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Welk design wenst u?
Perfecte integratie in uw keukenomgeving

Blackboard-edition
Koel-vriescombinaties in de Blackboard- 
edition zijn een highlight in elke keuken. Laat 
uw creativiteit de vrije loop en schrijf, kleur 
en teken op het toestelfront met conventio-
neel krijt of vloeibare krijtstiften. Een cen-
traal mededelingenbord in uw keuken, dat u 
kunt personaliseren.

Roestvrijstaal Cleansteel
Toestelfronten in r.v.s. CleanSteel onder-
scheiden zich door hun hoogwaardige 
uitstraling en blinken uit in onderhoudsge-
mak. Dankzij de speciale oppervlakverede-
ling zijn vingerafdrukken op CleanSteel 
vrijwel onzichtbaar en zijn speciale reini-
gingsmiddelen overbodig.

Roestvrijstalen-look
Miele's vrijstaande koeltoestellen met 
een r.v.s.-look zorgen voor een elegant 
accent in uw keuken. Het gelakte oppervlak 
past erg goed in keukenomgevingen met 
matte metalen details.

Obsidiaanzwart
Vrijstaande koeltoestellen van Miele zijn ook 
verkrijgbaar met een hoogwaardig glazen 
front in de kleur obsidiaanzwart. Die per-
fecte eenheid in design met de inbouwtoe-
stellen van de generatie 6000 vindt u alleen 
bij Miele!

Briljantwit
Voor de hoogste eisen in lichte keukens 
biedt Miele vrijstaande koeltoestellen met 
glazen front in briljantwit. Uiteraard perfect 
afgestemd op de inbouwtoestellen van de 
generatie 6000.

Wit
Witgelakte koeltoestellen zijn de échte 
klassiekers voor zowel modern als traditio-
neel ingerichte keukens. Ze staan erg mooi 
in een lichte omgeving.
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Welke uitvoeringskenmerken vindt u belangrijk?
De Highlights* van de vrijstaande koeltoestellen van Miele

PerfectFresh
Tot wel 3 keer langer vers: de optimale 
bewaartemperatuur voor fruit, groenten, vis, 
vlees en zuivelproducten.

Beste energie-efficiëntie
Beste prestatie: A+++: extreem laag ver-
bruik zonder in te boeten aan versheid of 
veelzijdige gebruiksmogelijkheden.

Blackboard-edition
Personaliseerbaar: u kunt met krijt(stiften) 
schrijven en tekenen op het toestelfront.

* afhankelijk van het toestel

XL-binnenruimte
Meer plaats en comfort: een grotere nuttige 
diepte biedt meer ruimte en flexibiliteit voor 
grote producten.

PerfectFresh Pro
Levensmiddelen blijven tot wel 

5 keer langer vers. Op een automatisch 
geregelde temperatuur tussen 0° C en 
+3 °C blijven vlees, vis en veel zuivelproduc-
ten tot wel 3 keer langer houdbaar. En 
dankzij de geoptimaliseerde regelaar op de 
lade voor het instellen van de luchtvochtig-
heid blijven fruit en groenten zelfs tot wel 
5 keer langer vers. Om u een perfect 
overzicht te bieden, is bovendien een 
heldere ledverlichting geïntegreerd. Dat alles 
maakt van PerfectFresh Pro de beste 
vershoudzone van Miele.

10 jaar all-inclusive garantie op de 
compressor 
Naast de wettelijke garantie van 2 jaar 
geniet u van 10 jaar all-inclusive* garantie op 
de compressor. 
(geldig op ons volledige gamma “Koeling” 
Miele, zowel vrijstaand als inbouw) 
 
*all-inclusive: alles inbegrepen bij een 
mogelijke herstelling van de compressor 
– werktijd, verplaatsing en onderdelen.

FlexiLight
De nieuwe ledglasplaatverlich-

ting FlexiLight verlicht zonder te verblinden 
en verlicht met een unieke glans de binnen-
ruimte van de Miele-koeltoestellen.
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Welke uitvoeringskenmerken vindt u belangrijk?
De voordelen* van de vrijstaande koelkasten, koel-vriescombinaties en diepvrieskasten

CompactCase
Goed overzicht: in de variabel positioneer-
bare lade zijn kleine producten duidelijk 
zichtbaar.

