Miele SmartLine – Flexível e elegante
Possibilidade de combinação individual sem limites
Miele. Immer Besser.

Gosta de cozinhar e pretende aperfeiçoar a sua arte culinária? Para elevadas exigências, os
aparelhos da nova série SmartLine da Miele disponibilizam possibilidades de desenvolvimento perfeitas. Todos os elementos da nova série SmartLine têm um caráter muito elegante devido à superfície em vitrocerâmica. Diversos tipos de aquecimento como o elétrico,
a indução e o gás em combinação com um exaustor de bancada conferem-lhe uma grande
diversidade de combinação, como por exemplo o Teppan Yaki que possibilita-lhe a preparação de refeições extraordinárias.
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Miele SmartLine

Descubra a nova e elegante gama SmartLine
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SmartLine – o foco da sua cozinha
A gama Miele SmartLine

Miele SmartLine

Multiplicidade de métodos confortável
Organize a sua cozinha de acordo com as
suas preferências de planeamento. Os
elementos SmartLine podem ser escolhidos
independentemente do forno e ser inseridos
de forma fléxivel na sua configuração de
cozinha. Através de exaustores de bancada
combináveis obtém possibilidades de
planeamento completamente novas. Com
os aparelhos SmartLine da Miele, mais
flexíveis que nunca, satisfaça as suas
exigências sem compromissos.
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Design elegante e possibilidadede combinação otimizada

Miele SmartLine

A opção é sua!
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Design elegante e possibilidade de combinação otimizada
A opção é sua!

Os comandos
Uma aparência elegante
Os novos elementos SmartLine da Miele
baseiam-se na superficíe de vitrocerâmica e
têm um caráter muito elegante. Com um
design de elevada qualidade e purista, bem
como as linhas abrangentes do aparelho,
adaptam-se a qualquer cozinha sem
problemas.

SmartSelect
É possível selecionar a potência
de forma especialmente rápida e intuitiva.
Para cada zona de cozinhar existe uma fila
de números iluminada a amarelo. Dessa
forma, é garantida uma boa legibilidade de
qualquer ângulo de visão. O temporizador
pode ser ajustado de forma mais confortável através da seleção separada de temporizador e de desligar automático.

Botão de metal
Botões de metal de elevada qualidade
contrastam com o design elegante dos
elementos SmartLine a gás. Sublinham o
caráter profissional e permitem um
comando confortável.

Possibilidades de montagem flexíveis
Os elementos SmartLine da Miele fascinam
pelas suas caraterísticas especiais de
design e conforto. Apesar da funcionalidade
autónoma de cada aparelho individual,
todos os modelos são criados a partir de
um único molde. Na instalação combinada
resulta um conjunto de aparelhos homogéneo e elegante. Quer se trate da montagem
à face, quer se trate da montagem sobre a
bancada - o destaque em design de qualquer cozinha!
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Possibilidade de combinação com placa
de indução clássica
Através da harmonização das profundidades dos aparelhos e do comando SmartSelect, agora é possível combinar elementos
SmartLine com uma placa de indução
clássica com largura de 60 cm. Dessa
forma, resulta uma possibilidade de combinação sem limites e uma flexibilidade
inédita.

Miele SmartLine

Possibilidade de combinação flexível
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Liberdade para cozinhar
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Indução
Rápido e eficiente a nível energético: ao
cozinhar com indução, o calor forma-se
diretamente no fundo da panela, sendo que
o tamanho da panela é automaticamente
detetado. Praticamente não existem perdas
de energia. As áreas ao lado das zonas de
cozinhar permanecem relativamente frias
garantindo a segurança. A par da flexibilidade, também a rapidez das zonas de
cozinhar PowerFlex é única. A indução já há
muito se estabeleceu em cozinhas profissionais devido às suas muitas vantagens.

Teppan Yaki
Tradição culinária japonesa moderna: a
culinária Teppan inclui-se nas experiências
culinárias da cozinha moderna. Os alimentos são preparados directamente na superfície em inox quente. O Teppan Yaki da
Miele aquecido por indução dispõe de duas
zonas de aquecimento úteis separadas:
dessa forma, pode preparar ou manter
quentes simultaneamente várias refeições
com diferentes temperaturas.

Gás
O gás é uma energia primária. Isto significa
que se trata uma forma de energia que vem
da natureza e que, para a sua utilização,
não tem de sofrer mais processos de
transformação. Por isso, cozinhar com gás
é especialmente ecológico.

