
Miele ArtLine 
A perfeição da simplicidade.
Miele. Immer Besser.
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Bem-vindo à Miele

IMMER BESSER – O nosso compromisso 

Quando a Miele foi fundada, o seu sucesso residiu na preocupação 
dos nossos antepassados em colocar a empresa num lugar de 
destaque em relação à concorrência. Para isso, existiam, na ver-
dade, apenas dois caminhos que podiam ser percorridos: baixar os 
preços ou ser melhor do que os outros. Era praticamente impossível 
percorrer os dois caminhos em simultâneo.

Eles acabariam por optar pelo segundo caminho, ser melhor do que 
os outros.

O facto de a Miele, ao longo de 115 anos, ter conseguido honrar 
sempre este elevado nível de ambição pode ser comprovado pelos 
bons resultados obtidos nos inúmeros testes efetuados e pelas 
distinções recebidas, especialmente por parte de muitos milhões de 
clientes satisfeitos em todo o mundo.

Tudo isto fica a dever-se a uma continuidade em termos de valores 
e objetivos, o que geralmente apenas se regista ao nível de uma 
empresa, devido à preservação do aspeto familiar da marca, que já 
passou por várias gerações da mesma família, em vez de se ter 
optado pelos interesses, muitas vezes apenas temporários, dos 
mercados.

Neste sentido, desde 1899 que a Miele não só é considerada um 
símbolo de produtos de primeira qualidade e da competência 
técnica alemã. A Miele é igualmente sinónimo de respeito, de 
lealdade e de valorização da cooperação entre os seus parceiros 
comerciais, clientes finais, fornecedores, colaboradores e vizinhos. 
Quem compra produtos da marca Miele, está a agir com consciên-
cia ecológica. Isto é assegurado pelos seus métodos de produção 
eficientes em termos de recursos e por produtos que também 
permitem estabelecer padrões em termos de consumo de energia 
elétrica, de água e de detergentes, contribuindo para uma pou-
pança significativa dos custos.*

Este nível de alta qualidade será mantido, é o que nos assegura a 
quarta geração de administradores da marca.

Dr. Markus Miele       Dr. Reinhard Zinkann

*  Visite www.miele-sustainability.com para mais informações sobre os nossos esforços e 
princípios de orientação.
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IMMER BESSER
O nosso compromisso de marca

São várias as razões que abonam a favor 
da Miele. 
Seis delas podem ser lidas aqui.
Desde a sua fundação em 1899, a Miele 
cumpre o seu compromisso de marca 
"Immer besser" ("Sempre melhor"). O que 
isto significa: fazemos todos os possíveis 
para sermos "Immer besser" do que a 
concorrência e nos tornarmos "Immer 
besser", superando o que já conseguimos 
alcançar. Esta certeza tranquiliza os nossos 
clientes, que sabem que a sua opção de 
compra pode durar-lhes uma vida inteira.

A qualidade Miele
A qualidade é o objetivo principal da Miele. 
Para o alcançar, cumprimos rigorosos 
processos de fabrico e uma cuidada 
seleção dos materiais que utilizamos. 
Somos o único fabricante que submete os 
seus eletrodomésticos a testes de quali-
dade a fim de garantir 20 anos de vida útil.* 

A marca Miele
A Miele é, em muitos países, a marca mais reconhecida do setor. No mercado alemão, a 
Miele foi eleita a melhor marca de todos os tempos ("best brand ever"). Uma marca assim 
revela também o seguinte: os clientes Miele dão um grande valor ao desempenho e à 
sustentabilidade ambiental dos seus eletrodomésticos. Quem compra produtos Miele 
demonstra que se preocupa com a qualidade e design. Em Portugal a Miele foi eleita pela 
16ª vez "Marca de Confiança dos Portugueses".

A assistência técnica da Miele
Os clientes da Miele recebem tratamento preferencial: isto é garantido pelo nosso eficaz 
serviço de apoio ao cliente, nomeado várias vezes como o melhor do setor em vários países. 
Estamos sempre aqui para si. Prometemos!