DynaCool
Gelijkmatige temperatuurverdeling: een 
ventilator zorgt voor optimale circulatie en 
verdeling van de koude lucht.

DailyFresh
Veel plaats voor vers voedsel: langduriger 
versheid voor fruit en groenten dankzij 
luchtvochtigheidsregeling.

ComfortClean
Eenvoudig te reinigen: de 

hoogwaardige rekken in de binnendeur 
kunnen gemakkelijk worden gereinigd in de 
vaatwasser.

SilenceSystem
Nauwelijks hoorbaar: ons SilenceSystem 
met geoptimaliseerd koelcircuit en 
geluidsisolatie.

Active AirClean Filter
Puur natuur: de combinatie van 

actieve koolstof en natuurlijk chitosan 
voorkomt geurtjes op effectieve wijze.

SelfClose
Maximaal comfort: de optimaal toeganke-
lijke vershoudladen zijn volledig uittrekbaar 
en sluiten na een lichte aanraking.

SoftClose
Stil en bijna vanzelf: de deuren sluiten 
automatisch, betrouwbaar en zo zacht dat 
er niets uit valt.

Click2Open
Openingsgemak: zelfs bij greeploze toestel-
len is de deur moeiteloos te openen.
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Automatisch SuperKoelen/SuperFrost
Snel koelen en invriezen: ideaal voor grote 
hoeveelheden levensmiddelen, extra koele 
drankjes of veilig invriezen.

Led-plafondverlichting
Onderhoudsvrij en energiezuinig: efficiënte 
en duurzame leds zorgen voor een optimale 
verlichting.

Verlichting vriesgedeelte
Optimaal overzicht: dankzij de heldere 
ledverlichting ziet u niets meer over het 
hoofd in de vriesladen.

NoFrost
Nooit meer ontdooien: dankzij de convec-
tiekoeling treedt er geen ijsvorming meer op 
in de binnenruimte en hoeft ontdooien dus 
niet meer.

DuplexCool
Geoptimaliseerd: afzonderlijke koelcircuits 
voor het koel- en vriesgedeelte voorkomen 
uitdroging en geuroverdracht.

ComfortFrost
Minder ontdooien: het verdampsysteem 
rondom zorgt voor meer comfort.

VarioRoom  
Flexibele indeling: is er meer ruimte nodig 
voor grote diepvriesproducten, dan kunt u 
extra ruimte creëren.

* afhankelijk van het toestel

FreshTouch
Meerkleurig TFT-Touch-display met verschil-
lende instellingen zoals Holiday-, Party- en 
Sabbat-Modus alsook een 
QuickTimeCooler.
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K 12023 S-3
• Energielabel A+++
• Energieverbruik per jaar in kWh: 62
• Geluid in dB(A) re1pW: 38 
• Hendelhandvat
• Kleur van het corpus/van de deur: wit/wit
• Breedte x hoogte x diepte in mm: 

602 x 850 x 628
• Koelzone: 145 liter
• Bediening d.m.v. een draaiknop
• ComfortClean
€ 469,–*

K 12023 S-3

K 28202 D ws
• Energielabel A++
• Energieverbruik per jaar in kWh: 116
• Geluid in dB(A) re1pW: 34  
• Hendelhandvat EasyOpen
• Kleur van het corpus/van de deur: wit/wit
• Breedte x hoogte x diepte in mm: 

600 x 1.850 x 630
• Koelzone: 381 Liter
• TouchControl-bediening, ledverlichting 
• ComfortClean, DynaCool
€ 849,–*

K 28202 D ws

Vrijstaande koelkasten, 60 cm breed, 85 - 185 cm hoog

Wijzigingen voorbehouden
*  Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw 

inbegrepen)

Bewaar samen met Miele uw levensmiddelen naar keuze
Vrijstaande koelkasten
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Wijzigingen voorbehouden
*  Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw 

inbegrepen)

