
Miele. Para o que  
realmente importa.
TwinDos lava para si,  
doseia o detergente para si, 
é perfeito para si.
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Coisas pequenas, coisas grandes, momentos únicos e memórias especiais, que só confia-
mos a uma marca. Queremos que os objectos mais preciosos estejam bem protegidos, os 
amigos fiéis sejam tratados com o cuidado que merecem, as receitas saiam perfeitas e os 
alimentos se conservem sempre frescos. 

Há coisas na vida pelas quais  
                   sentimos um carinho especial.

Miele. Para o que realmente importa.
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Miele TwinDos
O melhor sistema  
de detergente líquido

*  Promoção válida na compra de uma máquina de lavar roupa com sistema TwinDos, entre 
15.01.2017 e 31.08.2017, a Miele oferece detergente liquído UltraPhase 1 e 2 para um ano.

1)  De acordo com o teste do Öko-Institut e.V. de 06-09-2013: "Potencial de poupança graças à 
dosagem automática TwinDos nas máquinas de lavar roupa"

TwinDos
Tipo de tecido, quantidade de roupa e grau de sujidade 

- três factores que devem ser tidos em conta na dosagem de deter-
gente perfeita. À partida, pode parecer complicado. Por isso, a Mie-
le assume agora esta tarefa por si.

Graças ao sistema de dosagem automática TwinDos e com um sim-
ples premir de um botão, a máquina de lavar roupa efectua a dosa-
gem da quantidade ideal de detergente dos 2 reservatórios integra-
dos para cada lavagem.

Para resultados perfeitos, recorra ao exclusivo detergente de 2 fases 
da Miele, UltraPhase 1 e UltraPhase 2. O TwinDos doseia automati-
camente ambos os componentes na altura adequada ao processo 
de lavagem. Deste modo, obterá uma lavagem impecável, tanto da 
roupa branca como de cor.

E, além disso, se desejar utilizar outro tipo de detergente, por exem-
plo em pó, não é problemático. Pode utilizar, para o efeito, a gaveta 
de detergentes.

30% de poupança de detergente1)
Aliás, uma dosagem tão precisa e adequada às necessidades é 
quase impossível manualmente. Isto também foi confirmado pelo 
Öko-Institut e.V. (instituto ecológico) em Freiburg que concedeu à 
dosagem automática da Miele um potencial de poupança de 30%.

Na compra de uma máquina 
de lavar roupa com sistema 
de dosagem automática  
TwinDos, recebe grátis uma 
recarga de UltraPhase 1 + 
uma recarga de UltraPhase 2.

Oferta no valor de 168 €

Agora  
1 ano de  
detergente 
grátis*



Exklusiv 
bei Miele
Exclusivo

Miele

6

Miele UltraPhase 1 e 2
O melhor sistema de detergente líquido
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Nenhum outro sistema de detergente líquido oferece resultados de 
lavagem tão perfeitos, na roupa branca e na de cor, como o sistema 
de 2 fases da Miele.
Os detergentes líquidos convencionais não contêm agentes bran-
queadores, porque poderiam afectar negativamente outros compo-
nentes. No entanto, são imprescindíveis para eliminar as nódoas di-
fíceis (café, chá, sumos de fruta, vinho tinto).

O UltraPhase 1 e o UltraPhase 2 da Miele são acondicionados e do-
seados em separado, por isso é possível que o sistema TwinDos 
contenha agentes branqueadores.
As substâncias activas do UltraPhase 1 libertam a sujidade e elimi-
nam as nódoas de, p. ex., óleos e gorduras, proteínas e amidos.

O UltraPhase 2, que contém agentes branqueadores, é doseado no 
momento ideal do processo de lavagem e elimina mesmo as nó-
doas mais persistentes, como, por exemplo, café, chá, sumos de 
fruta ou vinho tinto.
Aceda a www.miele.pt (Produtos - Produtos de limpeza Miele) 
e conheça o trabalho do laboratório químico da Miele 
e a eficiência de limpeza do UltraPhase 1 e do UltraPhase 2.

