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Uma ampla variedade de modelos
Os aparelhos de frio Miele

A Miele dispõe de uma vasta diversidade de modelos de aparelhos de frio, 
equipados com a mais moderna tecnologia e conforto exclusivo. Cada aparelho foi 
especialmente concebido em função da sua utilização e satisfaz os mais elevados 
requisitos de qualidade e longa durabilidade. O extraordinário design Miele é fácil 
de reconhecer - destacam-se os materiais nobres e as linhas direitas e distintas. 
A Miele é assim!
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Uma ampla variedade de modelos
Os aparelhos de frio Miele

Os aparelhos Miele destacam-se pelas ca-
racterísticas especiais de preservação das 
condições ideais de frescura, congelação ou 
conservação dos alimentos. Seja um apare-
lho de encastrar ou um aparelho de instala-
ção livre – os aparelhos Miele contribuem 
para o seu conforto e saúde.



Frigoríficos
Para uma conservação eficiente e bem or-
ganizada dos seus alimentos. Os compar-
timentos PerfectFresh  garantem toda a 
frescura para os seus alimentos. Escolha 
um dos modelos "Miele": encontrará apa-
relhos de encastrar ou de instalação li-
vre em várias medidas, que irão de en-
contro às suas necessidades.

Combinados
Estes aparelhos dispõem de um espaçoso 
frigorífico e de um congelador, com por-
tas independentes. Os combinados Miele 
combinam num só aparelho a prática e 
delicada conservação dos alimentos fres-
cos, bem como dos congelados.

Congeladores e arcas congeladoras
Congelação eficiente com uma organiza-
ção e funcionalidade exemplares. Os con-
geladores Miele podem ser usados como 
aparelhos independentes, mas também 
podem muito bem ser combinados com 
um frigorífico Miele. O design fascina pelo 
seu estilo purista e intemporal. Os valores 
interiores também convencem, nomeada-
mente a excelente capacidade de conge-
lação com temperaturas até -26 °C.
Garrafeiras
O local perfeito para guardar os seus vi-
nhos favoritos; dispõe de várias zonas de 
temperatura com regulação individual, por 
exemplo, para vinho tinto e vinho branco. 
As garrafeiras Miele não são apenas um 
equipamento especial para apreciadores 
do vinho; são também um objecto de de-
sign na sua casa.

MasterCool
Uma gama extraordinária de aparelhos de 
frio de encastrar! Aprecie este magnífico 
design aliado a uma perfeita funcionalida-
de: cada detalhe foi aajustado com toda a 
precisão às necessidades do dia a dia. Os 
materiais seleccionados conferem a esta 
gama um posicionamento superior.
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Puro prazer e sabor natural!
PerfectFresh Miele
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Comprou fresco – e agora?
Os alimentos frescos são a base de uma alimentação saudável. A fruta e os legu-
mes deviam ser consumidos tão estaladiços e apetitosos como quando acabam 
de ser comprados no mercado. Mas quem é que consegue comprar todos os 
dias ingredientes frescos para cozinhar?

Assim, a par da importância da qualidade dos alimentos, é fundamental prever 
um armazenamento adequado. Este factor é determinante para o alimento manter 
a sua frescura e sabor quando for preparado. A solução: PerfectFresh

Refrigerar com inteligência – saborear com saúde
PerfectFresh é uma zona de refrigeração especial nos frigoríficos Miele que pro-
porciona as melhores condições para a conservação e frescura dos alimentos. 
Na zona PerfectFresh mantêm-se frescos por muito mais tempo diversos tipos de 
fruta e legumes, carne, peixe e produtos lácteos em comparação com um frigorí-
fico convencional. Mesmo os alimentos mais sensíveis são delicadamente con-
servados e preservados a uma temperatura que varia entre 0 °C e 3 °C, com a hu-
midade ideal.

Os alimentos são valiosos.
Uma grande parte dos alimentos frescos acaba muitas vezes por não ser consu-
mida. E tal acontece também porque os alimentos não são conservados nas con-
dições ideais, acabando por se estragar precocemente. Metade destes alimentos 
são normalmente fruta e legumes.

Faça melhor – com PerfectFresh
As vitaminas essenciais e os sais minerais são conservados durante mais tempo. 
Frescura que se pode ver e saborear!
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Máxima competência para alimentos frescos
Compartimento seco e compartimento húmido

Compartimento seco:
No compartimento seco PerfectFresh pode guardar nas melhores 
condições: carne, peixe e quase todos os produtos lácteos. A 
temperatura varia entre 0 °C e 3 °C.

Compartimento húmido:
o compartimento húmido PerfectFresh foi especialmente conce-
bido para conservar fruta e legumes frescos, que necessitam de 
muita humidade para a sua boa conservação. Uma temperatura 
entre 0 °C e 3 °C e uma humidade até 90 %* fazem com que os 
seus alimentos se conservem frescos por muito mais tempo.

* em função da quantidade guardada e da posição do regulador
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Alimentos (exemplo) Aumento do tempo de conservação

Manteiga, Massa levedada, 
Produtos de charcutaria

Até uma semana

Natas, Leite Até duas semanas

Iogurtes, Queijo fresco Até 3 semanas

Alimentos (exemplo) Aumento do tempo de conservação

Alface, Cogumelos, Cebolas, 
Morangos, Mirtilos, Nectarinas

Até uma semana

Espargos, Couve, Ameixas, 
Ruibarbo, Pêssegos, Cerejas

Até duas semanas

Pêras, Maçãs, Cenouras Até 4 meses
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Frescura prolongada até 3 semanas
O compartimento seco é ideal para conservar alimentos como 
carne, peixe e produtos lácteos. A baixa temperatura situa-se en-
tre 0 °C e 3 °C e proporciona uma maior frescura dos seus ali-
mentos, preservando as suas características. Deste modo é, por 
exemplo, possível conservar iogurtes mais 3 semanas. Tal signifi-
ca que: não terá de ir às compras com tanta frequência e os des-
perdícios serão menos. Assim poupa tempo e dinheiro para o que 
mais gosta.

Dica: guarde os alimentos cobertos ou embalados no comparti-
mento seco. Assim, a humidade permanece no alimento e são 
evitadas as transferências de sabores e de cheiros.

Verifique a qualidade dos alimentos, independentemente da data 
de validade.

Até 4 meses mais frescura do que no frigorífico
O compartimento húmido é o local perfeito para guardar fruta e 
legumes. A baixa temperatura e o elevado teor de humidade pre-
serva por muito mais tempo a frescura dos alimentos, aumentan-
do a sua durabilidade.

Ao carregar a gaveta até à capacidade máxima com fruta e legu-
mes frescos, forma-se automaticamente um clima húmido na ga-
veta que se mantém graças à construção especial da Miele. Des-
te modo pode, por exemplo, guardar maçãs no compartimento 
húmido por um período extra de 4 meses em relação a um frigorí-
fico tradicional. A fruta e os legumes estão sempre e a qualquer 
hora disponíveis no seu frigorífico: estaladiços e aromáticos, tão 
frescos como no mercado. Pois o compartimento húmido preser-
va por muito mais tempo os nutrientes essenciais, a consistência 
e o sabor.

Dica: Coloque a fruta e os legumes não embalados  
na gaveta para que a humidade possa ser libertada.  
Para que o teor de humidade seja sempre suficiente,  
seria desejável que o compartimento estivesse  
sempre bem abastecido.

A barra de regulação permite 
transformar o compartimento húmido num  
compartimento seco caso seja necessário.
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Conservar os alimentos como um profissional
PerfectFresh Pro Miele



Alimentos 
(exemplo)

Aumento do tempo de 
conservação nas 
gavetas PerfectFresh

Aumento do tempo de 
conservação nas gavetas 
PerfectFresh Pro

Alface, Cogumelos, 
Cebolas, Morangos, 
Mirtilos, Nectarinas

Até uma semana Até duas semanas

Espargos, Couve, 
Ameixas, Ruibarbo, 
Pêssegos, Cerejas

Até duas semanas Até três semanas

Após um trabalho intensivo de pesquisa, a Miele levou ainda mais 
longe o princípio da frescura PerfectFresh. Eis que surge o Per-
fectFresh Pro.