KD 28052 ws
• Energielabel A++
• Energieverbruik per jaar in kWh: 210
• Geluid in dB(A) re1pW: 40 
• Hendelhandvat
• Kleur van het corpus/van de deur: wit/wit
• Breedte x hoogte x diepte in mm: 

550 x 1.800 x 628
• Totaal: 294 l, koelzone: 210 l, vrieszone: 84 l 
• ComfortClean, VarioRoom
• € 649,–*

KD 28052 ws

KD 28032 ws
• Energielabel A++
• Energieverbruik per jaar in kWh: 216 
• Geluid in dB(A) re1pW: 40 
• Zijdelings ingewerkte greep
• Kleur van het corpus/van de deur: wit/wit
• Breedte x hoogte x diepte in mm: 

600 x 1.817 x 630
• Totaal: 310 l, koelzone: 222 l, vrieszone: 88 l 
• FreshTouch-bediening
• ComfortClean, VarioRoom
• Miele@home ready en Wificonn@ct
€ 699,–*

KD 28032 ws

Vrijstaande koel-vriescombinaties, 55 - 60 cm breed, 180 - 201 cm hoog

Bewaar samen met Miele uw levensmiddelen naar keuze
Vrijstaande koel-vriescombinaties
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Wijzigingen voorbehouden
*  Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw 

inbegrepen)

KFN 29132 D ws
• Energielabel A++
• Energieverbruik per jaar in kWh: 242
• Geluid in dB(A) re1pW: 43 
• Zijdelingse, ingewerkte greep
• Kleur van het corpus / van de deur: 

wit / wit
• Breedte x hoogte x diepte in mm: 

600 x 2.011 x 657
• Totaal: 338 l, koelzone: 243 l, 

vrieszone: 95 l
• Pictronic-bediening
• ComfortClean, DynaCool, VarioRoom
• DuplexCool, NoFrost
€ 849,–*

KFN 29132 D ws

Bewaar samen met Miele uw levensmiddelen naar keuze
Vrijstaande koel-vriescombinaties

KFN 29233 D ws
• Energielabel A+++
• Energieverbruik per jaar in kWh: 174 
• Geluid in dB(A) re1pW: 41 
• Zijdelingse, ingewerkte greep 

met Click2Open
• Kleur van het corpus/van de deur: wit/wit
• Breedte x hoogte x diepte in mm: 

600 x 2.010 x 675
• Totaal: 361 l, koelzone: 260 l, vrieszone: 101 l 
• FreshTouch-bediening
• ComfortClean, DynaCool, DailyFresh, 

CompactCase 
• VarioRoom, SuperKoelen, SuperFrost, 

NoFrost
• Miele@home ready en Wificonn@ct
€ 1.249,–*

KFN 29233 D ws

Vrijstaande koel-vriescombinaties, 55 - 60 cm breed, 180 - 201 cm hoog

KFN 28132 D ws
• Energielabel A++
• Energieverbruik per jaar in kWh: 232
• Geluid in dB(A) re1pW: 43 
• Zijdelingse, ingewerkte greep
• Kleur van het corpus / van de deur: 

wit / wit
• Breedte x hoogte x diepte in mm: 

600 x 1.861 x 657
• Totaal: 304 l, koelzone: 209 l, 

vrieszone: 95 l
• Pictronic-bediening
• ComfortClean, DynaCool, VarioRoom
• DuplexCool, NoFrost
€ 799,–*

KFN 28132 D ws
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F 12020 S-2
• Energielabel A++
• Energieverbruik per jaar in kWh: 151
• Geluid in dB(A) re1pW: 41 
• Hendelhandvat
• Kleur van het corpus/van de deur: wit/wit
• Breedte x hoogte x diepte in mm: 

600 x 851 x 628
• Vrieszone: 103 l
• EasyControl-bediening
• SuperFrost, VarioRoom
€ 499,–*

F 12020 S-2

Vrijstaande diepvrieskasten, 60 cm breed, 85 - 145 cm hoog

Wijzigingen voorbehouden
*  Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw 

inbegrepen)

