
DGM 6301, 6401, 6600, 6800, 6805



DGM 6805
Ångugn med mikrovågsfunktion
– Mieles tusenkonstnär med fast vattenanslutning för högt ställda krav.

• Perfekta resultat tack vare
MultiSteam-ångteknik

• Flerfärgad TFT touch-on-display
styrning med text - M Touch

• Perfekta resultat utan stort besvär
– automatikprogram

• Högsta användarkomfort
med färskvattenanslutning

• Nypoppade popcorn med en
knapptryckning tack vare
popcornknapp

Pris SEK 49 490**
** Pris exkl. leverans. Vi förbehåller oss rätten till löpande
förändring av specifikation samt reserverar oss för
eventuella fel.

EAN : 4002515712993 / Artikelnummer : 23680554NER / Materialnummer : 10340960

Konstruktion
Ångugn med mikrovågsfunktion •
Design
PureLine •
Färg på produkten Rostfritt stål CleanSteel
Display M Touch
Några fördelar
Elektronisk temperaturreglering ånga 40 - 100°C 40 - 100

Effektlägen 80/150/300/450/600/850/1
000

Elektroniskt styrd mikrovågseffekt •
Extern generering av ånga •
Menytillagning utan smaköverföring •
Automatiska program med individuell anpassning av
tillagningsresultatet •

Varmhållning •
Ugnsfunktioner
Upptining •
Landsspecifika automatikprogram •
Automatikprogram ångkokning över 150
Ångkokning •
Sous-vide •
Uppvärmning •
Mikrovågsfunktion •
Användarkomfort
MultiLingua •
MyMiele •
Sökfunktion för automatikprogram •
Popcorn-funktion •
Ångkokning på upp till 3 nivåer samtidigt är möjlig •
Automatiskt tillagning av menyer •
Mängdoberoende tillagning •
Ångreduktion före tillagningstidens slut •
Polyfona ljudsignaler •
Tidsvisning •
Datumvisning •
Timer •
Tidsminne h 200
Programmering av start/stopp •
Avstängningsautomatik •
Visning av verklig temperatur •
Temperaturförslag •
Ljudsignal vid uppnådd temperatur •
Snabbknapp mikro •
Egna program 20
Individuella inställningar •
Ugnslucka
CleanGlass-lucka •
Transparent lucka •
Luckstopp nere
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DGM 6805
Ångugn med mikrovågsfunktion
– Mieles tusenkonstnär med fast vattenanslutning för högt ställda krav.

Ugnsutrymme
Ugnsutrymme i liter 40
Ugnsutrymme i rostfritt stål •
Antal falshöjder 4
Uttagbara ugnsstegar i rostfritt stål •
LED-belysning i ugnsutrymmet trippel
MultiSteam-modul •
Skötselkomfort
Front av rostfritt stål med CleanSteel-yta •
Bottenvärmare för minskad kondens •
Extern ånggenerator •
Snabbspärr för ugnsstegar •
Automatisk avkalkning •
Ångteknik och vattenförsörjning
MultiSteam •
Borttagning av vattenbehållare med Push2release-
mekanism •

Färskvattenanslutning •
Hushållsprodukter sammankopplade i nätverk
Miele@home* •
Extra tillbehör som behövs XKM 3100 W
WiFiConn@ct •
SuperVision-visning •
Säkerhet
Kylsystemet håller fronten sval •
Säkerhetavstängning •
Driftspärr •
Ångkylsystem •
Luckkontaktbrytare •
Säkerhetsspärr "Hushållsmaskin låst •
Tekniska data
Nischbredd mm 560
Nischhöjd mm 450
Nischdjup mm 550
Produktbredd mm 595
Produkthöjd mm 456
Produktdjup mm 573
Vikt i kg 39,5
Total anslutningseffekt kW 3,3
Spänning V 230
Säkring A 16
Frekvens i Hz 50
Fasantal 1
Medföljande tillbehör
Ugnsstegar av rostfritt stål •
Antal hålade tillagningskärl av rostfritt stål 2
Antal rostfria ohålade tillagningskärl st 2
Ugnsgaller •
Glasform •
Anslutningskabel med stickpropp •
Längd vattentilloppsslang m 2,0
Avkalkningstabletter •
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DGM 6805
Ångugn med mikrovågsfunktion
– Mieles tusenkonstnär med fast vattenanslutning för högt ställda krav.