O melhor sistema de detergente líquido do mercado!
O Instituto Hohenstein examinou as características do sistema de 
dosagem automático de 2 fases em conjunto com os detergentes 
Miele UltraPhase 1 e UltraPhase 2. O excelente efeito de lavagem foi 
confirmado em relação à remoção de nódoas, brancura, anti-
envelhecimento e a precisão de dosagem.
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Máquinas de lavar roupa Miele
Vantagens do produto em resumo



Exklusiv 
bei Miele
Exclusivo

Miele

Exklusiv 
bei Miele
Exclusivo

Miele

Exklusiv 
bei Miele
Exclusivo

Miele

9

CapDosing
Aplicações especiais para a sua roupa podem ser utili-

zadas de forma confortável com as cápsulas Miele. Estas são sim-
plesmente inseridas no compartimento do amaciador. O aparelho 
doseia o conteúdo no momento ideal do processo de lavagem – to-
talmente automático.
Tem à sua escolha as seguintes cápsulas: 6 de detergente especial 
(desporto, penas, Outdoor, WoolCare, SilkCare, impermeabilizante), 
3 de amaciador (Aqua, Nature e Cocoon), assim como o Booster 
contra a sujidade persistente.

Tambor estrutura de favos Thermo2)

Quando selecciona a opção "Pré-engomar" ou "Alisar 
com vapor", o tambor é aquecido após a última centrifugação. Des-
te modo, a roupa fica solta, alisada e pode simplesmente ser remo-
vida. E o mais importante: a tarefa de engomar torna-se mais fácil e 
rápida.

PowerWash 2.0*
O PowerWash 2.0 oferece uma elevada eficiência de 

limpeza e, com o programa QuickPowerWash, em menos de 1 hora. 
As máquinas lavam até 40%1) de forma mais económica do que o 
prescrito para a classe de eficiência energética mais elevada. Em 
tempos de programas moderados, nenhum programa ultrapassa as 
3 horas. Os resultados são eficientes mesmo em pequenas cargas. 
Isto é possível graças à tecnologia Spin&Spray, que requer um nível 
de água particularmente reduzido, poupando energia de 
aquecimento.

* Depende do modelo
1)  Poupança superior ao valor-limite (46) da classe de eficiência energética A+++
2) Patente europeia EP 2 390 399 B1
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ProgrammManager
Inteligente e individual: as suas necessidades pessoais 

são seguidas pela Miele ao premir um botão com 5 funções de pro-
grama.

Opção Nódoas
Seleccione entre os diferentes tipos de nódoas: a má-

quina adequa o programa de lavagem e dá sugestões no visor.

Assistente de lavagem*
Sempre nas melhores mãos: o assistente de lavagem indica-lhe o 
programa que melhor se adapta à sua roupa.

Exklusiv 
bei Miele
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Miele
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Máquinas de lavar roupa Miele
Outras vantagens do produto* em resumo

* Depende do modelo
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Testado para uma vida útil de 20 anos1)

Qualidade única: a Miele oferece uma vida útil particu-
larmente longa, comprovada por testes de resistência e durabilidade 

1)  O que corresponde a aprox. 5 programas por semana 
com 2 horas de tempo médio de funcionamento.

Eficiência energética
Absolutamente exemplar: a melhor classificação de classe de efi-
ciência energética com resultados de lavagem perfeitos em tempos 
de funcionamento reduzidos.

Frente esmaltada
Não é só aparência: a frente esmaltada é resistente a 

riscos, ácido e corrosão, e é fácil de limpar.