FN 22062 ws
• Energielabel A++
• Energieverbruik per jaar in kWh: 186
• Geluid in dB(A) re1pW: 43 
• Hendelhandvat EasyOpen
• Kleur van het corpus van de deur: wit/wit
• Breedte x hoogte x diepte in mm: 

600 x 1.250 x 630
• Vrieszone: 149 l
• PicTronic-bediening
• NoFrost, VarioRoom
€ 699,–*

FN 22062 ws

FN 24062 ws
• Energielabel A++
• Energieverbruik per jaar in kWh: 206
• Geluid in dB(A) re1pW: 42 
• Hendelhandvat EasyOpen
• Kleur van het corpus/van de deur: wit/wit
• Breedte x hoogte x diepte in mm: 

600 x 1.450 x 630
• Vrieszone: 185 l
• PicTronic-bediening
• NoFrost, VarioRoom
€ 749,–*

FN 24062 ws

Bewaar samen met Miele uw levensmiddelen naar keuze
Vrijstaande diepvrieskasten
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Vrijstaande diepvrieskasten, 60-70 cm breed,  85 - 185 cm hoog

Bewaar samen met Miele uw levensmiddelen naar keuze
Vrijstaande diepvrieskasten

Wijzigingen voorbehouden
*  Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw 

inbegrepen)

FN 26062 ws
• Energielabel A++
• Energieverbruik per jaar in kWh: 225
• Geluid in dB(A) re1pW: 43 
• Hendelhandvat EasyOpen
• Kleur van het corpus/van de deur: wit/wit
• Breedte x hoogte x diepte in mm: 

600 x 1.640 x 630
• Vrieszone: 221 l
• PicTronic-bediening
• NoFrost, VarioRoom
€ 799,–*

FN 26062 ws

FN 28062 ws
• Energielabel A++
• Energieverbruik per jaar in kWh: 245
• Geluid in dB(A) re1pW: 42 
• Hendelhandvat EasyOpen
• Kleur van het corpus/van de deur: wit/wit
• Breedte x hoogte x diepte in mm: 

600 x 1.840 x 630
• Vrieszone: 257 l
• PicTronic-bediening
• NoFrost, VarioRoom
€ 849,–*

FN 28062 ws

FN 22263 ws
• Energielabel A+++
• Energieverbruik per jaar in kWh: 127
• Geluid in dB(A) re1pW: 38
• Zijdelingse, ingewerkte greep met 

Click2Open
• Kleur van het corpus/van de deur: wit/wit
• Breedte x hoogte x diepte in mm: 

600 x 1.250 x 675
• Vrieszone: 157 l
• FreshTouch-bediening, NoFrost, 

VarioRoom
• SuperFrost, QuickCoolTimer, 

 SilenceSystem, XL binnenruimte
€ 999,–*

FN 22263 ws
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Vrijstaande diepvrieskasten, 60-70 cm breed,  85 - 185 cm hoog

Wijzigingen voorbehouden
*  Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw 

inbegrepen)

FN 26263 ws
• Energielabel A+++
• Energieverbruik per jaar in kWh: 155
• Geluid in dB(A) re1pW: 38 
• Zijdelingse, ingewerkte greep met 

Click2Open
• Kleur van het corpus/van de deur: wit/wit
• Breedte x hoogte x diepte in mm: 

600 x 1.650 x 675
• Vrieszone: 232 l
• FreshTouch-bediening, NoFrost, 

VarioRoom
• SuperFrost, QuickCoolTimer, 

 SilenceSystem, XL binnenruimte
€ 1.099,–*

FN 26263 ws

FN 24263 ws
• Energielabel A+++
• Energieverbruik per jaar in kWh: 141
• Geluid in dB(A) re1pW: 38 
• Zijdelingse, ingewerkte greep met 

Click2Open
• Kleur van het corpus/van de deur: wit/wit
• Breedte x hoogte x diepte in mm: 

