geïntegreerd 
keukendesign gecreëerd kan worden.

Kookvlakken
Onze elektrische kookvlakken met of 
zonder inductie kunnen vlak ingebouwd 
worden en zonder knoppen bediend 
worden.
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Compacte inbouwovens met pyrolyse ArtLine

H 6401 BPX, pyrolyse - A+
• Grafietgrijs, obsidiaanzwart
• DirectSensor-bediening, tekstdisplay
• 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

Wijzigingen voorbehouden

H 6800 BPX, pyrolyse - "M Touch" - A+
• 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
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H 6860 BPX, pyrolyse - „M-Touch“ - A+
• Grafietgrijs, obsidiaanzwart
• M Touch-bediening 
• Miele@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

Wijzigingen voorbehouden

Inbouwovens met pyrolyse ArtLine

H 6461 BPX, pyrolyse - A+
• Grafietgrijs, obsidiaanzwart
• DirectSensor-bediening, tekstdisplay
• 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



24 Wijzigingen voorbehouden

Combi-oven met microgolf ArtLine

H 6401 BMX 
• Combi-oven
• Grafietgrijs, obsidiaanzwart
• DirectSensor, tekstdisplay 
• 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

H 6800 BMX - „M-Touch“
• Grafietgrijs, obsidiaanzwart
• M Touch-bediening
• Miele@home ready
• 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
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DGC 6800 X - „M-Touch“ 
• Grafietgrijs, obsidiaanzwart
• M-touch bediening, Automatisch menu-

koken, hete lucht, boven- en onderwarmte, 
grill, combigaren = stoom met alle systemen, 
Klimaatsensor

• Miele@home ready
• 48 l, 3 bereidingsniveaus, draadloze 

spijzenthermometer 
• MultiSteam-technologie, motorisch 

openend bedieningspaneel
• Verswaterreservoir, externe 

stoomopwekking
• 200 Automatische- en 20 eigen 

programma’s
• FlexiClip-bakblikgeleiders 

DGC 6860 X - „M-Touch“ 
• Grafietgrijs, obsidiaanzwart
• M-touch bediening, Automatisch menu-

koken, hete lucht, boven- en onderwarmte, 
grill, combigaren= stoom met alle syste-
men, Klimaatsensor

• Miele@home ready
• 68 l, 4 bereidingsniveaus, draadloze 

spijzenthermometer
• MultiSteam-technologie, motorisch 

openend bedieningspaneel
• Verswaterreservoir, externe 

stoomopwekking
• 200 Automatische- en 20 eigen 

programma’s
• FlexiClip-bakblikgeleiders

Combistoomovens ArtLine

Wijzigingen voorbehouden
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Culinaire- en vacuümladen ArtLine

EVS 6214 Vacuümlade, 14 cm hoog
• Grafietgrijs, obsidiaanzwart
• Glazen bedieningspaneel met tiptoetsen
• Push2open mechanisme
• Levensmiddelen en vacuumdozen vacu-

meren, levensmiddelen marineren, in 
porties verdelen 

• Dichtlastijd in stappen, verpakkingen 
hersluiten

• Lade is volledig uittrekbaar, zuigcapaciteit 
m³ h: 4

ESW 6214 Culinaire laden, 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

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

Wijzigingen voorbehouden
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CVA 6401
• 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, CleaningProgrammes

CVA 6805 - „M Touch“
• Grafietgrijs, obsidiaanzwart
• M Touch-bediening, OneTouch for 

Two-bereiding, CupSensor
• Miele@home ready
• 9 drankspecialiteiten, o.a. Cappuccino, 

Latte macchiato, warm water,
• ComfortDoor, BrilliantLight-verlichting
• Waterreservoir 2,3 l, verswateraansluiting 

of met reservoir (beide mogelijk)
• Glazen melkreservoir, EasyClick 

MilkSystem
• AromaticSystem, CleaningProgrammes

Inbouwkoffiezetautomaten ArtLine

Wijzigingen voorbehouden
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Wijnkasten ArtLine

KWT 6112 iG
• Inbouw-wijnklimaatkast met FlexiFrame 

en Push2open voor veeleisende 
wijnliefhebbers.