Exaustor de bancada
Cozinhar sem vapores de cozinha e odores
incómodos é possível graças ao novo
exaustor de bancada da Miele. Devido à
disposição central entre dois elementos
SmartLine, o exaustor de bancada da Miele
aspira os vapores onde estes se formam. O
exaustor de bancada pode igualmente ser
utilizado a par dos elementos a gás. Nesse
caso, a cobertura serve de proteção anti-chama magnética.

Miele SmartLine

O aparelho adequado a cada preferência
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O exaustor de bancada livremente
combinável da Miele
Convincente pela flexibilidade, qualidade e eficiência energética

O exaustor de bancada da Miele é uma atração absoluta no mundo da cozinha. Convence
com a sua tecnologia, o seu ganho em conforto e a sua integração em qualquer cozinha
sem problemas. Através da instalação do exaustor de bancada no armário inferior, as diferentes alturas do espaço ou outros obstáculos já não são um problema. Novo é o facto
deste também ser livremente combinável com elementos SmartLine e uma placa com
largura de 60 cm. Adicionalmente, o aparelho pode ser utilizado a par dos elementos a gás.
O FlameGuard é uma cobertura magnética que evita uma aspiração perigosa da chama de
gás. Como todos os outros elementos, o exaustor de bancada tem uma profundidade de
52 cm e dispõe de um comando SmartSelect.

Possibilidades de instalação flexíveis
O exaustor de bancada da Miele é flexível em todos os sentidos: o ventilador é posicionado
na base e adequa-se tanto a um funcionamento por saída de ar altamente eficiente como a
um funcionamento por circulação de ar, por ex. em casas sem ligação a saída de ar. A par
das vantagens técnicas, o exaustor de bancada disponibiliza, devido à sua construção
compacta, possibilidades totalmente novas de instalação. No armário inferior ocupa pouco
espaço e deixa espaço livre suficiente para gavetas.

Miele SmartLine

Limpeza fácil
Todas as peças móveis do exaustor de
bancada podem ser facilmente retiradas à
mão e limpas na máquina de lavar louça.
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O exaustor de bancada livremente
combinável da Miele
Convincente pela flexibilidade, qualidade e eficiência energética
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Filtro metálico em aço inox
Os exaustores de bancada da Miele estão
equipados com um filtro metálico em inox
de 10 camadas. O revestimento e a moldura do filtro são compostas por inox de
elevada qualidade. Não ocorre nenhuma
descoloração visível em caso de limpeza
cómoda do filtro de gordura na máquina de
lavar louça. Deste modo, os filtros de
gorduras Miele mantêm durante um longo
período de tempo o seu aspeto de alta
qualidade.

Motor ECO
O motor ECO funciona com corrente
contínua e poupa, em comparação com
motores convencionais, até 70 % de energia. Graças a esta tecnologia tem um
funcionamento especialmente silencioso e é
igualmente potente como todos os ventiladores utilizados pela Miele.

Miele CleanCover
Atrás dos filtros de gorduras encontra-se o
Miele CleanCover. Em vez de cantos metálicos pontiagudos e componentes elétricos,
aqui apenas existe uma superfície fechada
e lisa. É especialmente fácil de limpar e
protege do contacto com os cabos e peças
do motor. Cuidado Miele em todos os
detalhes - para mais conforto e segurança.

Classe de eficiência energética
A etiqueta energética informa-o sobre a
eficiência e o desempenho do seu exaustor
de bancada. Os aparelhos Miele apresentam os melhores valores na eficiência do
ventilador e filtro de gorduras.
Miele SmartLine

Longlife AirClean
Graças à estrutura em alvéolos de carvão ativo em carvão betuminoso de longa durabilidade
e regeneráveis no forno, os odores são absorvidos de forma eficiente.
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Que tipo de caraterísticas de conforto pretende?
As caraterísticas em destaque* dos elementos SmartLine da Miele

SmartSelect
Os níveis de potência e tempos
são selecionáveis de forma rápida e intuitiva
com este comando. Para cada zona de
cozinhar existe uma fila de números iluminada a amarelo. Assim, é assegurada uma
elevada legibilidade em qualquer ângulo de
visão. O temporizador é definido ainda mais
confortavelmente devido à seleção individual do cronómetro e do desligar automático, assim como a indicação de três
dígitos.