600 x 1.450 x 675
• Vrieszone: 194 l
• FreshTouch-bediening, NoFrost, 

VarioRoom
• SuperFrost, QuickCoolTimer, 

 SilenceSystem, XL binnenruimte
€ 1.049,–*

FN 24263 ws

FN 28263 ws
• Energielabel A+++
• Energieverbruik per jaar in kWh: 168
• Geluid in dB(A) re1pW: 38 
• Zijdelingse, ingewerkte greep met 

Click2Open
• Kleur van het corpus/van de deur: wit/wit
• Breedte x hoogte x diepte in mm: 

600 x 1.850 x 675
• Vrieszone: 270 l
• FreshTouch-bediening, NoFrost, 

VarioRoom
• SuperFrost, QuickCoolTimer, 

 SilenceSystem, XL binnenruimte
€ 1.149,–*

FN 28263 ws
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FN 29273 ws
• Energielabel A+++
• Energieverbruik per jaar in kWh: 201
• Geluid in dB(A) re1pW: 39 
• Zijdelingse, ingewerkte greep met 

Click2Open
• Kleur van het corpus / van de deur: 

wit / wit
• Breedte x hoogte x diepte in mm: 

700 x 1.950 x 750
• Vrieszone: 360 l
• FreshTouch-bediening, NoFrost, 

VarioRoom
• SuperFrost, QuickCoolTimer, 

 SilenceSystem, XL binnenruimte
€ 1.299,–*

FN 29273 ws

FN 27273 ws
• Energielabel A+++
• Energieverbruik per jaar in kWh: 184
• Geluid in dB(A) re1pW: 39 
• Zijdelingse, ingewerkte greep met 

Click2Open
• Kleur van het corpus / van de deur: 

wit / wit
• Breedte x hoogte x diepte in mm: 

700 x 1.750 x 750
• Vrieszone: 312 l
• FreshTouch-bediening, NoFrost, 

VarioRoom
• SuperFrost, QuickCoolTimer, 

 SilenceSystem, XL binnenruimte
€ 1.249,–*

FN 27273 ws

FN 29474 ws
• Energielabel A+++ -20%
• Energieverbruik per jaar in kWh: 162
• Geluid in dB(A) re1pW: 38 
• Zijdelingse, ingewerkte greep met 

Click2Open
• Kleur van het corpus / van de deur: 

wit / wit
• Breedte x hoogte x diepte in mm: 

700 x 1.950 x 750
• Vrieszone: 360 l
• FreshTouch-bediening, NoFrost, 

VarioRoom
• SuperFrost, QuickCoolTimer, 

 SilenceSystem, XL binnenruimte
€ 1.499,–*

FN 29474 ws

Bewaar samen met Miele uw levensmiddelen naar keuze
Vrijstaande diepvrieskasten

Wijzigingen voorbehouden
*  Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw 

inbegrepen)

Vrijstaande diepvrieskasten, 70 cm breed,  175 - 195 cm hoog
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Bewaar samen met Miele uw levensmiddelen naar keuze
Vrijstaande koelkast

Wijzigingen voorbehouden
*  Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw 

inbegrepen)

K 28463 D edt/cs
• Energielabel A+++
• Energieverbruik per jaar in kWh: 90
• Geluid in dB(A) re1pW: 38 
• Zijdelingse, ingewerkte greep met 

Click2Open
• Kleur van het corpus/van de deur: r.v.s. 

cs/r.v.s. cs
• Breedte x hoogte x diepte in mm: 

600 x 1850 x 675
• Totaal: 367 l, koelzone: 234 l, 

 PerfectFresh-zone: 133 l
• FreshTouch-bediening, FlexiLight-ver-

lichting, SelfClose, SoftClose
• ComfortClean, DynaCool, SuperKoelen, 

QuickCoolTimer
• PerfectFresh Pro, XL binnenruimte, 

SilenceSystem 
• Miele@home ready en Wificonn@ct
€ 1.999,-*

K 28463 D edt/cs

Vrijstaande koelkast, 60 cm breed, 185 cm hoog 
met bekleding en deur van roestvrij staal
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KFN 29233 D edt/cs
• Energielabel A+++
• Energieverbruik per jaar in kWh: 174
• Geluid in dB(A) re1pW: 41 
• Zijdelingse, ingewerkte greep 

met Click2Open
• Kleur van het corpus/van de deur: r.v.s.-

look/r.v.s. cs
• Breedte x hoogte x diepte in mm: 

