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FashionMaster 2.0
Resultados perfeitos. Qualidade Miele.
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Lavar, secar, engomar – "Sempre Melhor" 
com a Miele, reconhecida pela qualidade 
ímpar dos seus electrodomésticos.

A Miele volta a surpreender, com o 
sistema de engomar FashionMaster. 
Depois de lavar e secar delicadamente a 
roupa nas máquinas da Miele, a 
FashionMaster garante resultados 
perfeitos a engomar a roupa. 
O sistema de engomar a vapor de alta 
qualidade revela um conforto de utilização 
único.

Deixe-se inspirar com um produto de 
design atractivo, cuidadosamente 
desenvolvido até ao mais pequeno 
detalhe.
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Inovação para resultados perfeitos e maior comodidade.
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1-2-Lift System
Em dois simples passos a 

máquina fica montada sem qualquer 
esforço! Com o sistema patenteado2) 
1-2-Lift-System, todo o aparelho, 
composto por ferro de engomar, tábua de 
passar e gerador de vapor, pode ser 
montado com apenas 2 movimentos. 
Desbloquear e fazer deslizar a tábua de 
passar para uma posição horizontal é 
quase como magia!

Único – Base do ferro com 
estrutura de favos

A estrutura de favos já provou ser eficaz 
nos tambores das máquinas de lavar 
roupa e nos secadores, agora também 
marca a diferença na FashionMaster da 
Miele. A base com estrutura de favos 
patenteada1), permite alcançar resultados 
excelentes e um tratamento delicado dos 
tecidos na passagem a ferro. Ao contrário 
dos ferros convencionais, o vapor é 
rapidamente distribuído por toda a base 
do ferro. Assim, o ferro desliza na 
perfeição sobre os tecidos, assegurando 
resultados perfeitos ao engomar. 

1) Patente Europeia EP 2 233 632 B1 

2) Patente Europeia EP 2 169 108 B1 

Ajuste em altura
A tábua de passar a ferro pode ser 
facilmente ajustada para a altura 
necessária e mais conveniente para o 
utilizador. Suportada por um sistema de 
pressão automática, a tábua pode ser 
regulada em altura de 83 cm a 102 cm.

Destaques
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Sistema All-in-one
Quando a FashionMaster está 
devidamente fechada, apenas o seu 
design elegante e sofisticado captará a 
sua atenção. Graças aos discretos 
compartimentos, todos os acessórios, 
como o cabo eléctrico ou o ferro, 
desaparecem na torre compacta. Para 
além disso, o ferro não só é seguramente 
guardado, como se encontra em local de 
muito fácil acesso.

Melhor é impossível.

Conforto de utilização
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Tábua de engomar de grande dimensão com Comfort Zone
Com uma tábua de engomar de 120 x 40 cm, até as calças cabem totalmente na 
FashionMaster. A Comfort Zone na extremidade mais estreita da tábua de engomar foi 
concebida para passar toda a parte da frente de uma blusa ou camisa, num só processo, 
sem ter de re-posicionar a zona dos ombros. Uma excelente função para poupar tempo.

Descalcificação automática
Descalcificação? Agora ou 

mais tarde? Menos um assunto para se 
preocupar. A FashionMaster cuida dela! 
Apenas a dureza da água tem de ser 
regulada uma vez e adicionada uma 
pastilha de descalcificação Miele. Um LED 
próprio na FashionMaster da Miele 
informa em tempo útil quando é 
necessário fazer a descalcificação. 

Enxaguagem automática
Os resíduos de minerais produzidos pela 
evaporação devem ser removidos através 
da enxaguagem do gerador de vapor, de 
forma a assegurar o bom desempenho do 
equipamento. A FashionMaster calcula o 
intervalo de tempo em que a enxaguagem 
deve acontecer através da quantidade de 
água usada. O processo de enxaguagem 
inicia-se automaticamente após ligar a 
máquina. A única preocupação será 
esvaziar a gaveta da agua residual.

Mobilidade e segurança
Não há necessidade de a encostar a 
alguma coisa! A FashionMaster 
mantém-se em pé de forma indepen-
dente, e mesmo quando fechada pode ser 
posicionada em qualquer lugar em sua 
casa. Com ajuda das suas rodas, a 
FashionMaster pode ser facilmente 
movimentada, até mesmo eventuais 
desníveis no pavimento não representam 
qualquer problema.
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Melhore a aparência da sua roupa com facilidade.

O vapor desempenha o papel principal
Com a FashionMaster poderá alcançar 
resultados profissionais, graças a uma 
pressão de vapor de 4 bar e uma saída 
consistente de 100 g/min. O vapor penetra 
até nos tecidos mais grossos e densos, 
reduzindo o tempo de passar a ferro. 
Jactos de vapor ou vapor contínuo - pode 
seleccionar a opção mais conveniente 
usando o botão indicado no ferro de 
engomar. 

Uma inovação – 
Steamer* 
Vincos no seu casaco, vestido 
ou cortinas são tarefa fácil 
para o Steamer da 
FashionMaster. Pesa metade 

do ferro de engomar e uma vez que não 
tem uma base quente, não deixa manchas 
nos tecidos. No entanto, tem a mesma 
pressão e rapidez de aplicação de vapor. 
A escova permite manter uma distância 
de segurança dos tecidos e para utilizar o 
Steamer não é necessário montar a tábua 
de passar a ferro. 