O princípio PerfectFresh Pro permite prolongar a frescura dos 
frutos e legumes e aumentar a sua durabilidade, dando assim 
resposta às suas exigências. A elevada durabilidade dos alimen-
tos frescos é conseguida através de uma tampa inovadora com 
uma perfuração especial da Miele. Esta tampa permite uma pre-
servação especial do clima no interior do compartimento húmido 
dos frescos.

*  Durabilidade tendo em conta fruta e legumes muito frescos e o compartimento húmido 
PerfectFresh / PerfectFresh Pro abastecido até à capacidade máxima

Com PerfectFresh Pro pode conservar os alimentos como um 
profissional. Uma inovação da Miele – os peritos em frescura.
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Os comandos dos aparelhos da Miele são extremamente sim-
ples e fáceis de utilizar. Qualquer aparelho de frio dispõe dos 
mais modernos elementos de comando, que combinam na 
perfeição funcionalidade e design.

Nunca foi tão fácil usar os aparelhos de frio
Utilização dos aparelhos de frio da Miele



Regulador manual da temperatura
O regulador manual permite regular facil-
mente a temperatura - eficácia comprova-
da.

Comando ComfortControl
Com um simples toque, o comando 
ComfortControl permite controlar com 
toda a comodidade funções como a regu-
lação da temperatura, a refrigeração in-
tensiva automática ou o sinal de alarme 
sonoro. A temperatura é indicada por dío-
dos luminosos.

Comando PicTronic
Também o comando PicTronic dispõe de 
um prático comando por teclas. A tempe-
ratura é exibida no visor.

Comando TouchControl
O comando TouchControl para aparelhos 
de instalação livre distingue-se pela su-
perfície lisa com teclas de sensor e pela 
indicação digital e exacta da temperatura. 
A função pretendida é seleccionada por 
um simples toque.

Comando táctil Miele
O comando táctil da Miele para aparelhos 
de encastrar está totalmente orientado 
para o design. Todas as características 
essenciais em termos de construção são 
semelhantes, criando uma imagem de 
perfeita uniformidade de design com ou-
tros aparelhos de encastrar Miele. O co-
mando táctil permite seleccionar directa-
mente todas as funções principais com 
acesso rápido. Todas as restantes fun-
ções são comandadas através do visor.
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Eficiência e sustentabilidade
Poupar com consciência ecológica, poupar com os aparelhos de frio Miele
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Os frigoríficos e congeladores Miele ob-
têm as melhores classificações. Com a 
actual gama de aparelhos de frio, a Miele 
demonstra como é possível que a eficiên-
cia do equipamento e a poupança energé-
tica andem de mãos dadas. A Miele inves-
te muito no desenvolvimento contínuo de 
tecnologias modernas, tais como a opti-
mização dos circuitos de refrigeração e o 
isolamento térmico. E fá-lo com sucesso! 
A maior parte dos aparelhos supera clara-
mente a classificação A+ na etiqueta da 
eficiência energética. Considerando um 
aparelho com a classe de eficiência ener-
gética A+, a poupança é de 20% em com-
paração com um aparelho da classe de 
eficiência energética A. Os aparelhos da 
classe de eficiência energética A++ con-
somem, no mínimo, 40% menos e os mo-
delos em A+++ chegam mesmo a apre-
sentar um consumo 60% inferior em 
relação a um modelo equiparado da clas-
se de eficiência energética A. Todos os 
modelos Miele gozam de um estatuto de 
referência na sua classe e definem os pa-
drões a seguir em matéria de ecologia. 
Mesmo os electrodomésticos topo de 
gama da Miele funcionam de modo extre-
mamente económico. Considerando 
que um aparelho que está ligado 24 horas 
por dia ao longo dos vários anos, obtém-
-se uma poupança real em termos finan-
ceiros, graças ao baixo consumo energé-
tico, ao mesmo tempo que são 
preservados os recursos naturais. Os 
aparelhos de frio da Miele são sempre 
uma boa opção – para a nossa própria 
casa e para o meio ambiente.
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Design e tecnologia de topo em grandes dimensões
MasterCool Miele

Com o desenvolvimento dos aparelhos de encastrar de gran-
des dimensões MasterCool, a Miele volta a ser uma referência. 
Aliam-se, nestes aparelhos de primeira categoria, o design de 
elevada qualidade, as inovações fascinantes e o conforto ini-
gualável. Os modelos MasterCool proporcionam-lhe satisfação 
e conforto de utilização absolutamente incomparáveis.



Apresentação impressionante
A estética imponente dos aparelhos de 
frio MasterCool permite, desde logo, ante-
ver a precisão e a dedicação com que fo-
ram escolhidos e trabalhados os diversos 
materiais. Uma paixão infinita pelo deta-
lhe, que está reflectida numa estética úni-
ca e inigualável.

Qualidade imbatível
Com perfeição e precisão rumo à qualida-
de máxima, que começa desde logo na 
selecção dos materiais certos. As pratelei-
ras em vidro de elevada qualidade, os 
plásticos com acabamento anti-risco e os 
aros maciços em alumínio são exemplos 
que caracterizam esta qualidade. O conhe-
cimento e a experiência são a essência da 
qualidade indiscutível destes produtos.

Design perfeito
As características únicas do espaço inte-
rior estão à altura das mais elevadas exi-
gências. A horizontalidade das linhas real-
ça o design em estilo purista. As paredes 
interiores lisas e lacadas de branco são 
fáceis de limpar e contribuem para uma 
iluminação do aparelho perfeita e sem re-
flexos.

Máximo conforto
Os aparelhos MasterCool proporcionam-
-lhe o máximo conforto, dia após dia, bem 
como extraordinárias possibilidades de 
conservação dos alimentos, o dispensa-
dor de água e gelo, a iluminação com luz 
brilhante ou a facilidade de utilização. Os 
aparelhos de frio MasterCool estão à altu-
ra dos maiores desafios.

Diversidade em grandes dimensões
Todos os tipos de aparelhos de frio da 
Miele estão disponíveis na versão Master-
Cool – desde o frigorífico até à garrafei-
ra. As várias possibilidades de larguras di-
ferentes e acabamentos à escolha, como 
as portas e puxadores, permitem diversas 
combinações dos aparelhos MasterCool.
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Prazer com estilo e muitas características em destaque
Garrafeiras Miele
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Para os verdadeiros apreciadores de vinho, o prazer da degustação começa na 
escolha do vinho. O armazenamento em casa influencia directamente o tempo 
que poderá ter para apreciar em pleno todo o seu sabor, pois o correcto acondi-
cionamento do vinho tem efeitos directos sobre a sua durabilidade. As garrafeiras 
Miele proporcionam as condições ideais para guardar as colheitas mais nobres. A 
garrafeira permite regular individualmente e com toda a precisão várias zonas de 
temperatura, em função do respectivo tipo de vinho. Assim poderá guardar simul-
taneamente e em óptimas condições diferentes tipos de vinho. O armazenamento 
de vinho por períodos de tempo mais longos exige requisitos especiais no que diz 
respeito à temperatura do local de armazenamento. As garrafeiras Miele são uma 
solução muito eficaz e mantêm constante a temperatura desejada. São tão per-
sonalizadas como os próprios vinhos. Integram-se perfeitamente no design da 
sua cozinha enquanto aparelhos de encastrar e destacam-se como objectos ab-
solutamente distintos enquanto aparelhos de instalação livre.
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Os nossos destaques para resultados perfeitos e maior 
conforto
As características em destaque* dos aparelhos de frio Miele

PerfectFresh
A par da qualidade dos alimentos que compramos, tam-
bém é fundamental o seu correcto armazenamento. Este 
factor é determinante para assegurar que alimento está 
fresco, saboroso e adequado para ser preparado. A solu-
ção: PerfectFresh - o acondicionamento perfeito para ali-
mentos frescos: assim serão conservados por mais tempo 
as vitaminas, os nutrientes e....todo o sabor!



Exclusivo

Exclusivo

Exclusivo

PerfectFresh Pro
Para maior satisfação: a tec-

nologia inovadora da Miele mantém a fruta 
e os legumes frescos por mais tempo.