DGM 6000 (skiss)

* Med glasfront
** Med metallfront

DGM 6000 (skiss)

* Med glasfront
** Med metallfront

DGM 6000 PureLine (detalkjskiss)

22* Glasfront
23** Metallfront

DGM 6000 - vattentillopp (skiss)

1) Avstängningskran (kallvattenanslutning) med 3/4"-
anslutningsgänga
2) Vattentilloppsslang, L =2000 mm
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DGM 6800
Ångugn med mikrovågsfunktion
– Mieles tusenkonstnär för högt ställda krav.

• Perfekta resultat tack vare
MultiSteam-ångteknik

• Sätter ribban för smarta funktioner
och komfort – MTouch

• Garanterad framgång – intelligenta
automatikprogram

• Extra flexibelt och effektivt tack vare
extra stor nyttoyta

• Nypoppade popcorn med en
knapptryckning tack vare
popcornknapp

Pris SEK 46 990**
** Pris exkl. leverans. Vi förbehåller oss rätten till löpande
förändring av specifikation samt reserverar oss för
eventuella fel.

EAN : 4002515616925 / Artikelnummer : 23680054NER / Materialnummer : 10098570

Konstruktion
Ångugn med mikrovågsfunktion •
Design
PureLine •
Färg på produkten Rostfritt stål CleanSteel
Display M Touch
Några fördelar
Elektronisk temperaturreglering ånga 40 - 100°C 40 - 100

Effektlägen 80/150/300/450/600/850/1
000

Elektroniskt styrd mikrovågseffekt •
Extern generering av ånga •
Menytillagning utan smaköverföring •
Automatiska program med individuell anpassning av
tillagningsresultatet •

Varmhållning •
Ugnsfunktioner
Upptining •
Landsspecifika automatikprogram •
Automatikprogram ångkokning över 150
Ångkokning •
Sous-vide •
Uppvärmning •
Mikrovågsfunktion •
Användarkomfort
MultiLingua •
MyMiele •
Sökfunktion för automatikprogram •
Popcorn-funktion •
Ångkokning på upp till 3 nivåer samtidigt är möjlig •
Automatiskt tillagning av menyer •
Mängdoberoende tillagning •
Ångreduktion före tillagningstidens slut •
Polyfona ljudsignaler •
Tidsvisning •
Datumvisning •
Timer •
Tidsminne h 200
Programmering av start/stopp •
Avstängningsautomatik •
Visning av verklig temperatur •
Temperaturförslag •
Ljudsignal vid uppnådd temperatur •
Snabbknapp mikro •
Egna program 20
Individuella inställningar •
Ugnslucka
CleanGlass-lucka •
Transparent lucka •
Luckstopp nere
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DGM 6800
Ångugn med mikrovågsfunktion
– Mieles tusenkonstnär för högt ställda krav.

Ugnsutrymme
Ugnsutrymme i liter 40
Ugnsutrymme i rostfritt stål •
Antal falshöjder 4
Uttagbara ugnsstegar i rostfritt stål •
LED-belysning i ugnsutrymmet trippel
MultiSteam-modul •
Skötselkomfort
Front av rostfritt stål med CleanSteel-yta •
Bottenvärmare för minskad kondens •
Extern ånggenerator •
Snabbspärr för ugnsstegar •
Automatisk avkalkning •
Ångteknik och vattenförsörjning
MultiSteam •
Vattenmängd för 90 minuters tillagningstid •
Färskvattenbehållare •
Borttagning av vattenbehållare med Push2release-
mekanism •

Hushållsprodukter sammankopplade i nätverk
Miele@home* •
Extra tillbehör som behövs XKM 3100 W
WiFiConn@ct •
SuperVision-visning •
Säkerhet
Kylsystemet håller fronten sval •
Säkerhetavstängning •
Driftspärr •
Ångkylsystem •
Luckkontaktbrytare •
Säkerhetsspärr "Hushållsmaskin låst •
Tekniska data
Nischbredd mm 560
Nischhöjd mm 450
Nischdjup mm 550
Produktbredd mm 595
Produkthöjd mm 456
Produktdjup mm 573
Vikt i kg 39,5
Total anslutningseffekt kW 3,3
Spänning V 230
Säkring A 16
Frekvens i Hz 50
Fasantal 1
Medföljande tillbehör
Ugnsstegar av rostfritt stål •
Antal hålade tillagningskärl av rostfritt stål 2
Antal rostfria ohålade tillagningskärl st 2
Ugnsgaller •
Glasform •
Anslutningskabel med stickpropp •
Avkalkningstabletter •
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DGM 6800
Ångugn med mikrovågsfunktion
– Mieles tusenkonstnär för högt ställda krav.