• Uitstekende bewaarplek voor wijnflessen 
dankzij FlexiFrame: 18 (Bordeaux)flessen

• Perfect ontwerp voor een keuken zonder 
grepen − Push2Open

• Geen geurtjes in de koelruimte met de 
actief-air-clean-filter

• Uw wijnvoorraad wordt schitterend belicht 
− led-verlichting

• Prima bescherming van de wijnen door 
glazen deur met UV-filter

• Afmetingen in mm (L x H x B):  
560 x 450 x 550

KWT 6422 iG
• Inbouwwijnkast met FlexiFrame en 

Push2Open voor veeleisende 
wijnliefhebbers

• Perfect ontwerp voor een keuken zonder 
grepen dankzij Push2Open

• Verschillende type wijnen bewaren in  
2 aparte temperatuurzones

• Flexibele bewaarplek voor grotere wijnfles-
sen dankzij FlexiFrame :  
33 (Bordeaux) Flessen

• Geen geurtjes in de koelruimte met de 
actief-air-clean-filter

• Uw wijnvoorraad wordt schitterend belicht 
− led-verlichting

• Prima bescherming van de wijnen door 
glazen deur met UV-filter

• Afmetingen in mm (L x H x B): 
595 x 906 x 552

Wine cooling KWT 6722 iGS
• Inbouwwijnkast met FlexiFrame,  

SommelierKit en Push2Open voor 
veeleisende wijnliefhebbers

• Perfect ontwerp voor een keuken zonder 
grepen dankzij Push2Open

• Individuele degustatieruimte dankzij de 
SommelierKit

• Verschillende type wijnen bewaren in 2 
aparte temperatuurzones

• Flexibele bewaarplek voor grotere wijnfles-
sen dankzij FlexiFrame :  
83 (Bordeaux)Flessen

• Geen geurtjes in de koelruimte met de 
actief-air-clean-filter

• Uw wijnvoorraad wordt schitterend belicht 
− led-verlichting

• Prima bescherming van de wijnen door 
glazen deur met UV-filter

• Afmetingen in mm: (L x H x B):  
595 x 1816 x 552

Wijzigingen voorbehouden

1
2
1

2
1
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Dampkap Artline

DA 7198 W 
• Obsidiaanzwart
• Wanddampkap met energiebesparende 

led-verlichting en comfortabele 
tiptoetsen

• Uniek design met 3 gewelfde glasplaten, 
880 mm breed

• Uniek bedieningsgemak −  
Con@ctivity 2.0/3.0  

• Energie-efficiëntie en gelijkmatige verlich-
ting - twee led-lampen

• Krachtig − 600m3/uur in de Boosterstand
• Energiebesparend en stil - krachtige 

ECO-motor

Wijzigingen voorbehouden
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Inductiekookvlakken met geïntegreerde dampkap Artline

KMDA 7774 FR
• Inductiekookvlak met roestvrijstalen 

omranding en geïntegreerde dampkap
• twee PowerFlex-kookzones en een in 

het midden gepositioneerd ventilatiekanaal
• Automatische regeling van de ventilatie-

standen - Con@ctivity 2.0
• Intuïtieve snelle keuze via een cijferreeks 

- SmartSelect
• Efficiënte filtering - 10-laags roestvrijsta-

len vetfilter
• Flexibel en snel − 4 kookzones waarvan 

twee PowerFlex-zones
• Energiebesparend en stil - krachtige 

ECO-moto
• Afmetingen in mm (L x B): 806 x 526

KMDA 7774 FL
• Inductiekookvlak, vlak zonder randlijst en 

geïntegreerde dampkap
• twee PowerFlex-kookzones en een in 

het midden gepositioneerd ventilatiekanaal
• Automatische regeling van de ventilatie-

standen - Con@ctivity 2.0
• Intuïtieve snelle keuze via een cijferreeks 

- SmartSelect
• Efficiënte filtering - 10-laags roestvrijsta-

len vetfilter
• Flexibel en snel − 4 kookzones waarvan 

twee PowerFlex-zones
• Energiebesparend en stil - krachtige 

ECO-moto
• Afmetingen in mm (L x B): 800 x 520

Wijzigingen voorbehouden
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Volledig integreerbare vaatwasser Artline