600 x 2.010 x 675
• Totaal: 361 l, koelzone: 260 l, vrieszone: 101 l
• FreshTouch-bediening
• ComfortClean, DynaCool, DailyFresh, 

CompactCase 
• VarioRoom, SuperKoelen, SuperFrost, 

NoFrost
• Miele@home ready en Wificonn@ct
€ 1.399,–*

KFN 29233 D edt/cs

Vrijstaande koel-vriescombinaties, 60 - 75 cm breed, 201 - 202 cm hoog 
met bekleding in roestvrijstalen-look of van roestvrij staal

Bewaar samen met Miele uw levensmiddelen naar keuze
Vrijstaande koel-vriescombinaties

Wijzigingen voorbehouden
*  Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw 

inbegrepen)

KFN 29132 D edt/cs
• Energielabel A++
• Energieverbruik per jaar in kWh: 242
• Geluid in dB(A) re1pW: 43 
• Zijdelingse, ingewerkte handgreep
• Kleur van het corpus / van de deur: 

r.v.s.-look / r.v.s. cs
• Breedte x hoogte x diepte in mm: 

600 x 2.011 x 657
• Totaal: 338 l, koelzone: 243 l, vrieszone:  

95 l
• Pictronic-bediening
• ComfortClean, DynaCool, VarioRoom
• DuplexCool, NoFrost
€ 949,–*

KFN 29132 D edt/cs

KD 28032 edo
• Energielabel A++
• Energieverbruik per jaar in kWh: 216
• Geluid in dB(A) re1pW: 40 
• Zijdelings ingewerkte greep
• Kleur van het corpus/van de deur: 

r.v.s.-look/r.v.s.-look
• Breedte x hoogte x diepte in mm: 

600 x 1.817 x 630
• Totaal: 310 l, koelzone: 222 l, 

vrieszone: 88 l 
• FreshTouch-bediening
• ComfortClean, VarioRoom
• Miele@home ready en Wificonn@ct
€ 749,–*

KD 28032 edo
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KFN 29283 D edt/cs
• Energielabel A+++
• Energieverbruik per jaar in kWh: 186
• Geluid in dB(A) re1pW: 38 
• Zijdelingse, ingewerkte greep 

met Click2Open
• Kleur van het corpus/van de deur: r.v.s.-

look/r.v.s. cs
• Breedte x hoogte x diepte in mm: 

600 x 2.010 x 675
• Totaal: 343 l, koelzone: 145 l, Perfect-

Fresh-zone: 97 l, vrieszone: 101 l
• FreshTouch-bediening
• ComfortClean, DynaCool, PerfectFresh
• VarioRoom, SuperKoelen, SuperFrost, 

NoFrost
• Miele@home ready en Wificonn@ct
€ 1.499,–*

KFN 29283 D edt/cs

KFN 29483 D edt/cs
• Energielabel A+++
• Energieverbruik per jaar in kWh: 186 
• Geluid in dB(A) re1pW: 37 
• Zijdelingse, ingewerkte greep 

met Click2Open
• Kleur van het corpus/van de deur: r.v.s.-

look/r.v.s. cs
• Breedte x hoogte x diepte in mm: 

600 x 2.010 x 675
• Totaal: 343 l, koelzone: 145 l, Perfect-

Fresh-zone: 97 l, vrieszone: 101 l
• FreshTouch-bediening
• FlexiLight-verlichting, SelfClose
• SoftClose, ComfortClean, DynaCool, 

PerfectFresh Pro, VarioRoom 
• SuperKoelen, SuperFrost, NoFrost
• Miele@home ready en Wificonn@ct
€ 1.849,–*