Modelo/Designação WKG 120 TDos
WKH 122 WPS  
PWash 2.0 & TDos XL

WKR 571 WPS  
PWash 2.0 & TDos XL

Capacidade de carga em kg 8,0 9,0 9,0
Velocidade máx. de centrifugação 1.600 1.600 1.600
Modelo
Encastrável • • •
Sentido de abertura da porta/alterável à direita/– à direita/– à direita/–
Design
Cor selector Branco lótus Branco lótus Tampa branco lótus/Anel crom.
Versão do painel direito direito inclinado
design da porta cromado cromado cromado
Visor 1 linha 1 linha TFT com 4 linhas
Eficiência de lavagem
TwinDos • • •
Sistema PowerWash/PowerWash 2.0 –/– •/• –/•
Dosagem de cápsulas/Opção nódoas •/• •/• •/•
Tratamento delicado da roupa
Thermo-Tambor estrutura de favos • • •
Conforto de utilização
SteamCare/Pré-engomar –/• –/• –/•
Pré-selecção até 24h/Indicação tempo restante/horas •/•/– •/•/– •/•/•
Iluminação do tambor – – LED
Selecção do idioma/Gaveta detergentes AutoClean •/• •/• •/•
Comfort-Lift/Moldura deslizante –/– –/– –/–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência/eficiência centrifugação A+++/A A+++/A A+++/A
Consumo anual de água em l/Consumo anual de energia em kWh 9.900/176,00 11.000/130,00 11.000/130,00
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) 48/73 46/72 46/72
Ligação à água quente – – –
Função EcoFeedback/Motor ProfiEco •/• •/• •/•
Sistema autom.de quantidade/Contador quant. de água/
regulação de espuma •/•/• •/•/• •/•/•
Programa de lavagem principal
Algodão/Fibras/Sintéticos •/•/• •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/Expresso/Expresso 20 –/–/• •/–/• •/–/•
Camisas/Sedas/Lãs •/•/• •/•/• •/•/•
Roupa escura/Gangas •/• •/• •/•
Outdoor/Impermeabilizar/Penas •/•/• •/•/• •/•/•
Mistura de peças soltas/Favoritos –/– –/– •/•
Opções de lavagem principais
ProgrammManager/Água plus/Extra silencioso –/•/– •/•/– •/•/–
Curto/Pré-lavagem extra/Pré-lavagem •/•/– •/–/– •/•/•
Ligação em rede de electrodomésticos
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Acessórios de aquisição necessária – – –
Qualidade
Cuba Aço inoxidável Aço inoxidável Aço inoxidável
Frente esmaltada/Contrapesos de ferro fundido •/• •/• •/•
Segurança
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal •/–/– –/•/– –/•/–
Segurança para crianças/Código PIN •/• •/• •/•
Características técnicas
Dimensões do aparelho em mm (larg. x alt. x prof.) 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636
Profundidade do aparelho em mm com a porta aberta/
sem porta (para encastrar por baixo de bancada) 1.054/600 1.054/600 1.054/–
Acessórios fornecidos junto
3 cápsulas/UltraPhase 1/UltraPhase 2 •/•/– •/•/– •/•/–
P.V.P Recomendado 1.299,00 € 1.499,00 € 1.899,00 €12

Máquinas de Lavar Roupa



Modelo/Designação
WMV 960 WPS  
PWash&TDos XL Tronic

Capacidade de carga em kg 9,0
Velocidade máx. de centrifugação 1.600
Modelo
Encastrável •
Sentido de abertura da porta/alterável à direita/–
Design
Cor selector Branco Lótus 
Versão do painel Inclinado 5°

design da porta
alumínio prateado com anel 
cromado

Visor Touchtronic
Eficiência de lavagem
TwinDos •
Sistema PowerWash/PowerWash 2.0 –/•
Dosagem de cápsulas/Opção nódoas •/•
Tratamento delicado da roupa
Thermo-Tambor estrutura de favos •
Conforto de utilização
SteamCare/Pré-engomar •/–
Pré-selecção até 24h/Indicação tempo restante/horas •/•/•
Iluminação do tambor LED
Selecção do idioma/Gaveta detergentes AutoClean •/•
Comfort-Lift/Moldura deslizante –/–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência/eficiência centrifugação A+++/A
Consumo anual de água em l/Consumo anual de energia em kWh 11.000/130,00
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) 46/72
Ligação à água quente –
Função EcoFeedback/Motor ProfiEco •/•
Sistema autom.de quantidade/Contador quant. de água/
regulação de espuma •/•/•
Programa de lavagem principal
Algodão/Fibras/Sintéticos •/•/•
QuickPowerWash/Expresso/Expresso 20 •/–/•
Camisas/Sedas/Lãs •/•/•
Roupa escura/Gangas •/•
Outdoor/Impermeabilizar/Penas •/•/•
Mistura de peças soltas/Favoritos •/•
Opções de lavagem principais
ProgrammManager/Água plus/Extra silencioso •/•/–
Curto/Pré-lavagem extra/Pré-lavagem •/•/•
Ligação em rede de electrodomésticos
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Acessórios de aquisição necessária –
Qualidade
Cuba Aço inoxidável
Frente esmaltada/Contrapesos de ferro fundido •/•
Segurança
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal –/•/–
Segurança para crianças/Código PIN •/•
Características técnicas
Dimensões do aparelho em mm (larg. x alt. x prof.) 596 x 850 x 643
Profundidade do aparelho em mm com a porta aberta/
sem porta (para encastrar por baixo de bancada) 1.077/–
Acessórios fornecidos junto
3 cápsulas/UltraPhase 1/UltraPhase 2 •/•/–
P.V.P Recomendado 2.199,00 €
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Máquinas de Lavar Roupa