FlexiLight
Luz perfeita que não incomo-

da: a fonte de luz pode ser colocada em 
qualquer nível de altura.

NoFrost
Prático: já não é necessário descongelar 
manualmente o congelador; o sistema de 
circulação de ar evita que os alimentos 
ganhem gelo.

ComfortClean
Limpeza rápida: as prateleiras 

do interior da porta de elevada qualidade 
são fáceis de lavar na máquina de lavar 
louça.

DynaCool
Distribuição uniforme da temperatura: um 
ventilador garante a circulação e distribui-
ção adequadas do ar frio.

* conforme o modelo



Exclusivo Exclusivo Exclusivo
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Outros talentos que convencem
As vantagens do produto* dos aparelhos de frio Miele

IceMaker
Rapidamente preparado e guardado: o 
IceMaker de ligação autónoma produz 
100 cubos de gelo por dia.

Puxador EasyOpen
Abrir sem esforço: o puxador 

é uma peça de design até ao mais ínfimo 
pormenor e abre a porta com toda a co-
modidade.

Iluminação LED
Sem manutenção e economizadoras: as 
lâmpadas LED são eficientes, duradouras 
e proporcionam uma iluminação perfeita.

CleanSteel
Aço inoxidável sem marcas de dedos: a 
superfície fica protegida e torna supérflua 
a limpeza com detergentes especiais.

Filtro Active AirClean
Aroma autêntico: A combina-

ção de carbono activo e quitosano natural 
impede a existência de odores.

SoftClose
Silencioso e autónomo: as portas fecham 
autonomamente, com segurança e suavi-
dade.

VarioBord
Do frigorífico para a mesa: um 

simples movimento permite retirar e en-
caixar os práticos acessórios.

SelfClose
Acesso cómodo: as gavetas abrem total-
mente graças às guias telescópicas e fe-
cham novamente após um ligeiro e suave 
toque.

VarioRoom
Adequação do espaço às necessidades: 
caso seja necessário um espaço maior 
para determinado produto, este sistema 
permite essa flexibilidade.
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MasterFresh
Perfeitamente ajustado: nas gavetas com 
controlo de humidade os alimentos estão 
bem conservados, no clima ideal.

BrilliantLight
Luz suave: os projectores de halogéneo 
iluminam totalmente e com estilo todas as 
áreas do frigorífico.

Drop and Lock
Leves e seguras: as prateleireias interiores 
podem ser livremente reguladas em altura 
e encaixam na perfeição.

FlexiFrame
Um simples movimento de mão: deslocar 
os diversos separadores do suporte de 
garrafas e adequar às diversas formas 
das garrafas.

NoteBoard
Para uma identificação personalizada: as 
faixas amovíveis e magnéticas estão colo-
cadas à frente dos suportes das garrafas.

Zonas de temperatura
Reguláveis de modo personalizado: é 
possível guardar até 3 variedades de vi-
nho em simultâneo e colocá-las individu-
almente à temperatura pretendida.

Função automática de refrigeração/
congelação rápida
Refrigerar e congelar num ápice: ideal 
para grandes quantidades de bens ali-
mentares, bebidas extra-frescas ou para 
uma congelação delicada.

* conforme o modelo
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Aparelhos de frio de integrar
Combinados

Modelo/Designação KF 37122 iD KF 37132 iD KFN 37282 iD
Categoria aparelhos
Combinados • • •
Tipo de aparelho
Integrar/Encastrar sob bancada/Decorativo •/–/– •/–/– •/–/–
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/ 
Montagem Side-by-Side direita/•/– direita/•/– direita/•/–
Design
Iluminação frigorífico/do compartimento frigorífico • • •
Tipo de iluminação LED LED LED
Iluminação PerfectFresh Pro LED – – –
Conforto de utilização
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose –/–/– –/–/– –/•/–
PerfectFresh Pro com sistema info – – –
IceMaker/Ligação à água da rede/Reservatório de água MyIce –/–/– –/–/– –/–/–
ComfortClean/DynaCool/NoFrost/VarioRoom •/•/–/• •/•/–/• •/•/•/•
Amortecedor de fecho de porta SoftClose/Drop and Lock –/– –/– –/–
Comando
Indicação e regulação electrónica da temperatura PicTronic PicTronic PicTronic
Compartimento frigorífico pode ser desligado • • •
Regulação de temperatura independente para o frigorífico e  
congelador • • •
Arrefecimento rápido/Congelamento rápido •/• •/• •/•
Quantidade de zonas de refrigeração 2 2 3
Frigorífico/compartimento frigorífico
Prateleiras em vidro de segurança reguláveis em altura • • •
Número de prateleiras/dividida 5/– 4/– 3/–
Prateleira especial para garrafas em metal cromado – – –
Caixas para frutas e legumes amovíveis 1 1 –
Compartimento para manteiga, queijo – – –
VarioBord para copos/caixas (utilizáveis para servir) – – –
Compartimento/meio compartimento 3/– 2/– 1/–
Compartimento da porta para garrafas 1 1 1
Congelador/compartimento congelador
Número de gavetas amovíveis/cestos 2 3 3
Prateleiras em vidro de segurança reguláveis em altura • • •
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética A++ A++ A++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 230/0,630 238/0,652 238/0,650
Segurança
Função de bloqueio/Indicação falta energia no compartimento 
congelador •/• •/• •/•
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura –/• –/• •/•
Alarme óptico de porta aberta/Alarme óptico de temperatura –/• –/• –/•
Características técnicas
Dimensões do nicho em mm (alt. x larg.) 1.772 – 1.788 x 560 – 570 1.772 – 1.788 x 560 – 570 1.772 – 1.788 x 560 – 570
Técnica de fixação Porta deslizante Porta deslizante Porta fixa
Peso máx. das portas da zona frigorífico/congelador em kg 20/12 20/12 20/12
Classe de clima SN-T SN-T SN-ST
Capacidade útil total em l 287 281 242
Compartim. frigorífico em l/Zona PerfectFresh em l/ 
Zona 4 estrelas em l 229/0/58 199/0/82 111/68/63
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 37 37 39
Tempo conservação em caso de avaria/Capacidade máx.  
congelação em kg/h 24/10,0 24/14,0 20/10,0
Consumo de corrente em miliamperes (mA) 1.400 1.400 1.400
Acessórios fornecidos com o aparelho
Manteigueira/Suporte de ovos –/• –/• –/•
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Aparelhos de frio de integrar
Combinados

Modelo/Designação KFNS 37432 iD KFN 37452 iDE KFN 37682 iD
Categoria aparelhos
Combinados • • •
Tipo de aparelho
Integrar/Encastrar sob bancada/Decorativo •/–/– •/–/– •/–/–
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/ 
Montagem Side-by-Side direita/•/• direita/•/– direita/•/–
Design
Iluminação frigorífico/do compartimento frigorífico • • •
Tipo de iluminação FlexiLight FlexiLight FlexiLight
Iluminação PerfectFresh Pro LED – – •
Conforto de utilização
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose –/–/– –/–/– –/–/•
PerfectFresh Pro com sistema info – – •
IceMaker/Ligação à água da rede/Reservatório de água MyIce –/–/– •/–/• –/–/–
ComfortClean/DynaCool/NoFrost/VarioRoom •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Amortecedor de fecho de porta SoftClose/Drop and Lock •/– •/– •/–
Comando
Indicação e regulação electrónica da temperatura TouchControl TouchControl TouchControl
Compartimento frigorífico pode ser desligado • • •
Regulação de temperatura independente para o frigorífico e  
congelador • • •
Arrefecimento rápido/Congelamento rápido •/• •/• •/•
Quantidade de zonas de refrigeração 2 2 3
Frigorífico/compartimento frigorífico
Prateleiras em vidro de segurança reguláveis em altura • • •
Número de prateleiras/dividida 3/– 3/– 3/–
Prateleira especial para garrafas em metal cromado • • –
Caixas para frutas e legumes amovíveis 1 1 –
Compartimento para manteiga, queijo – – –
VarioBord para copos/caixas (utilizáveis para servir) – – –
Compartimento/meio compartimento 2/– 2/– 1/–
Compartimento da porta para garrafas 1 1 1
Congelador/compartimento congelador
Número de gavetas amovíveis/cestos 3 2 + 2 3
Prateleiras em vidro de segurança reguláveis em altura • • •
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética A++ A++ A++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 233/0,637 229/0,627 238/0,650
Segurança
Função de bloqueio/Indicação falta energia no compartimento 
congelador •/• •/• •/•
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/• •/• •/•
Alarme óptico de porta aberta/Alarme óptico de temperatura •/• •/• •/•
Características técnicas
Dimensões do nicho em mm (alt. x larg.) 1.772 – 1.788 x 560 – 570 1.772 – 1.788 x 560 – 570 1.772 – 1.788 x 560 – 570
Técnica de fixação Porta fixa Porta fixa Porta fixa
Peso máx. das portas da zona frigorífico/congelador em kg 20/12 20/12 20/12
Classe de clima SN-T SN-T SN-ST
Capacidade útil total em l 261 256 242
Compartim. frigorífico em l/Zona PerfectFresh em l/ 
Zona 4 estrelas em l 198/0/63 196/0/60 111/68/63
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 39 39 39
Tempo conservação em caso de avaria/Capacidade máx.  
congelação em kg/h 24/10,0 20/10,0 24/10,0
Consumo de corrente em miliamperes (mA) 1.400 1.400 1.400
Acessórios fornecidos com o aparelho
Manteigueira/Suporte de ovos •/• •/• •/•
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Aparelhos de frio de integrar
Combinados