PowerFlex
Versáteis e flexíveis: também os
recipientes grandes são rapidamente
aquecidos e sem problemas.

TwinBooster
Flexibilidade única: potência de
indução pode ser distribuída individualmente ou estar concentrada numa só zona.

Função Recall
Com função de memória: em caso de um
desligar involuntário, os ajustes são memorizados durante 10 segundos.

Reconhecimento permanente de
recipientes
Ativação automática da fila de números
correspondente: ao ligar, os recipientes
colocados são imediatamente
reconhecidos.

Miele SmartLine

Stop & Go
Desta forma, nada queima:com esta função, todas as zonas de cozinhar podem ser
reduzidas simultaneamente para o nível 1.
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* depende do modelo
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Que tipo de caraterísticas de conforto pretende?
As caraterísticas em destaque* dos elementos SmartLine da Miele
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Função manter quente
Cozinhar mais descontraidamente: a
temperatura do fundo da panela é ajustada
idealmente para a manutenção do calor e
constantemente monitorizada.

Temporizador
Muito útil: através desta função é possível
ajustar um desligar automático.

Programação individual
Totalmente prático: as configurações
básicas da placa podem ser reguladas
individualmente.

FlameGuard
Absolutamente seguro: graças ao FlameGuard, a chama a gás não é absorvida pelo
exaustor de bancada.

Grelhas ComfortClean
Limpeza rápida: remova as grelhas e lave
na máquina de lavar louça. A placa a gás
fica bonita durante mais tempo.

Reconhecimento do recipiente e do
tamanho
Convincente: dentro da zona de cozinhar, é
reconhecido o tamanho do recipiente e a
energia é emitida de forma adequada.

Desligar em caso de recipiente em falta
Apenas no caso da indução: se não se
encontrar qualquer panela na placa, a
alimentação energética é imediatemente
interrompida.

Cerâmica de vidro de limpeza fácil
Sem queimar: uma vez que a placa permanece relativamente fria, a sujidade pode ser
facilmente removida.

Botão de metal
Conforto adequado: os elementos a gás
podem ser operados intuitivamente através
de botões metálicos de elevada qualidade.

Ignição eléctrica com um só toque
Através de uma técnica optimizada, o
queimador acende-se automaticamente. O
botão seletor pode ser rodado de forma
simples e confortável com a mão e mantido
durante o processo de ignição.

GasStop
Tranquilizante: se a chama apagar, por
exemplo devido a corrente de ar, a passagem de gás é interrompida.

Indicação de calor residual
Auxiliar diário prático: a indicação de calor
residual lembra para não tocar na zona de
cozinhar ainda quente.

Desligar de segurança
Inteligente: se uma zona de cozinhar for
aquecida por um longo período de tempo,
esta desliga-se automaticamente.

Sistema automático
Sempre atempadamente: o sistema automático reduz a elevada potência inicial, para
evitar que os alimentos queimem.

Queimador Wok
Profissional: queimador wok potente para
regulação comum ou em separado de
ambos os circuitos de chamas.

Miele SmartLine

Protecção para limpeza
Limpeza segura: em caso de activação, os
comandos são bloqueados durante 20
segundos para uma fácil limpeza.

* depende do modelo
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O que significa cada ícone?

Informação de produto

Todos os símbolos SmartLine de uma só vez

SmartLine

Nas páginas seguintes são mais
uma vez apresentados todos os
elementos Miele SmartLine em
detalhe com base em tabelas. Os
produtos da Miele têm muitas
funções e caraterísticas diferentes.

Dois níveis de potência para
tempos de cozedura extremamente curtos.

SmartLine
Indica a linha de design.

Possibilidades de combinação
livres de todos os elementos
SmartLine.

Filosofias de funcionamento
Indica o tipo de comando do
aparelho.
 possível selecionar a potência
É
de forma especialmente rápida e
intuitiva. Sequências de números
com iluminação de fundo a
amarelo.
Seleção rápida e simples de cada
zona de cozinhar através de um
botão em separado.

Flexibilidade
Indica que tipo de zonas de
cozinhar estão disponíveis.
 uperfície extra grande para duas
S
panelas ou caçarolas, uma
assadeira grande ou uma panela
para massa grande.
 s refeições são preparadas
A
diretamente na superfície em aço
inoxidável quente. Dois circuitos
de aquecimento reguláveis em
separado.

