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MIELE  DG 6800 OBSW 
 

                               
 

DG 6800 OBSW - černá          Z VÝSTAVY – NOVÁ  
 
PureLine, Obsidian černá, Displej M Touch, Elektronická regulace teploty - parní trouba 40-100°C, Externí vyvíječ 
páry, Příprava menu bez přenášení chutí, Automatické programy s individuálním přizpůsobením, Funkce 
udržování teploty, Rozmrazování, Specifické národní automatické programy, Příprava v páře ,Sous-vide, Ohřev, 
Komfort při obsluze , Individuální volba jazyka, MyMiele, Show me how, Funkce vyhledávání v automatických 
programech, Příprava v páře až ve 3 úrovních, Automatická příprava menu, Příprava nezávislá na množství, 
Redukce páry před ukončením Programu, Polyfonní signální tóny, Ukazatel denního času, Ukazatel data, budík , 
Udržení denního času v h 200, Předvolba startu a konce pečení , Automatické vypínání, Indikace aktuální teploty, 
Navrhovaná teplota, Zvuková signalizace při dosažení požadované teploty, Vlastní programy 20, Individuální 
nastavení, dvířka CleanGlass, Průhledná dvířka, Závěs dvířek dole, Objem ohřevného prostoru v 38l, Nerezový 
ohřevný prostor, Počet úrovní zasunutí 4, MultiSteam s LED osvětlením, Komfort při údržbě , Topné těleso ve dně 
pro redukci kondenzátu, Externí vyvíječ páry, Rychloupínáky pro postranní mřížky, Automatické odvápňování, 
Technologie výroby páry a voda MultiSteam, Zásoba vody na cca 90 min. vaření, Zásobník na čerstvou vodu, 
Chytrá domácnost Miele@home, systém chlazení přístroje a vlažná čelní stěna, Bezpečnostní vypínání, 
Zablokování zprovoznění, Systém chlazení výparů, Dveřní spínač, Technické údaje Šířka výklenku v mm560-568 
Výška výklenku v mm 450-452, Hloubka výklenku v mm 550 Šířka přístroje v mm 595, Výška přístroje v mm 456, 
Hloubka přístroje v mm 571, Hmotnost v kg 30,3, Celkový příkon v kW3,6, Napětí ve V230, Jištění v A16, 
Frekvence v Hz 50-60, Počet fází 1, nerezové postranní mřížky, Počet perforovaných nerezových misek 3, 
Odkládací rošt ,Záchytná miska, Kuchařka, Zástrčka, Odvápňovací tablety  
 
ZÁRUKA 2 ROKY 

Doporučená prodejní cena vč.21% DPH              72.990,- Kč 
 

Sleva  - 25 %  

Cena po slevě vč.21% DPH                   54.743,- Kč 
 
akce platí do vyprodání zásob                                                    