Modelo/Designação KF 1901 Vi
Categoria aparelhos
Combinados •
Tipo de aparelho
Integrar/Encastrar sob bancada/Decorativo •/–/–
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/ 
Montagem Side-by-Side direita/•/•
Design
Iluminação frigorífico/do compartimento frigorífico •
Tipo de iluminação BrilliantLight
Iluminação PerfectFresh Pro LED –
Conforto de utilização
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose •/–/–
PerfectFresh Pro com sistema info –
IceMaker/Ligação à água da rede/Reservatório de água MyIce •/•/–
ComfortClean/DynaCool/NoFrost/VarioRoom –/•/•/–
Amortecedor de fecho de porta SoftClose/Drop and Lock –/•
Comando
Indicação e regulação electrónica da temperatura TouchControl
Compartimento frigorífico pode ser desligado –
Regulação de temperatura independente para o frigorífico e  
congelador •
Arrefecimento rápido/Congelamento rápido •/•
Quantidade de zonas de refrigeração 3
Frigorífico/compartimento frigorífico
Prateleiras em vidro de segurança reguláveis em altura •
Número de prateleiras/dividida 3/–
Prateleira especial para garrafas em metal cromado –
Caixas para frutas e legumes amovíveis –
Compartimento para manteiga, queijo –
VarioBord para copos/caixas (utilizáveis para servir) –
Compartimento/meio compartimento 3/–
Compartimento da porta para garrafas –
Congelador/compartimento congelador
Número de gavetas amovíveis/cestos 2
Prateleiras em vidro de segurança reguláveis em altura •
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética A+
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 405/1,110
Segurança
Função de bloqueio/Indicação falta energia no compartimento 
congelador –/–
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/•
Alarme óptico de porta aberta/Alarme óptico de temperatura •/•
Características técnicas
Dimensões do nicho em mm (alt. x larg.) 2.134 x 915
Técnica de fixação Porta fixa
Peso máx. das portas da zona frigorífico/congelador em kg 38/14
Classe de clima SN-T
Capacidade útil total em l 483
Compartim. frigorífico em l/Zona PerfectFresh em l/ 
Zona 4 estrelas em l 313/71/99
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 42
Tempo conservação em caso de avaria/Capacidade máx.  
congelação em kg/h 17/20,0
Consumo de corrente em miliamperes (mA) 1.000
Acessórios fornecidos com o aparelho
Manteigueira/Suporte de ovos –/–
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Aparelhos de frio de integrar
Combinados

Aparelhos de frio de integrar
Frigoríficos

Modelo/Designação K 35272 iD K 35442 iF K 37222 iD
Categoria aparelhos
Frigorífico • • •
Tipo de aparelho
Integrar/Encastrar sob bancada/Decorativo •/–/– •/–/– •/–/–
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/ 
Montagem Side-by-Side direita/•/– direita/•/– direita/•/–
Design
Iluminação frigorífico/do compartimento frigorífico • • •
Tipo de iluminação LED FlexiLight LED
Iluminação PerfectFresh Pro LED – – –
Conforto de utilização
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose –/•/– –/–/– –/–/–
PerfectFresh Pro com sistema info – – –
ComfortClean/DynaCool •/• •/– •/•
Amortecedor de fecho de porta SoftClose/Drop and Lock –/– •/– –/–
Comando
Indicação e regulação electrónica da temperatura PicTronic TouchControl PicTronic
Compartimento frigorífico pode ser desligado – – –
Arrefecimento rápido • • •
Quantidade de zonas de refrigeração 2 2 1
Frigorífico/compartimento frigorífico
Prateleiras em vidro de segurança reguláveis em altura • • •
Número de prateleiras/dividida 5/– 4/– 7/–
Prateleira especial para garrafas em metal cromado – • –
Caixas para frutas e legumes amovíveis – 1 2
Compartimento para manteiga e queijo – – –
VarioBord para copos/caixas (utilizáveis para servir) – – –
Compartimento/meio compartimento 3/– 2/– 3/–
Compartimento da porta para garrafas 1 2 2
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética A++ A++ A++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 125/0,342 189/0,517 118/0,322
Segurança
Função de bloqueio • • •
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/– •/– –/–
Alarme óptico de porta aberta/Alarme óptico de temperatura –/– •/– –/–
Características técnicas
Dimensões do nicho em mm (alt. x larg.) 1.397 – 1.413 x 560 – 570 1.397 – 1.413 x 560 – 570 1.772 – 1.788 x 560 – 570
Técnica de fixação Porta fixa Porta fixa Porta fixa
Peso máx. das portas da zona frigorífico/congelador em kg 21/– 21/– 26/–
Classe de clima SN-T ST SN-T
Capacidade útil total em l 236 241 334
Compartimento frigorífico em l/Zona PerfectFresh em l 176/60 221/0 334/0
Compartimento congelador de 4 estrelas em l 0 20 0
Tempo conservação em caso de avaria/Capacidade máx.  
congelação em kg/h 0/0,0 15/2,0 0/0,0
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 38 37 36
Consumo de corrente em miliamperes (mA) 1.200 1.200 1.200
Acessórios fornecidos com o aparelho
Manteigueira/Suporte de ovos –/• •/• –/•
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Aparelhos de frio de integrar
Frigoríficos

Modelo/Designação K 37272 iD K 37472 iD K 37682 iDF
Categoria aparelhos
Frigorífico • • •
Tipo de aparelho
Integrar/Encastrar sob bancada/Decorativo •/–/– •/–/– •/–/–
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/ 
Montagem Side-by-Side direita/•/– direita/•/– direita/•/–
Design
Iluminação frigorífico/do compartimento frigorífico • • •
Tipo de iluminação LED FlexiLight FlexiLight
Iluminação PerfectFresh Pro LED – – •
Conforto de utilização
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose –/•/– –/•/• –/–/•
PerfectFresh Pro com sistema info – – •
ComfortClean/DynaCool •/• •/• •/•
Amortecedor de fecho de porta SoftClose/Drop and Lock –/– •/– •/–
Comando
Indicação e regulação electrónica da temperatura PicTronic TouchControl TouchControl
Compartimento frigorífico pode ser desligado – – –
Arrefecimento rápido • • •
Quantidade de zonas de refrigeração 2 2 3
Frigorífico/compartimento frigorífico
Prateleiras em vidro de segurança reguláveis em altura • • •
Número de prateleiras/dividida 6/– 6/– 3/–
Prateleira especial para garrafas em metal cromado – • •
Caixas para frutas e legumes amovíveis – – –
Compartimento para manteiga e queijo – – –
VarioBord para copos/caixas (utilizáveis para servir) – – –
Compartimento/meio compartimento 3/– 3/– 3/–
Compartimento da porta para garrafas 2 2 2
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética A++ A++ A++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 134/0,366 134/0,366 234/0,639
Segurança
Função de bloqueio • • •
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/– •/– •/–
Alarme óptico de porta aberta/Alarme óptico de temperatura –/– •/– •/–
Características técnicas
Dimensões do nicho em mm (alt. x larg.) 1.772 – 1.788 x 560 – 570 1.772 – 1.788 x 560 – 570 1.772 – 1.788 x 560 – 570
Técnica de fixação Porta fixa Porta fixa Porta fixa
Peso máx. das portas da zona frigorífico/congelador em kg 26/– 26/– 26/–
Classe de clima SN-T SN-T SN-ST
Capacidade útil total em l 308 308 291
Compartimento frigorífico em l/Zona PerfectFresh em l 216/92 216/92 171/92
Compartimento congelador de 4 estrelas em l 0 0 28
Tempo conservação em caso de avaria/Capacidade máx.  
congelação em kg/h 0/0,0 0/0,0 19/2,0
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 38 38 38
Consumo de corrente em miliamperes (mA) 1.200 1.200 1.200
Acessórios fornecidos com o aparelho
Manteigueira/Suporte de ovos –/• •/• •/•
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Aparelhos de frio de integrar
Frigoríficos