DGM 6000 (skiss)

* Med glasfront
** Med metallfront

DGM 6000 (skiss)

* Med glasfront
** Med metallfront

DGM 6000 PureLine (detalkjskiss)

22* Glasfront
23** Metallfront
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DGM 6600
Ångugn med mikrovågsfunktion
Fullt utrustad ångugn och komplett mikrovågsugn för anspråksfulla matnjutare.

• Perfekta resultat tack vare
MultiSteam-ångteknik

• TFT-klartextdisplay med
touchknappar – SensorTronic

• Perfekta resultat utan stort besvär
– automatikprogram

• Extra flexibelt och effektivt tack vare
extra stor nyttoyta

• Nypoppade popcorn med en
knapptryckning tack vare
popcornknapp

Pris SEK 37 890**
** Pris exkl. leverans. Vi förbehåller oss rätten till löpande
förändring av specifikation samt reserverar oss för
eventuella fel.

EAN : 4002515712955 / Artikelnummer : 23660054NER / Materialnummer : 10340920

Konstruktion
Ångugn med mikrovågsfunktion •
Design
PureLine •
Färg på produkten Rostfritt stål CleanSteel
Display SensorTronic
Några fördelar
Elektronisk temperaturreglering ånga 40 - 100°C 40 - 100

Effektlägen 80/150/300/450/600/850/1
000

Elektroniskt styrd mikrovågseffekt •
Extern generering av ånga •
Menytillagning utan smaköverföring •
Automatiska program med individuell anpassning av
tillagningsresultatet •

Varmhållning •
Ugnsfunktioner
Upptining •
Landsspecifika automatikprogram •
Automatikprogram ångkokning över 150
Ångkokning •
Sous-vide •
Uppvärmning •
Mikrovågsfunktion •
Användarkomfort
MultiLingua •
Popcorn-funktion •
Ångkokning på upp till 3 nivåer samtidigt är möjlig •
Automatiskt tillagning av menyer •
Mängdoberoende tillagning •
Ångreduktion före tillagningstidens slut •
Tidsvisning •
Datumvisning •
Timer •
Tidsminne h 200
Programmering av start/stopp •
Avstängningsautomatik •
Inmatning med siffertangenter •
Visning av verklig temperatur •
Temperaturförslag •
Ljudsignal vid uppnådd temperatur •
Snabbknapp mikro •
Egna program 20
Individuella inställningar •
Ugnslucka
CleanGlass-lucka •
Transparent lucka •
Luckstopp nere
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DGM 6600
Ångugn med mikrovågsfunktion
Fullt utrustad ångugn och komplett mikrovågsugn för anspråksfulla matnjutare.

Ugnsutrymme
Ugnsutrymme i liter 40
Ugnsutrymme i rostfritt stål •
Antal falshöjder 4
Uttagbara ugnsstegar i rostfritt stål •
LED-belysning i ugnsutrymmet trippel
MultiSteam-modul •
Skötselkomfort
Front av rostfritt stål med CleanSteel-yta •
Bottenvärmare för minskad kondens •
Extern ånggenerator •
Snabbspärr för ugnsstegar •
Automatisk avkalkning •
Ångteknik och vattenförsörjning
MultiSteam •
Vattenmängd för 90 minuters tillagningstid •
Färskvattenbehållare •
Borttagning av vattenbehållare med Push2release-
mekanism •

Säkerhet
Kylsystemet håller fronten sval •
Säkerhetavstängning •
Driftspärr •
Ångkylsystem •
Luckkontaktbrytare •
Säkerhetsspärr "Hushållsmaskin låst •
Tekniska data
Nischbredd mm 560
Nischhöjd mm 450
Nischdjup mm 550
Produktbredd mm 595
Produkthöjd mm 456
Produktdjup mm 573
Vikt i kg 38,4
Total anslutningseffekt kW 3,3
Spänning V 230
Säkring A 16
Frekvens i Hz 50
Fasantal 1
Medföljande tillbehör
Ugnsstegar av rostfritt stål •
Antal hålade tillagningskärl av rostfritt stål 2
Antal rostfria ohålade tillagningskärl st 2
Ugnsgaller •
Glasform •
Anslutningskabel med stickpropp •
Avkalkningstabletter •
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DGM 6600
Ångugn med mikrovågsfunktion
Fullt utrustad ångugn och komplett mikrovågsugn för anspråksfulla matnjutare.