Manter quente
Indica se o aparelho possui a
função de manter quente.
Manter quente independentemente da quantidade à temperatura de servir

GasStop
Indica se o aparelho possui
GasStop.
 levada segurança devido a
E
interrupção imediata da alimentação de gás em caso de falha de
chama.

10 x Filtro
Indica se o aparelho possui filtro
metálico em aço inox de 10
camadas.
Filtro metálico em aço inox de 10
camadas, adequado à lavagem
na máquina de lavar louça

Motor ECO
Indica se o aparelho possui um
ventilador de corrente contínua
eficiente em termos energéticos.
Motor especialmente eficiente,
potente e silencioso.

Eficiência energética
Indica a classe de eficiência
energética.
É indicada a classe de eficiência
energética A.
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Modelo/Designação
Tipo de aquecimento
Tipo de aquecimento
Construção e design
SmartLine
Superfície em cerâmica de vidro
Cor da cerâmica de vidro
Instalação à face
Instalação sobreposta sem moldura
Grelha em ferro fundido (preto esmaltado mate)
Grelha em ferro fundido
Superfície Teppan em inox
Módulos Wok convexos em vidro
Equipamento das zonas de cozinhar
Nº de zonas de cozinhar
Zonas de cozinhar PowerFlex
Número/Diâmetro em mm
Potência em W/Booster/TwinBooster
Zona cozinhar
Posição/Tipo/Diâmetro em mm/
Potência em W/Booster/TwinBooster
Zona cozinhar
Posição/Tipo/Diâmetro em mm
Potência em W/Booster/TwinBooster
Conforto de utilização
Comando através de botão
Ignição eléctrica com uma só mão
Comando através de teclas sensoras
Cor do display
Indicação digital dos níveis de potência
Reconhecimento permanente de recipientes
Função Recall
Stop&Go
Temporizador
Desligar automático
Sistema automático
Manter quente
Ajustes individuais (p.ex. sons)
Fácil manutenção
Vidro de limpeza fácil
Protecção para limpeza
Grelhas compatíveis com máquina de lavar louça
Grelha adequada para máquina de lavar louça
Segurança
Desligar de segurança/função de bloqueio/Bloqueio de funcionamento
Controle de erros/Ventilador de arrefecimento integrado/
Protecção de sobreaquecimento
Indicador de calor residual
GasStop
Dados técnicos
Medidas em mm (L x A x P)
Altura máxima para encastrar em mm
Dimensões para encastrar em mm (L x P)
Medida de corte externa em mm (L x P) em caso de instalação à face
Medida de corte interna em mm (L x P) em caso de instalação à face
Potência máxima instalada em kW/Tensão em V
Acessórios fornecidos
Cabo de ligação
Voucher para livro de receitas

CS 7612 FL

PVP recomendado em Euros (IVA incluído)

1.299,00 €

Indução

•
•

Preto

•
•
–
–
–
–

2
2/150 x 230
2.100/3.000/3.650
central/PowerFlex/230 x 390
2.100/3.000/3.650
–/–/–
–/–/–
–
–
SmartSelect
Amarelo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–

•/•/•
•/•/•
•
–

378 x 51 x 520
51
358 x 500
382 x 524
358 x 500
3,600/230

•
–

Miele SmartLine

As caraterísticas mais importantes
estão apresentadas imediatamente acima do produto sob a
forma de ícones, para que a diferenciação seja visível de imediato.
Para uma vista mais rápida
encontra nesta página uma breve
explicação para todos os ícones
utilizados neste grupo de produtos
com base neste exemplo.

TwinBooster
Indica se o aparelho possui um
TwinBooster.
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Informação de produto