KFN 29483 D edt/cst

KFN 12943 SD edt/cs
• Energielabel A+
• Energieverbruik per jaar in kWh: 371
• Geluid in dB(A) re1pW: 42 
• Hendelhandvat EasyOpen
• Kleur van het corpus/van de deur: r.v.s.-

look/r.v.s. cs
• Breedte x hoogte x diepte in mm: 

750 x 2.020 x 630
• Totaal: 454 l, koelzone: 338 l, vrieszone: 115 l
• ComfortControl-bediening
• ComfortClean, DynaCool
• VarioRoom, SuperFrost, NoFrost
€ 2.099,–*

KFN 12943 SD edt/cs

Wijzigingen voorbehouden
*  Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw 

inbegrepen)
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K 28202 D edt/cs
• Energielabel A++
• Energieverbruik per jaar in kWh: 116
• Geluid in dB(A) re1pW: 34 
• Hendelhandvat EasyOpen
• Kleur van het corpus/van de deur: 

r.v.s.-look/r.v.s. cs
• Breedte x hoogte x diepte in mm: 

600 x 1850 x 630
• Koelzone: 381 liter
• TouchControl-bediening, Ledverlichting
• ComfortClean, DynaCool
• Side-by-Side opstelbaar met 

FN 28262 edt/cs
• € 999,–*

K 28202 D edt/cs

FN 28262 edt/cs
• Energielabel A++
• Energieverbruik per jaar in kWh: 243
• Geluid in dB(A) re1pW: 42 
• Hendelhandvat EasyOpen
• Kleur van het corpus/van de deur: 

r.v.s.-look/r.v.s. cs
• Breedte x hoogte x diepte in mm: 

600 x 1.850 x 630
• Vrieszone: 253 liter
• TouchControl-bediening, Ledverlichting
• NoFrost, VarioRoom
• Side-by-Side opstelbaar met 

K 28202 D edt/cs
• € 999,–*

FN 28262 edt/cs 

Vrijstaande koelkast en diepvrieskast, 60 cm breed, 185 cm hoog
met bekleding in roestvrijstalen-look en roestvrijstalen deur, Side-by-Side-opstelling

Bewaar samen met Miele uw levensmiddelen naar keuze
Vrijstaande koelkast en diepvrieskast, Side-by-side-opstelling 

Wijzigingen voorbehouden
*  Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw 

inbegrepen)
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KFN 29233 D bb
• Energielabel A+++
• Energieverbruik per jaar in kWh: 174 
• Geluid in dB(A) re1pW: 41 
• Zijdelingse, ingewerkte greep 

met Click2Open
• Kleur van het corpus/van de deur: 

r.v.s.-look/blackboard
• Breedte x hoogte x diepte in mm: 

600 x 2.010 x 685
• Totaal: 361 l, koelzone: 260 l, 

vrieszone: 101 l
• FreshTouch-bediening, Ledverlichting
• ComfortClean, DynaCool, DailyFresh, 

CompactCase 
• VarioRoom, SuperKoelen, SuperFrost, 

NoFrost
• Miele@home ready en Wificonn@ct
€ 1.549,–*

KFN 29233 D bb

KFN 29283 D bb
• Energielabel A+++
• Energieverbruik per jaar in kWh: 186
• Geluid in dB(A) re1pW: 38 
• Zijdelingse, ingewerkte greep 

met Click2Open
• Kleur van het corpus/van de deur: 

r.v.s.-look/blackboard
• Breedte x hoogte x diepte in mm: 

600 x 2.010 x 685
• Totaal: 343 l, koelzone: 145 l, Perfect-

Fresh-zone: 97 l, vrieszone: 101 l
• FreshTouch-bediening, Ledverlichting
• ComfortClean, DynaCool, PerfectFresh 
• VarioRoom, SuperKoelen, SuperFrost, 

NoFrost
• Miele@home ready en Wificonn@ct
€ 1.649,–*

KFN 29283 D bb

Vrijstaande koel-vriescombinaties, 60 cm breed, 201 cm hoog
met bekleding in roestvrijstalen-look en blackboard deur