DGM 6000 (skiss)

* Med glasfront
** Med metallfront

DGM 6000 (skiss)

* Med glasfront
** Med metallfront

DGM 6000 PureLine (detalkjskiss)

22* Glasfront
23** Metallfront
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DGM 6401
Ångugn med mikrovågsfunktion
kombinerar ångtillagningens och mikrovågsugnens fördelar.

• Perfekta resultat tack vare
MultiSteam-ångteknik

• TFT-klartextdisplay med
touchknappar – DirectSensor

• Perfekta resultat utan stort besvär
– automatikprogram

• Extra flexibelt och effektivt tack vare
extra stor nyttoyta

• Nypoppade popcorn med en
knapptryckning tack vare
popcornknapp

Pris SEK 25 990**
** Pris exkl. leverans. Vi förbehåller oss rätten till löpande
förändring av specifikation samt reserverar oss för
eventuella fel.

EAN : 4002515712917 / Artikelnummer : 23640154NER / Materialnummer : 10340880

Konstruktion
Ångugn med mikrovågsfunktion •
Design
PureLine •
Färg på produkten Rostfritt stål CleanSteel
Display DirectSensor
Några fördelar
Elektronisk temperaturreglering ånga 40 - 100°C 40 - 100

Effektlägen 80/150/300/450/600/850/1
000

Elektroniskt styrd mikrovågseffekt •
Extern generering av ånga •
Menytillagning utan smaköverföring •
Automatiska program med individuell anpassning av
tillagningsresultatet •

Varmhållning •
Ugnsfunktioner
Upptining •
Landsspecifika automatikprogram •
Automatikprogram ångkokning över 75
Ångkokning •
Sous-vide •
Uppvärmning •
Mikrovågsfunktion •
Användarkomfort
MultiLingua •
Popcorn-funktion •
Ångkokning på upp till 3 nivåer samtidigt är möjlig •
Mängdoberoende tillagning •
Ångreduktion före tillagningstidens slut •
Tidsvisning •
Datumvisning •
Timer •
Tidsminne h 200
Programmering av start/stopp •
Avstängningsautomatik •
Visning av verklig temperatur •
Temperaturförslag •
Ljudsignal vid uppnådd temperatur •
Snabbknapp mikro •
Egna program 20
Individuella inställningar •
Ugnslucka
CleanGlass-lucka •
Transparent lucka •
Luckstopp nere
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DGM 6401
Ångugn med mikrovågsfunktion
kombinerar ångtillagningens och mikrovågsugnens fördelar.

Ugnsutrymme
Ugnsutrymme i liter 40
Ugnsutrymme i rostfritt stål •
Antal falshöjder 4
Uttagbara ugnsstegar i rostfritt stål •
LED-belysning i ugnsutrymmet trippel
MultiSteam-modul •
Skötselkomfort
Front av rostfritt stål med CleanSteel-yta •
Bottenvärmare för minskad kondens •
Extern ånggenerator •
Snabbspärr för ugnsstegar •
Automatisk avkalkning •
Ångteknik och vattenförsörjning
MultiSteam •
Vattenmängd för 90 minuters tillagningstid •
Färskvattenbehållare •
Borttagning av vattenbehållare med Push2release-
mekanism •

Säkerhet
Kylsystemet håller fronten sval •
Säkerhetavstängning •
Driftspärr •
Ångkylsystem •
Luckkontaktbrytare •
Säkerhetsspärr "Hushållsmaskin låst •
Tekniska data
Nischbredd mm 560
Nischhöjd mm 450
Nischdjup mm 550
Produktbredd mm 595
Produkthöjd mm 456
Produktdjup mm 573
Vikt i kg 38,9
Total anslutningseffekt kW 3,3
Spänning V 230
Säkring A 16
Frekvens i Hz 50
Fasantal 1
Medföljande tillbehör
Ugnsstegar av rostfritt stål •
Antal hålade tillagningskärl av rostfritt stål 2
Antal rostfria ohålade tillagningskärl st 1
Ugnsgaller •
Glasform •
Anslutningskabel med stickpropp •
Avkalkningstabletter •
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DGM 6301
Ångugn med mikrovågsfunktion
kombinerar ångtillagningens och mikrovågsugnens fördelar.