O design da Miele
A Miele representa uma linguagem de formas claras e de elegância intemporal. Na Miele 
encontrará uma diversidade de linhas de design e cores, consistente com os estilos de 
decoração e mobiliário de cozinha, para os seus eletrodomésticos de encastrar. Os eletro-
domésticos combinam na perfeição em termos de design. Independentemente do seu estilo 
de decoração, a Miele terá sempre a melhor solução.

O conforto da Miele
Quer seja através do clássico botão rotativo, dos sensores ou do ecrã tátil de alta resolução, 
quer através do Smartphone: a operação do equipamento Miele é fácil e divertida. A isto 
acrescenta-se ainda – independentemente de o eletrodoméstico ser específico para a 
cozinha ou para o cuidado da roupa – uma variedade de programas automáticos confortá-
veis e fiáveis com "garantia de sucesso", dando uma atenção especial aos pormenores. A 
Miele traz mais conforto à sua vida...

A tecnologia da Miele
A Miele é sinónimo de excelentes resultados com o mínimo de consumo de energia. Isto 
aplica-se não só aos cuidados em termos de higiene e tratamento da roupa, do chão e da 
louça, mas também às mais diversas experiências gastronómicas na cozinha. Para esta 
diversificação contribuem várias características de equipamento inovadoras que apenas são 
oferecidas pela marca Miele. Isto é comprovado pelos melhores resultados obtidos vezes 
sem conta nos mais conhecidos testes de produtos que são realizados a nível mundial.

*  Dependendo do modelo corresponde a um determinado 
teste de número de horas de funcionamento ou ciclos de 
lavagem.
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Entregue a sua imagem de perfeição 
nas melhores mãos.
Miele. Para o que realmente importa.

Hoje mais do que nunca, um design homogéneo com linhas claras 
faz parte de uma estética inconfundível que cativa tanto arquitetos 
de exteriores como de interiores. Uma elegância intemporal, que 
transforma espaços e ambientes residenciais e cozinhas em peças 
de design. A nossa equipa de criadores especializados de produtos 
Miele completa agora esta visão: com a nova Miele ArtLine, a 
primeira linha de design de eletrodomésticos com possibilidade de 
integração nivelada à superfície. As portas são abertas através das 
tecnologias exclusivas da Miele, Touch2Open e SoftOpen.
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Miele ArtLine.
A perfeição da simplicidade.

A tecnologia mais inovadora em termos de design exclusivo e 
intemporal – desde sempre o empenho do desenvolvimento de 
produtos da Miele. 

A seguir à PureLine e à ContourLine, a série de design Miele ArtLine 
é a mais recente geração de eletrodomésticos encastrados, que 
seguem exatamente este mote. A elegância minimalista das frentes 
totalmente sem puxadores é uma afirmação arquitetónica interna de 
classe superior. Descubra o primeiro design de cozinha verdadeira-
mente sem puxadores. Isto é a Miele! Immer besser.
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Touch2Open e SoftOpen.
Inovações aliadas ao design sem puxadores.

No que diz respeito ao conceito de design minimalista, todos os 
produtos Miele ArtLine oferecem frentes completamente uniformes 
e de instalação à face. As portas são abertas através das tecnolo-
gias exclusivas da Miele, Touch2Open e SoftOpen:

Touch2Open
desbloqueia e abre as portas de modo muito simples e confortável 
através de toque suave da tecla sensora.

SoftOpen
assegura adicionalmente um movimento uniforme e suave da porta, 
que é amortecida na posição final.
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Agora é possível uma cozinha completa sem puxadores.
Eletrodomésticos com um design único e adaptado às suas necessidades específicas.

Fornos Miele
Humidade adicional para resultados ideais 
ao cozinhar e assar com clima (disponível 
mesmo em eletrodomésticos compactos 
com 45 cm de altura).

 
Fornos com microondas Miele
Poupa até 30% de tempo na preparação 
com modos de funcionamento convencio-
nais em combinação com a função de 
microondas.

Fornos a vapor combinados Miele
máxima versatilidade: funções de forno 
tradicional e a vapor. Mais sabor e mais 
substâncias vitais devido à preparação 
cuidadosa com vapor.