G 6997 SCVi XXL K2O
• A+++ -20%
• Knock2Open
• QuickPowerWash
• 3D+ besteklade
• AutoOpen
• MaxiComfort korf
• 6,5 l waterverbruik in
• Automatic-programma
• Perfect GlassCare
• Brilliant Light
• Zoutreservoir in de deur
• Extra Stil-functie 38 dB
• AutoClose
•  Wifi Conn@ct & Miele@home

Wijzigingen voorbehouden
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Inbouwschetsen
Miele ArtLine toestellen

Ovens, 
Compacte ovens, 

compacte ovens met 
microgolf

Combistoomovens

DGC 6800 X, ovencapaciteit 48 liter

* Toestel met glazen front 
** Toestel met metalen front

H 6461 BPX

* Toestel met glazen front 
** Toestel met metalen front

H 6860 BPX

* Toestel met glazen front 
** Toestel met metalen front

H 6401 BPX

* Toestel met glazen front 
** Toestel met metalen front

H 6800 BPX

* Toestel met glazen front 
** Toestel met metalen front

H 6401 BMX

* Toestel met glazen front 
** Toestel met metalen front

H 6800 BMX

* Toestel met glazen front 
** Toestel met metalen front
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DGC 6860 X, ovencapaciteit 68 liter 

* Toestel met glazen front 
** Toestel met metalen front 
Er mag geen rugwand geplaatst worden

DGC 6800 X, ovencapaciteit 48 liter 

* Toestel met glazen front 
** Toestel met metalen front

DGC 6860 X, ovencapaciteit 68 liter 

* Toestel met glazen front 
** Toestel met metalen front 
Er mag geen rugwand geplaatst worden

Culinaire laden,
Vacuümlade

ESW 6214 in combinatie met 45 cm-toe-
stel, voor 60 cm nis

* Toestel met glazen front 
** Toestel met metalen front

ESW 6229 X in combinatie met 60 
cm-toestel, voor 90 cm nis

* Toestel met glazen front 
** Toestel met metalen front

EVS 6214

* Toestel met glazen front 
** Toestel met metalen front

Koffiezetautomaten

CVA 6401
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CVA 6401, ESW 6214

* Toestel met glazen front 
** Toestel met metalen front

CVA 6805

Koudwateraansluiting 3/4''

Inbouwschetsen
Miele ArtLine toestellen

KWT 6112 iG

* Toestel met glazen front 
** Toestel met metalen front

KWT 6722 iGS KWT 6422 iG

DA 7196 W

1) Doorvoer wanneer de elecktrische aansluiting niet 
gebeurt met stopcontact maar met vaste bevestiging. 
2) Doorvoer voor luchtafvoer naar achteren. 
3) Luchtuitgang bij luchtcirculatie. De afstand tot het 
plafond en tot het meubel, geplaatst boven de dampkap, 
moet min.300 mm bedragen.

Wijnkasten

Dampkappen
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KMDA 7774 FL - zonder rand, opbouw

1) Voorzijde 
2) De verwijderbare lekbak moet na de installatie 
toegankelijk blijven 
3) Aansluitkast met aansluitkabel op het net, L = 1440 
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)

KMDA 7774 FL - zonder rand, vlakke 
inbouw

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

G 6997 SCVi XXL K2O

Inductiekookvlakken met 
geïntegreerde dampkap

Vaatwassers
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