SmartLine

SmartLine

Modelo/Designação
Tipo de aquecimento
Tipo de aquecimento
Construção e design
SmartLine
Superfície em cerâmica de vidro
Cor da cerâmica de vidro
Instalação à face
Instalação sobreposta sem moldura
Grelha em ferro fundido (preto esmaltado mate)
Grelha em ferro fundido
Superfície Teppan em inox
Módulos Wok convexos em vidro
Equipamento das zonas de cozinhar
Nº de zonas de cozinhar
Zonas de cozinhar PowerFlex
Número/Diâmetro em mm
Potência em W/Booster/TwinBooster
Zona cozinhar
Posição/Tipo/Diâmetro em mm/
Potência em W/Booster/TwinBooster
Zona cozinhar
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Posição/Tipo/Diâmetro em mm
Potência em W/Booster/TwinBooster
Conforto de utilização
Comando através de botão
Ignição eléctrica com uma só mão
Comando através de teclas sensoras
Cor do display
Indicação digital dos níveis de potência
Reconhecimento permanente de recipientes
Função Recall
Stop&Go
Temporizador
Desligar automático
Sistema automático
Manter quente
Ajustes individuais (p.ex. sons)
Fácil manutenção
Vidro de limpeza fácil
Protecção para limpeza
Grelhas compatíveis com máquina de lavar louça
Grelha adequada para máquina de lavar louça
Segurança
Desligar de segurança/função de bloqueio/Bloqueio de funcionamento
Controle de erros/Ventilador de arrefecimento integrado/
Protecção de sobreaquecimento
Indicador de calor residual
GasStop
Dados técnicos
Medidas em mm (L x A x P)
Altura máxima para encastrar em mm
Dimensões para encastrar em mm (L x P)
Medida de corte externa em mm (L x P) em caso de instalação à face
Medida de corte interna em mm (L x P) em caso de instalação à face
Potência máxima instalada em kW/Tensão em V
Acessórios fornecidos
Cabo de ligação
Voucher para livro de receitas
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)

CS 7102 FL
Gás

•
•

Preto

•
•
•
–
–
–

2
–/–
–/–/–
frente centro/Queimador normal/
Ø 100 – 200
1.700/–/–
atrás ao centro/Queimador
intenso/Ø 140 – 220
2.700/–/–

•
•

Botão
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

•
–

•
–

–/–/–
–/–/–
–

•

378 x 69 x 520
92
358 x 500
382 x 524
358 x 500
4,400/230

•
–

1.049,00 €

Modelo/Designação
Tipo de aquecimento
Tipo de aquecimento
Construção e design
SmartLine
Superfície em cerâmica de vidro
Cor da cerâmica de vidro
Instalação à face
Instalação sobreposta sem moldura
Grelha em ferro fundido (preto esmaltado mate)
Grelha em ferro fundido
Superfície Teppan em inox
Módulos Wok convexos em vidro
Equipamento das zonas de cozinhar
Nº de zonas de cozinhar
Zonas de cozinhar PowerFlex
Número/Diâmetro em mm
Potência em W/Booster/TwinBooster
Zona cozinhar
Posição/Tipo/Diâmetro em mm/
Potência em W/Booster/TwinBooster
Zona cozinhar
Posição/Tipo/Diâmetro em mm
Potência em W/Booster/TwinBooster
Conforto de utilização
Comando através de botão
Ignição eléctrica com uma só mão
Comando através de teclas sensoras
Cor do display
Indicação digital dos níveis de potência
Reconhecimento permanente de recipientes
Função Recall
Stop&Go
Temporizador
Desligar automático
Sistema automático
Manter quente
Ajustes individuais (p.ex. sons)
Fácil manutenção
Vidro de limpeza fácil
Protecção para limpeza
Grelhas compatíveis com máquina de lavar louça
Grelha adequada para máquina de lavar louça
Segurança
Desligar de segurança/função de bloqueio/Bloqueio de funcionamento
Controle de erros/Ventilador de arrefecimento integrado/
Protecção de sobreaquecimento
Indicador de calor residual
GasStop
Dados técnicos
Medidas em mm (L x A x P)
Altura máxima para encastrar em mm
Dimensões para encastrar em mm (L x P)
Medida de corte externa em mm (L x P) em caso de instalação à face
Medida de corte interna em mm (L x P) em caso de instalação à face
Potência máxima instalada em kW/Tensão em V
Acessórios fornecidos
Cabo de ligação
Voucher para livro de receitas
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)

CS 7632 FL
Indução

•
•

Preto

•
•
–
–

•
–

2
–/–
–/–/–
Anterior/Teppan Yaki/305 x 175
1400/–/–
Posterior/Teppan Yaki/305 x 175
1400/–/–
–
–
SmartSelect
Amarelo

•
–

•
•
•
•
–

•
•
•
•
–
–

•/•/•
•/•/•
•
–

378 x 60 x 520
60
358 x 500
382 x 524
358 x 500
2,8/230

•
–

2.299,00 €

Miele SmartLine

Informação de produto

23

Informação de produto

Informação de produto

SmartLine

SmartLine

As dimensões de corte totais para uma combinação de aparelhos SmartLine
podem ser consultada no desenho de dimensões em separado.
2) N ormas para potência do ar: EN 61591
Potência sonora: EN 60704-3
Pressão sonora: EN 60704-2-13
1)

Modelo/Designação
Construção
Exaustor de bancada

CSDA 7000 FL

Instalação à face/Instalação biselada sem moldura
Funcionamento
Funcionamento por saída de ar/Funcionamento por circulação de ar
Conforto de utilização
Comando através de teclas sensoras
Indicação digital dos níveis de potência/Cor do visor
N.º de filtros em aço inox adequados para lavagem na máquina de
lavar louça (10 camadas)
CleanCover - cobertura interior do equipamento de fácil limpeza
Vitrocerâmica de limpeza fácil
Tempo de funcionamento suplementar 5 min.
Segurança
Desligar de segurança
FlameGuard (protecção da chama de gás)
Características técnicas
Dimensões em mm (A x L x P)
Altura de montagem com caixa de ligação em mm
Dimensões em mm (L x P), instalação biselada
Dimensões em mm (L x P), instalação à face interior
Dimensões em mm (L x P), instalação à face exterior
Potência total de ligação em kW
Tensão em V/Protecção em A
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A++ - E)/Classe para grau de
filtração de gorduras
Consumo de energia anual em kWh/ano
Motor ECO
Potência de exaustão com secção transversal de saída de ar
máxima
Saída de ar
Nível de funcionamento 3: potência de exaustão (m³/h)
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20µPa)
Nível Booster: potência de exaustão (m³/h)
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20µPa)
Circulação de ar
Nível de funcionamento 3: potência de exaustão (m³/h)
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20µPa)
Nível Booster: potência de exaustão (m³/h)
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20µPa)
Instruções de montagem
Ventilador de base com ligação de saída de ar
Ligação à saída de ar lateral e atrás
Dimensões do canhão de saída de ar em mm (L x P)
Acessórios fornecidos
Cabo de ligação com ficha
Sistema de canal até ao ventilador de base
Acessórios que podem ser adquiridos
Conjunto de adaptação para circulação de ar/
Filtro de carvão activo regenerável

•/•
•/•
SmartSelect
•/Amarelo
1

•
•
•
•
•
165 x 120 x 520
165
100 x 500
100 x 500
124 x 524
0,170
230/10

A+/A
28

•

440
66/51
535
70/55
380
73/58
460
78/63

•
•

222 x 89

•
•

Posição/Tipo/Diâmetro em mm/
Potência em W/Booster/TwinBooster
Zona de cozinhar
Posição/Tipo/Diâmetro em mm
Potência em W/Booster/TwinBooster
Conforto de utilização
Comando através de teclas sensoras/Comando através de botão
TempControl
Infodisplay/Cor do display
Função Recall
Aumento da zona de cozinhar
Stop&Go/Temporizador
Desligar automático/Sistema automático/Manter quente
Manter quente Plus
Ajustes individuais (p.ex. sons)
Indicações
Indicação digital do nível de potência
Eficiência e sustentabilidade
Utilização de calor restante
Ligação em rede
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/Automatikfunktion Con@ctivity 3.0
Segurança
Desligar de segurança/função de bloqueio/Bloqueio de funcionamento
Controle de erros/Ventilador de arrefecimento integrado/
Protecção de sobreaquecimento
Protecção de recipiente/Indicador de calor residual
Dados técnicos
Medidas em mm (L x A x P)
Altura máxima para encastrar em mm
Dimensões para encastrar em mm (L x P)
Potência máxima instalada em kW/Tensão em V
Acessórios fornecidos
Raspador para vidro/Cabo de ligação
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)

KM 6329
Indução
–/•
Preto
–
–/•
4
4/150 x 230
2.100/3.000/3.650
à esquerda/Ponte PowerFlex/
230 x 390
3.400/4.800/7.300
à direita/Ponte PowerFlex/
230 x 390
3.400/4.800/7.300
Seleção direta/–
–
–/Amarelo

•
–

•/•
•/•/•
•
•
•
–

•/–
•/•/•
•/•/•
–/•
620 x 13 x 50
61
600 x 500
7,300/230
–/•

1.499,00 €

DUU 1000-1/DKF 1000 R

1.299,00 €
Miele SmartLine

PVP recomendado em Euros (IVA incluído)

•

Modelo/Designação
Tipo de aquecimento
Tipo de aquecimento
Construção
Combina com fogão/Independente de fogão
Design
Cor da cerâmica de vidro
Moldura envolvente em aço inox
Vidro facetado/Montagem à face do tampo
Equipamento das zonas de cozinhar
Nº de zonas de cozinhar
Zonas de cozinhar PowerFlex
Número/Diâmetro em mm
Potência em W/Booster/TwinBooster
Zona de cozinhar
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SmartLine

SmartLine: montagem à face

Acessórios

Esquemas de montagem

CSDA 7000 FL

CS 7102 FL

CS 7612 FL

1) à frente
2) Ventilador (no rodapé sobre o piso)
3) Facetado escalonado
4) Barra de madeira 12 mm (não incluída no volume de
fornecimento)
5) Canal de ar
6) E-Box

1) à frente
2) Caixa de ligação à rede com cabo de ligação à rede,
L = 2000 mm
3) Facetado escalonado
4) Barra de madeira 12 mm (não incluída no volume de
fornecimento)
5) Ligação de gás R 1/2 – ISO 7-1 (DIN EN 10226)

1) à frente
2) Cabo de ligação à rede, L = 2000 mm
3) Facetado escalonado
4) Barra de madeira 12 mm (não incluída no volume de
fornecimento)

CS 7632 FL

KM 6329

DUU 1000-1

1) à frente
2) Caixa de ligação à rede com cabo de ligação à rede,
L = 2000 mm
3) Facetado escalonado
4) Barra de madeira 12 mm (não incluída no volume de
fornecimento)

1) à frente
2) Caixa de ligação à corrente eléctrica com cabo
eléctrico, C = 1440 mm
O cabo eléctrico é fornecido solto
3) Perfuração escalonada de bancada em pedra natural
4) Barra de madeira de 12 mm (sem acessórios
fornecidos)

1) Ligação de saída de ar para sistema de conduta plana
222 x 89 mm para a esquerda ou direita, alternativamente para trás
2) Dimensões de corte no rodapé 350 x 98 mm

Conjunto de adaptação para Circulação
de ar DUU 1000-1
Conjunto de adaptação CSDA 10x0 para
modo de circulação de ar
• Montagem à face em alturas de base a partir de
100 mm
• Ligação de saída de ar para sistema de conduta
plana para a esquerda, direita ou para trás
• Incluí filtro Longlife AirClean regenerável
• Fluxo de ar uniforme no funcionamento por
circulação de ar
• Diminuição do ruído do fluxo
N.º M. 10.647.600
P.V.P recomendado:
349,99 €

CSZL 7000

Miele SmartLine

Friso de união para ligação de vários elementos
CombiSet SmartLine
• Aplicável na montagem de vários elementos lado a
lado
• Incl. molas de aperto para fixar numa parte
N.º M. 10.690.630
P.V.P. recomendado:
52 €
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Informações úteis em detalhe
Glossário Miele SmartLine

Sistema automático
Este sistema automático inicia a cozinha com potência elevada e vai
reduzindo automáticamente. Assim não se esquece de fazer a
redução correta e as refeições não se voltam a queimar. Também
poupa energia.
Ignição elétrica com comando com um só toque
Através de uma técnica otimizada, o queimador acende-se automaticamente. O botão seletor pode ser rodado de forma simples e
confortável com a mão e mantido durante o processo de ignição.
FlameGuard
O novo exaustor de bancada pode ser posicionado a par de todos
os elementos SmartLine. Na combinação com elementos a gás é
absolutamente necessário utilizar o FlameGuard flexível. É composto pela cobertura do exaustor de bancada e alinha-se automaticamente durante a utilização, fixa-se de forma magnética e pode ser
colocado de ambos os lados do exaustor de bancada. Assim é
evitada uma aspiração perigosa das chamas.
GasStop
Todas as placas a gás da Miele estão equipadas com um dispositivo de segurança termoelétrico. Se a chama de gás se apagar, por
ex. por os alimentos ferverem ou devido a corrente de ar, o dispositivo de segurança evita a passagem de gás.
Programação individual
As configurações básicas da placa podem ser facilmente reguladas
perante as necessidades individuais. Assim, por ex., a velocidade da
reação das teclas sensoras é alterável.
Botões metálicos
Os botões de elevada qualidade não são apenas agradáveis ao
toque, para além disso permitem um comando intuitivo dos elementos a gás.
Reconhecimento permanente de recipientes
Se a panela já se encontra sobre uma zona de cozinhar, os números
são ativados automaticamente após a ativação da placa. Logo, uma
ativação manual das zonas de cozinhar é desnecessária.
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Cerâmica de vidro de limpeza fácil
A vitrocerâmica é muito fácil de limpar. Graças à superfície lisa, os
salpicos e outras sujidades são fácil e rapidamente removidos. A
limpeza é particularmente simples em placas de indução, uma vez
que a superfície permanece praticamente fria e quase nada é
queimado.

Temporizador
O temporizador da sua placa ajuda-o a tornar o seu dia-a-dia na
cozinha mais descontraído. Pode, por ex., dependendo do modelo,
definir uma duração para as suas zonas de cozinhar, que são
automaticamente desligadas ou utilizar o temporizador independentemente das funções da placa.

Indução PowerFlex
As zonas de cozinhar PowerFlex são especialmente versáteis e
flexíveis. Quer se trate de recipientes individuais, panelas para
massa ou assadeiras especialmente grandes: tudo pode ser utilizado sem problemas. Única é a rapidez imbatível com uma potência
Booster de até 7,3 kW. Naturalmente o PowerFlex também inclui a
comprovada tecnologia TwinBooster da Miele.

Reconhecimento do recipiente e do tamanho
Na marca das zonas de cozinhar das placas de indução é reconhecido o tamanho das panelas e apenas é emitida energia nesta
superfície. Assim, a energia é utilizada da forma mais eficiente.

Função Recall
Desligou involuntariamente a placa, mas detecta-o imediatamente?
Se voltar a ligar dentro de 10 segundos e caso assim o pretenda,
todos os níveis de potência e as definições de tempo que tinha
configurado permanecem iguais. Pode prosseguir o seu processo
de cozedura sem impedimentos.
Indicação de calor residual
Nas placas Miele existe uma indicação de calor residual para cada
zona de cozinhar. A indicação lembra que não deve tocar na zona
de cozinhar quente ou que deve evitar colocar lá objetos sensíveis
ao calor. Além disso, esta permite-lhe utilizar o calor restante para
poupar energia.
Desativação de segurança
Para cada nível de potência é definida uma duração de funcionamento máxima. Caso uma zona de cozinhar se mantenha ligada
durante um período excecionalmente longo com o nível de potência
constante, esta desliga-se automaticamente.

TwinBooster
Poder concentrado para cozinhar mais rapidamente! A função
exclusiva da Miele, a TwinBooster, torna a confeção mais flexível,
uma vez que a potência de indução pode ser distribuída individualmente. Conforme necessário, pode unir totalmente a potência de
duas zonas de cozinhar numa única zona.
Manter quente
Com esta função pode de forma ideal manter quentes as refeições,
independentemente da quantidade. Através da vigilância inteligente
da temperatura da base da panela, as refeições são servidas à
temperatura ideal, sem que se queime. Assim, pode concentrar-se
totalmente na configuração de outros menus.
Proteção para limpeza
Com um toque, é possível bloquear a operação da placa durante
20 segundos. Todas as definições permanecem como ajustadas. O
tempo é bem visível no temporizador. A movimentação das panelas
e a limpeza da placa são possíveis sem obstáculos, sem alterar as
definições.

SmartSelect
Os níveis de potência e tempos são selecionáveis de forma rápida e
intuitiva com este comando. Para cada zona de cozinhar existe uma
fila de números iluminada a amarelo. Assim, é assegurada uma
elevada legibilidade em cada perspetiva de visão. Os tempos do
temporizador são definidos ainda mais confortavelmente devido à
seleção individual do cronómetro e do desligar automático, assim
como a indicação de três dígitos.
Stop & Go
Tocaram à campainha? Com a função Stop&Go pode reduzir todas
as zonas de cozinhar com um simples toque no nível de potência 1.
Logo, pode deixar a placa sem vigilância por pouco tempo, sem
que algo ferva ou queime. Quando regressar à placa, os níveis de
potência ajustados anteriormente são reativados ao clicar novamente na tecla.

Miele SmartLine

Desligar em caso de recipiente em falta
Se não tiver nenhum recipiente para cozinhar sobre a placa de
indução ou a panela for desadequada, a alimentação de energia é
interrompida ou não é estabelecida.
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