Aquecedor de alimentos Gourmet Miele
Muito mais do que um mero aquecedor de 
alimentos com a aplicação para cozinhar a 
baixas temperaturas.

Gaveta de vácuo Miele
Conserva os alimentos em óptimo estado. 
A preparação perfeita para cozinhar em 
Sous-vide com três níveis de vácuo.
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MTouch e DirectSensor.
As programações Touch intuitivas.

Além das inovadoras tecnologias Touch2Open e SoftOpen, todos 
os produtos Miele ArtLine possuem os comprovados comandos 
Touch da Miele, o M Touch e o DirectSensor:

M Touch
A utilização dos eletrodomésticos é rápida e instintiva, através de 
um toque diretamente no visor ou um simples movimento sobre o 
visor com indicações em texto. Para ajudar na orientação do utiliza-
dor, as informações são exibidas a cores.

DirectSensor
O modo de funcionamento desejado é selecionado através de um 
único toque nos símbolos alinhados à esquerda do visor. Para 
navegar entre os diversos elementos pode ser utilizado o elemento 
tátil à direita do visor.
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Miele ArtLine em cinzento grafite.
Uma nova cor no design da sua cozinha.

Siga as tendências de cor na cozinha com cinzento grafite. 
O tom escuro e fresco irradia pura elegância e sublinha o design 
renovado. Transmite a dureza das linhas retas e dá à sua cozinha 
um carisma incomparável.
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Miele ArtLine em branco brilhante.
Minimalista e exclusivo.

O branco brilhante encaixa-se na perfeição em cozinhas minimalis-
tas brancas ou proporciona contrastes interessantes em cozinhas 
de cor. Une simplicidade e exclusividade. Simultaneamente, acres-
centa leveza às linhas claras e realça o design minimalista.
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Miele ArtLine em preto obsidiana.
Intemporal e elegante.

Preto obsidiana
Cria uma estética superior. As frentes caracterizadas pelo vidro puro 
espelham a perfeição com base na simplicidade O jogo de luz e 
sombra cria reflexos interessantes, que conferem à superfície 
profundidade e elegância.
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A perfeição de uma cozinha sem puxadores.
A solução ideal para a sua cozinha Premium.

Máquinas de café
As nossas máquinas de café com moagem 
de grão são multi-talentosas quando se 
trata de desfrutar em pleno o seu café e 
são inseridas imaculadamente na série de 
eletrodomésticos ArtLine.

Eletrodométicos de frio
Os eletrodomésticos de frio de encastrar 
garantem a preservação da frescura dos 
seus alimentos, de forma eficiente, organi-
zada e de alta qualidade. Encontra-se à 
disposição uma impressionante variedade 
de modelos.

Objetivo: uma cozinha premium. Aos 
modelos da gama ArtLine podem juntar-se 
outros modelos disponíveis, para uma 
configuração perfeita até ao mais pequeno 
pormenor – desde máquinas de café até 
placas de cozinhar:

Máquinas de lavar louça
As nossas máquinas de lavar louça de 
integrar totalmente são de fácil abertura ao 
tocar duas vezes na frente da máquina 
(função Knock2Open).

Exaustores
Também os nossos exaustores dispõem de 
diferentes modelos para criar um design de 
cozinha completamente harmonioso e 
perfeitamente integrado.

Placas
As nossas placas elétricas com ou sem 
indução podem ser instaladas à face e 
facilmente comandadas.
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Modelos ArtLine
Fornos de encastrar