• Perfekta resultat tack vare
MultiSteam-ångteknik

• TFT-klartextdisplay med
touchknappar – DirectSensor

• Perfekta resultat utan stort besvär
– automatikprogram

• Extra flexibelt och effektivt tack vare
extra stor nyttoyta

• Nypoppade popcorn med en
knapptryckning tack vare
popcornknapp

Pris SEK 25 990**
** Pris exkl. leverans. Vi förbehåller oss rätten till löpande
förändring av specifikation samt reserverar oss för
eventuella fel.

EAN : 4002515712559 / Artikelnummer : 23630154NER / Materialnummer : 10340820

Konstruktion
Ångugn med mikrovågsfunktion •
Design
ContourLine •
Färg på produkten Rostfritt stål CleanSteel
Display DirectSensor
Några fördelar
Elektronisk temperaturreglering ånga 40 - 100°C 40 - 100

Effektlägen 80/150/300/450/600/850/1
000

Elektroniskt styrd mikrovågseffekt •
Extern generering av ånga •
Menytillagning utan smaköverföring •
Automatiska program med individuell anpassning av
tillagningsresultatet •

Varmhållning •
Ugnsfunktioner
Upptining •
Landsspecifika automatikprogram •
Automatikprogram ångkokning över 75
Ångkokning •
Sous-vide •
Uppvärmning •
Mikrovågsfunktion •
Användarkomfort
MultiLingua •
Popcorn-funktion •
Ångkokning på upp till 3 nivåer samtidigt är möjlig •
Mängdoberoende tillagning •
Ångreduktion före tillagningstidens slut •
Tidsvisning •
Datumvisning •
Timer •
Tidsminne h 200
Programmering av start/stopp •
Avstängningsautomatik •
Visning av verklig temperatur •
Temperaturförslag •
Ljudsignal vid uppnådd temperatur •
Snabbknapp mikro •
Egna program 20
Individuella inställningar •
Ugnslucka
CleanGlass-lucka •
Transparent lucka •
Luckstopp nere
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DGM 6301
Ångugn med mikrovågsfunktion
kombinerar ångtillagningens och mikrovågsugnens fördelar.

Ugnsutrymme
Ugnsutrymme i liter 40
Ugnsutrymme i rostfritt stål •
Antal falshöjder 4
Uttagbara ugnsstegar i rostfritt stål •
LED-belysning i ugnsutrymmet trippel
MultiSteam-modul •
Skötselkomfort
Front av rostfritt stål med CleanSteel-yta •
Bottenvärmare för minskad kondens •
Extern ånggenerator •
Snabbspärr för ugnsstegar •
Automatisk avkalkning •
Ångteknik och vattenförsörjning
MultiSteam •
Vattenmängd för 90 minuters tillagningstid •
Färskvattenbehållare •
Borttagning av vattenbehållare med Push2release-
mekanism •

Säkerhet
Kylsystemet håller fronten sval •
Säkerhetavstängning •
Driftspärr •
Ångkylsystem •
Luckkontaktbrytare •
Säkerhetsspärr "Hushållsmaskin låst •
Tekniska data
Nischbredd mm 560
Nischhöjd mm 450
Nischdjup mm 550
Produktbredd mm 595
Produkthöjd mm 456
Produktdjup mm 573
Vikt i kg 38,9
Total anslutningseffekt kW 3,3
Spänning V 230
Säkring A 16
Frekvens i Hz 50
Fasantal 1
Medföljande tillbehör
Ugnsstegar av rostfritt stål •
Antal hålade tillagningskärl av rostfritt stål 2
Antal rostfria ohålade tillagningskärl st 1
Ugnsgaller •
Glasform •
Anslutningskabel med stickpropp •
Avkalkningstabletter •
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DGM 6301
Ångugn med mikrovågsfunktion
kombinerar ångtillagningens och mikrovågsugnens fördelar.

DGM 6000 ContourLine (detaljskiss)

22* Glasfront
23** Metallfront
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