Bewaar samen met Miele uw levensmiddelen naar keuze
Vrijstaande koel-vriescombinaties, blackboard edition 

Wijzigingen voorbehouden
*  Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw 

inbegrepen)
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KFN 29683 D obsw
• Energielabel A+++
• Energieverbruik per jaar in kWh: 186
• Geluid in dB(A) re1pW: 37 
• Zijdelingse, ingewerkte greep 

met Click2Open
• Kleur van het corpus/van de deur: 

r.v.s.-look/obsidiaanzwart
• Breedte x hoogte x diepte in mm: 

600 x 2.010 x 685
• Totaal: 343 l, koelzone: 145 l, 

PerfectFresh-zone: 97 l, vrieszone: 101 l
• FreshTouch-bediening, FlexiLight- 

verlichting, SelfClose, SoftClose 
• VarioRoom, SuperKoelen, SuperFrost, 

NoFrost, ComfortClean
• DynaCool, PerfectFresh Pro
• Miele@home ready en Wificonn@ct
€ 2.399,–*

KFN 29683 D obsw

KFN 29683 D brws
• Energielabel A+++
• Energieverbruik per jaar in kWh: 186
• Geluid in dB(A) re1pW: 37 
• Zijdelingse, ingewerkte greep 

met Click2Open
• Kleur van het corpus/van de deur: 

r.v.s.-look/briljantwit 
• Breedte x hoogte x diepte in mm: 

600 x 2.010 x 685
• Totaal: 343 l, koelzone: 145 l, Perfect-

Fresh-zone: 97 l, vrieszone: 101 l
• FreshTouch-bediening, FlexiLight-verlich-

ting, SelfClose, SoftClose
• VarioRoom, SuperKoelen, SuperFrost, 

NoFrost, ComfortClean, DynaCool, 
  PerfectFresh Pro
• Miele@home ready en Wificonn@ct
€ 2.399,–*

KFN 29683 D brws

Vrijstaande koel-vriescombinaties, 60 cm breed, 201 cm hoog
met bekleding in roestvrijstalen-look en deur in obsidiaanzwart of briljantwit

Bewaar samen met Miele uw levensmiddelen naar keuze
Vrijstaande koel-vriescombinaties met glazen fronten

Wijzigingen voorbehouden
*  Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw 

inbegrepen)
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 Side-by-Side K 28202 D edt/cs en FN 28262 edt/cs
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KWT 6833 SG
• Met getinte glasdeur met UV-filter
• Energielabel A
• Energieverbruik per jaar in kWh: 245
• Geluid in dB(A) re1pW: 38 
• Breedte x hoogte x diepte in mm: 700 x 

1.920 x 750
• Totaal: 505 l, aantal flessen (0,75 l ): 178
• TouchControl-bediening, Ledverlichting, 3 

klimaatzones
• DynaCool, FlexiFrame, Active 

AirClean-koolfilter
• SoftClose, presenteerflessenhouder
€ 4.499,–*

KWT 6833 SG

KWT 6834 SGS
• Met getinte glasdeur met UV-filter
• Energielabel A
• Energieverbruik per jaar in kWh: 245
• Geluid in dB(A) re1pW: 38 
• Breedte x hoogte x diepte in mm: 

700 x 1.920 x 750
• Totaal: 505 l, aantal flessen (0,75 l ): 178
• TouchControl-bediening, Ledverlichting, 

3 klimaatzones
• DynaCool, FlexiFrame, Active 

AirClean-koolfilter
• SoftClose, presenteerflessenhouder, 

SommelierSet
€ 4.999,–*

KWT 6834 SGS

Vrijstaande wijnklimaatkasten met roestvrijstalen bekleding, 
70 cm breed - 192 cm hoog

Bewaar samen met Miele uw levensmiddelen naar keuze
Vrijstaande wijnklimaatkasten

Wijzigingen voorbehouden
*  Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw 

inbegrepen)
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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

 © Miele & Cie. KG, Gütersloh / M.-Nr. xxxxx / MMS 17-0085 / Wijzigingen voorbehouden 05/2017