Modelo/Designação H 6461 BPX H 6860 BPX
Construção
Forno de encastrar • •
Design
Visor DirectSensor M Touch
Sem puxador • •
Vantagens
Regulação precisa de temperatura 30 – 300°C 30 – 300°C
Sonda de temperatura sem fio/Sonda de temperatura –/– •/–
Função Crisp – •
Modos de funcionamento
Ar quente plus/Intensivo/Alourar/Descongelar •/•/•/• •/•/•/•
Aquecimento superior e inferior/Inferior/Superior •/•/– •/•/•
Grill/Grill parcial/Grelhar com circulação de ar •/–/• •/•/•
Cozinhar com clima • •
Programas automáticos Acima de 60 acima de 100
Cozinhar a baixas temperaturas – •
Sistema automático • •
Conforto de utilização
Touch2Open • •
Saída de vapor programável • •
Indicação das horas/Data •/• •/•
Temporizador/Memória em h •/200 •/200
Programação Start-Stop/Desligar automático •/• •/•
Indicação da temperatura real/temperatura recomendada •/• •/•
Programas favoritos/Regulações individuais 20/• 20/•
Porta do aparelho
SoftOpen • •
Porta CleanGlass/Interruptor de porta •/• •/•
Interior
Volume interior em l 76 76
Nº de níveis de encaixe/Marcação dos níveis de encaixe 5/• 5/•
Número de lâmpadas de halogéneo 1 3
Fácil manutenção
Limpeza automática pirolítica • •
Resistência Grill rebatível • •
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética A+ A+
Utilização de calor restante/Aquecimento rápido •/• •/•
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct –/– •/•
Acessórios de aquisição necessária – XKM 3100 W
Segurança
Sistema de arrefecimento do aparelho com Frente fria • •
Desligar de segurança/Bloqueio de funcionamento •/• •/•
Dados técnicos
Potência total de ligaç.kW/Tensão em V/Protecção em A 3,5/230/16 3,7/230/16
Acessórios fornecidos
Tabuleiro/Tabuleiro universal com PerfectClean 1/1 1/1
Grelha para forno sem/com PerfectClean/adequada para pirolítico –/–/1 –/–/1
Calhas telescópicas FlexiClip sem/com PerfectClean/
adequadas para pirolítico –/–/1 par –/–/1 par
Grelha sem/com PerfectClean/adequada para pirolítico –/–/1 par –/–/1 par
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído )
Cinzento Grafite • •
Branco Brilhante • •
Preto Obsidiana • •