Modelo/Designação K 1901 Vi
Categoria aparelhos
Frigorífico •
Tipo de aparelho
Integrar/Encastrar sob bancada/Decorativo •/–/–
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/ 
Montagem Side-by-Side direita/•/•
Design
Iluminação frigorífico/do compartimento frigorífico •
Tipo de iluminação BrilliantLight
Iluminação PerfectFresh Pro LED –
Conforto de utilização
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose •/–/–
PerfectFresh Pro com sistema info –
ComfortClean/DynaCool –/•
Amortecedor de fecho de porta SoftClose/Drop and Lock –/•
Comando
Indicação e regulação electrónica da temperatura TouchControl
Compartimento frigorífico pode ser desligado –
Arrefecimento rápido •
Quantidade de zonas de refrigeração 2
Frigorífico/compartimento frigorífico
Prateleiras em vidro de segurança reguláveis em altura •
Número de prateleiras/dividida 3/–
Prateleira especial para garrafas em metal cromado –
Caixas para frutas e legumes amovíveis –
Compartimento para manteiga e queijo –
VarioBord para copos/caixas (utilizáveis para servir) –
Compartimento/meio compartimento 4/–
Compartimento da porta para garrafas –
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética A+
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 194/0,531
Segurança
Função de bloqueio –
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/•
Alarme óptico de porta aberta/Alarme óptico de temperatura •/•
Características técnicas
Dimensões do nicho em mm (alt. x larg.) 2.134 x 915
Técnica de fixação Porta fixa
Peso máx. das portas da zona frigorífico/congelador em kg 37/–
Classe de clima SN-T
Capacidade útil total em l 559
Compartimento frigorífico em l/Zona PerfectFresh em l 402/157
Compartimento congelador de 4 estrelas em l 0
Tempo conservação em caso de avaria/Capacidade máx.  
congelação em kg/h 0/0,0
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 40
Consumo de corrente em miliamperes (mA) 500
Acessórios fornecidos com o aparelho
Manteigueira/Suporte de ovos –/–
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Aparelhos de frio de integrar
Congeladores

Modelo/Designação F 1811 Vi F 1472 Vi
Categoria aparelhos
Congeladores/arcas congeladoras • •
Tipo de aparelho
Integrar/Encastrar sob bancada/Decorativo •/–/– •/–/–
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/ 
Montagem Side-by-Side esquerda/•/• esquerda/•/•
Design
Iluminação congelador/compartimento congelador • •
Tipo de iluminação BrilliantLight BrilliantLight
Conforto de utilização
IceMaker/Ligação à água da rede •/• •/•
NoFrost/VarioRoom •/– •/–
Amortecedor de fecho de porta SoftClose/Drop and Lock –/• –/•
Comando
Indicação e regulação electrónica da temperatura TouchControl TouchControl
Congelamento rápido • •
Congelador/compartimento congelador
Dispensador de gelo e água fria através da porta – •
Número de gavetas amovíveis/cestos 2 2
Número de caixas metálicas em rede amovíveis situadas na porta 4 1
Número de caixas metálicas em rede amovíveis – –
Prateleiras em vidro de segurança reguláveis em altura • •
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética A+ A+
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 415/1,135 306/0,837
Segurança
Função de bloqueio/Indicação falta de energia no compartimento 
congelador –/– –/–
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/• •/•
Alarme óptico de porta aberta/Alarme óptico de temperatura •/• •/•
Características técnicas
Dimensões do nicho em mm (alt. x larg.) 2.134 x 762 2.134 x 457
Técnica de fixação Porta fixa Porta fixa
Peso máx. das portas Compartimento frigorífico/congelador em kg –/48 –/65
Classe de clima SN-T SN-T
Compartimento congelador de 4 estrelas em l 403 190
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 40 40
Tempo conservação em caso de avaria/Capacidade máx.  
congelação em kg/h 20/18,5 13/14,0
Consumo de corrente em miliamperes (mA) 800 800
Acessórios fornecidos com o aparelho
Acumulador de frio/Cuvete –/– –/–
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Aparelhos de frio de integrar
Congeladores

Modelo/Designação F 9552 i-1 FN 9752 i
Categoria aparelhos
Congeladores/arcas congeladoras • •
Tipo de aparelho
Integrar/Encastrar sob bancada/Decorativo •/–/– •/–/–
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/ 
Montagem Side-by-Side direita/•/• direita/•/•
Design
Iluminação congelador/compartimento congelador – –
Tipo de iluminação – –
Conforto de utilização
IceMaker/Ligação à água da rede –/– –/–
NoFrost/VarioRoom –/• •/•
Amortecedor de fecho de porta SoftClose/Drop and Lock •/– •/–
Comando
Indicação e regulação electrónica da temperatura ComfortControl ComfortControl
Congelamento rápido • •
Congelador/compartimento congelador
Dispensador de gelo e água fria através da porta – –
Número de gavetas amovíveis/cestos 6 8
Número de caixas metálicas em rede amovíveis situadas na porta – –
Número de caixas metálicas em rede amovíveis – –
Prateleiras em vidro de segurança reguláveis em altura – –
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética A++ A+
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 206/0,564 325/0,888
Segurança
Função de bloqueio/Indicação falta de energia no compartimento 
congelador •/• •/•
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/• •/•
Alarme óptico de porta aberta/Alarme óptico de temperatura –/• –/•
Características técnicas
Dimensões do nicho em mm (alt. x larg.) 1.397 – 1.413 x 560 – 570 1.772 – 1.788 x 560 – 570
Técnica de fixação Porta fixa Porta fixa
Peso máx. das portas Compartimento frigorífico/congelador em kg –/20 –/23
Classe de clima SN-T SN-T
Compartimento congelador de 4 estrelas em l 186 211
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 37 38
Tempo conservação em caso de avaria/Capacidade máx.  
congelação em kg/h 32/16,0 34/18,0
Consumo de corrente em miliamperes (mA) 1.300 1.300
Acessórios fornecidos com o aparelho
Acumulador de frio/Cuvete •/• •/•
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Aparelhos de frio de instalação  
livre e de integrar
Garrafeiras

Modelo/Designação KWT 4154 UG-1 KWT 6831 SG
Categoria aparelhos
Garrafeiras • •
Tipo de aparelho
Instalação livre – •
Integrar/Encastrar sob bancada –/• –/– 
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável direita/• direita/•
Design
Cores e frentes Porta em vidro Aço inox/Porta em vidro
Iluminação frigorífico/do compartimento frigorífico • •
Tipo de iluminação LED LED
Conforto de utilização
DynaCool/Amortecedor de fecho de porta SoftClose • •/•
Filtro Active Air Clean e indicação de substituição •/– •
Prateleiras em madeira • •
Prateleiras em madeira extensíveis/em madeira flexíveis FlexiFrame •/– •/•
SommelierSet – –
Expositor de garrafas – •
Comando
Indicação e regulação electrónica da temperatura ComfortControl TouchControl
Quantidade de zonas de refrigeração 2 3
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética C B
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 250/0,683 245/0,670
Segurança
Função de bloqueio – •
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/• •/•
Alarme óptico de porta aberta/Alarme óptico de temperatura –/– •/•
Características técnicas
Dimensões em mm (larg. x alt. x prof.) 597 x 817 x 575 700 x 1.920 x 742
Dimensões do nicho em mm 820 – 870 x 600 –
Classe de clima SN-ST SN-ST
Zona de armazenamento em l 126 511
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 43 38
Consumo de corrente em miliamperes (mA) 800 2.000
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Aparelhos de frio de instalação  
livre e de integrar
Garrafeiras

Aparelhos de frio de  
integrar
Garrafeiras

Modelo/Designação KWT 1612 Vi 
Categoria aparelhos
Garrafeiras •
Tipo de aparelho
Instalação livre –
Integrar/Encastrar sob bancada •/–
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável esquerda/•
Design
Cores e frentes Porta em vidro
Iluminação frigorífico/do compartimento frigorífico •
Tipo de iluminação BrilliantLight
Conforto de utilização
DynaCool/Amortecedor de fecho de porta SoftClose •/–
Filtro Active Air Clean e indicação de substituição •
Prateleiras em madeira •
Prateleiras em madeira extensíveis/em madeira flexíveis FlexiFrame •/–
SommelierSet –
Expositor de garrafas –
Comando
Indicação e regulação electrónica da temperatura TouchControl
Quantidade de zonas de refrigeração 3
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética C
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 295/0,807
Segurança
Função de bloqueio –
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/•
Alarme óptico de porta aberta/Alarme óptico de temperatura •/•
Características técnicas
Dimensões em mm (larg. x alt. x prof.) 603 x 2.125 x 608
Dimensões do nicho em mm 2.134 x 610
Classe de clima SN-T
Zona de armazenamento em l 365
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 42
Consumo de corrente em miliamperes (mA) 700



34

Aparelhos de frio de instalação livre
Combinados

Modelo/Designação KFN 12823 SD-1 KFN 12923 SD-2* KFN 14927 SD ed/cs-1*
Categoria dos aparelhos
Combinados • • •
Tipo de aparelho
Instalação livre • • •
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável direita/• direita/• direita/•
Possível montagem Side-by-Side/Side-by-Side com aparelho modelo –/– –/– –/–
Local de instalação para side-by-side – – –
Design
Cores e frentes Branco Branco Inox CleanSteel
Iluminação frigorífico ou zona de refrigeração tipo de iluminação •/LED •/LED •/LED
Conforto de utilização
PerfectFresh/ComfortClean/DynaCool –/•/• –/•/• •/•/•
NoFrost/VarioRoom/IceMaker •/•/– •/•/– •/•/–
Filtro Active AirClean e indicador de substituição – – •
Pega EasyOpen/Amortecedor de fecho de porta SoftClose •/– •/– •/•
Prateleiras em madeira – – –
Comando
Indicação e regulação electrónica da temperatura ComfortControl ComfortControl TouchControl
Compartimento frigorífico pode ser desligado • • •
Regulação de temperatura independente para o frigorífico e congelador • • •
Arrefecimento rápido/Congelamento rápido –/• •/• •/•
Quantidade zonas de temperatura 2 2 3
Frigorífico/compartimento frigorífico
Prateleiras em vidro de segurança reguláveis em altura • • •
Número de prateleiras/destas divididas 3/1 4/1 3/1
Prateleira especial para garrafas em metal cromado • • •
Número de caixas para frutas e legumes amovíveis 2 2 –
Compartimento para manteiga e queijo • • •
VarioBord para copos/caixas (utilizáveis para servir) – – •
Compartimento corrido/meio compartimento 1/– 2/– 1/–
Compartimento da porta para garrafas 1 2 1
Congelador/compartimento congelador
Número de gavetas/cestos amovíveis 3 3 3
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética A+ A++ A++
Consumo de energia por ano/em 24 h em kWh 322/0,881 257/0,703 270/0,738
Segurança
Função de bloqueio/Indicação de falta de energia no  
compartimento congelador –/– –/– •/•
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/• •/• •/•
Alarme óptico de porta aberta/Alarme óptico de temperatura –/• –/• •/•
Características técnicas
Dimensões em mm (larg. x alt. x prof.) 600 x 1.820 x 630 600 x 2.010 x 630 600 x 2.011 x 630
Classe de clima SN-T SN-T SN-T
Capacidade total em l 320 370 337
Compartimento frigorífico em l/Zona PerfectFresh em l/ 
congelador 4 estrelas em l 231/0/89 281/0/89 162/86/89
Zona de refrigeração de vinhos em l – – –
Tempo de conservação em caso de avaria/Capacidade máxima 
de congelação em h/kg 25/16,0 25/16,0 30/16,0
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 41 42 41
Consumo de corrente em miliamperes (mA) 1.400 1.400 1.400
Acessórios fornecidos junto
Manteigueira/Suporte de ovos –/• –/• •/•
Acumulador de frio/Cuvete –/• –/• •/•

*  Para que o consumo de energia declarado seja al-
cançado, os separadores fornecidos com o aparelho 
devem ser utilizados. Desta forma a profundidade do 
aparelho aumenta aprox. 3,5 cm. O aparelho pode 
funcionar sem a utilização dos separadores mas irá 
consumir um pouco mais de energia.
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Aparelhos de frio de instalação livre
Combinados

Aparelhos de frio de instalação livre
Combinados

Modelo/Designação KFN 12924 SD-1 KFN 14943 SD es/cs-1*
Categoria dos aparelhos
Combinados • •
Tipo de aparelho
Instalação livre • •
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável direita/• direita/•
Possível montagem Side-by-Side/Side-by-Side com aparelho modelo –/– –/–
Local de instalação para side-by-side – –
Design
Cores e frentes Branco Inox CleanSteel
Iluminação frigorífico ou zona de refrigeração tipo de iluminação •/LED •/LED
Conforto de utilização
PerfectFresh/ComfortClean/DynaCool –/•/• –/•/•
NoFrost/VarioRoom/IceMaker •/•/– •/•/–
Filtro Active AirClean e indicador de substituição – •
Pega EasyOpen/Amortecedor de fecho de porta SoftClose •/– •/•
Prateleiras em madeira – –
Comando
Indicação e regulação electrónica da temperatura ComfortControl TouchControl
Compartimento frigorífico pode ser desligado • •
Regulação de temperatura independente para o frigorífico e congelador • •
Arrefecimento rápido/Congelamento rápido –/• –/•
Quantidade zonas de temperatura 2 2
Frigorífico/compartimento frigorífico
Prateleiras em vidro de segurança reguláveis em altura • •
Número de prateleiras/destas divididas 3/1 4/1
Prateleira especial para garrafas em metal cromado • •
Número de caixas para frutas e legumes amovíveis 2 2
Compartimento para manteiga e queijo • •
VarioBord para copos/caixas (utilizáveis para servir) – •
Compartimento corrido/meio compartimento 1/– 3/–
Compartimento da porta para garrafas 2 1
Congelador/compartimento congelador
Número de gavetas/cestos amovíveis 4 3
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética A+ A++
Consumo de energia por ano/em 24 h em kWh 358/0,980 289/0,791
Segurança
Função de bloqueio/Indicação de falta de energia no  
compartimento congelador –/– •/•
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/• •/•
Alarme óptico de porta aberta/Alarme óptico de temperatura –/• •/•
Características técnicas
Dimensões em mm (larg. x alt. x prof.) 600 x 2.010 x 630 750 x 2.020 x 630
Classe de clima SN-T SN-T
Capacidade total em l 354 442
Compartimento frigorífico em l/Zona PerfectFresh em l/ 
congelador 4 estrelas em l 231/0/123 327/0/115
Zona de refrigeração de vinhos em l – –
Tempo de conservação em caso de avaria/Capacidade máxima 
de congelação em h/kg 25/16,0 34/14,0
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 42 42
Consumo de corrente em miliamperes (mA) 1.400 1.500
Acessórios fornecidos junto
Manteigueira/Suporte de ovos –/• •/•
Acumulador de frio/Cuvete –/• •/•

*  Para que o consumo de energia declarado seja al-
cançado, os separadores fornecidos com o aparelho 
devem ser utilizados. Desta forma a profundidade do 
aparelho aumenta aprox. 3,5 cm. O aparelho pode 
funcionar sem a utilização dos separadores mas irá 
consumir um pouco mais de energia.
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Aparelhos de frio de instalação livre
Frigoríficos

Modelo/Designação K 12820 SD K 14820 SD ed/cs
Categoria aparelhos
Frigorífico • •
Tipo de aparelho
Instalação livre • •
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável direita/• direita/•
Possível montagem Side-by-Side/Side-by-Side com aparelho tipo •/FN 12827 S •/FN 14827 S
Local de instalação para side-by-side direita direita
Design
Cores e frentes Branco Inox CleanSteel
Iluminação frigorífico/do compartimento frigorífico • •
Tipo de iluminação LED LED
Conforto de utilização
PerfectFresh/ComfortClean/DynaCool –/•/• –/•/•
Filtro Active AirClean e indicador de substituição do filtro – •
Pega EasyOpen/Amortecedor de fecho de porta SoftClose •/– •/•
Comando
Indicação e regulação electrónica da temperatura ComfortControl TouchControl
Compartimento frigorífico pode ser desligado • –
Arrefecimento rápido • •
Frigorífico/compartimento frigorífico
Quantidade de zonas de refrigeração 1 1
Prateleiras em vidro de segurança reguláveis em altura • •
Número de prateleiras/dividida 4/1 5/1
Prateleira especial para garrafas em metal cromado • •
Caixas para frutas e legumes amovíveis 2 2 com calhas telescópicas
Compartimento para manteiga e queijo • •
VarioBord para copos/caixas (utilizáveis para servir) – •
Compartimento/meio compartimento 2/– 1/2
Compartimento da porta para garrafas 2 2
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética A+ A+
Consumo de energia por ano/em 24 h em kWh 155/0,424 155/0,424
Segurança
Função de bloqueio – •
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura –/– •/–
Alarme óptico de porta aberta/Alarme óptico de temperatura –/– –/–
Características técnicas
Dimensões em mm (larg. x alt. x prof.) 600 x 1.850 x 630 600 x 1.850 x 630
Classe de clima SN-T SN-T
Capacidade útil total em l 390 391
Compartimento frigorífico em l/Zona PerfectFresh em l 390/0 391/0
Compartimento congelador de 4 estrelas em l 0 0
Tempo conservação em caso de avaria/Capacidade máx.  
congelação em kg/h 0/0,0 0/0,0
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 39 40
Consumo de corrente em miliamperes (mA) 1.200 1.200
Acessórios fornecidos com o aparelho
Manteigueira/Suporte de ovos –/• •/•
Acumulador de frio/Cuvete –/– –/–
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Aparelhos de frio de instalação livre
Frigoríficos

Aparelhos de frio de instalação livre
Congeladores

Modelo/Designação FN 12827 S FN 14827 S ed/cs-1*
Categoria aparelhos
Congeladores/arcas congeladoras • •
Tipo de aparelho
Instalação livre • •
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável esquerda/– esquerda/•

Possível montagem Side-by-Side/Side-by-Side com aparelho tipo •/K 12820 SD
•/K 14820 SD ed/cs,  
K 14827 SD ed/cs-1

Local de instalação para side-by-side esquerda esquerda
Design
Cores e frentes Branco Inox CleanSteel
Iluminação Congelador/compartimento congelador – •
Tipo de iluminação – LED
Conforto de utilização
IceMaker/Ligação à água da rede –/– –/–
NoFrost/VarioRoom •/• •/•
Amortecedor de fecho de porta SoftClose/Drop and Lock –/– •/–
Pega EasyOpen • •
Comando
Indicação e regulação electrónica da temperatura ComfortControl TouchControl
Congelamento rápido • •
Congelador/compartimento congelador
Número de gavetas amovíveis/cestos 8 8
Número de caixas metálicas em rede amovíveis – –
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética A+ A++
Consumo de energia por ano/em 24 h em kWh 330/0,903 248/0,677
Segurança
Função de bloqueio Indicação falta de energia no compartimento 
congelador –/– •/•
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/• •/•
Alarme óptico de porta aberta/Alarme óptico de temperatura –/• –/•
Características técnicas
Dimensões em mm (larg. x alt. x prof.) 600 x 1.850 x 630 600 x 1.850 x 630
Classe de clima SN-T SN-T
Compartimento congelador de 4 estrelas em l 261 261
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 41 41
Tempo conserva.em caso de avaria/Capac. máx.de congel.em kg/h 24/20,0 43/20,0
Consumo de corrente em miliamperes (mA) 900 1.300
Acessórios fornecidos com o aparelho
Acumulador de frio/Cuvete –/• •/•

*  Para que o consumo de energia declarado seja al-
cançado, os separadores fornecidos com o aparelho 
devem ser utilizados. Desta forma a profundidade do 
aparelho aumenta aprox. 3,5 cm. O aparelho pode 
funcionar sem a utilização dos separadores mas irá 
consumir um pouco mais de energia.
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Aparelhos de frio de instalação livre
Arcas congeladoras

Modelo/designação GT 5196 S GT 5282 S
Categoria dos aparelhos
Congelador/arca congeladora • •
Tipo de aparelho
Instalação livre • •
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável Tampa/– Tampa/–
Possível montagem Side-by-Side/Side-by-Side com aparelho modelo –/– –/–
Local de instalação para side-by-side – –
Design
Cores e frentes Branco Branco
Iluminação Congelador/compartimento congelador • •
Tipo de iluminação Lâmpada Lâmpada
Conforto de utilização
IceMaker/Ligação à água da rede –/– –/–
NoFrost/VarioRoom –/– –/–
Amortecedor de fecho de porta SoftClose/Drop and Lock –/– –/–
Pega EasyOpen – –
Comando
Indicação e regulação electrónica da temperatura Botão Botão
Congelamento rápido • •
Congelador/compartimento congelador
Número de gavetas/cestos amovíveis – –
Número de caixas metálicas em rede amovíveis 3 2
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética A+++ A+
Consumo de energia por ano/em 24 h em kWh 117/0,318 278/0,76
Segurança
Fechadura • –
Função de bloqueio/Indicação de falta de energia no  
compartimento congelador –/– –/–
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura –/– –/–
Alarme óptico de porta aberta/Alarme óptico de temperatura –/• –/•
Características técnicas
Dimensões em mm (larg. x alt. x prof.) 1.132 x 919 x 770 999 x 919 x 770
Classe de clima SN-T SN-T
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 38 38
Compartimento congelador de 4 estrelas em l 200 284
Tempo de conservação em caso de avaria/Capacidade máxima 
de congelação em h/kg 110/23,0 65/27,0
Consumo de corrente em miliamperes (mA) 500 1.000
Acessórios fornecidos junto
Acumulador de frio/Cuvete –/– –/–
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Aparelhos de frio de instalação livre
Arcas congeladoras
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Filtro Active AirClean
Os alimentos devem ser conservados em local fresco 
num ambiente sem odores. Tal é igualmente aplicável ao 
acondicionamento de vinhos em ambiente isento de 

odores. A solução: o filtro Active AirClean Miele. A inovadora 
combinação de substâncias activas, carvão activo acrescido do 
produto natural quitosano, evita a presença de odores no frigorífi-
co. O filtro pode ser fácil e rapidamente integrado e fica logo ope-
racional.

BrilliantLight
Diversas lâmpadas de halogéneo iluminam perfeitamen-
te cada zona do frigorífico e apresentam os produtos 
num ambiente de luz agradavelmente suave. Os perfis 

de alumínio conferem-lhe um toque de elegância adicional.

CleanSteel
Todos os aparelhos em aço inoxidável apresentam um 
acabamento de superfície especial CleanSteel. As van-
tagens: as marcas de dedos ficam quase imperceptí-

veis. Assim, a superfície do aparelho é mais fácil de limpar sem 
necessidade de recorrer a produtos de limpeza especiais.