Base antiaderente – para as peças de 
roupa mais difíceis
Lantejoulas, estampados ou tecidos muito 
delicados – a FashionMaster da Miele 
supera até estes desafios. A base 
antiaderente está indicada para o 
tratamento mais delicado, evitando 
manchas brilhantes nos tecidos escuros 
ou para tecidos com aplicações. Assim 
não irá precisar passar a ferro as suas 
peças de roupa do avesso.

Vincos perfeitos
Com a FashionMaster da Miele o vinco 
das calças é engomado de uma forma 
rápida e perfeita. Para uma aparência per-
feita.

Resultados perfeitos

*Acessório opcional, adquirido separadamente
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Tábua de passar a ferro activa
A tábua de passar a ferro está equipada 
com um ventilador para facilitar o 
processo de engomar. Este sistema é 
igualmente "inteligente" uma vez que se 
inicia e desliga automaticamente assim 
que o botão do vapor é pressionado no 
ferro, e caso haja pequenas pausas 
enquanto está a engomar, a produção de 
vapor é automaticamente desligada após 
algum tempo. A função Memory regista 
se foi utilizada a função de sucção ou de 
insuflar durante o processo de engomar, 
activando a função da próxima vez que for 
necessário vapor. Pressionando o botão 
directamente no ferro permite alternar 
entre as duas funções. A potência é 
facilmente regulada para se adequar a 
diferentes tipos de têxteis.

Função de insuflar - Almofada de ar 
para um cuidado particularmente 
suave
A FashionMaster possui uma função de 
insuflar para evitar marcas de costuras 
nas camadas inferiores da roupa. O 
ventilador cria uma almofada de ar entre a 
peça de roupa e a tábua de passar. 
Função especialmente indicada para 
passar peças com folhos, caxemira, etc. A 
mesma função evita marcas de costuras 
na roupa.

Função de sucção oferece vários 
benefícios
Óptima penetração de vapor sem 
condensação - a função integrada de 
sucção assegura a penetração de vapor 
nos tecidos e evita a condensação na 
tábua de passar a ferro. Outro benefício: 
as peças de roupa ficam seguramente 
fixas à tábua enquanto está activa a 
função de sucção. 
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Engomar rapidamente peças com várias camadas 
Economize tempo e energia! Com a FashionMaster, tecidos dobrados em várias 
camadas ou tecidos densos agora só necessitam de ser passados a ferro de um lado, e 
não de ambos. A grande quantidade de vapor com alta pressão aplicada pode penetrar 
mesmo nos materiais mais grossos e densos, tal como gangas. Isto faz com que passar 
em ambos os lados se torne supérfluo.

O deposito de água com capacidade de 1.25 l – Simples de manusear
O depósito de água da FashionMaster pode ser facilmente recarregado a qualquer 
momento durante o processo de engomar. O design pensado para o utilizador permite 
encher o depósito mesmo debaixo de torneiras muito baixas. 

Função Auto-Off
Para sua segurança: Quando o ferro ou o 
Steamer não são utilizados aprox. 15 
minutos, todo o equipamento se desliga 
automaticamente. Não precisa de se 
preocupar se se tiver esquecido do ferro 
ligado.

Função CoolDown
Segurança é sempre uma prioridade na 
agenda do desenvolvimento de produto 
na Miele. Sensores de movimento e 
monitorização do ferro asseguram que 
este se desligue após 3 minutos sem ser 
utilizado. Assim que é detectado 
movimento, liga-se novamente. 

Engomar de forma rápida e segura

Poupar tempo de forma segura
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FashionMaster 2.0

Modelo/Designação B 2826
Engomar inteligente
Base do ferro com estrutura de favos •
Ligar/Desligar automático do ventilador •
Função Memory do ventilador •
Níveis de potência do ventilador 2
Engomar com economia de tempo
Capacidade do depósito de água em l 1.25
Depósito de água removível •
Depósito de água - recarregável a qualquer altura •
Engomar tecidos dobrados em várias camadas •
Resultados perfeitos
Pressão de vapor em bar 4
Saída de vapor em g/min 100
Vapor vertical •
Produção de vapor a partir do nível de temperatura 2
Função de sucção e de insuflar • / •
Base antiaderente para o ferro •
Conforto de utilização
All-in-one •
1-2-Lift System •
Ajuste em altura com o sistema de pressão automática (cm) 83–102
Rodas anti-risco •
Tábua de engomar com Comfort Zone •
Descalcificação automática •
Enxaguagem automática •
Compartimento para guardar ferro de engomar •
Compartimento para o cabo eléctrico e os acessórios •
Segurança
Função CoolDown •
Função Auto-Off •
Dimensões e consumo
A x L x P (cm) 96.3 x 146 x 47.1
A x L x P (cm), fechada 128.1 x 38.2 x 47.1
Área da superfície de engomar (cm) 120 x 40
Potência total de ligação em kW 2.2
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