Modelos ArtLine
Fornos de encastrar com micro-ondas

Modelo/Designação H 6401 BMX H 6800 BMX
Construção
Forno de encastrar com micro-ondas • •
Design
Visor DirectSensor M Touch
Sem puxador • •
Vantagens
Potência do micro-ondas regulada electronicamente – •
Níveis de potência 80/150/300/450/600/850/1000 W 80/150/300/450/600/850/1000 W
Sonda de temperatura – •
Modos de funcionamento
Ar quente plus/Intensivo/Alourar/Descongelar •/–/•/• •/•/•/•
Aquecimento superior e inferior/Inferior/Superior –/–/– •/•/–
Grill/Grelhar por circulação de ar •/• •/•
Programas automáticos Acima de 60 acima de 100
Sistema automático • •
Cozinhar a baixas temperaturas • •
Micro-ondas • •
Micro-ondas com sistema automático/Micro-ondas com grill •/• •/•
Micro-ondas com Ar Quente Plus/Micro-ondas com Circulação de ar •/• •/•
Utilizações especiais • •
Conforto de utilização
Touch2Open • •
Tecla Pipocas • •
Indicação das horas/Data •/• •/•
Temporizador/Memória em h •/200 •/200
Programação Start-Stop/Desligar automático •/• •/•
Indicação da temperatura real/temperatura recomendada •/• •/•
Potência recomendada para cada modo de funcionamento micro-ondas • •
Função Quick • •
Programas favoritos/Regulações individuais 20/• 20/•
Porta do aparelho
SoftOpen • •
Porta CleanGlass/Interruptor de porta •/• •/•
Interior
Volume interior em l 43 43
Número de lâmpadas de halogéneo 1 1
Fácil manutenção
Interior em aço inox • •
Resistência Grill rebatível • •
Eficiência e sustentabilidade
Utilização de calor restante/Aquecimento rápido •/• •/•
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct –/– •/•
Acessórios de aquisição necessária – XKM 3100 W
Segurança
Sistema de arrefecimento do aparelho com Frente fria • •
Desligar de segurança/Bloqueio de funcionamento •/• •/•
Dados técnicos
Potência total de ligaç.kW/Tensão em V/Protecção em A 2,2/230/16 3,3/230/16
Acessórios fornecidos
Tabuleiros com PerfectClean/Tabuleiro de vidro 1/1 1/2
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído )
Cinzento Grafite • •
Branco Brilhante • •
Preto Obsidiana • •
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Modelo/Designação DGC 6800 X DGC 6860 X
Construção
Forno a vapor combinado • •
Design
Visor/Sem puxador M Touch/• M Touch/•
Vantagens
Regulação electrónica da temperatura do forno 40° até 100°C 30 – 225 30 – 225
Regulação electrón. da temperatura-forno a vapor 40 – 100 40 – 100
Sensor clima/Cozinhar um menu sem transferência de sabor •/• •/•
Sonda de temperatura sem fio/Sonda de temperatura •/– •/–
Modos de funcionamento
Cozinhar a vapor/Sous vide/Cozinhar em modo Combi •/•/• •/•/•
Ar quente plus/Programas automáticos •/superior a 200 •/superior a 200
Aquecimento superior e inferior/Superior/Inferior •/•/• •/•/•
Grill total/Grill parcial/Grelhar por circulação de ar •/•/• •/•/•
Conforto de utilização
Touch2Open/Painel elevatório motorizado •/• •/•
Cozinhar automático de menus • •
Indicação de horas/Indicação da data/Temporizador •/•/• •/•/•
Programação Start-Stop • •
Indicação da temperatura real/temperatura recomendada •/• •/•
Programas favoritos/Regulações individuais 20/• 20/•
Porta do aparelho
Porta CleanGlass/Porta transparente/SoftOpen •/•/• •/•/•
Interior
Interior do forno XL/Interior do forno XXL/Volume do interior do forno em l •/–/48 –/•/68
Suportes de tabuleiros amovíveis com PerfectClean • •
Número de lâmpadas de halogéneo duas duas
Fácil manutenção
Interior com acabamento PerfectClean/Estrutura linho •/• •/•
Gerador de vapor externo • •
Programas de tratamento Pré-Lavagem/Enxaguar/Secar •/•/• •/•/•
Tecnologia de vapor e abastecimento de água
MultiSteam/MonoSteam •/– •/–
Reservatório de água com gerador de vapor/reservatório de água –/• –/•
Reservatório de condensação por trás da porta elevatória • •
Eficiência e sustentabilidade
Iluminação com economia de energia/Aquecimento rápido •/• •/•
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/•
Acessórios de aquisição necessária XKM 3100 W XKM 3100 W
Segurança
Sistema de arrefecimento e frente fria • •
Desligar de segurança/Bloqueio de funcionamento •/• •/•
Dados técnicos
Medidas do nicho em mm (L x A x P) 560 – 568 x 450 – 452 x 555 560 – 568 x 593 – 595 x 555
Potência total de ligaç.kW/Tensão em V/Protecção em A/Número de fases 3,4/230/16/1 3,5/230/16/1
Acessórios fornecidos
Calhas telescópicas FlexiClip com PerfectClean • •
Tabuleiro universal com PerfectClean/Grelha com PerfectClean 1/1 1/1
Recipiente em aço inoxidável perfurado/não perfurado 2/1 2/1
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído )
Cinzento Grafite • •
Branco Brilhante • •
Preto Obsidiana • •