ComfortClean
As prateleiras ComfortClean da Miele no interior da por-
ta são compostas por plástico SAN de alta qualidade e 
são particularmente resistentes a riscos, químicos, tem-

peratura, e totalmente transparentes. Todas as prateleiras no in-
terior da porta dos modelos K 9.000, K 10.000 e K 30.000 podem 
ser fácil e higienicamente lavadas na máquina de lavar louça (até 
55°C). Assim, já não é necessário lavar manualmente as pratelei-
ras.

Drop and Lock
Os compartimentos metálicos interiores podem ser li-
vremente regulados em altura, permitindo assim uma 
máxima flexibilidade O manuseamento é particularmen-

te fácil, fixando os recipientes de forma segura.

DynaCool
O acondicionamento perfeito de alimentos e vinhos é 
tão importante como a temperatura e humidade do ar. O 
sistema DynaCool produz uma circulação uniforme de ar 

através do ventilador integrado e, assim, a temperatura e a humi-
dade do ar são uniformemente distribuídas.

Pega EasyOpen
Os frigoríficos e congeladores Miele são fáceis de abrir 
e com toda a elegância, pois estão equipados com um 
puxador ergonómico EasyOpen. Em metal maciço ou 

com acabamento de aço inoxidável ... para uma harmonia de de-
sign até ao detalhe. Deste modo, o design do seu frigorífico Miele 
adapta-se perfeitamente aos outros aparelhos de cozinhar de en-
castrar Miele.

FlexiFrame
Os suportes para garrafas da Miele oferecem o apoio 
ideal para cada garrafa. As barras de apoio individuais 
são assim fáceis de deslocar e adaptar a qualquer for-

mato e tamanho da garrafa. Deste modo, o seu vinho está sem-
pre na posição ideal.

FlexiLight
O novo sistema de iluminação LED FlexiLight das prate-
leiras em vidro ilumina sem reflexos e com um brilho ex-
traordinário os espaços interiores dos frigoríficos Miele; 

pode igualmente ser posicionado com toda a flexibilidade e de 
modo personalizado em cada um dos níveis de encaixe. Deste 
modo, os alimentos de diferentes tamanhos e mesmo diferentes 
quantidades de alimento não prejudicam a iluminação.

IceMaker
Bebidas frescas com rapidez: o IceMaker automático 
pode produzir diariamente cerca de 100 cubos de 
gelo. A Miele disponibiliza modelos com ligação directa 

à rede de água e com reservatório de água. O reservatório de 
água pode ser abastecido em função das preferências e necessi-
dades individuais.

Iluminação LED
A iluminação indirecta recria um ambiente agradável e realça a 
elevada qualidade dos materiais. As lâmpadas LED são isentas 
de manutenção e proporcionam uma excelente iluminação do es-
paço interior. Comparativamente às lâmpadas incandescentes 
tradicionais, as lâmpadas LED permitem poupar muita energia e 
possuem uma vida útil mais longa.

MasterFresh
Nas gavetas MasterCool com regulação de humidade, 
os alimentos ficam sempre acondicionados num clima 
optimizado: a temperatura de refrigeração situa-se perto 

de 0 °C, a humidade do ar está idealmente adaptada a cada tipo 
de alimento. Assim, as suas provisões de fruta e legumes man-
têm-se frescas por muito mais tempo.

NoFrost
O sistema inteligente NoFrost impede que o espaço in-
terior do congelador ganhe gelo. As gavetas podem, as-
sim, ser movimentadas para fora e para dentro sem que 

as camadas de gelo dificultem esta situação. O sistema NoFrost 
permite significativas poupanças em termos de tempo e propor-
ciona maior conforto, uma vez que deixa de ser necessária a ta-
refa da descongelação manual. Acresce o facto de que o ar que 
circula no congelador impede que os alimentos ganhem gelo.

Informações úteis em pormenor
O glossário dos aparelhos de frio Miele
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Sistema de refrigeração rápida/congelação rápida
Os frigoríficos Miele oferecem um extra em funções de conforto. 
O sistema de refrigeração rápida regula a temperatura do frigorífi-
co para o nível mais baixo durante um período de 6 horas. Perfei-
to para quando quiser arrefecer rapidamente grandes quantida-
des de alimentos. Com o sistema de congelação rápida, o 
congelador funciona com a máxima intensidade. A rápida conge-
lação preserva os nutrientes e mantém a consistência dos ali-
mentos, uma vez que impede a formação de cristais de gelo.

Zonas de temperatura
As garrafeiras Miele estão equipadas com até três zonas de tem-
peratura de regulação individual. Assim, poderá guardar em si-
multâneo até três diferentes tipos de vinho tais como vinho tinto, 
vinho branco, champanhe ou espumante.

VarioBord
Os elegantes tabuleiros VarioBord de excelente qualidade podem 
ser muito facilmente retirados e novamente colocados nos supor-
tes em aço inoxidável no lado interior da porta. Estão equipados 
com uma pega e são ideais para servir à mesa.

NoteBoard
Na parte da frente de cada suporte para garrafas está aplicada 
uma faixa magnética, sobre a qual se pode escrever com giz: 
anote, por exemplo, a origem, a casta, o ano de colheita, etc. 
para uma melhor organização e de forma a dar um toque pessoal 
ao aparelho. Os NoteBoards estão fixados magneticamente; são 
fáceis de remover e fixar novamente para facilitar a escrita.

PerfectFresh
A durabilidade dos seus alimentos é maior na zona Per-
fectFresh do que na parte de refrigeração convencional. 
Assim são preservados por mais tempo as vitaminas es-

senciais, os sais minerais e a frescura.

PerfectFresh Pro
Com o PerfectFresh Pro pode apreciar toda a frescura 
da fruta e dos legumes durante ainda mais tempo. A 
Miele continuou a desenvolver a inovadora tecnologia 

PerfectFresh, conseguindo assim prolongar a durabilidade dos 
alimentos frescos. Na gaveta PerfectFresh Pro, a fruta e os legu-
mes são conservados em condições ideais de temperatura e com 
um teor de humidade ideal.

SelfClose
As gavetas PerfectFresh nos aparelhos de encastrar 
Miele dispõem de gavetas telescópicas com fecho auto-
mático com amortecimento. Estas gavetas abrem na to-

talidade, para maior conforto de utilização. E basta um simples 
toque na gaveta para que fechem automaticamente. As gavetas 
deslizam de modo extremamente silencioso e fácil. Este elevado 
conforto de utilização proporciona um acesso cómodo e amplo 
aos seus alimentos guardados.

SoftClose
As portas do frigorífico e do congelador fecham silen-
ciosa e suavemente: com o sistema SoftClose, o inova-
dor sistema de fecho da Miele. A porta fecha automati-

camente a partir de um ângulo inferior a 30°. Além disso, o 
sistema SoftClose amortece o fecho da porta; assim nunca mais 
ouvirá o tilintar das garrafas no interior da porta.

VarioRoom
O conceito de espaço variável VarioRoom permite au-
mentar, com toda a flexibilidade, o espaço de congela-
ção. Esta característica revela-se particularmente vanta-

josa quando se pretende conservar alimentos mais volumosos. 
As gavetas e as prateleiras em vidro são fáceis de remover; assim 
ganha rapidamente o espaço de que necessita.
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Esquemas de Montagem

Frigoríficos, Combinados, 
Congeladores e Garrafeiras

KF 37122 iD KF 37132 iD

K 37222 iD, K 3722 iD, K 37472 iD,  
K 37682 iDF

KF 1901 Vi

A = 915 mm

KFN 37282 iD, KFNS 37432 iD,  
KFN 37452 iDE, KFN 37682 iD

F 9552 i-1 FN 9752 iF 1472 Vi

A = 457 mm
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K 1901 Vi, F 1811 Vi, KWT 1612 Vi

K 1901 Vi: A = 915 mm,  
F 1811 Vi: A = 762 mm,  
KWT 1612 Vi: A = 610 mm

KWT 4154 UG-1

*No caso de frentes de móveis mais altas o fabricante 
de cozinhas terá de fazer uma régua de compensação 
que pode ser fixa ao aparelho com a chapa em ângulo 
fornecida junto.
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