Modelo/Designação
WTH 120 WPM  
PWash 2.0 & TDos

WTZH 130 WPM  
PWash 2.0 & TDos XL

Carga em kg na lavagem/secagem 7,0/4,0 8,0/5,0
Modelo
Encastrável • •
Sentido de abertura da porta/alterável à direita/– à direita/–
Máquina de lavar roupa com função de secagem
Medição electrónica da humidade residual/Centrifugação térmica •/• •/•
Centrifugação
Velocidade máx. de centrifugação 1.600 1.600
Design
Cor selector Tampa cinza alum./Anel crom. Tampa cinza alum./Anel crom.
Versão do painel direito inclinado
design da porta/Visor cromado/1 linha cromado/1 linha
Eficiência de lavagem
TwinDos/CapDosing •/• •/•
PowerWash 2.0 • •
Opções nódoas • •
Tratamento delicado da roupa
Thermo-Tambor estrutura de favos • •
Conforto de utilização
SteamCare/Pré-selecção até 24h/Indicação tempo restante •/•/• •/•/•
Selecção do idioma/Gaveta detergentes AutoClean •/• •/•
Iluminação do tambor/Indicação de carga e recomendação de dosagem LED/– LED/•
Limpeza automática após secagem • •
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética/Eficiência Lavagem A/A A/A
No programa Standard após lavar e secar, consumo total de água em l/ 
energia em kWh 90/4,48 105/5,36
Contador quant. de água/regulação de espuma •/• •/•
Programas de lavagem e de secagem mais importantes
Algodão/Fibras/Sintéticos •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/Expresso •/• •/•
Camisas/Sedas/Lãs •/•/• •/•/•
Automático/Roupa escura/Gangas •/•/• •/•/•
Outdoor/Impermeabilizar/Penas •/•/• •/•/•
Vestuário de desporto/Sapatos de desporto/Almofadas •/•/• •/•/•
Finish Vapor/Refrescar/Arejar a frio/Arejar quente •/•/•/• •/•/•/•
Opções de lavagem e secagem mais importantes
Pré-lavagem extra/Pré-lavagem •/• •/•
ProgrammManager/Alisar com vapor •/• •/•
Ligação em rede de electrodomésticos
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/•
Acessórios de aquisição necessária XKM 3100 W XKM 3100 W
Qualidade
Cuba Aço inoxidável Aço inoxidável
Frente esmaltada/Contrapesos de ferro fundido •/• •/•
Segurança
Segurança de crianças/Código PIN •/• •/•
Características técnicas
Dimensões do aparelho em mm (larg. x alt. x prof.) 596 x 850 x 637 596 x 850 x 714
Profundidade do aparelho em mm com a porta aberta 1.055 1.132
Acessórios fornecidos junto
3 cápsulas/UltraPhase 1/UltraPhase 2 •/•/• •/•/•
P.V.P Recomendado 2.099,00 € 2.399,00 €
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Máquinas de Lavar e Secar Roupa
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Detergente

Recarga UltraPhase 1 e 2 
1,5 l

Detergente de 2 componentes para roupa branca e 
de cor
• Para cores brilhantes e roupa branca genialmente 

branca
• Excelente remoção de nódoas, mesmo a baixas 

temperaturas
• Sem sobredosagem graças à dosagem automática
• Altamente eficiente - Para 37 (UltraPhase 1) ou 50 

(UltraPhase 2) lavagens
• Lavagem simplesmente perfeita. Com a Miele.

UltraPhase 1 13,99€
N.º de mat. 10243320

UltraPhase 2 13,99€
N.º de mat. 10243390  

Ao adquirir uma máquina W1 da Miele com sistema 
TwinDos entre 15.01.2017 e 31.08.2017, a Miele ofe-
rece-lhe detergente UltraPhase 1 e 2 grátis para um 
ano!*
O primeiro par de recargas de detergente já é forne-
cido com a sua nova Miele e para as restantes recar-
gas estão previstos dois envios totalmente grátis 
para sua casa (cada envio inclui 3x UltraPhase 1 e 
2xUltraPhase 2). Para resgatar o seu voucher aceda 
a www.miele.pt/promo1 ou aceda à nossa loja onli-
ne, www.shop.miele.pt.

Desfrute agora da forma mais confortável de lavar a 
roupa - e dos melhores resultados de lavagem de to-
dos os sistemas de dosagem automática!

Novidade mundial!
O melhor sistema de dosagem de 
detergente líquido do mercado 
para roupa branca e de cor 
– completamente automático

Oferta no valor de 168 €

Agora  
1 ano de  
detergente 
grátis*

*  Deterente grátis Miele para 250 lavagens/ano 
(5 por semana): 
= 7 recargas UltraPhase 1 
= 5 recargas UltraPhase 2
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