Modelos ArtLine
Fornos a vapor combinados

Modelo/Designação ESW 6214 ESW 6229 X
Construção
Aquecedor Gourmet • •
Design
Painel em vidro com teclas sensoras • •
Régua de comando com texto/símbolos –/• –/•
Sem puxador • •
Vantagens
Pré-aquecer louça • •
Manter os alimentos do menu quentes • •
Resultados perfeitos com cozinhar a baixas temperaturas • •
Regulação electrónica exacta da temperatura de 40°C até 100°C • •
Modos de funcionamento
Aquecer chávenas • •
Aquecer pratos • •
Manter alimentos quentes • •
Cozinhar a baixas temperaturas • •
Conforto de utilização
Extensível para carga e descarga fácil • •
Mecanismo Push-to-Open • •
Programação de tempo limite • •
Capacidade de carga Serviço jantar para 6 pessoas Serviço jantar para 12 pessoas
Possibilidade de ligação com a máquina de café • •
Fácil manutenção
Frente em aço inoxidável com superfície CleanSteel* • •
Visor táctil à face • •
Segurança
Frente fria • •
Base antiderrapante • •
Desligar de segurança • •
Dados técnicos
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 595 x 141 x 570 595 x 289 x 570
Altura interior útil em mm 80 230
Potência total de ligaç.kW/Tensão em V/Protecção em A 0,7/230/10 0,7/230/10
Comprimento do cabo de ligação em m 2,0 2,0
Acessórios fornecidos
Revestimento antiderrapante 1 1
Grelha para aumentar a superfície útil – 1
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído )
Cinzento Grafite • •
Inox, CleanSteel • •
Branco Brilhante • •
Preto Obsidiana • •
Castanho Havana • •

Modelos ArtLine
Aquecedores Gourmet
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Modelos ArtLine
Gaveta de vácuo

Modelo/Designação EVS 6214
Construção
Gaveta de vácuo •
Design
Painel em vidro com teclas sensoras •
Régua de comando com texto/símbolos –/•
Sem puxador •
Vantagens
Preparação para cozinhar em Sous Vide •
Maior durabilidade dos alimentos •
Marinar alimentos •
Diversidade de utilização
Preparar alimentos a vácuo •
Marinar alimentos •
Dosear alimentos •
Recipiente de vácuo •
Fechar novamente embalagem original •
Fecho de copos •
Colocar líquidos em vácuo •
Conforto de utilização
Extensível para carga e descarga fácil •
Mecanismo Push-to-Open •
Potência de vácuo em níveis 1 – 3
Indicação de potência de vácuo por LED •
Tempo de soldagem em níveis 1 – 3
Indicação de tempo de soldagem por LED •
Função de paragem •
Dimensão máxima do saco em mm 250 – 350
Capacidade da câmara de vácuo em l 8,0
Equipamento de preparar em vácuo
Câmara de vácuo em inox •
Capacidade de sucção da bomba em m³/h 4
Fácil manutenção
Frente em aço inoxidável com superfície CleanSteel* •
Visor táctil à face •
Nota desumidificação da bomba de vácuo •
Barra de soldagem substituível •
Segurança
Desligar de segurança •
Dados técnicos
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 595 x 141 x 570
Altura interior útil em mm 80
Potência total de ligaç.kW/Tensão em V/Protecção em A 0,3/230/10
Comprimento do cabo de ligação em m 1,8
Acessórios fornecidos
Recipiente a vácuo reutilizável 1
Cabo de ligação com ficha 1
Saco de vácuo •
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído )
Cinzento Grafite •
Inox, CleanSteel •
Branco Brilhante •
Preto Obsidiana •
Castanho Havana •

Modelos ArtLine
Máquinas de café

Modelo/Designação CVA 6401 CVA 6800 CVA 6805
Construção
Máquina de café de encastrar com sistema de moagem de grão • • •
Máquina de café de encastrar com sistema Nespresso – – –
Design
Visor DirectSensor M Touch M Touch
Variedade de bebidas
Expresso/Café/Café longo •/•/• •/•/• •/•/•
Cappuccino/Caffè Latte •/• •/• •/•
Latte Macchiato • • •
Água quente/Leite quente/Espuma de leite •/•/• •/•/• •/•/•
Vantagens
OneTouch para duas preparações • • •
Moinho de café cónico protector de aroma • • •
Segunda variedade de café, em pó • • •
Perfis de utilizadores programáveis 10 11 11
Moagem regulável/Quantidade de moagem •/• •/• •/•
Quantidade de água/Temperatura da água •/• •/• •/•
Pré-infusão/Leite/Espuma de leite programável •/•/• •/•/• •/•/•
Função de cafeteira/chaleira •/– •/– •/–
Conforto de utilização
Escolha de idioma/Indicação das horas/Indicação da data •/•/• •/•/• •/•/•
CupSensor – • •
Bocal de saída de café regulável em altura 8,3 – 16,5 8,3 – 16,5 8,3 – 16,5
ComfortDoor/BrilliantLight/Puxador da porta integrado •/•/• •/•/• •/•/•
Reservatório para café em grão amovível • • •
Capacidade em g de café em grão 500 500 500
Capacidade da caixa de borras 15 15 15
Capacidade do reservatório da água em l 2,3 2,3 2,3
Hora de ligar e desligar programável •/• •/• •/•
Tempo Stand-by programável/Memória de horas •/200 •/200 •/200
Ligação opcional para aquecedor de louça de encastrar – • •
Ligação à água da rede – – •
Fácil Manutenção
Confortável programa de limpeza/ComfortClean •/• •/• •/•
Enxaguagem automática das condutas de leite • • •
Conduta de leite/Unidade de fervura amovível •/• •/• •/•
Eficiência e sustentabilidade
Modo Eco de economia de energia comutável • • •
Segurança
Bloqueio de funcionamento • • •
Dados técnicos
Medidas do nicho em mm (L x A x P) 560 – 568 x 450 – 452 x 500 560 – 568 x 450 – 452 x 500 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Profundidade com a porta aberta em cm 106,0 106,0 106,0
Potência total de ligação em kW 2,8 3,5 3,5
Tensão em V/Protecção em A 220 – 240/16 220 – 240/16 220 – 240/16
Comprimento da mangueira de água em m/Cabo eléctrico em m –/2,0 –/2,0 1,5/2,0
Acessórios fornecidos
Recipiente para leite • • •
Produto descalcificador/Pastilhas de limpeza •/• •/• •/•
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído )
Cinzento Grafite • – •
Inox, CleanSteel • • •
Branco Brilhante • – •
Preto Obsidiana • – •
Castanho Havana • – •



30 31

M
ie

le
 A

rt
Li

ne

Fornos a vapor 
combinados

DGC 6800 X, interior do forno de 
48 litros

*Eletrodoméstico com frente em vidro 
**Eletrodoméstico com frente metálica

DGC 6860 X, interior do forno de 
68 litros

*Eletrodoméstico com frente em vidro 
**Eletrodoméstico com frente metálica

DGC 6800 X, interior do forno de 
48 litros

*Eletrodoméstico com frente em vidro 
**Eletrodoméstico com frente metálica

Esquemas de montagem
Eletrodomésticos Miele ArtLine

Fornos, 
fornos compactos, 

fornos compactos com 
microondas

H 6000 BMX, interior do forno de 
43 litros

*Eletrodoméstico com frente em vidro 
**Eletrodoméstico com frente metálica 

H 6000 BMX, interior do forno de 
43 litros

*Eletrodoméstico com frente em vidro 
**Eletrodoméstico com frente metálica 

H 6000 BPX, interior do forno de 
76 litros

*Eletrodoméstico com frente em vidro 
**Eletrodoméstico com frente metálica

H 6000 BPX, interior do forno de 
76 litros

*Eletrodoméstico com frente em vidro 
**Eletrodoméstico com frente metálica

DGC 6860 X, interior do forno de 
68 litros

*Eletrodoméstico com frente em vidro 
**Eletrodoméstico com frente metálica

Aquecedores de alimentos 
Gourmet,

gaveta de vácuo

EWS 6214

como forno

EWS 6229 X

como forno

EVS 6214

como forno

Máquinas de café

CVA 6401 CVA 6401, ESW 6214, CVA 6800, CVA 
6805

como forno

CVA 6805, CVA 6800

Ligação à água fria de 3/4''
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Protecção activa do meio ambiente:  
papel branqueado com total isenção de cloro.

Miele Portuguesa, Lda. 
Av. do Forte, 5
2790 - 073 Carnaxide
Telefone: 21 424 81 00
Fax: 21 424 81 09
E-Mail: info@miele.pt  
Website: www.miele.pt

 Siga-nos nos nossos canais da Miele Portugal:


