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O nosso desejo 
Ser sempre melhor
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"Sempre melhor" – foi o lema adoptado pelos nossos an-

tepassados desde a fundação da empresa Miele. Para ter 

sucesso, temos de nos destacar dos nossos concorrentes. 

E para isso existem apenas duas opções: ser melhor ou 

mais barato, pois é impossível conciliar as duas. Nós optá-

mos por ser melhores. E há mais de um século que na Miele 

nos mantemos fiéis a este lema.

"Sempre melhor" – significa para nós, em primeiro lugar, 

oferecer aos nossos clientes uma qualidade extraordinária 

e um excelente serviço. Em máquinas de lavar roupa ou 

louça, a título de exemplo, é fundamental combinar o poder 

de uma limpeza irrepreensível com o máximo cuidado no 

tratamento de têxteis, vidros ou porcelanas. Os fornos con-

vencionais ou a vapor permitem desfrutar de verdadeiros 

momentos de satisfação ao preparar as suas refeições. To-

dos os aparelhos Miele se distinguem por um elevado grau 

de conforto de utilização, economia e elegância de design. 

Com base na reacção de muitos clientes, que nos sugerem 

melhorias em diversas áreas, conseguimos colocar no mer-

cado produtos com cada vez mais qualidade. Nos electro-

domésticos, qualidade é sempre sinónimo de fiabilidade e 

durabilidade. A Miele é, por isso, o único fabricante que de-

senvolve e testa todos os aparelhos para uma vida útil míni-

ma de 20 anos e que mantém as principais peças de subs-

tituição disponíveis por um período superior a 20 anos. 

"Sempre melhor" – significa actualmente, e cada vez mais, 

assumir responsabilidade social.  A sustentabilidade é um 

claro compromisso social da Miele, que passa por consu-

mos de energia, água e detergente tão reduzidos quanto 

possível, bem como métodos produtivos de baixo impacto 

ambiental. E é também assim o nosso sentido de responsa-

bilidade em relação aos nossos colaboradores. A Miele foi a 

primeira empresa na Alemanha a receber a certificação nos 

termos da norma internacional de Responsabilidade Social 

SA 8000, relativa à protecção dos direitos do trabalhador. 

As nossas relações comerciais com fornecedores e clientes 

assentam em princípios de lealdade e respeito. A sustenta-

bilidade apresenta, assim, muitas facetas, pelo que o nosso 

objectivo, também aqui, consiste em sermos sempre me-

lhores.*

Ser "sempre melhor" é a nossa missão há mais de 100 

anos,  compromisso que continuamos a assumir.

Dr. Markus Miele                             Dr. Reinhard Zinkann

* Os nossos esforços no sentido de promover a sustentabilidade são descritos por-

menorizadamente em www.miele-nachhaltigkeit.de.
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A vida tem muitas facetas; os requisitos e as situações individuais 

determinam as necessidades do ambiente que criamos. Na 

qualidade de marca Premium de electrodomésticos, a Miele é uma 

garantia de plena satisfação e, consequentemente, de qualidade 

de vida. É com base neste princípio que concebemos todos os 

nossos aparelhos. 
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A nossa filosofia
Design para uma qualidade de vida superior
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PureLine – Espaço para o essencial 

A linha PureLine é discreta, integrando-se no espaço e constitui um elemento de-

corativo no design de uma cozinha moderna, cujo atractivo reside no minimalismo 

material. A predominância do vidro na linha PureLine cria uma estética de tranqui-

lidade. Os elementos horizontais em aço inoxidável e o puxador marcante, quase 

suspenso sobre a frente em vidro preto intenso, caracterizam estes aparelhos.

O conceito purista desta linha eleva-se à perfeição com os aparelhos em vidro 

nas cores preto obsidiana, castanho-havana ou branco brilhante.

O design não se resume apenas ao exterior de um objecto, mas também à vivência de quem o utiliza – 

esta é a nossa visão. Foi com base nesta ideia que desenvolvemos os nossos novos aparelhos de cozi-

nhar. Os nossos designers e engenheiros inspiram-se continuamente nos vários mercados internacionais 

em que a Miele opera, estando sempre na vanguarda em termos de conhecimento e knowhow.

O resultado são aparelhos perfeitamente combináveis em forma, materialidade e funcionalidade, em toda 

a gama de produtos. Deste modo, a nova geração eleva o tema da homogeneidade em matéria de design 

para um plano completamente novo. Descubra nas páginas seguintes a perfeição ao mais alto nível.
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Configuração personalizada com cores e materiais
As 4 opções de escolha

PureLine - Aço inoxidável 

O vidro em preto intenso cria um ambiente de fundo, o puxa-

dor marcante em aço inoxidável torna-se o elemento de desta-

que. Ambos os materiais coexistem ao mesmo nível com mes-

tria e arte. Predomina a horizontalidade, os diversos aparelhos 

complementam-se e criam uma linha contínua.
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PureLine - Preto obsidiana 

A linha PureLine em preto obsidiana transmite um sentido es-

tético ponderado. Frentes caracterizadas pelo vidro puro dão 

razão à perfeição baseada na simplicidade. Luz e sombra 

criam reflexos. Conferem à superfície profundidade e elegân-

cia.
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Configuração personalizada com cores e materiais
As 4 opções de escolha

PureLine – Branco brilhante

Para criar contrastes estimulantes em cozi-

nhas coloridas ou para uma integração 

imaculada em cozinhas brancas:  a PureLi-

ne em branco brilhante alia minimalismo e 

exclusividade.  Irradia simplicidade e deixa 

espaço para combinações bastante inte-

ressantes.
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PureLine – Castanho-havana

A interpretação moderna de um tema clás-

sico: o castanho-havana complementa o 

esquema de cores da PureLine. Os apare-

lhos de cozinhar perfeitos para pessoas 

com um sentido apurado de naturalidade e 

harmonia.



PureLine
Possibilidades de combinação

A configuração absolutamente homogé-

nea das frentes dos aparelhos de toda a 

nossa gama de produtos resulta numa 

imagem de absoluta harmonia, quer na 

disposição em coluna quer lado a lado. O 

painel de comandos foi concebido com a 

mesma altura para todos os aparelhos de 

cozinhar. Assim, são possíveis variadíssi-

mas combinações  adaptadas às diversas 

necessidades: uma disposição na hori-

zontal ao nível dos olhos, uma disposição 

na vertical para um melhor aproveitamen-

to do pé direito da cozinha, uma disposi-

ção "em bloco" ou ainda personalizada 

em forma de T.

Panorama-Design

Tower-Design

Panorama-Tower-Design
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 CubiQ-Design



Comandos de precisão e de utilização intuitiva
M Touch - visor táctil

Este inovador visor táctil permite-lhe alcançar rapidamente os 

seus objectivos: a utilização do novo visor M Touch é fácil e intui-

tiva. O comando dos aparelhos é rápido e instintivo, através de 

um simples toque directamente no visor ou um simples movimen-

to sobre o visor com indicações em texto. Um simples toque per-

mite seleccionar diversas funções. O visor central com texto 

branco e símbolos sobre um fundo preto apresenta a informação 

de forma clara e visível. Sempre que tal seja vantajoso para o uti-

lizador, a informação é exibida a cores.

Rápida navegação por selecção directa

Estética brilhante com elevada resolução

Possibilidade de guardar as configurações personalizadas
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Comandos de precisão de utilização intuitiva
Conceitos de utilização alternativos

Todos os aparelhos da nova geração estão equipados com comandos que se baseiam num conceito de 

lógica comum. Destaque-se, por exemplo, que o visor se encontra sempre numa posição central, inde-

pendentemente do conceito de utilização pelo qual tenha optado. Todos os conceitos de utilização são 

dotados de uma inovadora tecnologia em termos de visor, que se demarca pelo brilho intenso, elevada 

durabilidade, excelente resolução e extraordinária valorização do detalhe. As teclas através de senso-

res do comando constituem o elemento central de todos os conceitos de utilização. Estas agregam as 

funções de que necessita para qualquer tipo de processo.



SensorTronic: O visor TFT com 5 linhas de texto e teclas de sensor laterais apresenta to-

dos os conteúdos do menu. Distingue-se pela sua fácil utilização.

DirectSensor: Um simples toque nos símbolos alinhados à esquerda do visor permite se-

leccionar o tipo de utilização pretendido. Para navegar entre os diversos níveis pode ser 

utilizado o elemento táctil posicionado à direita do visor.

DirectControl: O tipo de utilização pretendido é seleccionado de modo clássico, rodando 

o botão esquerdo. As configurações enquadradas nas 4 linhas de texto, tais como as 

temperaturas ou os tempos, são seleccionadas através do botão selector à direita e con-

firmadas através das teclas de sensor.

EasyControl: Os elementos de utilização são configurados por analogia ao sistema Di-

rectControl. A única diferença: as informações de estado tais como as configurações de 

temperatura e tempo são indicadas no visor LC com 7 segmentos.

EasySensor: Nos fornos a vapor, o visor com 7 segmentos indica a temperatura e a dura-

ção.  Um toque nas teclas de sensor integradas permite seleccionar e confirmar as suas 

opções.
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Descubra um novo prazer em cozinhar!
Fornos

Quando o delicioso aroma a bolachas 

acabadas de fazer invade toda a casa, não há 

quem consiga resistir.
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Descubra, nas páginas seguintes, por que é 

que um forno Miele lhe proporciona momentos 

especiais todos os dias: um design cuja 

modernidade é intemporal, uma funcionalidade 

que facilita as tarefas diárias e uma qualidade 

que satisfaz ao longo de décadas.
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Por baixo da placa ou num móvel separado
As possibilidades de montagem dos fornos de encastrar Miele

A sua cozinha transmite uma sensação única, reflectindo fun-

cionalidade e todo o seu estilo pessoal. O planeamento de 

cada cozinha assenta nos ideais e nas necessidades pessoais 

de cada um. As páginas seguintes dão-lhe a conhecer mais 

sobre a variedade de fornos de encastrar Miele. Assim, poderá 

encontrar um aparelho que corresponda exactamente às suas 

expectativas.
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Forno de encastrar num móvel separado

O forno é instalado separado da placa, podendo assim 

ser colocado ao nível dos olhos para um maior conforto 

de utilização.



À medida exacta das suas preferências
Dimensão dos fornos de encastrar Miele

O clássico

60 cm largura, 60 cm altura

O extra-grande

90 cm largura, 48 cm altura

Os fornos de encastrar Miele estão dispo-

níveis em diferentes tamanhos para que 

encontre o aparelho perfeito para a sua 

cozinha.

O compacto 

60 cm largura, 45 cm altura
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Cozinhar e assar com um estilo pessoal
A variedade de tamanhos de fornos de encastrar Miele

Prefere fazer grandes assados ou gosta mais de cozer bo-

los e biscoitos? Quer a sua paixão seja por bolos ou assa-

dos, a Miele oferece-lhe fornos com espaço suficiente!



O extra-grande

O interior XXL do forno tem capacidade 

para 90 litros e distribui o imenso espaço 

disponível para pão, bolos e assados por 

3 níveis. O nicho tem as dimensões 90 x 

48 cm.

O espaçoso

Os fornos Miele para nichos de 60 x 60 

cm têm uma capacidade de 76 l e 5 níveis 

de altura; muito espaço e flexibilidade 

para cozinhar e assar.

O clássico

Alguns aparelhos da linha Comfort com as 

medidas exteriores de 60 x 60 cm pos-

suem uma capacidade de 56 l. Os quatro 

níveis de altura oferecem o espaço ideal 

para confeccionar as suas refeições.

O compacto

Os fornos Miele para nichos com 45 x 60 

cm têm uma capacidade de 49 l e 4 níveis 

de altura, com assadeiras de tamanho 

equivalente ao dos fornos de 76 l de ca-

pacidade.
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Assim, cozinhar no forno é sempre um prazer!
Os sistemas de limpeza* dos fornos de encastrar Miele

A comida é simplesmente deliciosa. Mas, e a limpeza? 

A Miele oferece-lhe duas possibilidades para facilitar ao 

máximo a tarefa da limpeza: revestimento PerfectClean 

e limpeza pirolítica.



Exclusivo Revestimento PerfectClean

Fácil limpeza: muitos compo-

nentes do seu forno Miele tais como o in-

terior, os tabuleiros e as grelhas possuem 

um revestimento patenteado com carac-

terísticas anti-aderentes únicas. A sujida-

de persistente é eliminada sem qualquer 

esforço com uma gota de detergente e 

uma esponja.

Classificação "Muito Bom" 

atribuída por um instituto 

independente

O instituto TÜV Rheinland LGA 

Products GmbH testou exaustivamente os 

tabuleiros PerfectClean. As importantes 

características como a função anti-ade-

rente e a facilidade de limpeza foram clas-

sificadas com a nota final de "muito bom". 

A par dos tabuleiros da Miele, foram tam-

bém testados os tabuleiros de forno es-

maltados de outros fabricantes. O resulta-

do: nenhum dos outros produtos obteve 

uma classificação melhor do que "sufi-

ciente". PerfectClean da Miele revela, as-

sim, ser a melhor opção com um inigualá-

vel conforto de limpeza. 

Equipamento com limpeza pirolítica

A limpeza pirolítica é um sistema de auto-

-limpeza automático a altas temperaturas 

do interior do forno. Pertencem ao passa-

do os demorados processos de limpeza 

e os detergentes agressivos. Durante a 

auto-limpeza pirolítica, os resíduos de co-

mida são decompostos em cinza, soltan-

do-se assim das superfícies interiores do 

forno. O consumo de energia: tanto quan-

to necessário, tão pouco quanto possível.

Pyrofit*

Mas a limpeza pirolítica não se resume 

apenas ao interior do forno, mas também 

às grelhas e calhas telescópicas FlexiClip, 

que ficam limpas e brilhantes. Durante o 

processo de limpeza pirolítica, estes 

acessórios podem permanecer no interior 

do forno para serem limpos em simultâ-

neo.

* Conforme o modelo
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Equipamento exclusivo para sua total satisfação!
Os destaques dos fornos de encastrar

Cozinhar com clima

Cada alimento possui características específicas e únicas. A verda-

deira arte de cozinhar reside em conhecê-las e realçá-las. Até à data, estava re-

servada ao padeiro a arte de cozer o pão na perfeição. Mas hoje, esta arte tam-

bém pode ser sua: com os fornos Miele com função especial de cozinhar com 

clima. O aumento da humidade do ar no forno melhora os resultados de inúmeros 

pratos: pão delicioso e fofo com uma crosta brilhante e estaladiça; pãezinhos e 

croissants frescos como se tivessem vindo directamente da padaria; carne tenra 

e suculenta com uma tonalidade tostada e apetitosa; empadões e gratinados 

confeccionados na perfeição; soufflés deliciosos e muito mais.

Exclusivo



Exclusivo

Exclusivo

Exclusivo

Exclusivo

Sonda de temperatura sem 

fios

Deixe de vigiar os seus cozinhados: o in-

dicador de tempo residual informa exacta-

mente quando ficam prontos os seus pra-

tos de carne, peixe ou aves.

Calhas telescópicas 

FlexiClip

Flexíveis e seguras: permitem regar, virar 

ou retirar o assado confortavelmente sem 

tocar no interior quente do forno.

Programas automáticos

A magia de preparar mais de 100 pratos 

sem esforço: seja pão, bolos ou carne - 

tudo é confeccionado de modo totalmente 

automático.

Utilizações especiais

Concretize os seus desejos 

mais extravagantes: conforto de utilização 

graças aos diversos programas especiais, 

como a função de desidratação dos ali-

mentos.

Função Crisp

Para gratinados e tostados 

crocantes: alguns alimentos ficam melho-

res quando confeccionados com calor 

seco, tais como pizzas ou batatas fritas.



30

Outros talentos que convencem
As vantagens do produto* dos fornos de encastrar Miele

Temporizador

Sempre pontuais: a programação do iní-

cio, fim e duração do processo, bem 

como da hora é muito simples.

Programas específicos

Para os seus pratos preferidos: defina 

simplesmente o modo de funcionamento, 

a temperatura e a duração e repita o êxito 

dos seus cozinhados.

Configurações personalizadas

Personalize à sua vontade: configure idio-

ma, sinais sonoros, contraste do visor e 

muito mais.

Catalisador AirClean

Protege a mobília, as paredes e as corti-

nas: os depósitos de gordura e o cheiro 

dos alimentos são substancialmente redu-

zidos.

Esmalte especial para função de auto-

-limpeza catalítica 

Limpeza fácil do painel posterior do forno: 

os resíduos de gordura são eliminados 

ainda durante a confecção dos seus assa-

dos e bolos.

CleanSteel

Aço inoxidável sem dedadas: a superfície 

fica protegida e torna supérflua a utiliza-

ção de detergentes especiais.

Regulação electrónica da temperatura

Vigilância automática: a temperatura se-

leccionada é continuamente controlada e 

mantida.

Sonda de temperatura

Planeie a sua ementa com toda a descon-

tracção: o tempo residual para terminar o 

seu cozinhado é de fácil leitura, dispen-

sando assim os controlos manuais.

Aparelhos com frente fria

Máxima protecção: todas as superfícies 

do aparelho, bem como as adjacentes, 

mantêm-se frias, proporcionando assim 

uma elevada segurança e protecção con-

tra queimaduras.
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Funções de segurança

O seu anjo da guarda: caso alguma vez se 

esqueça de desligar o forno, o sistema de 

segurança desliga-o por si.

Aproveitamento do calor residual

Económico e ecológico: o forno desliga 

mais cedo e termina o cozinhado com o 

calor residual.

Eficiência energética

Reduzido consumo de energia: protege o 

meio ambiente e o orçamento familiar.

* conforme o modelo



Outros talentos que convencem
As vantagens adicionais do produto - forno com 90 cm de largura

Ventilador de ar quente TwinPower

Operacional em pouco tempo: os ventila-

dores de ar quente duplos aquecem rapi-

damente o forno e distribuem o calor uni-

formemente.

Painel de comandos 3D

Ergonómico e intuitivo: painel de coman-

dos inclinado com comandos tácteis M 

Touch.

Interior XXL

Muito espaço: o interior do forno com ca-

pacidade para 90 litros distribuída por 3 

níveis de altura proporciona imensas pos-

sibilidades.

Espeto rotativo

Deliciosamente estaladiço em toda a vol-

ta: o frango de churrasco e muitas outras 

especialidades ficam bem cozinhadas de 

todos os lados, com uma tonalidade dou-

rada homogénea e uma textura estaladi-

ça.
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Grelhar com circulação de 

ar

Crocante por fora, suculento 

por dentro: Ideal para frango, pato, pernil 

de porco, rolo de carne e muitos outros 

pratos de carne.

Grill 

Muito versátil para grelhar em 

casa: para uma maior quanti-

dade de bifes, salsichas, espetadas e 

muito mais.

Sistema automático para 

assados

Para uma carne suculenta: pri-

meiro, a carne é submetida a temperatu-

ras elevadas, depois assa a uma tempera-

tura inferior, definida individualmente.

Grill parcial

Especialmente indicado para 

pequenas quantidades: quan-

do a quantidade é menor, é esta a opção 

ideal para grelhar na perfeição bifes, salsi-

chas e muito mais.

Ar quente plus

Deliciosamente fofo e leve: 

ideal para a cozedura rápida 

de bolos, pão e assados, podendo ocupar 

até três níveis de altura.

Aquecimento superior e in-

ferior

Utilização universal e clássica: 

para resultados perfeitos na confecção de 

receitas tradicionais de bolos e assados.

Aquecimento intensivo

Bases estaladiças, recheios 

deliciosos: seja pizza, quiche 

ou tarte de fruta: a base fica estaladiça, o 

recheio mantêm-se suculento.

Cozinhar com clima

Como se viessem directamen-

te da padaria: a função de 

controlo da humidade permite a confec-

ção de massas incomparavelmente fofas, 

tostadas e douradas.

Aquecimento superior

A cereja no topo do bolo: para 

terminar em beleza os seus 

cozinhados: gratinar, alourar e tostar.

Para cada receita a configuração adequada
Os programas para pão, bolos e assados* dos fornos de encastrar Miele

Programas para pão, bolos e assados* H 6000
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Cozinhar a baixas tempera-

turas

Para um resultado perfeito: as 

baixas temperaturas permitem transfor-

mar automaticamente os seus pratos de 

carne em verdadeiras especialidades.

Utilizações especiais

Concretize os seus desejos 

mais extravagantes: conforto 

de utilização graças aos diversos progra-

mas especiais, como a função de desidra-

tação dos alimentos.

Programas automáticos

A magia de preparar mais de 

100 pratos sem esforço: seja 

pão, bolos ou carne - tudo é confecciona-

do automaticamente.

Descongelar

Delicado para produtos ultra-

congelados: os alimentos ul-

tracongelados são descongelados lenta-

mente com ar frio, ou seja, nas condições 

ideais.

Alourar

Resultados perfeitos: a combi-

nação de diferentes fontes de 

aquecimento garantem resultados exce-

lentes em empadões, gratinados e lasa-

nhas.

Aquecimento rápido

Velocidade Express para 

apressados: este programa 

será particularmente apreciado por todos 

aqueles que têm, na maior parte das ve-

zes, pouco tempo para cozinhar.

Programas favoritos

Para os seus 20 pratos preferidos: defina 

simplesmente o modo de funcionamento, 

a temperatura e a duração e repita o êxito 

dos seus cozinhados.

Aquecimento inferior

Preparação personalizada: 

para todos os pratos que pre-

cisam de ser cozinhados em banho-maria 

ou que devem ser tostados por baixo.

* Conforme o modelo
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Fornos de encastrar
Nicho de 60 cm

Modelo/Designação H 2261 B H 2661 B H 2661 BP 

Design

PureLine

Visor EasyControl EasyControl EasyControl

Botão de comando rebatível/Texto/Símbolos /–/ /–/ /–/

Vantagens

Regulação precisa de temperatura 50 – 250°C

Regulação electrónica da temperatura de 30 – 300°C – – –

Sonda de temperatura sem fio/Sonda de temperatura –/– –/– –/–

Função Crisp – – –

Modos de funcionamento

Ar quente Plus, Aquecimento superior/inferior, Grill, Grill de  
circulação de ar / / / / / / / / /

Aquecimento intensivo/Aquecimento inferior/Descongelar/Tostar/
alourar / / / / / / / / /

Cozinhar com clima/Sistema automático –/– –/– –/–

Programas automáticos – – –

Aquecimento superior/Grill parcial –/– –/– –/–

Conforto de utilização

Programação de tempo para jactos de vapor – – –

Indicação de horas/Indicação da data /– /– /–

Temporizador/Memória de tempo em h /– /– /–

Programação Start-Stop/Desligar automático / / /

Indicação da temperatura real/temperatura recomendada –/– –/– –/–

Programas favoritos/Regulações individuais –/ –/ –/

Porta do aparelho

Porta do forno com vidro Clean/interruptor de porta /– /– /–

Interior do forno

Volume do forno em l 56 76 76

Número de níveis de encaixe/Marcação dos níveis de encaixe 4/– 5/ 5/

Número de lâmpadas de halogéneo 1 1 1

Ventilador de ar quente TwinPower – – –

Fácil manutenção

Frente em aço inoxidável com superfície CleanSteel

Forno com PerfectClean e parede do fundo catalítica –

Limpeza automática pirolítica – –

Catalisador aquecido/não aquecido /– /– –/

Resistência Grill rebatível

Eficiência e sustentabilidade

Classe de eficiência energética A A A

Calor residual/Aquecimento rápido –/ –/ –/

Segurança

Sistema de arrefecimento do aparelho/Frente fria / / /

Desligar de segurança/Bloqueio de funcionamento –/ –/ –/

Características técnicas

Dimensões do nicho em mm (larg. x alt. x prof.) 560 – 568 x 600 x 550 560 – 568 x 600 x 550 560 – 568 x 600 x 550

Potência total de ligação em kW/Tensão/Protecção 3,3/230/16 3,5/230/16 3,6/230/16

Acessórios fornecidos com o aparelho

Tabuleiro/Tabuleiro universal com PerfectClean /– –/ –/

Grelha Combi com/sem PerfectClean/adequado para pirolítico /–/– /–/– /–/–

Calhas telescópicas FlexiClip com/sem PerfectClean/adequado 
para pirolítico –/ /– –/ /– –/ /–

Grelha Combi com/sem PerfectClean/adequado para pirolítico –/ /– –/ /– –/ /–

Cores

Inox CleanSteel

Branco brilhante plus

Preto obsidiana

Castanho Havana
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Modelo/Designação H 6260 B H 6260 BP H 6461 B

Design

PureLine

Visor EasyControl EasyControl DirectSensor

Botão de comando rebatível/Texto/Símbolos / / / / /–/

Vantagens

Regulação precisa de temperatura 50 – 250°C – – –

Regulação electrónica da temperatura de 30 – 300°C

Sonda de temperatura sem fio/Sonda de temperatura –/– –/– –/–

Função Crisp – – –

Modos de funcionamento

Ar quente Plus, Aquecimento superior/inferior, Grill, Grill de  
circulação de ar / / / / / / / / /

Aquecimento intensivo/Aquecimento inferior/Descongelar/Tostar/
alourar / / / / / / / / /

Cozinhar com clima/Sistema automático /– /– /–

Programas automáticos – –

Aquecimento superior/Grill parcial –/– –/– –/–

Conforto de utilização

Programação de tempo para jactos de vapor – –

Indicação de horas/Indicação da data /– /– /–

Temporizador/Memória de tempo em h /200 /200 /200

Programação Start-Stop/Desligar automático / / /

Indicação da temperatura real/temperatura recomendada / / /

Programas favoritos/Regulações individuais –/ –/ 20/

Porta do aparelho

Porta do forno com vidro Clean/interruptor de porta

Interior do forno

Volume do forno em l 76 76 76

Número de níveis de encaixe/Marcação dos níveis de encaixe 5/ 5/ 5/

Número de lâmpadas de halogéneo 1 1 1

Ventilador de ar quente TwinPower – – –

Fácil manutenção

Frente em aço inoxidável com superfície CleanSteel

Forno com PerfectClean e parede do fundo catalítica –

Limpeza automática pirolítica – –

Catalisador aquecido/não aquecido –/– –/ –/–

Resistência Grill rebatível

Eficiência e sustentabilidade

Classe de eficiência energética A A A

Calor residual/Aquecimento rápido –/ –/ /

Segurança

Sistema de arrefecimento do aparelho/Frente fria / / /

Desligar de segurança/Bloqueio de funcionamento / / /

Características técnicas

Dimensões do nicho em mm (larg. x alt. x prof.) 560 – 568 x 600 x 550 560 – 568 x 600 x 550 560 – 568 x 600 x 550

Potência total de ligação em kW/Tensão/Protecção 3,5/230/16 3,5/230/16 3,5/230/16

Acessórios fornecidos com o aparelho

Tabuleiro/Tabuleiro universal com PerfectClean / / /

Grelha Combi com/sem PerfectClean/adequado para pirolítico /–/– /–/– /–/–

Calhas telescópicas FlexiClip com/sem PerfectClean/adequado 
para pirolítico /–/– –/–/ /–/–

Grelha Combi com/sem PerfectClean/adequado para pirolítico /–/– /–/– /–/–

Cores

Inox CleanSteel

Branco brilhante plus

Preto obsidiana

Castanho Havana
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Fornos de encastrar
Nichos de 60 cm e 90 cm

Modelo/Designação H 6461 BP H 6660 BP H 6860 BP

Design

PureLine

Visor DirectSensor SensorTronic M Touch

Botão de comando rebatível/Texto/Símbolos /–/ –/–/– –/–/–

Vantagens

Regulação precisa de temperatura 50 – 250°C – – –

Regulação electrónica da temperatura de 30 – 300°C

Sonda de temperatura sem fio/Sonda de temperatura –/– –/ /–

Função Crisp –

Modos de funcionamento

Ar quente Plus, Aquecimento superior/inferior, Grill, Grill de  
circulação de ar / / / / / / / / /

Aquecimento intensivo/Aquecimento inferior/Descongelar/Tostar/
alourar / / / / / / / / /

Cozinhar com clima/Sistema automático /– /– /–

Programas automáticos

Aquecimento superior/Grill parcial –/– / /

Conforto de utilização

Programação de tempo para jactos de vapor

Indicação de horas/Indicação da data /– /– /–

Temporizador/Memória de tempo em h /200 /200 /200

Programação Start-Stop/Desligar automático / / /

Indicação da temperatura real/temperatura recomendada / / /

Programas favoritos/Regulações individuais 20/ 20/ 20/

Porta do aparelho

Porta do forno com vidro Clean/interruptor de porta

Interior do forno

Volume do forno em l 76 76 76

Número de níveis de encaixe/Marcação dos níveis de encaixe 5/ 5/ 5/

Número de lâmpadas de halogéneo 1 2 3

Ventilador de ar quente TwinPower – – –

Fácil manutenção

Frente em aço inoxidável com superfície CleanSteel

Forno com PerfectClean e parede do fundo catalítica – – –/–

Limpeza automática pirolítica

Catalisador aquecido/não aquecido –/– –/ –/

Resistência Grill rebatível

Eficiência e sustentabilidade

Classe de eficiência energética A A A

Calor residual/Aquecimento rápido / / /

Segurança

Sistema de arrefecimento do aparelho/Frente fria / / /

Desligar de segurança/Bloqueio de funcionamento / / /

Características técnicas

Dimensões do nicho em mm (larg. x alt. x prof.) 560 – 568 x 600 x 550 560 – 568 x 600 x 550 560 – 568 x 600 x 550

Potência total de ligação em kW/Tensão/Protecção 3,6/230/16 3,7/230/16 3,7/230/16

Acessórios fornecidos com o aparelho

Tabuleiro/Tabuleiro universal com PerfectClean / / /

Grelha Combi com/sem PerfectClean/adequado para pirolítico –/–/ –/–/ –/–/

Calhas telescópicas FlexiClip com/sem PerfectClean/adequado 
para pirolítico –/–/ –/–/ –/–/

Grelha Combi com/sem PerfectClean/adequado para pirolítico –/–/ –/–/ –/–/

Cores

Inox CleanSteel

Branco brilhante plus

Preto obsidiana

Castanho Havana
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Modelo/Designação H 6890 BP

Design

PureLine

Visor M Touch

Botão de comando rebatível/Texto/Símbolos –/–/–

Vantagens

Regulação precisa de temperatura 50 – 250°C –

Regulação electrónica da temperatura de 30 – 300°C

Sonda de temperatura sem fio/Sonda de temperatura /–

Função Crisp

Modos de funcionamento

Ar quente Plus, Aquecimento superior/inferior, Grill, Grill de  
circulação de ar / / /

Aquecimento intensivo/Aquecimento inferior/Descongelar/Tostar/
alourar / / /

Cozinhar com clima/Sistema automático /

Programas automáticos

Aquecimento superior/Grill parcial /

Conforto de utilização

Programação de tempo para jactos de vapor

Indicação de horas/Indicação da data /

Temporizador/Memória de tempo em h /200

Programação Start-Stop/Desligar automático

Indicação da temperatura real/temperatura recomendada

Programas favoritos/Regulações individuais 20/

Porta do aparelho

Porta do forno com vidro Clean/interruptor de porta /–

Interior do forno

Volume do forno em l 90

Número de níveis de encaixe/Marcação dos níveis de encaixe 3/

Número de lâmpadas de halogéneo 2

Ventilador de ar quente TwinPower

Fácil manutenção

Frente em aço inoxidável com superfície CleanSteel

Forno com PerfectClean e parede do fundo catalítica –

Limpeza automática pirolítica

Catalisador aquecido/não aquecido /–

Resistência Grill rebatível

Eficiência e sustentabilidade

Classe de eficiência energética B

Calor residual/Aquecimento rápido /

Segurança

Sistema de arrefecimento do aparelho/Frente fria /

Desligar de segurança/Bloqueio de funcionamento /

Características técnicas

Dimensões do nicho em mm (larg. x alt. x prof.) 860 x 517 x 550

Potência total de ligação em kW/Tensão/Protecção 6,6/230/16 

Acessórios fornecidos com o aparelho

Tabuleiro/Tabuleiro universal com PerfectClean –/2

Grelha Combi com/sem PerfectClean/adequado para pirolítico /–/2

Calhas telescópicas FlexiClip com/sem PerfectClean/adequado 
para pirolítico –/–/2

Grelha Combi com/sem PerfectClean/adequado para pirolítico –/–/

Cores

Inox CleanSteel

Branco brilhante plus

Preto obsidiana

Castanho Havana
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Fornos compactos
Nicho de 45cm

Modelo/Designação H 6200 B

Design

PureLine

Visor EasyControl

Botão de comando rebatível/Texto/Símbolos /–/

Vantagens

Regulação precisa de temperatura 50° – 250°C –

Regulação electrónica da temperatura de 30° – 300°C

Sonda de temperatura sem fio/Sonda de temperatura –/–

Função Crisp –

Modos de funcionamento

Ar quente Plus, Aquecimento superior/inferior, Grill, Grill de  
circulação de ar / / /

Aquecimento intensivo/Aquecimento inferior/Descongelar/ 
Tostar/alourar / / /

Cozinhar com clima/Sistema automático /–

Programas automáticos –

Aquecimento superior/Grill parcial –/–

Conforto de utilização

Programação de tempo para jactos de vapor –

Indicação de horas/Indicação da data /–

Temporizador/Memória de tempo em h /200

Programação Start-Stop/Desligar automático /

Indicação da temperatura real/temperatura recomendada /

Programas favoritos/Regulações individuais –/

Porta do aparelho

Porta do forno com vidro Clean/interruptor de porta /–

Interior do forno

Volume do forno em l 49

Número de níveis de encaixe/Marcação dos níveis de encaixe 3/

Número de lâmpadas de halogéneo 1

Ventilador de ar quente TwinPower

Fácil manutenção

Frente em aço inoxidável com superfície CleanSteel

Forno com PerfectClean e parede do fundo catalítica

Limpeza automática pirolítica –

Catalisador aquecido/não aquecido –/–

Resistência Grill rebatível

Eficiência e sustentabilidade

Classe de eficiência energética A

Calor residual/Aquecimento rápido –/

Electrodomésticos ligados em rede 

Equipado/Equipado para Miele@Home –/–

Segurança

Sistema de arrefecimento do aparelho/Frente fria /

Desligar de segurança/Bloqueio de funcionamento /

Características técnicas

Dimensões do nicho em mm (larg. x alt. x prof.) 560 – 568 x 460 – 465 x 550

Potência total de ligação em kW/Tensão/Protecção 3,2 kW

Acessórios fornecidos com o aparelho

Tabuleiro/Tabuleiro universal com PerfectClean /

Grelha Combi com/sem PerfectClean/adequado para pirolítico /–/–

Calhas telescópicas FlexiClip com/sem PerfectClean/adequado 
para pirolítico –/–/–

Grelha Combi com/sem PerfectClean/adequado para pirolítico –/–/

Cores

Inox CleanSteel

Branco brilhante plus

Preto obsidiana

Castanho Havana
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Esmalte especial na parede posterior catalítica

Os fornos Miele com revestimento PerfectClean dispõem também 

de uma ajuda na limpeza, com a parede catalítica na zona poste-

rior do forno. Os resíduos de gordura são destruídos ainda duran-

te a confecção dos seus assados e bolos. A limpeza do forno tor-

na-se mais fácil.

Espeto rotativo

O espeto rotativo permite assar carne com toda a perfeição e ho-

mogeneidade. Este prático acessório com 90 cm de largura é 

ideal para frango, mas também para tiras de entrecosto ou outros 

pedaços de carne: o resultado é um grelhado delicioso!

Função Crisp

Através da redução do grau de humidade no interior do forno é 

possível obter um clima seco no mesmo. Assim poderá obter ali-

mentos mais crocantes e estaladiços, tais como batatas fritas e 

croquetes. A função Crisp pode ser seleccionada individualmente 

em qualquer modo de funcionamento.

Funções de segurança

É possível bloquear o aparelho por meio de um simples toque, 

protegendo-o assim contra um ligar involuntário, por exemplo, 

por crianças.

Os fornos Miele desligam-se automaticamente quando o tempo 

de funcionamento máximo é excedido. Deste modo, está garanti-

da toda a segurança caso se esqueça de desligar o aparelho.

Interior XXL

O interior XXL do forno tem capacidade para 90 litros e distribui o 

imenso espaço disponível para pão, bolos e assados por 3 níveis.

Painel de comandos 3D

O painel de comandos inclinado, no forno de 90 cm de largura, 

realça o design do aparelho e permite uma utilização simples e 

cómoda.

Programas automáticos

Os programas controlados electronicamente permitem 

cozinhar e confeccionar na perfeição mais de 100 pratos 

internacionais: bolos, pão, carne, etc. Não precisa de 

seleccionar o modo de funcionamento, nem a temperatura ou a 

duração. Acresce o facto de que poderá ainda determinar, por 

exemplo, o grau de cozedura e a tonalidade do cozinhado. Os 

programas automáticos para cozinhados a baixas temperaturas 

permitem-lhe saborear verdadeiras especialidades, com a quali-

dade de um restaurante gourmet.

Programas favoritos

Os fornos Miele permitem criar até 20 programas favoritos: é pos-

sível programar o modo de funcionamento, a temperatura e a du-

ração. Poderá facilmente consultar as configurações programa-

das para os seus pratos favoritos e assim, os excelentes 

resultados serão repetidos automaticamente.

Aproveitamento do calor residual

Conseguirá obter uma maior eficiência energética se utilizar uma 

sonda de temperatura para alimentos ou se programar o tempo 

de duração do seu cozinhado. O forno desliga-se ainda antes de 

atingir o tempo programado e acaba de cozinhar com o calor re-

sidual, sem alterar a qualidade final do assado.

Calhas telescópicas FlexiClip

As calhas telescópicas permitem retirar totalmente do 

forno os tabuleiros, as grelhas e os assadores gourmet, 

mantendo-os seguros em qualquer posição. Pode, por 

exemplo, regar ou virar um assado com toda a comodidade, sem 

o perigo de se queimar no forno. São flexíveis e aplicáveis em 

qualquer nível.

Catalisador AirClean

A gordura e os cheiros dos cozinhados são eliminados 

durante o processo de confecção. Deste modo, previne-

-se a acumulação de gorduras nos seus móveis, pare-

des e cortinados. O catalisador pode ser ligado ou desligado, 

conforme a sua preferência.

CleanSteel

Os aparelhos Miele em aço inoxidável possuem um aca-

bamento CleanSteel de particular excelência. Assim, as 

superfícies são muito fáceis de limpar. As marcas dos 

dedos no aço inoxidável CleanSteel são quase imperceptíveis.

Configurações personalizadas

Em muitos dos modelos Miele é possível personalizar os parâme-

tros definidos de fábrica, tais como o idioma, os sinais sonoros, o 

contraste do visor e muito mais, adequando os parâmetros às 

preferências do utilizador.

Cozinhar com clima

A combinação de diferentes modos de funcionamento 

(circulação de ar quente plus ou fonte de calor superior/

inferior) com humidade permite obter resultados perfei-

tos em pão, bolos e assados. A carne fica tenra e suculenta com 

uma deliciosa aparência tostada; o pão e os pãezinhos ficam 

frescos como se viessem directamente da padaria. Os jactos de 

vapor na função “Cozinhar com clima” podem ser programados 

para uma maior comodidade. A função “Cozinhar com clima” é 

utilizada no âmbito de diversos programas automáticos.

Eficiência energética

Os aparelhos Miele convencem pelo reduzido consumo 

energético e apresentam uma economia de até 10% em 

relação ao valor limite definido para a classe de eficiên-

cia energética A (*), protegendo o meio ambiente e o orçamento 

familiar. Os fornos compactos com capacidade de 49 l também 

ajudam a poupar energia. Aqui, a poupança é equivalente a 10% 

em relação ao valor limite definido para a classe de eficiência 

energética A (**).

Informações úteis pormenorizadas
Glossário dos fornos de encastrar Miele
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Regulação electrónica da temperatura

A vigilância electrónica da temperatura de cozedura garante a re-

gulação exacta da mesma. Assim, graças aos ínfimos desvios de 

temperatura, estão garantidos os melhores resultados, seja na 

confecção de bolos, pão e assados, como no vasto leque que vai 

desde a preparação de iogurtes aos grelhados apetitosos e esta-

ladiços.

Sistemas de refrigeração de aparelhos com frente fria

Os fornos Miele são totalmente refrigerados, permitindo que a 

zona de comandos, os puxadores e os móveis envolventes man-

têm-se agradavelmente frescos. O vidro de múltiplas camadas 

isola eficazmente a porta do forno e mantém uma temperatura 

baixa na face exterior (50°C em funcionamento normal, 70°C em 

funcionamento pirolítico). Para um máximo de segurança e pro-

tecção contra queimaduras.

Sonda de temperatura

À semelhança da sonda de temperatura sem fio Miele, 

também a versão com fio permite acompanhar com pre-

cisão o processo de confecção dos seus assados de 

peixe, carne e aves através da medição da temperatura interior 

com indicação do tempo residual. Desta forma, já não precisa de 

vigiar o seu assado. A utilização da sonda de temperatura é sim-

ples e prática. 

Sonda de temperatura sem fio

Assados individuais de carne, peixe e aves com exati-

dão através da medição da temperatura interior do ali-

mento, incluindo a indicação do tempo residual. Agora 

já não precisa de vigiar o seu assado. A utilização da sonda de 

temperatura é extremamente simples. A característica especial: 

está sempre à mão, porque fica guardada na porta do forno.

Temporizador

Os fornos Miele dispõem de diversos temporizadores. Poderá, 

assim, programar o início e o fim do processo ou simplesmente a 

duração. Os seus pratos irão ficar perfeitos e prontos à hora cer-

ta. Uma vez terminado o tempo programado, o processo termina 

automaticamente. Em caso de falha de energia, ó horário progra-

mado será memorizado por um período de aproximadamente 200 

horas.

Utilizações especiais

Existem utilizações no dia-a-dia da cozinha que apenas permitem 

alcançar resultados perfeitos quando é seleccionada uma deter-

minada temperatura ou quando no interior do forno estão reuni-

das as condições ideais em termos de humidade do ar. Por 

exemplo, o processo de levedação da massa ou a desidratação 

da fruta.

Ventiladores de ar quente TwinPower

Os ventiladores duplos de ar quente com duas resistências, no 

forno de 90 cm de largura, permitem um aquecimento rápido do 

forno e uma circulação de ar quente optimizada. 

*10% mais económico do que o valor limite (0,99kWh / desde 65 l de capacidade) definido 

para a classe de eficiência energética A

**10% mais económico do que o valor limite (0,79kWh / desde 35 l até 65 l de capacidade) 

definido para a classe de eficiência energética A
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Descubra um novo prazer em cozinhar!
Fornos com micro-ondas

Se pertence à nova e moderna geração de 

cozinheiros com abertura de espírito para as 

novidades, então dará um especial valor à 

louça de elevada qualidade e à tecnologia 

inovadora na cozinha. A nossa "sugestão de 

menu": um forno com micro-ondas para 

cozinhados actuais com todas as 

características de conforto desejadas.
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A preparação e confecção dos alimentos na cozinha assume 

uma especial importância quando o objectivo e os meios para o 

alcançar se unem e lhe permitem... desfrutar! Alguns gostam de 

surpreender os convidados com criações preparadas com toda 

a dedicação, outros preferem partilhar o seu entusiasmo 

culinário com os amigos, abrindo a cozinha para um género de 

hospitalidade que começa muito antes da refeição.
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Tão personalizado como o seu utilizador
Combinação de duas funções de cozinhar num espaço mínimo
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Os fornos compactos com micro-ondas associam de for-

ma inteligente as vantagens de dois aparelhos num ni-

cho de 45 cm de altura: é um excelente forno com vá-

rios modos de funcionamento, por ex., ar quente plus e, 

ao mesmo tempo, é um potente micro-ondas. 

Desta forma, a escolha é sua! Pode utilizar as funções iso-

ladamente e confeccionar, por exemplo, pão delicioso ou 

bolos nos vários modos de funcionamento do forno e 

aquecer rapidamente uma chávena de chocolate quente 

com a função de micro-ondas. Poderá ainda optar por 

combinar as duas funcionalidades, poupando assim até 

30% de tempo dependendo do cozinhado.



Exclusivo

Exclusivo

Equipamento exclusivo para sua total satisfação!
As características de destaque dos fornos com micro-ondas

Modos de funcionamento com combi-

nação de micro-ondas

Flexibilidade e economia de tempo: a 

combinação do modo de funcionamento 

com o micro-ondas permite economizar 

até 30% de tempo nos cozinhados.

Função Quick do micro-ondas

Toda a potência com um simples toque: a 

função de micro-ondas é de fácil selecção 

com apenas um toque na tecla de sensor.

Programas automáticos

A magia de preparar mais de 

100 pratos sem esforço: Seja pão, bolo ou 

carne: 

tudo é preparado automaticamente.

Sonda de temperatura

Planeie a sua ementa com toda a descon-

tracção: o tempo residual para terminar o 

seu cozinhado é de fácil leitura, dispen-

sando assim os controlos manuais.

Tecla "Pipocas"

Um simples toque: prepara 

com rapidez e facilidade uma embalagem 

de pipocas.
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Interior em aço inoxidável e acabamento PerfectClean

O interior do forno com micro-ondas é em aço inoxidável e a superfí-

cie é revestida com PerfectClean. Desta forma, estará menos susceptível a riscos 

e será mais fácil de limpar do que os interiores dos fornos convencionais. O aca-

bamento PerfectClean convence pelo efeito anti-aderente. Mesmo ao cozinhar, a 

sujidade adere com maior dificuldade às paredes interiores dos aparelhos.

Exclusivo
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Outros talentos que convencem
As vantagens do produto* dos fornos Miele com micro-ondas

Aparelhos com frente fria

Máxima protecção: todas as superfícies 

do aparelho mantêm-se frias, proporcio-

nando assim uma elevada segurança e 

protecção contra queimaduras.

Funções de segurança

O seu anjo da guarda: caso alguma vez se 

esqueça de desligar o forno, o sistema de 

segurança desliga-o por si. 

Temporizador

Sempre pontual: a programação do início, 

fim e duração do processo, bem como da 

hora é muito simples.

Programas favoritos

Defina simplesmente o modo de funciona-

mento, a temperatura e a duração e repita 

o êxito dos seus cozinhados!

CleanSteel

Aço inoxidável sem dedadas: a superfície 

fica protegida e torna supérflua a utiliza-

ção de detergentes especiais.

Configurações personalizadas

Personalize as suas opções: poderá alte-

rar o idioma, os sinais sonoros, o contras-

te do visor e muito mais.

Regulação electrónica da temperatura

Vigilância automática: a temperatura pré-

-definida é constantemente monitorizada 

e mantida.

* Conforme o modelo
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A configuração adequada para cada receita
Os modos de funcionamento* dos fornos Miele com micro-ondas

Alourar

Resultados perfeitos: a combi-

nação de diferentes resistên-

cias permite preparar os melhores empa-

dões, gratinados e lasanhas.

Aquecimento superior

A cereja no topo do bolo: Para 

o toque final: gratinar, alourar 

e tostar.

Aquecimento inferior

Preparação personalizada: 

para todos os pratos que pre-

cisam de ser cozinhadas em banho-maria 

ou que devem ser tostados por baixo.

Descongelar

Delicado para produtos ultra-

congelados: os alimentos ul-

tracongelados são descongelados lenta-

mente com ar frio, ou seja, nas condições 

ideais.

Grelhar com circulação de 

ar

Crocante por fora, suculento 

por dentro: Ideal para frango, pato, pernil 

de porco, rolo de carne e muitos outros 

pratos de carne.

Ar quente plus

Deliciosamente fofo e leve: 

ideal para cozer bolos, pão e 

para assados, até dois níveis

Aquecimento superior e in-

ferior

Utilização universal e clássica: 

para resultados perfeitos na confecção de 

receitas tradicionais de bolos e assados.

Sistema automático

Assim a sua carne fica sucu-

lenta: primeiro, a carne é sub-

metida a temperaturas elevadas, seguin-

do-se depois um processo de cozedura à 

temperatura programada.

Aquecimento intensivo

Bases estaladiças, recheios 

deliciosos: seja pizza, quiche 

ou tarte de fruta; a base fica estaladiça, o 

recheio mantêm-se suculento.
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Micro-ondas com função 

Grill

Num instante: para grelhar 

carne, peixe e muito mais.

Micro-ondas com função 

grill e circulação de ar

Muito versátil para grelhar em 

casa: para grelhar bifes, salsichas, espe-

tadas, rolo de carne e muito mais.

Micro-ondas com sistema automático 

para assados

Suculento por dentro, crocante por fora: 

primeiro, a carne é submetida a tempera-

turas elevadas, seguindo-se depois um 

processo de cozedura no micro-ondas.

Micro-ondas com ar quente 

plus

Bolos, pão e assados num 

instante: ideal para cozer bolos, pão e 

para assados, até dois níveis

Aquecimento rápido

Velocidade Express para os 

apressados: este programa 

será particularmente apreciado por todos 

aqueles que têm, na maior parte das ve-

zes, pouco tempo para cozinhar.

Programas automáticos

A magia de preparar mais de 

100 pratos sem esforço: seja 

pão, bolos ou carne de aves - tudo é con-

feccionado automaticamente.

Programas favoritos

Para 20 pratos favoritos: defina simples-

mente o modo de funcionamento, a tem-

peratura e a duração e repita o êxito dos 

seus cozinhados.

Utilizações especiais

Concretize os seus desejos 

mais extravagantes: conforto 

de utilização graças aos diversos progra-

mas especiais, tais como a função de de-

sidratação.

* Conforme o modelo
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Fornos compactos com micro-ondas
Nicho de 45cm

Modelo/Designação H 6200 BM H 6800 BM

Design

PureLine

Visor EasyControl M Touch

Botão de comando rebatível/Texto/Símbolos /–/ –/–/–

Vantagens

Regulação electrónica da temperatura de 30° até 250°C

Potência de micro-ondas comandada electronicamente

Potência de micro-ondas: 80, 150, 450, 600, 850 e 1.000 Watt

Modos de funcionamento

Ar quente Plus/Grill circulação de ar/Sistema automático / / / /

Tostar, alourar/Descongelar / /

Grill/Número de níveis /1 /3

Aquecimento intensivo/Aquecimento superior e inferior/ 
Aquecimento inferior –/–/– / /

Micro-ondas

Micro-ondas com Grill e Grill por circulação de ar –

Micro-ondas com ar quente plus

Micro-ondas com sistema automático

Programas automáticos –

Sonda de temperatura com cabo/sem cabo –/– /–

Aplicações especiais

Conforto de utilização

Função Pipocas

Indicação de horas/Indicação da data/Temporizador /–/ / /

Programação Start-Stop com desligar automático

Indicação da temperatura real/temperatura recomendada / /

Quickstart para micro-ondas

Programas favoritos/Regulações individuais –/ 20/

Potência de micro-ondas proposta para cada sistema de  
funcionamento

Porta do aparelho

Porta do forno com vidro Clean/interruptor de porta / /

Porta de abrir para baixo/Porta com abertura lateral /– /–

Interior do forno

Volume do forno em litros/Marcação dos níveis de encaixe 43/– 43/

Número de lâmpadas de halogéneo em cima/lateral 1/– 1/–

Fácil manutenção

Frente em aço inoxidável com superfície CleanSteel

Interior com acabamento PerfectClean

Resistência Grill rebatível

Segurança

Sistema de arrefecimento do aparelho e frente fria

Desligar de segurança/Bloqueio de funcionamento / /

Aquecimento rápido

Acessórios fornecidos com o aparelho

Número de tabuleiros/Grelha Combi 1/1 2/1

Vareta de ebulição 1 1

Características técnicas

Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Protecção em A 2,2/230/16 3,2/230/16

Dimensões do nicho em mm (larg. x alt. x prof.) 560 – 568 x 448 – 452 x 550 560 – 568 x 448 – 452 x 550

Cores

Inox CleanSteel

Castanho Havana

Branco brilhante

Preto obsidiana
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Aparelhos com frente fria

Os fornos Miele com micro-ondas possuem um sistema de refri-

geração circundante. Deste modo mantêm-se agradavelmente 

frias as zonas de comando e os puxadores, bem como todo o 

mobiliário envolvente. O vidro de múltiplas camadas isola eficaz-

mente a porta do forno e mantém uma temperatura baixa na face 

exterior da porta. Assim estão reunidas as condições para o má-

ximo de segurança e protecção contra queimaduras.

Aproveitamento do calor residual

Conseguirá obter uma maior eficiência energética se utilizar uma 

sonda de temperatura para alimentos ou se programar o tempo 

de duração do seu cozinhado. Assim, o forno com micro-ondas 

desligar-se-á mais cedo, concluindo o processo de cozedura 

com o calor residual.

CleanSteel

Os aparelhos Miele em aço inoxidável possuem um aca-

bamento CleanSteel de particular excelência. Assim, as 

superfícies são muito fáceis de limpar. As marcas de de-

dos são quase imperceptíveis nas superfícies em CleanSteel.

Configurações personalizadas

Em muitos modelos Miele é possível personalizar os parâmetros 

configurados de fábrica, como o idioma, o volume do toque das 

teclas de sensor ou os sinais sonoros. Desta forma, é possível 

adequar os parâmetros às preferências do utilizador.

Funções de segurança

Um simples toque permite bloquear o aparelho, evitando assim 

um ligar involuntário, por exemplo, por parte de uma criança.

O forno Miele também se desliga automaticamente quando o 

tempo de funcionamento máximo é excedido. Deste modo há 

uma garantia de segurança, caso se esqueça de desligar o apa-

relho.

Função Quick do micro-ondas

A função Quick permite um acesso rápido à máxima potência do 

seu micro-ondas, simplificando assim o processo de aquecimen-

to de bebidas e refeições. Os valores pré-definidos podem ser re-

programados e personalizados. Por exemplo, o aquecimento ha-

bitual de uma chávena de chocolate quente à noite ou o 

aquecimento rápido de um biberão.

Interior em aço inoxidável e acabamento PerfectClean

O acabamento especial do interior dos fornos Miele tor-

na-os mais resistentes aos riscos e visivelmente mais 

fáceis de limpar do que os interiores convencionais. 

Mesmo ao cozinhar, a sujidade adere com maior dificuldade às 

paredes interiores dos aparelhos.

Modos de funcionamento com combinação de micro-ondas 

Muitas refeições podem ser preparadas com maior rapidez atra-

vés da combinação dos modos de funcionamento convencionais 

com a função de micro-ondas. Assim, poderá economizar até 

30% de tempo em função da refeição.

Programas automáticos

Os programas controlados electronicamente permitem 

cozinhar até 100 pratos diferentes e confeccionar bolos, 

pão, carne de aves, etc. com toda a perfeição. Não pre-

cisa de seleccionar, nem o modo de funcionamento nem a tem-

peratura ou a duração. Poderá, ainda, determinar o grau de coze-

dura. A combinação adicional com a rapidez do micro-ondas 

antecipa o momento de poder desfrutar de uma refeição perfeita.

Programas favoritos

Os fornos Miele permitem criar até 20 programas favoritos: é pos-

sível programar o modo de funcionamento, a temperatura e a du-

ração. Poderá facilmente consultar as configurações programa-

das para os pratos preferidos e assim, os excelentes resultados 

serão sempre repetidos.

Regulação electrónica da temperatura

O controle electrónico da temperatura de cozedura garante a re-

gulação exacta da mesma. Assim, graças aos ínfimos desvios de 

temperatura, estão garantidos os melhores resultados, seja na 

confecção de bolos, pão e assados, como no vasto leque que vai 

desde a preparação de iogurtes aos apetitosos grelhados.

Sonda de temperatura

Assados individuais de carne, peixe e aves com exacti-

dão através da medição da temperatura interior do ali-

mento, incluindo a indicação do tempo residual. Agora 

já não precisa de vigiar o seu assado. A utilização da sonda de 

temperatura é simples e prática e torna muito mais divertida a 

preparação da ementa.

Tecla "Pipocas"

Um simples toque na tecla permite preparar as mais de-

liciosas pipocas. O tempo e a potência estão adequa-

dos às embalagens de 100 g habitualmente disponíveis 

no mercado. Os tempos pré-programados podem ser ajustados a 

gosto.

Temporizador

Os fornos Miele com micro-ondas possuem diversas funções 

temporizadoras. Poderá, assim, programar o início e o fim do 

processo ou simplesmente a duração. Os seus pratos irão ficar 

perfeitos e prontos à hora certa. Uma vez terminado o tempo de 

cozedura programado, o processo termina automaticamente. 

Além disso, em caso de falha de energia, o horário programador 

fica guardado por um período de aproximadamente 200 horas. 

Informações úteis em pormenor
O glossário dos fornos Miele com micro-ondas
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Descubra um novo prazer em cozinhar!
Fornos a vapor

A aquisição de um forno a vapor Miele é o 

início de uma excelente relação de 

cumplicidade baseada no prazer de saborear, 

no bem-estar e em muitas aventuras 

gastronómicas.
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O forno a vapor Miele é um verdadeiro multi-

talento e o complemento ideal para fornos e 

placas. Seja para cozinhar isoladamente os 

diversos acompanhamentos ou um menu 

completo, não existem limites aos seus 

requisitos para cozinhar a vapor.
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O verdadeiro reforço para a sua equipa de cozinheiros
Cozinhar a vapor com a Miele

A tradição alia-se à inovação: 

cozinhar a vapor ao longo dos tempos 

As origens dos cozinhados a vapor remontam à China. No Im-

pério Chinês, cozinhar a vapor era já, há muitos séculos, o mé-

todo mais importante de preparação dos alimentos. Muito an-

tes da era moderna, já eram utilizadas panelas de parede 

dupla, ficando os alimentos sólidos separados dos líquidos. 

Durante muito tempo, as vantagens deste modo delicado de 

preparação foram sub-valorizadas pelo mundo ocidental. Com 

o forno a vapor Miele pode, finalmente, aplicar este excelente 

método de cozinhar em sua casa, de forma simples, cómoda e 

incrivelmente deliciosa.
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Mais sabor, mais nutrientes: 

a razão pela qual cozinhar a vapor é tão saudável

Os pratos confeccionados no forno a vapor Miele desper-

tam todos os sentidos. O sabor próprio intenso e incon-

fundível, bem como a consistência agradável dos alimen-

tos são motivo de satisfação em cada refeição. O princípio 

básico de cozinhar a vapor é tão simples quanto eficaz: o 

vapor quente envolve totalmente os alimentos. A transfe-

rência imediata de calor permite uma cozedura rápida, 

sem tempos de aquecimento prévio. Os alimentos não fi-

cam mergulhados na água, evitando a perda de sabor: as-

sim, são preservados o sabor e os nutrientes. Este delica-

do processo de cozinhar a vapor é ideal para alimentos 

mais delicados, tais como legumes tenros, peixe, mas 

também carne e batatas.
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O benefício para a sua saúde
Os alimentos cozinhados a vapor contêm mais nutrientes

Cozinhar a vapor, o método ideal de 

cozinhar 

As avaliações científicas desenvolvidas 

pela prestigiada Universidade de Gießen e 

Koblenz/Landau confirmam as vantagens 

essenciais de cozinhar a vapor por oposi-

ção aos métodos tradicionais.

Nutrientes 

"Com base em normas científicas conclui-

-se, no âmbito da conservação de nu-

trientes delicados (por exemplo, vitamina 

C, sais minerais, oligoelementos), que co-

zinhar legumes a vapor é, de longe, me-

lhor do que cozinhar de forma tradicional."

Prof. Dr. Engenheiro Elmar Schlich

Com o forno a vapor Miele consegue cozinhar alimentos fres-

cos de forma extraordinariamente delicada. Tal pode ser reve-

lado pelo sabor e até avaliado em laboratório! Pois, cozinhar a 

vapor não só preserva o sabor intenso e natural dos alimentos, 

como também a maior parte das vitaminas, sais minerais e oli-

goelementos. As análises científicas comprovam as evidentes 

vantagens de cozinhar no forno a vapor por oposição aos mé-

todos de cozinhar tradicionais. Assim, os alimentos cozinha-

dos a vapor possuem um teor vitamínico até 50% superior aos 

alimentos cozinhados em água de forma tradicional. Cozinhar 

a vapor garante a melhor qualidade dos alimentos e contribui 

significativamente para uma alimentação mais saudável e nu-

tritiva.

Mais vitaminas, mais sais minerai s

Os brócolos cozinhados no forno a vapor 

contêm 50% mais vitamina C do que os 

brócolos cozidos.

Os pimentos cozinhados a vapor pos-

suem mais de 25% de vitamina C do que 

os pimentos cozidos.

Os pimentos cozinhados no forno a vapor 

apresentam o mesmo teor de sais mine-

rais que os pimentos crus. Compare: os 

pimentos cozidos em água possuem cer-

ca de 45% menos nutrientes do que o ali-

mento em estado cru.



Mais sabor

"Em conformidade com as normas cientí-

ficas conclui-se que cozinhar legumes a 

vapor é, de longe, melhor do que os cozi-

nhar pelos métodos tradicionais no que 

diz respeito às características sensoriais 

(sabor, forma, cor, consistência). Todos os 

alimentos analisados e cozinhados no for-

no a vapor Miele são distinguidos com o 

primeiro lugar nas categorias que avaliam 

os aspectos sensoriais."

Dr. oec. troph. Michaela Ziems

Os testes de laboratório foram realizados 

em conformidade com um sistema cientí-

fico de atribuição de pontos baseado em 

quatro critérios determinantes da qualida-

de: aparência, cheiro, sabor e consistên-

cia. Resultado inequívoco: cozinhar a va-

por é o método mais saboroso e saudável 

de confeccionar legumes, independente-

mente de se tratar de alimentos frescos 

ou ultracongelados.

Ao cozinhar delicadamente a vapor, o pei-

xe preserva a sua consistência e o seu sa-

bor característico. Constata-se assim a 

inequívoca superioridade do forno a vapor 

Miele em matéria sensorial.
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Boas perspectivas para planear a sua cozinha
Os nichos dos fornos a vapor Miele

Fornos a vapor de encastrar 

Os fornos a vapor Miele podem ser facilmente integrados na 

sua estrutura de cozinha. Com 50 ou 60 cm de largura em fun-

ção do modelo, encaixa na perfeição nos habituais nichos 

existentes. Deste modo poderá personalizar a localização do 

seu forno a vapor Miele.
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Forno a vapor 

Mesmo que já não tenha espaço na sua cozinha para inte-

grar mais um aparelho, não terá de abdicar das vantagens 

do forno a vapor. Poderá colocar o forno a vapor Miele 

num local à sua escolha, em cima da bancada da cozinha. 

Este aparelho garante o mesmo conforto de utilização e a 

mesma versatilidade que o aparelho de encastrar.



Cozinhar a vapor com estilo próprio
Possibilidades de funcionamento dos fornos a vapor Miele

Forno a vapor 

O forno a vapor Miele funciona a uma 

temperatura entre 40ºC - 100°C, podendo 

cozinhar delicadamente legumes, peixe, 

acompanhamentos, sobremesas e muitos 

outros pratos.

Forno a vapor combinado

Este é um outro modelo da família dos 

fornos a vapor - o forno a vapor combina-

do. Poderá encontrar informações em 

maior pormenor sobre este aparelho num 

outro separador.
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A Miele dispõe de 3 modelos de forno a vapor. Independente-

mente do modelo da sua preferência, o importante é que está 

garantida a sua satisfação e o prazer de saborear comida sau-

dável.
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Perfeitamente à medida das suas preferências
As medidas dos fornos a vapor Miele

O compacto

60 cm largura, 35 cm altura

O clássico

60 cm largura, 45 cm altura

Os fornos a vapor Miele estão disponíveis 

em diferentes tamanhos. Encontre aqui a 

combinação perfeita para a sua cozinha.

O aparelho de instalação livre

50 cm largura, 37 cm altura
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Com diferentes sistemas de vapor para um resultado 
 sempre perfeito
Os sistemas e as tecnologias de vapor Miele
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Sistema externo de vapor 

Em todos os fornos a vapor Miele, o siste-

ma de vapor está aplicado no exterior do 

forno, por oposição a outros sistemas de 

vapor conhecidos. Esta função traz inú-

meras vantagens para o processo de co-

zedura: optimização da quantidade de va-

por, medição e manutenção da 

temperatura ideal, tempos de cozedura 

independentes em função da quantidade, 

bem como aquecimento rápido. E, uma 

vez que não se formam depósitos de cal-

cário no interior do forno, também a lim-

peza se torna extremamente fácil. 

MultiSteam 

A função MultiSteam é a evo-

lução perfeita do sistema externo de va-

por. A Miele aplica esta tecnologia em to-

dos os fornos de vapor com 45 cm de 

altura. Está especialmente preparada para 

as exigências a que estão sujeitos os for-

nos de grande dimensão. O potente siste-

ma de vapor (3,3kW) gera rapidamente 

vapor no interior do forno, permitindo um 

aquecimento rápido. A disposição e o ali-

nhamento das 8 entradas de vapor num 

módulo especialmente desenvolvido para 

o efeito permite uma distribuição rápida 

do vapor pelo interior do forno e à volta 

dos recipientes utilizados para cozinhar. O 

resultado: um cozinhado homogéneo que 

garante o sabor perfeito das suas refei-

ções.

MonoSteam 

Este sistema de vapor é ideal para fornos 

a vapor com interiores de pequena dimen-

são. Nesta tecnologia, o sistema que gera 

o vapor está inserido no reservatório de 

água. O vapor é introduzido no interior do 

forno através de uma entrada de vapor. 

Exclusivo
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Equipamento exclusivo para sua total satisfação!
As características de destaque dos fornos a vapor

MultiSteam

Perfeição ao seu estilo; o forno a vapor Miele é um 

verdadeiro multi-talento e o complemento ideal para fornos e 

placas. Uma vez que o tempo de cozedura para cozinhados 

com ou sem vapor é idêntico, não precisa de alterar os seus 

hábitos de cozinhar. Assim pode confeccionar separadamen-

te entradas, sopas, peixe, carne, legumes, acompanhamentos 

ou sobremesas, ou ainda o menu completo, num único pro-

cesso. O forno a vapor Miele permite satisfazer individual-

mente os desejos de cada um em relação a alimentos mais 

estaladiços ou mais tenros. 

Os resultados perfeitos são garantidos pelo sistema de vapor 

exclusivo com tecnologia MultiSteam da Miele. A rápida gera-

ção de vapor, os curtos tempos de aquecimento e a distribui-

ção homogénea do vapor são garantidos pelas 8 entradas de 

vapor.
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Preparar um menu em modo 

automático

Um menu completo: 

temperatura, tempo de cozedura e se-

quência são determinados automatica-

mente através da função "Cozinhar 

menu".

Forno de grandes dimen-

sões e grande área ocupada 

Utilizar toda a profundidade: cozinhar em 

simultâneo maiores quantidades permite 

economizar tempo e energia.

Limpeza fácil

Sem depósitos de calcário: limpeza rápida 

e simples graças ao sistema externo de 

vapor.

Programas automáticos

Cozinhar mais de 150 pratos na perfeição: 

carne, peixe, legumes e muito mais com 

garantia de êxito.

Função manter quente

Sem arrefecimento imediato: 

as refeições mantêm-se quentes automa-

ticamente durante um período de 15 mi-

nutos após conclusão do processo de co-

zedura.

Exclusivo
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Outros talentos que convencem
As vantagens do produto* dos fornos a vapor Miele

Cozinhar independentemente das 

quantidades

Sempre o mesmo tempo: Sejam 100g ou 

1 kg, o tempo de cozedura para cada ali-

mento é sempre idêntico.

Prático programa de descalcificação 

Remoção fácil do calcário: As instruções 

apresentadas no visor e as pastilhas de 

descalcificação da Miele garantem o per-

feito funcionamento do seu aparelho.

Iluminação do interior do forno e porta 

transparente

Não perca de vista o seu assado: novida-

de nos fornos a vapor Miele - iluminação 

do interior do forno e porta transparente.

Acessórios versáteis

Seleccione o equipamento: para aplica-

ções especiais, a Miele oferece uma gran-

de variedade de acessórios.

Redução do vapor

Seguro e confortável: abrir a porta sem o 

incómodo de sentir uma nuvem de vapor 

e retirar de imediato os seus cozinhados. 

Reservatório de água 

Fácil utilização: o pequeno e leve reserva-

tório de água em material sintético trans-

parente facilita o enchimento.

CleanSteel 

Aço inoxidável sem dedadas:  

a superfície fica protegida e torna supér-

flua a utilização de detergentes especiais.

Programas favoritos 

Para os seus pratos preferidos: defina 

simplesmente o modo de funcionamento, 

a temperatura e a duração e repita o êxito 

dos seus cozinhados.

Cozinhar em 3 níveis de altura

Poupar tempo e energia eléctrica: confec-

cionar diferentes pratos em simultâneo 

sem transferência de cheiros ou sabores.
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Temporizador

Sempre pontual: a programação do início, 

fim e duração do processo, bem como da 

hora é muito simples.

Funções de segurança

O seu anjo da guarda: caso alguma vez se 

esqueça de desligar o forno, o sistema de 

segurança desliga-o por si.

Temperaturas proposta 

Não se preocupe mais: o aparelho sabe 

qual a temperatura correcta e sugere-a.

Configurações personalizadas

Personalize as suas opções: configure 

pessoalmente o idioma, sinais sonoros, 

contraste do visor e muito mais.

Aparelhos com frente fria 

Máxima protecção: todas as superfícies 

do aparelho, bem como as adjacentes, 

mantêm-se frias, proporcionando assim 

segurança e protecção contra queimadu-

ras.

Regulação electrónica da temperatura 

Controle automático: a temperatura selec-

cionada é continuamente controlada e 

mantida.

* Conforme o modelo
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A configuração adequada para cada receita
A versatilidade funcional dos fornos a vapor Miele

Legumes

A natureza no seu melhor: a confecção delicada no forno 

a vapor preserva o sabor próprio dos alimentos e é muito 

saudável.

Fazer conservas e muito mais

O forno a vapor não seria digno de integrar a gama de produ-

tos Miele se não apresentasse tamanha versatilidade e facili-

dade de utilização. É, por isso, um ajudante de inestimável va-

lor no que diz respeito à conservação dos alimentos, uma vez 

que permite escaldar os alimentos antes da congelação ou an-

tes da preparação de conservas. Uma vez congelado, o me-

lhor local para descongelar volta a ser o forno a vapor. E o 

aparelho comprova mais uma vez o seu talento quando se tra-

ta de aquecer refeições prontas, pois funciona com tempos de 

aquecimento curtos e delicados.
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Carne

Especialmente tenra e suculenta: a carne 

cozinhada a vapor mantém a maior parte 

dos seus nutrientes.

Cozer ovos

O ovo de pequeno-almoço perfeito: mal-

-cozido, médio ou bem cozido em apenas 

4 a 10 minutos a 100 °C.

Sopas 

Uma entrada muito apreciada: sopas com 

os mais variados sabores são uma alter-

nativa deliciosa.

Escaldar

Excelente preservação da qualidade: ao 

escaldar os legumes e a fruta, está a pre-

pará-los para a conservação.

Acompanhamentos

Simplesmente insubstituíveis: batatas, ar-

roz ou massa - os acompanhamentos in-

dispensáveis com elevado teor nutritivo.

Preparar iogurtes 

Sempre frescos, sempre deliciosos: Io-

gurte preparado em apenas 5 horas a 

40°C no forno a vapor.

Peixe/marisco

Bálsamo para corpo e mente: o peixe é 

cozinhado na perfeição no forno a vapor e 

preserva todo o seu sabor.

Sobremesas

Para finalizar, doces tentações: também o 

final de um menu de requinte pode ser 

confeccionado, de variadíssimas formas, 

no forno a vapor.

Esterilizar biberões

Esterilizar em apenas 15 minutos: os bibe-

rões são esterilizados de forma rápida e 

simples a 100°C. 
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Descongelar 

Delicado para produtos ultracongelados: 

os alimentos ultracongelados são descon-

gelados delicadamente em condições 

ideias a cerca de 60°C.

Manter quente

Os ligeiros atrasos não constituem um 

problema: no forno a vapor as refeições 

mantêm-se quentes automaticamente du-

rante um período de até 15 minutos.

Pelar 

Processo simples e rápido: tomate, necta-

rinas, amêndoas e muito mais após 1-4 

minutos no forno a vapor.

Esterilizar

A preparação ideal para fazer conservas: 

os frascos são totalmente esterilizados 

para a conservação de fruta, etc.

Levedar massa 

Pão ou bolos de massa fofa: também aqui 

este multi-talento mostra as suas compe-

tências: levedar massa a 40°C.

Extracção de sumo

Sumos e geleias caseiros: poderá ter ob-

ter sumos de fruta a partir da extracção a 

vapor do sumo.

Aquecer 

Como acabado de fazer: para pratos que 

devem ser aquecidos em cerca de 5 mi-

nutos a 80°C - 100°C.

Guardanapos de pano humedecidos e 

aquecidos 

Mime os seus convidados: poderá aque-

cer e humedecer guardanapos de pano e 

distribuí-los pelos seus convidados quan-

do servir o menu de requinte.

Derreter chocolate

Sem queimar ou formar grumos:  

chocolate líquido perfeito aquecido a 

90°C.

A configuração adequada para cada receita
A versatilidade funcional dos fornos a vapor Miele
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Fazer conservas

Sem vigilância: a conservação de fruta, le-

gumes, carne e charcutaria no forno a va-

por torna-se particularmente cómoda.
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Fornos a vapor
Fornos a vapor de instalação livre e de encastrar

Modelo/Designação DG 6010 DG 6030 DG 6200

Tipo de aparelho

Forno a vapor de instalação livre – –

Forno a vapor de encastrar –

Design

PureLine –

Visor EasySensor EasySensor EasySensor

Botão de comando rebatível – – –

Vantagens

Regulação electrónica precisa da temperatura 40° até 100°C

Cozinhar um menu sem transferência de sabor

Programas automáticos com ajuste individual dos resultados finais – –

Manter quente – – –

Modos de funcionamento

Programas automáticos – – 20

Cozinhar a vapor

Descongelar – – –

Aquecer – – –

Conforto de utilização

Cozinhar a vapor até 3 níveis

Cozinhar automático de menus – – –

Redução de vapor antes do fim do processo – –

Indicação de horas/Indicação da data/Temporizador –/–/– –/–/– –/–/–

Programação Start-Stop – – –

Indicação da temperatura real/temperatura recomendada /– /– /–

Programas favoritos/Regulações individuais –/ –/ –/

Porta do aparelho

Porta com vidro Clean – –

Porta a abrir para esquerda esquerda baixo

Interior do forno

Volume do forno em l 24 24 38

Níveis de encaixe 3 3 4

Área da superfície por nível de encaixe 1/2 GN 1/2 GN 1/3 GN + 1/2 GN

Módulo MultiSteam/Módulo MultiSteam com iluminação LED –/– –/– /–

Fácil manutenção

Frente em aço inoxidável com superfície CleanSteel –

Gerador de vapor externo

Resistência de aquecimento na base para reduzir a condensação

Descalcificação automática

Tecnologia de vapor e abastecimento de água

MultiSteam/MonoSteam –/ –/ /–

Reserva de água para aprox. 90 min. de funcionamento

Reservatório de água com gerador de vapor/reservatório de água /– /– –/

Segurança

Sistema de arrefecimento do aparelho e frente fria

Desligar de segurança/Bloqueio de funcionamento /– /– /–

Interruptor de porta

Características técnicas

Dimensões do nicho em mm (larg. x alt. x prof.) – 560 – 568 x 360 x 310 560 – 568 x 450 x 550

Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Protecção em A 2,3/230/10 2,3/230/10 3,4/230/16

Acessórios fornecidos com o aparelho

Recipiente em aço inoxidável perfurado/Recipiente em aço  
inoxidável não perfurado 2/1 2/1 3/0

Grelha/Tabuleiro apara-pingos –/– –/– 1/1

Cartão para pedir livro de receitas

Cores

Inox CleanSteel

Castanho Havana

Branco brilhante

Preto obsidiana
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Modelo/Designação DG 6401 DG 6800

Tipo de aparelho

Forno a vapor de instalação livre – –

Forno a vapor de encastrar

Design

PureLine

Visor DirectSensor M Touch

Botão de comando rebatível – –

Vantagens

Regulação electrónica precisa da temperatura 40° até 100°C

Cozinhar um menu sem transferência de sabor

Programas automáticos com ajuste individual dos resultados finais

Manter quente

Modos de funcionamento

Programas automáticos > 75 > 150

Cozinhar a vapor

Descongelar

Aquecer

Conforto de utilização

Cozinhar a vapor até 3 níveis

Cozinhar automático de menus –

Redução de vapor antes do fim do processo

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 com vidro Clean

Porta a abrir para baixo baixo

Interior do forno

Volume do forno em l 38 38

Níveis de encaixe 4 4

Área da superfície por nível de encaixe 1/3 GN + 1/2 GN 1/3 GN + 1/2 GN

Módulo MultiSteam/Módulo MultiSteam com iluminação LED –/ –/

Fácil manutenção

Frente em aço inoxidável com superfície CleanSteel

Gerador de vapor externo

Resistência de aquecimento na base para reduzir a condensação

Descalcificação automática

Tecnologia de vapor e abastecimento de água

MultiSteam/MonoSteam /– /–

Reserva de água para aprox. 90 min. de funcionamento

Reservatório de água com gerador de vapor/reservatório de água –/ –/

Segurança

Sistema de arrefecimento do aparelho e frente fria

Desligar de segurança/Bloqueio de funcionamento / /

Interruptor de porta

Características técnicas

Dimensões do nicho em mm (larg. x alt. x prof.) 560 – 568 x 450 x 550 560 – 568 x 450 x 550

Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Protecção em A 3,4/230/16 3,4/230/16

Acessórios fornecidos com o aparelho

Recipiente em aço inoxidável perfurado/Recipiente em aço  
inoxidável não perfurado 3/0 3/0

Grelha/Tabuleiro apara-pingos 1/1 1/1

Cartão para pedir livro de receitas

Cores

Inox CleanSteel

Castanho Havana

Branco brilhante

Preto obsidiana
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Acessórios versáteis 

Os fornos a vapor Miele estão equipados de fábrica com uma 

variedade de acessórios que o ajudam a cozinhar. Para as 

aplicações especiais, a Miele dispõe ainda de uma vasta gama de 

acessórios, que poderá adquirir no seu Agente Certificado Miele 

ou na loja online da Miele. 

Aparelhos com frente fria 

Os fornos a vapor Miele são totalmente refrigerados. 

Deste modo mantêm-se agradavelmente frias as zonas 

de comando e os puxadores, bem como todos os 

móveis envolventes. O sistema evita a acumulação de vapor no 

painel de comando e garante uma temperatura reduzida na frente 

do aparelho e na porta do forno. Para um máximo de segurança e 

protecção contra queimaduras.

CleanSteel 

Os aparelhos Miele em aço inoxidável possuem um 

acabamento CleanSteel de particular excelência. Este 

acabamento permite a limpeza fácil da superfície, sem 

necessidade de recorrer a detergentes especiais. As marcas de 

dedadas no aço inoxidável com tratamento CleanSteel são quase 

imperceptíveis.

Configurações personalizadas 

Em muitos dos modelos Miele é possível personalizar os 

parâmetros configurados na fábrica, tais como o volume do 

toque das teclas sensoras etc.

Cozinhar em 3 níveis de altura 

No forno a vapor Miele pode cozinhar em simultâneo vários 

pratos diferentes nos 3 níveis de altura. Ao cozinhar a vapor, nem 

os cheiros, nem os sabores são transferidos para os outros 

alimentos. Assim poderá cozinhar em simultâneo um menu 

completo para várias pessoas. Cada prato mantém o seu sabor 

único e inalterado.

Cozinhar independentemente das quantidades 

Seja para cozinhar apenas uma dose ou a refeição completa para 

toda a família, alimentos congelados ou frescos, o tempo de 

cozedura no forno a vapor Miele é sempre idêntico. Deixa de ser 

necessário pesar os alimentos e calcular os diferentes tempos de 

cozedura.

Forno de grandes dimensões com o máximo de área útil 

O novo interior dos fornos a vapor Miele com MultiSteam 

permite-lhe colocar em cada um dos três níveis de altura, um 

recipiente universal do tamanho 1/2 e um recipiente universal do 

tamanho 1/3 alinhados um atrás do outro. Nenhum outro forno 

possui tamanha área útil!

Função manter quente 

Decorrido o tempo de cozedura, os pratos são automaticamente 

mantidos quentes até 15 minutos, mantendo toda a sua 

qualidade. Por isso, não se preocupe se houver um atraso.

Funções de segurança

É possível bloquear o aparelho por meio de um simples toque, 

protegendo-o assim contra um ligar involuntário, por exemplo, 

por crianças. O forno Miele também se desliga automaticamente 

quando o tempo de funcionamento máximo é excedido. Deste 

modo está garantida toda a segurança, caso se esqueça de 

desligar o aparelho. 

Iluminação do interior do forno e porta transparente 

Em combinação com a iluminação única e inovadora do interior 

do forno, a porta transparente garante uma excelente visibilidade 

dos alimentos.

Limpeza fácil 

Os fornos a vapor Miele são extremamente fáceis de limpar 

graças ao sistema externo de vapor e ao interior do forno em aço 

inoxidável. No interior do forno não se acumulam depósitos de 

calcário e as paredes lisas e o fundo do forno são muito fáceis de 

limpar. Depois de tudo cozinhado, é suficiente passar um pano 

para que tudo fique novamente seco e a brilhar.

MultiSteam 

O sistema MultiSteam combina um potente sistema de 

vapor com uma excelente distribuição homogénea 

através das 8 entradas de vapor. O potente sistema de 

vapor gera rapidamente vapor e permite, assim, um rápido 

aquecimento do interior do forno. A disposição especial e o 

alinhamento das 8 entradas de vapor permitem uma distribuição 

rápida do vapor pelo interior do forno e à volta dos recipientes 

utilizados para cozinhar, permitindo assim obter resultados mais 

homogéneos. 

Prático programa de descalficação 

A remoção do calcário em todos os fornos a vapor Miele é 

extremamente fácil; utilize as pastilhas de descalcificação que 

pode adquirir na Miele. O aparelho informa quando é necessário 

remover o calcário e orienta o utilizador com as indicações 

“passo-a-passo” que surgem no visor.

Preparar um menu em modo automático 

Esta função automática para cozinhar um menu completo permite 

combinar até 3 programas automáticos para diferentes pratos. A 

temperatura, o tempo de cozedura e a sequência são 

determinados automaticamente. O aparelho informa quando e em 

que nível devem ser colocados os diferentes elementos do menu, 

para que tudo esteja pronto ao mesmo tempo. Assim pode 

preparar menus completos com toda a tranquilidade e com o 

timing perfeito.

Informações úteis em pormenor
O glossário dos fornos a vapor Miele
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Programas automáticos 

Os programas automáticos inteligentes de preparação 

dos mais variados alimentos facilitam o seu dia a dia na 

cozinha. Deixa de ser necessário seleccionar 

manualmente a temperatura e a duração. Em muitos dos 

alimentos é possível definir individualmente o grau de cozedura, 

para resultados perfeitos com garantia de êxito. Para obter 

sabores de requinte com simplicidade e eficácia.

Programas automáticos especiais 

Os programas automáticos inteligentes de preparação dos mais 

variados alimentos facilitam o seu dia a dia na cozinha. Deixa de 

ser necessário seleccionar manualmente a temperatura e a 

duração. Em muitos dos alimentos é possível definir 

individualmente o grau de cozedura, para resultados perfeitos 

com garantia de êxito. A par de uma grande selecção de receitas, 

propomos-lhe agora os 5 pratos britânicos mais famosos. Assim, 

o seu Sponge Pudding ou o Lime Cheese Cake saem sempre na 

perfeição.

Programas favoritos 

Os fornos a vapor Miele permitem criar até 20 programas 

favoritos: poderá configurar individualmente a temperatura e a 

duração, bem como o grau de cozedura pretendido. Estas 

configurações poderão ser facilmente consultadas e assim será 

possível repetir o êxito dos seus cozinhados de forma automática 

e com toda a precisão.

Redução do vapor 

O vapor do interior do forno é cuidadosamente libertado mesmo 

antes de concluído o processo de cozedura. Assim poderá retirar 

os seus cozinhados com toda a comodidade.

Regulação electrónica da temperatura 

A temperatura do cozinhado é controlada electronicamente e 

regulada adequadamente. A precisão da temperatura constante 

permite obter sempre os melhores resultados.

Reservatório de água leve 

Todos os fornos a vapor Miele com sistema MultiSteam possuem 

um reservatório de água de fácil utilização. O sistema de vapor 

está situado por detrás do painel posterior do forno.

  

Sugestão de temperaturas 

A cada modo de funcionamento corresponde uma 

temperatura que é sugerida no visor, podendo ser 

alterada. Assim, não é necessário proceder a uma 

configuração separada. A utilização do forno a vapor Miele: 

simplesmente fácil!.

Temporizador

Pode programar a hora de início ou fim, ou simplesmente a 

duração do processo de cozedura. Assim, as suas refeições 

estarão sempre prontas à hora desejada. Uma vez terminado o 

programa, o aparelho desliga automaticamente. Em caso de falha 

de energia, a função de horário permanece activa até cerca de 

200 horas. Quando o fornecimento de energia estiver 

restabelecido, o visor mostra a hora actual; não é necessário 

proceder a qualquer reprogramação.
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Descubra um novo prazer em cozinhar!
Fornos a vapor combinados

Saborear ou viver de forma saudável? Não 

seria fantástico que ambas as fossem 

possíveis? O forno a vapor combinado Miele 

torna-o possível! Este aparelho cumpre todos 

os requisitos inerentes a uma alimentação 

moderna e saudável. Melhore o seu bem-estar 

com refeições leves e, ao mesmo tempo, 

delicie-se com refeições saborosas de 

consciência tranquila.
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Hoje em dia o acto de comer é muito mais do 

que uma necessidade básica. Já não importa 

apenas o que é que cozinhamos e comemos, 

mas sobretudo o modo como preparamos os 

alimentos e como celebramos a refeição.
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Programa especial para pratos variados
Cozinhar em modo Combi com a Miele

O forno a vapor combinado Miele permite concretizar os 

desejos mais extravagantes. Por um lado, dispõe de todas 

as vantagens enumeradas no capítulo "Fornos a vapor". 

Por outro, é também um forno de qualidade. Está disponí-

vel em diferentes tamanhos e dispõe do modo de funcio-

namento Ar quente plus ou até outros modos de funciona-

mento, tais como Aquecimento superior e 

inferior, Aquecimento intensivo ou Grill. Este forno combi-

nado mostra todas as suas capacidades no modo Combi, 

pois combina calor seco com húmido, cuja excelência de 

resultados é revelada, em especial, nos bolos, pães e as-

sados.

Mais sabor, mais nutrientes: a razão pela qual cozi-

nhar a vapor é tão saudável

Os pratos confeccionados no forno a vapor Miele desper-

tam todos os sentidos. O sabor próprio, intenso e incon-

fundível, bem como a consistência agradável dos alimen-

tos são motivo de satisfação em cada refeição. O princípio 

básico de cozinhar a vapor é tão simples quanto eficaz: o 

vapor quente envolve totalmente os alimentos. A transfe-

rência imediata de calor permite uma cozedura rápida, 

sem tempos de aquecimento prévio. Os alimentos não fi-

cam mergulhados na água, evitando a perda de sabor: as-

sim, são preservados o sabor e os nutrientes. Este delica-

do processo de cozinhar a vapor é ideal para alimentos 

mais delicados, tais como legumes tenros, peixe, mas 

também carne e batatas. 

Para cada prato o modo de funcionamento adequado: 

o alfa e o ómega do cozinhar

Os modos de funcionamento adicionais do forno, como o 

Aquecimento superior e inferior, Aquecimento superior 

ou Aquecimento inferior, Grill, Grelhar com circulação de 

ar ou Aquecimento intensivo tornam o forno a vapor com-

binado num forno de excelência. A sonda de temperatura 

sem fios monitoriza continuamente a temperatura interior, 

calcula automaticamente o tempo de cozedura e termina 

o processo de cozedura ao atingir a temperatura interior 

desejada.

A distinta arte de confeccionar bolos e assados com 

cozinhar em modo Combi

É já sobejamente conhecido pelos padeiros e cozinheiros 

profissionais e amadores: o aumento do nível de humida-

de no interior do forno aperfeiçoa os bolos e assados - 

pão delicioso e fofo, com crosta brilhante como que aca-

bado de sair da padaria ou um saboroso assado com a 

qualidade de um restaurante de topo. A introdução de va-

por durante os primeiros minutos permite que o pão cres-

ça melhor. Quando se trata de assados de carne, a intro-

dução do vapor acontece apenas depois de ligeiramente 

cozinhada a elevadas temperaturas, continuando depois a 

assar a uma temperatura reduzida. Assim obterá um assa-

do perfeito e uniforme.
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Com diferentes sistemas de vapor para um resultado 
 sempre perfeito
Os sistemas e as tecnologias de vapor Miele
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Sistema externo de vapor

Em todos os fornos a vapor Miele, o sistema de vapor está 

situado no lado exterior do forno, por oposição a outros 

sistemas de geração de vapor. Assim, é possível obter 

vantagens significativas no processo de cozedura: quanti-

dade de vapor ideal, medição e manutenção optimizadas 

da temperatura, tempos de cozedura independentes da 

quantidade, bem como um aquecimento e cozedura rápi-

dos. E, uma vez que não se formam depósitos de calcário 

no interior do forno, também a limpeza se torna extrema-

mente fácil.

 

MultiSteam

A função MultiSteam é a evolução perfeita do 

sistema externo de vapor. Está especialmente preparada 

para as exigências a que estão sujeitos os fornos de gran-

de dimensão. O potente sistema de vapor (3,3kW) gera ra-

pidamente vapor no interior do forno, permitindo um 

aquecimento rápido. A disposição e o alinhamento das 6 

entradas de vapor integradas na parede posterior do forno 

permitem uma distribuição rápida do vapor pelo interior 

do forno e à volta dos recipientes. O resultado é um cozi-

nhado homogéneo que garante o sabor perfeito.

 

MonoSteam

Este sistema de vapor é ideal para fornos a vapor com in-

teriores de pequena dimensão. Nesta tecnologia, o siste-

ma que gera o vapor está inserido no reservatório de 

água. O vapor é introduzido no interior do forno através de 

uma entrada própria. 

Exclusivo
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Boas perspectivas para planear a sua cozinha
Possibilidades de encastre e dimensões dos fornos a vapor combinados Miele

A Miele dispõe de dois práticos modelos de fornos a vapor 

combinados. Independentemente do modelo da sua preferên-

cia, o importante é que está garantida a sua satisfação e o 

prazer de saborear comida saudável.
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Com as suas medidas 45 x 60 cm, o forno a vapor combinado Miele é o comple-

mento ideal do forno clássico. Em combinação com a gaveta gourmet da Miele 

para louça e alimentos, de 14 cm de altura, poderá ocupar mais um nicho de 60 x 

60 cm na sua cozinha. Criam-se assim novas possibilidades de cozinhar. 

Forno a vapor combinado

O forno a vapor combinado Miele oferece todas as funcionalidade de um forno a 

vapor simples com o adicional modo de funcionamento Circulação de ar quente 

plus. Ao combinar a humidade e o ar quente pode obter resultados perfeitos, quer 

na confecção de pão e bolos, quer nos seus assados. 

Forno a vapor combinado XL

O forno a vapor combinado XL Miele dispõe de todas as funções do forno a va-

por. Está adicionalmente dotado de todos os modos de funcionamento de um for-

no de primeira categoria e, em função do modelo, equipado com uma sonda de 

temperatura com ou sem fios. As possibilidades adicionais de combinação com 

humidade, bem como um interior de grandes dimensões, tornam este forno a va-

por combinado num verdadeiro multi-talento.

A par dos tamanhos de nicho 60 x 45 cm, a Miele oferece também um modelo 

XXL de forno a vapor combinado com 60 x 60 cm.

Forno a vapor combinado XXL

Este aparelho é também um forno a vapor de excelência, aliado a um forno clás-

sico de primeira qualidade, bem como um forno para cozinhar em modo Combi - 

e tudo isto para encastrar num nicho com as dimensões habituais de 60 x 60 cm. 

Este aparelho abrange todas as funcionalidades de um aparelho XL, incluindo 

uma sonda de temperatura com fios. A combinação com uma gaveta de aqueci-

mento de louça e/ou alimentos oferece possibilidades nunca antes imaginadas. 

Gostaria de obter mais informações sobre as "Gavetas de aquecimento de louça 

e alimentos"? Pode encontrar informações detalhadas no capítulo "Gavetas de 

aquecimento de louça e alimentos da Miele" 
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Equipamento exclusivo para sua total satisfação!
As características em destaque dos fornos a vapor combinados

MultiSteam

Perfeição ao seu estilo - o forno a vapor Miele é 

um verdadeiro multi-talento e o complemento ideal para for-

nos e placas. Uma vez que o tempo de cozedura para cozi-

nhados com ou sem vapor é idêntico, não precisa de alterar 

os seus hábitos de cozinhar. Assim pode confeccionar sepa-

radamente entradas, sopas, peixe, carne, legumes, acompa-

nhamentos ou sobremesas, ou ainda o menu completo, num 

único processo. Com o seu forno a vapor combinado Miele 

poderá satisfazer os seus desejos de maior requinte, obter 

cozinhados tenros ou consistentes. Os resultados perfeitos 

são garantidos pelo sistema de vapor exclusivo com tecnolo-

gia MultiSteam da Miele. A rápida geração de vapor, curtos 

tempos de aquecimento e distribuição homogénea do vapor 

são garantidos pelas 6 entradas de vapor.
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Forno a vapor de excelên-

cia, forno clássico de pri-

meira categoria, excelente aparelho 

para cozinhar em modo Combi

3 em 1: infinitas combinações permitem 

cozinhar, assar e cozer pão e bolos com 

toda a perfeição.

Painel de comandos eleva-

tório, abertura motorizada

Comodidade: o painel de comando eleva-

tório abre após um simples toque, deixan-

do acessíveis o reservatório de água, o 

reservatório de retenção de condensa-

ções e a sonda de temperatura. 

Sonda de temperatura sem 

fios

Deixe de vigiar os seus cozinhados: o in-

dicador de tempo residual informa exacta-

mente quando ficam prontos os seus pra-

tos de carne, peixe ou aves.  

Interior XL e XXL

Sem problemas de espaço: seja para co-

zinhar menus completos para até 10 pes-

soas, seja para assar peixes ou aves intei-

ras.

Cozinhar em modo Combi

Crocante por fora, suculento por dentro: 

obtenha os melhores resultados, quer em 

pão e bolos, quer em assados, através da 

combinação da função Circulação de ar 

quente e vapor.
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Programas automáticos

A magia de preparar mais de 200 pratos 

sem esforço: seja pão, bolos ou carne - 

tudo é confeccionado de forma completa-

mente automática.

Cozinhar um menu em 

modo automático

Um menu completo: a temperatura, a du-

ração e a sequência são definidas auto-

maticamente através da função automáti-

ca "Cozinhar um menu". 

Outros talentos que convencem
As vantagens dos fornos a vapor combinados Miele 

Regulação automática da temperatura

Forno com temperatura interior optimiza-

da O sensor de temperatura garante exce-

lentes resultados culinários. 

Programas favoritos

Para os seus pratos preferidos: defina 

simplesmente o modo de funcionamento, 

a temperatura e a duração e repita o êxito 

dos seus cozinhados.

Reservatório de condensa-

ção

Agradável temperatura interior: o vapor 

excedente é retido no reservatório de 

condensação.

PerfectClean

Rapidamente limpo: uma vez 

que os alimentos não aderem nem en-

crustam, a limpeza torna-se numa tarefa 

facílima. 

Cozinhar em 3 níveis 

Poupar tempo e energia eléctrica: cozinhe 

simultaneamente peixe, legumes ou carne 

e contemple o carácter sublime do resul-

tado final. 

Ligação à rede de água

Sempre pronto a utilizar: o reservatório de 

água enche e esvazia automaticamente. 

Função manter quente

Sem arrefecimento imediato: 

as refeições mantêm-se quentes, de for-

ma automática, durante um aprox. 15 mi-

nutos após conclusão do processo de co-

zedura.
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Cozinhar independentemente das 

quantidades

Sempre o mesmo tempo: Sejam 100g ou 

1 kg, o tempo de cozedura para cada ali-

mento é sempre idêntico.

CleanSteel

Aço inoxidável sem marcas de dedos: a 

superfície fica protegida, tornando supér-

flua a utilização de detergentes especiais.

Aparelhos com frente fria

Máxima protecção: todas as superfícies 

do aparelho, bem como outros adjacen-

tes, mantêm-se frios, proporcionando 

uma maior segurança e protecção contra 

queimaduras.

Temporizador

Sempre pontuais: a programação do iní-

cio, do fim e da duração do processo, 

bem como da hora é muito simples.

Iluminação de halogéneo

Tudo sempre bem visível: iluminação per-

feita para as melhores condições de luz e 

visibilidade no interior do forno. 

Funções de segurança

O seu anjo da guarda: se alguma esque-

cer de desligar o forno, o sistema de se-

gurança desligá-lo-à por si.

Eficiência energética

Consumo reduzido de energia: protege o 

meio ambiente e o orçamento familiar.

Sonda de temperatura

Planeie as suas ementas com toda a des-

contracção: o tempo residual necessário 

para terminar o cozinhado é fácil de ler no 

viso, dispensando assim os controlos ma-

nuais.

Acessórios diversificados 

com PerfectClean

Equipamento de primeira categoria: os ta-

buleiros universais e as grelhas possuem 

igualmente características anti-aderentes. 
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Ar quente plus

Deliciosamente fofo e leve: 

ideal para a cozedura rápida 

de bolos, pão e assados, podendo ocupar 

até três níveis de altura.

Aquecimento superior/infe-

rior

Utilização universal e clássica: 

para resultados perfeitos na confecção de 

receitas tradicionais de bolos e assados.

Cozinhar a vapor

A natureza no seu melhor: a confecção 

delicada no forno a vapor preserva o sa-

bor natural dos alimentos e é muito mais 

saudável.

Grill total

Muito versátil para grelhar em 

casa: para grelhar bifes, salsi-

chas, espetadas, aperitivos de confecção 

rápida e muito mais.

Um aparelho, múltiplos talentos

O forno a vapor combinado não seria dig-

no de integrar a gama de produtos Miele 

se não apresentasse tamanha versatilida-

de e facilidade de utilização. A par das 

suas funções enquanto forno de qualida-

de, é também uma prática e útil ajuda na 

conservação de alimentos. Escaldar os 

alimentos antes da congelação ou da pre-

paração de conservas não constitui qual-

quer obstáculo. Uma vez congelado, o 

melhor local para descongelar volta a ser 

o forno a vapor. Este aparelho funciona 

com tempos de aquecimento curtos e de-

licados, demonstrando mais uma vez o 

seu talento no que trata de aquecer refei-

ções prontas.

Modo Combi/Ar quente plus

Resultados excelentes: a hu-

midade adicional confere um 

excelente sabor ao pão, pãezinhos, carne 

e muito mais.

Modo Combi/Grill

Especialmente crocante e tenro: a forma 

ideal de confeccionar peixe e carne com 

elevado teor de gordura.

Modo Combi/Aquecimento superior/in-

ferior

Perfeito do início ao fim: óptimo para a 

confecção de pão.

Grill parcial

Especialmente indicado para 

pequenas quantidades: quan-

do a quantidade é menor, é esta a opção 

ideal para grelhar na perfeição bifes, salsi-

chas e muito mais.

A configuração adequada para cada receita
A versatilidade funcional dos fornos a vapor combinados Miele
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Utilizações especiais

Concretize os seus desejos mais extrava-

gantes: conforto de utilização graças aos 

diversos programas especiais, como a 

função de desidratação dos alimentos.

Especial para bolos

Sempre melhor: programa especial para 

bolos, desenvolvido para massa choux, 

massa com soda cáustica e massa para 

bolos.

Aquecimento superior

A cereja no topo do bolo: para 

terminar em beleza os seus 

cozinhados: gratinar, alourar e tostar.

Grelhar com circulação de 

ar

Crocante por fora, suculento 

por dentro: ideal para frango, pato, pernil 

de porco, rolo de carne e muitos outros 

pratos de carne.

Aquecimento inferior

Preparação personalizada: 

para todos os pratos que pre-

cisam de ser cozinhados em banho-maria 

ou que devem ser tostados por baixo.

Aquecimento intensivo

Bases estaladiças, recheios 

deliciosos: seja pizza, quiche 

ou tarte de fruta, a base fica estaladiça e 

o recheio mantêm-se suculento.
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Modelo/Designação DGC 6600 DGC 6800

Design

PureLine

Visor SensorTronic M Touch

Botão de comando rebatível – –

Vantagens

Regulação electrónica da temperatura do forno 30° até 225°C

Regulação electrón. da temperatura-forno a vapor 40° até 100°C

Sensor Clima

Cozinhar um menu sem transferência de sabor

Sonda de temperatura sem cabo/Sonda de temperatura –/ /–

Modos de funcionamento

Programas automáticos > 200 > 200

Cozinhar Combi/Cozinhar a vapor / /

Grill total/Grill parcial/Grelhar por circulação de ar / / / /

Ar quente Plus

Aquecimento: superior e inferior/superior/inferior / / / /

Conforto de utilização

Painel elevatório com abertura motorizada

Cozinhar automático de menus

Programas favoritos/Regulações individuais 20/ 20/

Programação Start-Stop

Indicação de horas/Indicação da data/Temporizador / / / /

Indicação da temperatura real/temperatura recomendada / /

Porta do aparelho

Porta CleanGlass/Porta com vidro transparente / /

Interior do forno

Forno XL/Forno XXL /– /–

Volume do forno em l 48 48

Suportes de tabuleiros amovíveis com PerfectClean

Número de lâmpadas de halogéneo 1 2

Fácil manutenção

Frente em aço inoxidável com superfície CleanSteel

Interior com acabamento PerfectClean

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

Ligação à água potável/Esgoto –/– –/–

Eficiência e sustentabilidade

Classe de eficiência energética A A

Iluminação com economia de energia/Aquecimento rápido / /

Segurança

Sistema de arrefecimento e frente fria

Desligar de segurança/Bloqueio de funcionamento / /

Características técnicas

Dimensões do nicho em mm (larg. x alt. x prof.) 560 – 568 x 448 – 452 x 555 560 – 568 x 448 – 452 x 555

Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Protecção em A 3,4/230/16 3,4/230/16

Acessórios fornecidos com o aparelho

Tabuleiro universal e Grelha Combi com PerfectClean 1/1 1/1

Recipiente em aço inoxidável perfurado/não perfurado 1/1 2/1

Tabuleiro em aço inoxidável/Grelha –/– –/–

Cartão para pedir livro de receitas

Cores

Inox CleanSteel

Castanho Havana

Branco brilhante

Preto obsidiana

Fornos a vapor
Fornos a vapor combinados
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Eficiência energética

Os fornos a vapor combinados Miele convencem pelo 

reduzido consumo energético. Permite poupar e prote-

ger o ambiente.

Excelente forno a vapor combinado com um forno de eleva-

da qualidade

O forno a vapor combinado XL permite realizar os dese-

jos mais excêntricos. Por um lado, dispõe de todas as 

vantagens enumeradas no capítulo “Fornos a vapor”. 

Por outro, alia ainda a função de forno de excelente qualidade to-

talmente equipado, com todos os modos de funcionamento tradi-

cionalmente conhecidos, tais como circulação de ar quente plus, 

fonte de calor superior/inferior e função Grill. Este forno combina-

do mostra todas as suas capacidades no modo Combi, pois 

combina calor seco com húmido, cuja excelência de resultados 

se revelam, em especial, nos bolos, pães e assados.

Função manter quente

Decorrido o tempo de cozedura, os pratos são automaticamente 

mantidos quentes até 15 minutos, mantendo toda a sua qualida-

de. Por isso, não se preocupe se houver um atraso.

Funções de segurança

É possível bloquear o aparelho por meio de um simples toque, 

protegendo-o assim contra um ligar involuntário, por exemplo, 

por crianças. O forno a vapor combinado Miele também se desli-

ga automaticamente quando é excedido o tempo de funciona-

mento máximo. Deste modo está garantida toda a segurança, 

caso se esqueça de desligar o aparelho.

Iluminação de halogéneo

As lâmpadas de halogéneo proporcionam as melhores condições 

de luz e visibilidade no interior do forno. As lâmpadas embutidas 

garantem uma limpeza fácil das paredes interiores do forno.

Interior XL

Muito espaço para dar asas à sua criatividade: o forno a 

vapor combinado XL da Miele oferece 48 l de capacida-

de útil. Aqui poderá confeccionar menus completos para 

8-10 pessoas. O interior do forno tem espaço suficiente para pro-

dutos alimentares de grande dimensão, por exemplo, aves e pei-

xes inteiros.

 

Interior XXL

Três aparelhos num só, com a capacidade útil de um 

forno grande: o interior do forno com capacidade para 

68 l proporciona inúmeras possibilidades de preparação 

de alimentos.

Acessórios diversificados com PerfectClean

A par dos recipientes em aço inoxidável para cozinhar a vapor, os 

fornos a vapor combinados de tamanho XL estão ainda equipa-

dos com um tabuleiro universal e uma grelha Combi com exce-

lentes características anti-aderentes, resultantes do acabamento 

PerfectClean. Os acessórios adicionais, tais como assadeiras, 

calhasFlexiClip, recipientes perfurados para forno, etc. podem ser 

adquiridos no seu Agente Certificado ou na loja online Miele. 

Aparelhos com frente fria

Os fornos a vapor combinados Miele são totalmente re-

frigerados, mantendo desta forma as zonas de coman-

do, os puxadores e outros móveis envolventes agrada-

velmente frios. O sistema evita a acumulação de vapor no painel 

de comando e garante uma temperatura reduzida na frente do 

aparelho e na porta do forno. Estão aqui reunidas as condições 

ideais de segurança e protecção máximas contra queimaduras.

CleanSteel

Os aparelhos Miele em aço inoxidável possuem um aca-

bamento CleanSteel de excelência, que deixa as super-

fícies muito fáceis de limpar. As marcas dos dedos no 

aço inoxidável com tratamento CleanSteel são quase imperceptí-

veis.

Cozinhar em 3 níveis de altura

No forno a vapor combinado Miele pode mesmo cozinhar refei-

ções diferentes a vapor em simultâneo e nos 3 níveis de altura. 

Ao cozinhar a vapor, nem os cheiros, nem os sabores são trans-

feridos para os outros alimentos. Assim poderá cozinhar em si-

multâneo um menu completo para várias pessoas. Cada prato 

mantém o seu sabor único e inalterado.

Cozinhar em modo Combi

Combine livremente as funções de cozinhar a vapor 

com outros modos de funcionamento: a temperatura 

(40°C a 225°C) e o grau de humidade (0 a 100%) podem 

ser definidos individualmente e alterados até 6 vezes em sequên-

cias rápidas. Poderá assim desfrutar de uma maior flexibilidade e 

obter melhores resultados na confecção de pão, bolos e assados. 

Cozinhar independentemente das quantidades

Seja para cozinhar apenas uma dose ou a refeição completa para 

toda a família, alimentos congelados ou frescos, o tempo de co-

zedura no forno a vapor Miele é sempre idêntico. Deixa de ser ne-

cessário pesar os alimentos e calcular os diferentes tempos de 

cozedura.

Cozinhar um menu em modo automático

Para cozinhar um menu em modo automático poderá combinar 

até 3 programas automáticos para diferentes alimentos. A tempe-

ratura, o tempo de cozedura e a sequência são determinados au-

tomaticamente. O aparelho informa quando e em que nível devem 

ser colocados os diferentes elementos do menu, para que tudo 

esteja pronto ao mesmo tempo. Assim pode preparar menus 

completos com toda a tranquilidade e com o timing perfeito.

Informações úteis em pormenor
Glossário dos fornos a vapor combinados Miele
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Sensor de humidade

O sensor de humidade da Miele mede e regula a humi-

dade no interior do forno. Neste processo é tida em 

consideração a humidade própria dos alimentos, haven-

do uma adaptação contínua do clima interior do forno aos alimen-

tos.

Sonda de temperatura

Confeccione carne, peixe ou aves de modo personalizado e com 

toda a precisão: a sonda de temperatura mede a temperatura in-

terior do assado e informa sobre o tempo residual. Assim, não 

necessita de supervisionar o processo de cozedura. Em função 

do modelo, também está disponível a sonda de temperatura sem 

fios.

Temporizador

Pode programar a hora de início ou fim, ou simplesmente a dura-

ção do processo de cozedura. Assim, as suas refeições estarão 

sempre prontas à hora desejada. Uma vez terminado o programa, 

o aparelho desliga automaticamente. Em caso de falha de ener-

gia, a função de horário permanece activa até cerca de 200 ho-

ras. Quando o fornecimento de energia estiver restabelecido, o 

visor mostra a hora actual; não é necessário reconfigurar.

MultiSteam

O sistema MultiSteam combina um potente sistema de 

vapor com uma  excelente distribuição homogénea atra-

vés das 6 entradas de vapor. Este potente sistema gera 

rapidamente vapor, permitindo o rápido aquecimento do interior 

do forno. A disposição especial e o alinhamento das 6 entradas 

de vapor permitem uma distribuição rápida do vapor pelo interior 

do forno e à volta dos recipientes utilizados para cozinhar, permi-

tindo assim obter resultados mais uniformes.

Painel de comandos elevatório, abertura motorizada

O painel de comando único abre com um simples toque 

numa tecla. Por detrás ficam acessíveis o reservatório 

de água, o reservatório condensação e a sonda de tem-

peratura sem fios. Esta disposição liberta espaço no interior do 

forno, tornando a sua utilização muito cómoda. Ao abrir o painel 

de comandos, o reservatório de água e o reservatório de conden-

sação deslizam para a frente, facilitando a sua remoção. Deste 

modo poderá encher comodamente o reservatório de água e es-

vaziar o reservatório de condensação sem necessidade de abrir a 

porta do forno. O próprio painel de comandos fica ligeiramente 

inclinado para uma maior facilidade de utilização e maior visibili-

dade do visor.

 

PerfectClean

O interior do forno e as grelhas laterais apresentam um 

excelente acabamento anti-aderente. Vantagens: os ali-

mentos não aderem ao interior do forno. Limpeza extre-

mamente fácil.

 

Programas automáticos

Os programas automáticos inteligentes de preparação 

dos mais variados alimentos facilitam o seu dia a dia na 

cozinha. Deixa de ser necessário seleccionar manual-

mente a temperatura e a duração. Em muitos alimentos é possível 

definir individualmente o grau de cozedura ou a tonalidade do 

pão e da carne, garantindo resultados perfeitos e bem sucedidos. 

Para obter sabores de requinte com simplicidade e eficácia. 

Programas específicos

Com os fornos a vapor combinados Miele pode criar até 

20 programas específicos: o modo de funcionamento, a 

temperatura e a duração podem ser personalizados. Es-

tas configurações poderão ser facilmente consultadas para os 

pratos que confecciona com maior frequência e assim, os exce-

lentes resultados serão repetidos automaticamente e com toda a 

precisão.

Reservatório de condensação

Este reservatório acumula o vapor condensado em excesso, 

criando um clima agradável no interior do forno, facilitando ao 

mesmo tempo o processo de limpeza posterior.

*10% mais económico do que o valor limite (0,99kWh / desde 65 l de capacidade) definido 

para a classe de eficiência energética A

**10% mais económico do que o valor limite (0,79kWh / desde 35 l até 65 l de capacidade) 

definido para a classe de eficiência energética A
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Tecnologia inteligente com design intemporal
Micro-ondas Miele

Perfeitamente integrado: os micro-ondas 

Miele integram-se harmoniosamente em 

qualquer ambiente de cozinha.
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Os micro-ondas são indispensáveis nas 

cozinhas modernas. Os práticos auxiliares de 

cozinha ajudam a preparar num instante 

refeições e aperitivos deliciosos ou produtos 

ultracongelados com um design cuja 

modernidade é intemporal, uma funcionalidade 

que facilita as tarefas diárias e uma qualidade 

que satisfaz ao longo de décadas.
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Tão personalizado como o seu utilizador
Os modelos dos micro-ondas Miele

A tecnologia da sua cozinha deveria ser tão personalizada 

como o seu estilo de vida. Os micro-ondas Miele permi-

tem-nos chegar mais perto deste ideal. Para satisfazer da 

melhor forma os diferentes requisitos, existem vários mo-

delos de micro-ondas Miele.



Os micro-ondas Miele podem ser encastrados num nicho. Com um design intemporal e 

uma filosofia de utilização inteligente, estes integram-se na perfeição no design da sua 

cozinha.

A Miele dispõe igualmente de fornos compactos com função adicional de micro-ondas. 

Estes podem ser encontrados no capítulo "Forno com micro-ondas" na página xx.

Aparelhos de encastrar Miele com Si-

deControl

Uma alternativa aos aparelhos com Top-

Control são os micro-ondas com painel 

de comandos clássico, disposto na late-

ral. Estes aparelhos de encastrar com Si-

deControl podem ser combinados na ver-

tical com outros aparelhos Miele ou 

instalados isoladamente. A porta do apa-

relho abre para o lado. 

Aparelhos de encastrar Miele com Top-

Control

Os micro-ondas Miele com painel de co-

mando na parte superior do aparelho ofe-

recem vantagens exclusivas. Permitem 

maior flexibilidade de integração na cozi-

nha, em virtude da uniformização do de-

sign com outros aparelhos de encastrar 

Miele. A porta do aparelho abre para bai-

xo, tal como a porta do forno. O painel de 

comando na parte superior deixa mais es-

paço livre para o interior.  



O tamanho certo para cada cozinha
As medidas dos nichos para os micro-ondas Miele

45 cm altura, 60 cm largura

Para um nicho com estas dimensões, a 

Miele dispõe de micro-ondas com painel 

de comandos TopControl perfeitamente 

combináveis com outros aparelhos Miele, 

como, por exemplo, uma máquina de café 

ou um forno a vapor.

36 cm altura, 60 cm largura

Este tamanho de nicho é muito frequente 

em armários superiores. Para a monta-

gem neste nicho, recomendamos a apli-

cação adicional de uma régua de ajuste.

35 cm altura, 60 cm largura

Regra geral, os nichos em armários supe-

riores possuem apenas 35 cm de altura. 

Também nesta situação, a Miele dispõe 

de micro-ondas à medida. Existem diver-

sas possibilidades de combinação 

com fornos a vapor ou máquinas de café 

Miele.

38 ou 42 cm altura, 60 cm largura

Regra geral, este nicho está previsto para 

armários em coluna. Para a montagem 

neste nicho, recomendamos a aplicação 

adicional de uma régua de ajuste.
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Quer seja a planear uma cozinha nova ou a renovar os 

aparelhos de uma cozinha já existente, os micro-ondas 

Miele podem ser encastrados em todos os nichos com di-

mensões padrão.



Em função das dimensões do nicho, a Miele dispõe de micro-

-ondas com interiores de diferentes capacidades. Para um 

apetite voraz ou mais comedido!

A solução ideal para a sua cozinha
A variedade de tamanhos dos micro-ondas PureLine Miele



Interior de 17 l

Os aparelhos com SideControl possuem 

uma capacidade de 17 litros e são a solu-

ção ideal para os nichos mais pequenos 

da cozinha. Pequenos e potentes, aque-

cem refeições e bebidas ou preparam re-

feições ligeiras. O prato rotativo com um 

diâmetro de 28 cm tem espaço para um 

prato ou vários recipientes pequenos, 

como chávenas.

Interior de 46 l

O espaçoso interior em aço inoxidável dos 

aparelhos com comando TopControl per-

mite confeccionar os seus pratos num es-

paço adequado. O prato rotativo com 40 

cm de diâmetro torna o micro-ondas par-

ticularmente versátil, pois permite-lhe 

usar vários recipientes, taças ou pratos 

em simultâneo. Para preparar os seus 

pratos em grande estilo.
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Enriqueça o seu dia-a-dia na cozinha
Os modos de funcionamento dos micro-ondas Miele 

Quem vê os micro-ondas como aparelhos que simplesmente 

aquecem ou descongelam, ficará verdadeiramente deslumbra-

do com as possibilidades que os micro-ondas Miele oferecem. 

Deixe-se surpreender pela diversidade de opções que os mi-

cro-ondas Miele lhe oferecem no dia-a-dia da cozinha.



Micro-ondas com Grill

O grelhador de quartzo integrado permite 

gratinar os alimentos no final do processo 

de cozedura. Poderá, em alternativa, utili-

zá-lo para fritar, assar e grelhar. Delicie-se 

com as tostas estaladiças, os legumes 

grelhados ou saborosos camarões fritos. 

E o empadão de legumes gratinado com 

queijo ficará ainda mais delicioso.

Micro-ondas simples

Aquecer um copo de leite, conservar uma 

compota, derreter chocolate, cozer legu-

mes, descongelar peixe, pelar amêndoas 

- tudo isto e muito mais são tarefas que o 

seu micro-ondas Miele domina, mesmo 

em modo simples.
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Os nossos destaques para resultados perfeitos e maior 
conforto
Destaques do produto - micro-ondas 

Interior XL 

O espaçoso interior em aço inoxidável dos aparelhos com 

comando TopControl permitem confeccionar os seus pra-

tos em maiores quantidades e com toda a perfeição. O 

prato rotativo com 40 cm de diâmetro torna o micro-on-

das particularmente versátil, pois permite-lhe usar vários 

recipientes, taças ou pratos em simultâneo. Para preparar 

os seus pratos em grande estilo.



Prato rotativo com 40 cm 

Espaço para todas as situações: perfeito 

para copos, taças, pratos ou recipientes 

de diferentes tamanhos.

 

 

 

Iluminação LED

Durabilidade e elevada qualidade: mesmo 

enquanto prepara as suas refeições, a ilu-

minação LED garante uma apresentação 

brilhante dos seus pratos.

 

Tecla "Pipocas" 

Um simples toque: prepara com rapidez e 

facilidade uma embalagem de pipocas.

Grelhador de quartzo 

Rápido e uniforme: todos os pratos adqui-

rem a tonalidade perfeita num curto espa-

ço de tempo.

Programas automáticos

A magia de preparar pratos sem esforço: 

seleccione simplesmente o programa e o 

peso - o aparelho faz o resto.
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Outros talentos que convencem
Vantagens do produto* - micro-ondas 

Função Quick do micro-ondas

Para apressados: esta função permite o 

acesso rápido à potência máxima do mi-

cro-ondas.

Temporizador  

Activação rápida: o cronómetro pode ser 

utilizado independentemente do micro-

-ondas, por exemplo, para cozer ovos.

Bloqueio de segurança/Aviso "Door"

Segurança garantida: esta função impede 

o funcionamento do aparelho quando este 

se encontra vazio, evitando danos.

Configurações personalizadas  

Alterações ajustadas às necessidades: os 

parâmetros definidos de fábrica podem 

ser ajustados em função dos hábitos indi-

viduais.

 

Função Memory

Inteligente: com esta função pode iniciar 

um programa de 3 etapas com apenas um 

processo de utilização.

Função automática de manter quente 

Uma vez terminado um processo, o apa-

relho mantém os pratos confeccionados à 

temperatura ideal durante um período má-

ximo de 15 minutos.

Funcionamento em modo combinado

Para empadões, coxas de frango & Cia.: 

neste modo de funcionamento combina-

do, os pratos são confeccionados e tosta-

dos em simultâneo. 

CleanSteel

Para poupar tempo: este acabamento es-

pecial do aparelho permite uma limpeza 

muito fácil, sem necessidade de utilização 

de detergentes especiais.
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Bloqueio de accionamento

Muito útil, o bloqueio protege contra um 

ligar acidental, por exemplo, por crianças.

Interruptores de segurança 

Melhor é impossível: os aparelhos Miele 

garantem o funcionamento em máxima 

segurança, graças aos interruptores de 

segurança independentes.
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Micro-ondas de encastrar
Nichos: 36cm e 45cm

Modelo/Designação M 6030 M 6032 M 6260 

Tipo de aparelho

Micro-ondas de instalação livre/de encastrar –/ –/ –/

Design

PureLine /– /– /–

TopControl/SideControl –/ –/ /–

Vantagens

Potência de micro-ondas comandada electronicamente

Níveis de potência 6 6 7

Potência do Grill – 800 W –

Manter quente

Quarz-Grill – –

Modos de funcionamento

Programas automáticos 11 17 16

Micro-ondas com funcionamento Solo

Funcionamento Grill – –

Funcionamento combinado micro-ondas/Grill – –

Conforto de utilização

Função Pipocas – –

Indicação das horas

Temporizador/Desligar automático / / /

Quickstart

Função Memory

Regulações individuais

Interior do forno

Volume do forno em l 17 l 17 l 46 l

Iluminação LED

Altura interior do forno em cm 20,2 20,2 23,2

Diâmetro do prato rotativo em cm 27,2 27,2 40,6

Porta do aparelho

Interruptor de porta

Tecla de abrir a porta –

Porta a abrir para esquerda esquerda baixo

Fácil manutenção

Frente em aço inoxidável com superfície CleanSteel

Eficiência e sustentabilidade

Desligar nocturno/Horas não são visíveis /– /– –/

Características técnicas

Bloqueio de funcionamento

Interruptor de segurança

Indicação "Door" 

Características técnicas

Dimensões do nicho em mm (larg. x alt. x prof.) 562 – 568 x 360 – 362 x 310 562 – 568 x 360 – 362 x 310 562 – 568 x 450 – 452 x 550

Arejamento dependente do nicho

Potência total de ligaç.kW/Tensão em V/Protecção em A 2,05/220 – 240/10 2,05/220 – 240/10 1,6/220 – 240/10

Acessórios fornecidos com o aparelho

Cobertura

Vareta de ebulição

Grelha – –

Prato Gourmet – –

Colour

Inox CleanSteel

Branco brilhante

Preto obsidiana

Castanho Havana
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Modelo/Designação M 6262 

Tipo de aparelho

Micro-ondas de instalação livre/de encastrar –/

Design

PureLine /–

TopControl/SideControl /–

Vantagens

Potência de micro-ondas comandada electronicamente

Níveis de potência 7

Potência do Grill 1.500 W

Manter quente

Quarz-Grill

Modos de funcionamento

Programas automáticos 23

Micro-ondas com funcionamento Solo

Funcionamento Grill

Funcionamento combinado micro-ondas/Grill

Conforto de utilização

Função Pipocas

Indicação das horas

Temporizador/Desligar automático /

Quickstart

Função Memory

Regulações individuais

Interior do forno

Volume do forno em l 46 l

Iluminação do forno LED

Altura interior do forno em cm 23,2

Diâmetro do prato rotativo em cm 40,6

Porta do aparelho

Interruptor de porta

Tecla de abrir a porta –

Porta a abrir para baixo

Fácil manutenção

Frente em aço inoxidável com superfície CleanSteel

Eficiência e sustentabilidade

Desligar nocturno/Horas não são visíveis –/

Características técnicas

Bloqueio de funcionamento

Interruptor de segurança

Indicação "Door" 

Características técnicas

Dimensões do nicho em mm (larg. x alt. x prof.) 562 – 568 x 450 – 452 x 550

Arejamento dependente do nicho

Potência total de ligaç.kW/Tensão em V/Protecção em A 1,6/220 – 240/10

Acessórios fornecidos com o aparelho

Cobertura

Vareta de ebulição

Grelha

Prato Gourmet

Colour

Inox CleanSteel

Branco brilhante

Preto obsidiana

Castanho Havana
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Interior XL

Os aparelhos com comando TopControl dispõem de um 

espaçoso interior em aço inoxidável com capacidade 

para 46 l. O seu micro-ondas é, assim, uma verdadeira 

revelação em termos de espaço.

Interruptores de segurança

Os micro-ondas da Miele oferecemum triplo sistema de seguran-

ça, através de microinterruptores independentes que se contro-

lam reciprocamente.

Prato rotativo, 40 cm

Em cima do prato rotativo com 40 cm de diâmetro existe muito 

espaço para recipientes de diferentes tamanhos ao mesmo tem-

po, como copos, taças ou pratos. Assim, este grande prato rota-

tivo confere uma enorme versatilidade de utilização na prepara-

ção de diversas comidas e bebidas. O movimento de rotação 

contínua proporciona uma cozedura uniforme dos alimentos.

Programas automáticos

Os programas automáticos transformam os micro-on-

das Miele em verdadeiros talentos da gastronomia. Se-

leccione simplesmente o programa pretendido e indi-

que, por exemplo, o peso do alimento. O aparelho calcula 

automaticamente a potência necessária, bem como o tempo de 

cozinhar. Fica assim dispensado qualquer outro comando ou 

controlo por parte do utilizador. Os programas automáticos de 

descongelação, de descongelação seguida de confecção e de 

preparação de alimentos frescos garantem o sucesso de todos 

os pratos. 

Quickstart

Potência máxima com um simples toque: A função quick do mi-

cro-ondas permite aceder rapidamente à potência máxima do mi-

cro-ondas e facilita o aquecimento de bebidas e refeições. Ao 

premir o botão “Start” (1, 2 ou 3 vezes), o aparelho entra em fun-

cionamento durante 30, 60 ou 120 segundos e desliga automati-

camente decorrido o respectivo tempo. Os três valores de tempo 

podem ser reprogramados individualmente, por exemplo, para a 

habitual caneca de cacau à noite ou o aquecimento rápido de um 

biberão.

Tecla “Pipocas”

Uma confortável sessão de cinema em casa sem pipo-

cas? Coisa do passado. A tecla Pipocas directamente 

seleccionável no painel de comandos do micro-ondas 

Miele permite a preparação simples e rápida de uma embalagem 

de pipocas. A tecla Pipocas esconde um programa automático 

inteligente que está configurado na perfeição para preparar uma 

embalagem de pipocas semelhante às disponíveis no mercado. 

Conforto ao alcance de um botão!

Bloqueio de funcionamento

O bloqueio de funcionamento pode ser activado com um simples 

toque no aparelho, protegendo contra um ligar acidental, por 

exemplo, por crianças.

Bloqueio de segurança / Aviso “Door”

Para evitar o accionamento acidental do aparelho, o aparelho não 

é accionado caso a porta não tenha sido aberta anteriormente. O 

início encontra-se bloqueado até a porta ser aberta e novamente 

fechada. 

CleanSteel

Os aparelhos Miele em aço inoxidável possuem um aca-

bamento CleanSteel de excelência. Este acabamento 

permite a limpeza fácil da superfície, sem necessidade 

de recorrer a detergentes especiais. As marcas de dedadas no 

aço inoxidável com tratamento CleanSteel são quase imperceptí-

veis.

Configurações personalizadas

Muitos dos modelos Miele permitem personalizar os parâmetros 

configurados de fábrica, como o sinal de lembrete, adequando os 

parâmetros às preferências do utilizador.

Função manter quente

A função manter quente liga após 2 minutos se a porta não for 

aberta ou qualquer botão pressionado. Esta função inteligente 

mantém os pratos confeccionados à temperatura ideal durante 

um período máximo de 15 minutos.

Função Memory

Com a função de memorização pode pré-seleccionar um progra-

ma de 3 etapas, por exemplo, descongelar, cozinhar e gratinar. O 

aparelho executa sequencialmente as combinações de tempo/

potência configuradas. Assim, para um processo de cozedura 

com várias etapas necessita apenas de um comando.

Funcionamento em modo combinado

Neste modo de funcionamento combinado, os pratos são confec-

cionados e tostados em simultâneo. Assim, é possível confeccio-

nar de forma rápida e simples, deliciosos empadões, pizzas e co-

xas de frango estaladiças.

Grelhador de quartzo

O grelhador de quartzo integrado na parede superior al-

cança a potência máxima em poucos segundos (1500 W 

para aparelhos com TopControl). Em combinação com o 

prato rotativo, permite obter gratinados perfeitos e uniformes com 

toda a rapidez.  

Iluminação LED

Mesmo enquanto cozinha as suas refeições, a iluminação LED de 

excelente qualidade garante uma apresentação brilhante dos 

seus pratos. Vantagem especial: as luzes LED distinguem-se pela 

elevada durabilidade que praticamente dispensa qualquer manu-

tenção.

Informações úteis em pormenor
Glossário - micro-ondas
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Temporizador

O temporizador pode ser utilizado independentemente das fun-

cionalidades do micro-ondas, por exemplo, para o controlo do 

tempo para cozer ovos, etc. A função é activada com dois gestos 

e emite um lembrete à hora definida através de um sinal sonoro.
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Descubra um novo prazer em cozinhar!
Aquecedores Gourmet

Os aquecedores Gourmet da Miele são 

verdadeiros multi-talentos. Estes 

aquecedores não só aquecem rapidamente as 

suas chávenas, pratos e taças à temperatura 

ideal, como também desempenham na 

perfeição a função de aquecedores de 

alimentos. Um talento extraordinário: cozinhar 

a baixas temperaturas. Este modo de 

funcionamento permite preparar as suas 

refeições na perfeição sem preocupações.

Índice

Introdução

Satisfação à mesa 126

Tipos de aquecedores 128

Variedade de tamanhos 130

Vantagens do produto

Os elementos em destaque dos aquecedores gourmet da 

Miele 132

Outras vantagens do produto 134

  

Produtos

Resumo geral dos produtos 138

Glossário 140



119

Os aquecedores gourmet da Miele são o parceiro ideal para a 

sua cozinha em qualquer circunstância, quer se trate de 

cozinhar a baixas temperaturas, de servir os alimentos em 

pratos quentes ou de saborear um café ou cappuccino em 

chávenas pré-aquecidas.
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A temperatura perfeita para louça e alimentos
Satisfação à mesa com os aquecedores gourmet da Miele

O êxito de um menu de requinte é influenciado por diversos 

factores: os ingredientes frescos e de elevada qualidade, 

preparados cuidadosa e delicadamente;  a mesa posta com 

rigor festivo; e a apresentação apelativa dos alimentos - porque 

os olhos também comem!
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Os menus de vários pratos são frequentemente um verdadeiro desafio: Como 

manter os alimentos quentes com qualidade até ao momento de servir? E como 

evitar depois o arrefecimento rápido no prato? A solução mais cómoda: os aque-

cedores gourmet da Miele são o complemento perfeito para os seus aparelhos de 

cozinhar e encastrar da Miele.

Com os aquecedores de louça e alimentos da Miele, a louça pode ser pré-aqueci-

da atempadamente até ao momento de servir, sem que para isso tenha de utilizar 

e ocupar o seu forno. Da mesma forma, os alimentos podem ser mantidos quen-

tes no aquecedor até ao momento de servir, sem perderem a qualidade. Poderá, 

assim, saborear tranquilamente e com toda a qualidade o seu menu de vários 

pratos na companhia dos seus convidados.

E os aquecedores gourmet da Miele possuem ainda um outro talento: permitem 

preparar refeições extraordinárias com o modo de funcionamento "cozinhar a bai-

xas temperaturas" - um prazer para os verdadeiros apreciadores de boa comida.



Perfeitamente à medida das suas preferências
Os vários tipos de aquecedores da Miele

A Miele dispõe de duas versões básicas 

de aquecedores de encastrar para as di-

versas condições de montagem, com di-

ferentes dimensões.

Aquecedor de louça - 14 cm de altura

Este aquecedor de louça permite-lhe pré-

-aquecer confortavelmente chávenas, 

pratos e travessas. O aquecedor de louça 

é o complemento ideal do seu forno a va-

por ou da sua máquina de café.

Aquecedor gourmet - opcional com 14 

cm ou 29 cm de altura

A par das vantagens de um aquecedor de 

louça, o modelo gourmet oferece ainda a 

possibilidade de manter quentes os ali-

mentos preparados ou de preparar de for-

ma cuidada e saborosa, carne e outros 

alimentos com a função "cozinhar a bai-

xas temperaturas". Esta versão particular-

mente versátil do aquecedor de louça e 

alimentos é o complemento perfeito do 

forno tradicional ou a vapor.
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O complemento perfeito para fornos tradicionais, fornos a 
vapor e máquinas de café
A diversidade de tamanhos dos aquecedores da Miele



O compacto - 10 cm de altura, 60 cm 

de largura

A Miele dispõe de aquecedores com este 

tamanho. O complemento ideal para um 

aparelho compacto com 35 cm de altura, 

tal como a máquina de café Miele ou o 

forno a vapor Miele. Com ele ficará perfei-

tamente ocupado um nicho de 45 cm.

Escolha o complemento perfeito, optando por um dos tamanhos disponíveis dos aque-

cedores da Miele.

O clássico – 14 cm de altura, 60 cm de 

largura

O aquecedor gourmet está disponível 

com esta altura. Este pode ser combinado 

na perfeição com um aparelho compacto 

de 45 cm de altura, por exemplo, uma má-

quina de café, um forno a vapor, um forno 

a vapor combinado ou um forno com mi-

cro-ondas Miele. É quase impossível en-

contrar melhor forma de ocupar um nicho 

com 60 cm de altura. 

O extra-grande – 29 cm de altura, 60 

cm de largura

O modelo mais alto com 29 cm de altura é 

disponibilizado pela Miele enquanto práti-

co aquecedor gourmet, no qual poderá 

também pré-aquecer louça. Combinado 

com um forno tradicional de 60 cm de al-

tura, temos o conjunto perfeito para um 

nicho de 88 cm. 
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Equipamento exclusivo para sua total satisfação!
As características em destaque dos aquecedores da Miele

Cozinhar a baixas temperaturas - delicado para qualquer tipo de car-

ne

Cozinhar a baixas temperaturas é um método de cozinhar profissional muito utilizado 

pelos grandes chefes de cozinha. Ao utilizar esta função, a carne fica tenra, saborosa 

e suculenta. Os aromas e os nutrientes são altamente preservados. Os bons cozinhei-

ros recorrem a este método há já muito tempo para preparar delicadas delícias gas-

tronómicas, gozando de crescente popularidade na esfera dos cozinheiros "amado-

res". Cozinhar a baixas temperaturas é uma forma de cozinhar descontraída, pois o 

processo não requer qualquer "controlo", podendo assim avançar-se com outros pre-

parativos sem qualquer pressão de tempo. A carne pode ser cortada imediatamente 

depois de cozinhada. Deixa assim de ser necessário esperar que a carne repouse de-

pois de cozinhada, como habitualmente, uma vez que o suco da carne fica distribuído 

uniformemente.

Exclusivo



Exclusivo

4 modos de funcionamento

Utilização universal: para aquecer cháve-

nas e pratos, manter alimentos quentes 

ou cozinhar a baixas temperaturas, con-

forme a necessidade.

Painel de comandos táctil

Simples e confortável: coman-

dos no painel táctil, fácil de limpar.

Temporizador

Calor garantido: todas as gavetas de ali-

mentos de encastrar dispõem de um tem-

porizador de 4 horas que se desliga auto-

maticamente.

Sistema de fecho automático com 

amortecimento

Suave e silencioso: através do sistema de 

amortecimento especial, o aquecedor re-

colhe automaticamente. 

Gaveta telescópica

Simplesmente prática: o aquecedor abre 

totalmente para uma maior comodidade 

de utilização. 
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Outros talentos que convencem
As vantagens dos aquecedores da Miele

Possibilidade de ligação a uma máqui-

na de café

Sempre pontuais: pré-aquecimento de 

chávenas por programação da máquina 

de café.

Frente fria

Máxima protecção: todas as superfícies 

do aparelho, bem como as adjacentes, 

mantêm-se frias e podem ser tocadas 

sem perigo de queimaduras.

CleanSteel

Limpeza fácil: o acabamento de excelente 

qualidade facilita o processo de limpeza 

de todos os aparelhos.

Desligar automático de segurança

O seu anjo da guarda: caso alguma vez se 

esqueça de desligar o aquecedor, o siste-

ma de segurança desliga-o por si.

Grelha interior

Até 30% mais espaço: os alimentos e a 

louça podem ser colocados sobre a gre-

lha, em 2 níveis de altura.

Capacidade máxima

Quando os convidados são muitos: em 

função do modelo, é possível aquecer 

louça para um máximo de  12 pessoas.

Mecanismo Push-to-open

Abertura muito fácil: basta exercer uma li-

geira pressão sobre a frente do aquece-

dor.

Esteira anti-derrapante

Tudo fica no sítio: a louça não desliza ao 

abrir e fechar a gaveta.

Opção de selecção da temperatura

Personalizada e exacta: a temperatura 

pode ser regulada com precisão, em fun-

ção das necessidades e preferências de 

cada um.
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A configuração adequada para cada tipo de utilização!
A versatilidade funcional dos aquecedores da Miele

Cereais para pequeno-almoço

Nada melhor do que um bom pequeno-al-

moço para enfrentar mais um dia.

Peixe

O peixe é um bálsamo para corpo e men-

te.

Acompanhamentos

Apesar de os acompanhamentos rara-

mente ocuparem um lugar essencial em 

matéria de sabor, a escolha dos mesmos 

é muitas vezes decisiva para o êxito de 

toda a refeição.

Borrego e aves

Cozinhar a baixas temperaturas garante 

uma preparação delicada deste tipo de 

carnes e, consequentemente, resultados 

tenros e suculentos.

Carne de vitela e novilho

Cozinhar este tipo de carne a baixas tem-

peraturas permite realçar o sabor intenso 

e aromático com o grau de cozedura per-

feito.

Sobremesas

A doce sedução para depois: por exem-

plo, suspiros

O parceiro ideal para a sua cozinha

Os aquecedores da Miele podem ser utilizados na sua cozinha para as mais variadas ta-

refas. Não se destinam apenas a aquecer a louça e a manter os alimentos quentes. O 

aquecedor gourmet pode ser igualmente utilizado como um aparelho de cozinhar adicio-

nal. Estes aquecedores da Miele possuem ainda uma quarta funcionalidade: "cozinhar a 

baixas temperaturas"; esta permite cozinhar carne e outros alimentos com toda a tran-

quilidade. Não será, certamente, um aspecto muito comum, mas é precisamente no mo-

mento de cozinhar que os aquecedores da Miele revelam as suas potencialidades. Man-

ter durante muito tempo uma temperatura baixa é uma das capacidades que dominam 

na perfeição. Aquecedores da Miele - muito mais além!

Cozinhar a baixas temperaturas
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Derreter chocolate

É sabido que, o chocolate utilizado nos 

bolos deve ser derretido no ponto.

Cozer arroz

Ideal para, por exemplo, preparar as mais 

diversas variedades de arroz doce.

Dissolver gelatina

Garanta o sucesso da sua sobremesa 

Panna Cotta com gelatina dissolvida.

Descongelação

Descongelação delicada sem perda de 

qualidade. 

Preparar iogurtes

Para as mais diversas finalidades: seja 

para utilizar em bolos ou como sobreme-

sa.

Levedar massa

Massa levedada é especialmente indicada 

para bolos com cobertura Streusel (massa 

esfarelada), bolo de amêndoas Bienensti-

ch, biscoitos e pizzas. A preparação é 

muito mais simples do que se imagina.

Outras aplicações
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Aquecedores Gourmet

Modelo/Designação ESW 6114 ESW 6214 ESW 6229  

Tipo de aparelho

Gaveta de acessórios – – –

Aquecedor de louça – – –

Aquecedor de comida Gourmet

Design

PureLine – –

Painel em vidro com teclas sensoras

Régua de comando com texto – – –

Régua de comando com símbolos 

Sem pega –

Vantagens

Pré-aquecer louça

Manter os alimentos do menu quentes 

Resultados perfeitos com cozinhar a baixas temperaturas 

Regulação de temperatura de 30°C até 50°C – – –

Regulação da temperatura sem níveis – – –

Regulação electrónica exacta da temperatura de 40°C até 85°C

Modos de funcionamento

Aquecer chávenas

Aquecer pratos

Manter alimentos quentes

Cozinhar a baixas temperaturas

Conforto de utilização

Extensível para fácil acesso

Mecanismo Push-to-Open – –

Fecho automático com amortecimento – –

Programação Stop/Função temporizador

Capacidade de carga 6 talheres completos 6 talheres completos 12 talheres completos

Fácil manutenção

Frente em aço inoxidável com superfície CleanSteel

Visor táctil à face

Electrodomésticos ligados em rede 

Possibilidade de ligação com a máquina de café

Segurança

Frente fria

Revestimento antiderrapante

Desligar de segurança

Características técnicas

Dimensões do nicho em mm (larg. x alt. x prof.) 560 – 568/593 – 595/555 560 – 568/593 – 595/555 560 – 568/876 – 880/555

Altura interior útil em mm 80 80 230

Potência total de ligação em  kW/Tensão em V/Protecção em A 0,7/230/10 0,7/230/10 0,7/230/10 

Acessórios fornecidos com o aparelho

Revestimento antiderrapante – – –

Cartão para pedir livro de receitas

Grelha para aumentar a superfície útil – –

Cores

Inox Clean Steel

Castanho Havana

Branco brilhante

Preto obsidiana
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Aquecedor de louça

Modelo/Designação EGW 6210

Tipo de aparelho

Gaveta de acessórios –

Aquecedor de louça

Aquecedor de comida Gourmet –

Design

PureLine

ContourLine –

Painel em vidro com teclas sensoras –

Régua de comando com texto –

Régua de comando com símbolos –

Sem pega

Vantagens

Pré-aquecer louça

Manter os alimentos do menu quentes –

Resultados perfeitos com cozinhar a baixas temperaturas –

Regulação de temperatura de 30°C até 50°C

Regulação da temperatura sem níveis

Regulação electrónica exacta da temperatura de 40°C até 85°C –

Modos de funcionamento

Aquecer chávenas –

Aquecer pratos –

Manter alimentos quentes –

Cozinhar a baixas temperaturas –

Conforto de utilização

Extensível para fácil acesso –

Mecanismo Push-to-Open 

Fecho automático com amortecimento

Programação Stop/Função temporizador –

Capacidade de carga
56 chávenas expresso ou  
25 cappuccino

Fácil manutenção

Frente em aço inoxidável com superfície CleanSteel

Visor táctil à face

Electrodomésticos ligados em rede 

Possibilidade de ligação com a máquina de café –

Segurança

Frente fria

Revestimento antiderrapante

Desligar de segurança

Características técnicas

Dimensões do nicho em mm (larg. x alt. x prof.) 560/450/550

Altura interior útil em mm 70

Potência total de ligação em  kW/Tensão em V/Protecção em A 0,15/230/10

Acessórios fornecidos com o aparelho

Revestimento antiderrapante –

Cartão para pedir livro de receitas

Grelha para aumentar a superfície útil –

Cores

Inox Clean Steel

Castanho Havana –

Branco brilhante –

Preto obsidiana –
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Grelha interior

Os aquecedores com 29 cm de altura estão equipados de série 

com uma grelha. Assim, dispõe de um segundo nível, que corres-

ponde a mais 30% de área útil.

Mecanismo Push-to-open

Ao abdicar de puxadores nos aquecedores fica garantida a per-

feita harmonia de design com os outros aparelhos de encastrar 

Miele. O mecanismo Push-to-Open permite abrir o aquecedor fa-

cilmente na totalidade, facilitando assim a utilização.

Opção de selecção da temperatura

Os aquecedores da Miele permitem regular a temperatura especí-

fica dentro dos limites de temperatura do respectivo modo de 

funcionamento seleccionado, adaptando-se assim às necessida-

des e preferências de cada um.

Painel de comandos táctil

Todos os aquecedores gourmet Miele são controlados 

através de um painel táctil, coberto com vidro. Para uma 

utilização confortável e uma limpeza fácil.

Possibilidade de ligação a uma máquina de café

Caso o aquecedor esteja ligado à máquina de café e esta seja 

programada para ligar a uma determinada hora, a gaveta ligar-se-

-á automaticamente 30 minutos antes. Assim, terá à sua disposi-

ção louça pré-aquecida para poder saborear o seu café com todo 

o prazer.

Sistema de fecho automático com amortecimento

O sistema de fecho automático com amortecimento guia nova-

mente o aquecedor com calhas telescópicas para a posição ini-

cial, deslizando suave e silenciosamente. A louça e os alimentos 

permanecem no lugar, sem sujar.

Temporizador

Os aquecedores gourmet dispõem de um temporizador para 4 

horas. Assim poderá saborear descontraidamente as suas refei-

ções ou concentrar-se noutro assunto. Uma vez terminado o tem-

po programado, o equipamento desliga automaticamente.

4 modos de funcionamento

Os aquecedores gourmet Miele dispõem de quatro modos de 

funcionamento: aquecer chávenas e pratos, manter alimentos 

quentes e cozinhar a baixas temperaturas. Poderá, assim, utilizar 

a gaveta para facilitar o seu dia-a-dia.

Capacidade máxima

Os aquecedores da Miele possuem uma grande capacidade: em 

função do modelo é, por exemplo, possível aquecer simultanea-

mente um serviço de louça para até 12 pessoas (dependendo do 

tipo e formato da louça), bem como as respectivas taças e terri-

nas. Assim estará perfeitamente à vontade para receber em gran-

de os seus muitos convidados!

CleanSteel

Todos os aparelhos Miele em aço inoxidável dispõem de 

um acabamento CleanSteel de excelência. Este acaba-

mento permite a limpeza fácil da superfície, sem neces-

sidade de recorrer a detergentes especiais. As marcas de deda-

das no aço inoxidável com tratamento CleanSteel são quase 

imperceptíveis.

Cozinhar a baixas temperaturas

Cozinhar a baixas temperaturas é um método profissio-

nal para obter carne tenra, saborosa e suculenta de 

grande qualidade. Os aromas e os nutrientes são pre-

servados em grande escala. A carne pode ser cortada imediata-

mente depois de cozinhada. Deixa assim de ser necessário espe-

rar que a carne repouse depois de cozinhada, como 

habitualmente, uma vez que o suco da carne fica distribuído uni-

formemente.

Desligar automático de segurança

Caso seja excedida a duração máxima de funcionamento de 12 

horas, ao equipamento desliga automaticamente. Deste modo 

está garantida toda a segurança, caso se esqueça de desligar o 

aparelho.

Esteira anti-derrapante

A esteira anti-derrapante garante a estabilidade da louça e é fácil 

de remover para fins de limpeza.

Frente fria

Os aquecedores Miele são totalmente refrigerados. Des-

te modo mantêm-se agradavelmente frias as zonas de 

comando e os puxadores, bem como todos os móveis 

envolventes. A estrutura da frente garante uma baixa temperatura 

na face exterior. Estão aqui reunidas as condições para a máxi-

ma segurança e protecção contra queimaduras, especialmente 

nos aparelhos sem puxador.

Gaveta telescópica

Para carregar e descarregar o aquecedor da Miele pode extrair a 

gaveta completamente. As calhas telescópicas sólidas deslizam 

com suavidade, sendo que a capacidade máxima de carga de 

uma gaveta de louça e alimentos com 29 cm de altura é de 25 kg.

Informações úteis em pormenor
O glossário dos aquecedores da Miele
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 Descubra um novo prazer em cozinhar!
Placas eléctricas HiLight e de indução

Ao adquirir um novo aparelho de cozinhar 

Miele está a dar início a uma bela relação de 

cumplicidade.



137

Cozinhar com electricidade, uma tradição 

distante no tempo, mas interessante. Enquanto 

que, no início tínhamos muito orgulho em usar 

a energia eléctrica para cozinhar, com o 

passar dos anos foi necessário adaptar e 

aperfeiçoar a tecnologia para alcançar os 

resultados que hoje são possíveis. A Miele 

promoveu e incitou sempre os avanços das 

placas eléctricas, por forma a acompanhar 

mesmo as mais elevadas exigências no que 

toca à facilidade e flexibilidade de utilização.
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Autónomas ou combinadas com um forno, são sempre o 
ponto central da sua cozinha
Tipo de modelos de placas Miele

As placas constituem o ponto central de uma cozinha, 

seja numa ilha ou integrada de forma clássica nos armá-

rios da cozinha. 
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Independentes do forno

A maioria das placas Miele pode ser insta-

lada separadamente de um forno. O espa-

ço por baixo da placa fica disponível para 

uma gaveta de louça e alimentos ou mó-

dulos de armário. Deste modo poderá pla-

near a sua cozinha com toda a flexibilida-

de.



Indução, eléctrica, a gás: diferentes tipos de aquecimento 
para hábitos de cozinhar individuais
Os modelos das placas Miele

Indução

A criadora de tendências. Ao cozinhar 

com uma placa de indução, o calor é ge-

rado directamente na base do recipiente. 

O tamanho da base é identificado auto-

maticamente. As vantagens: não há per-

das de energia. E é possível cozinhar com 

toda a segurança, pois as áreas circun-

dantes mantêm-se relativamente frias. A 

Miele oferece-lhe ainda características es-

peciais para um conforto adicional.

Eléctrica

A tradicional. O aquecimento da zona de 

cozinhar é feito pelas resistências coloca-

das por baixo da cerâmica de vidro. Estas 

ficam visíveis quando aquecem e ilumi-

nam a zona de cozinhar em tons de ver-

melho.

Gás

A clássica. Os chefes de cozinha profis-

sionais dão extrema importância à exacta 

regulação da temperatura. Para informa-

ções mais detalhadas sobre as nossas 

placas a gás, consulte o separador "Pla-

cas a gás".

As placas Miele estão disponíveis com diversos tipos de aquecimento. A Miele dispõe de 

uma placa para cada tendência. Que tecnologia prefere?
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O tamanho certo para cada cozinha
A diversidade de tamanhos das placas Miele

Prefere cozinhar com poucas panelas ou gosta de criar 

menus de requinte que exigem a utilização de muitas pa-

nelas e frigideiras? Seja qual for a abrangência da sua pai-

xão pela culinária, a Miele dispõe de placas com espaço 

suficiente!



Clássico – aparelhos compactos com 

cerca de 60 cm de largura, com 3-4 zonas 

de cozinhar.

Confortável – aparelhos com cerca de 75 

cm de largura, com 3-6 zonas de cozi-

nhar.

Generoso – aparelhos com cerca de 90 

cm de largura, com 3-5 zonas de cozi-

nhar.

Ao encastrar as placas eléctricas e as pla-

cas de indução Miele em nichos com 60 

cm de largura, com um tampo de 40 mm 

de espessura, evita remodelações dispen-

diosas. Pois quase todas as placas Miele 

são extremamente planas e com pouca 

espessura. A reduzida profundidade da 

placa evita que esta exceda os limites do 

tampo. Assim, não é necessário recortar 

os painéis laterais do móvel.
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O enquadramento perfeito para as suas artes culinárias
O design das placas Miele

As placas Miele oferecem uma grande e atractiva varieda-

de estética em vidro e aço inoxidável.
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Cerâmica de vidro com moldura em 

aço inoxidável

A cerâmica de vidro da placa é protegi-

da pela moldura em aço inoxidável de ex-

celente qualidade. Existem diversas ver-

sões de moldura.

Cerâmica de vidro para encastrar à 

face

Versão de placa sem aro. Integra-se per-

feitamente na superfície de trabalho, 

como se de uma peça única se tratasse. 

Sem cantos ou arestas.

Cerâmica de vidro facetado

Design elegante com generosa estética 

de vidro, com laterais facetadas ou corte 

facetado em toda a volta.
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É tão fácil cozinhar com as placas da Miele
Utilização intuitiva dos comandos

Para que a satisfação plena não encontre quaisquer obstácu-

los. As placas Miele são de utilização intuitiva e dispõem de di-

versas características técnicas inovadoras. Quer o comando 

seja efectuado por selecção directa Plus, selecção directa, 

EasyControl Plus ou por botão, todos os tipos de coman-

dos das placas Miele transformam a arte de cozinhar em mo-

mentos de plena satisfação.



Exclusivo

EasyControl Plus

Selecção intuitiva de todas as zonas de 

cozinhar por meio de uma tecla -/+ cen-

tral. Particularmente prático: controlo sim-

ples das zonas de cozinhar e da regulação 

dos tempos.

Selecção directa

Controlo de todas as zonas de cozinhar 

através de uma linha de números central. 

Selecção directa, rápida e intuitiva dos ní-

veis de potência e tempos.  Especialmen-

te prática: a regulação simples através do 

temporizador.

Selecção directa Plus

Também aqui os níveis de po-

tência e os tempos podem ser selecciona-

dos de forma rápida e intuitiva. A cada 

zona de cozinhar corresponde uma linha 

de números iluminada. Quando a placa 

está desligada, as linhas de números per-

manecem invisíveis, criando assim uma 

estética purista e elegante.
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Exclusivo

Exclusivo

Potência concentrada para cozinhar com rapidez
A rapidez das placas Miele

ExtraSpeed

As placas eléctricas Miele 

com ExtraSpeed são as placas eléctricas 

mais rápidas do mundo*. A inovadora tec-

nologia exclusiva da Miele constituída por 

3 componentes permite economizar até 

35% em tempo ao optar pelas zonas de 

cozinhar dotadas do sistema ExtraSpeed 

Miele**. Esta economia é possível graças 

à temporização inteligente, à maior potên-

cia das resistências e ao controlo mais 

eficiente da temperatura.

WaterBoost

As placas de indução Miele 

com WaterBoost dispõem de uma potên-

cia máxima de até 5,5 kW na ampla zona 

de cozinhar com 28cm, mesmo para pa-

nelas com diâmetro desde 24 cm. A eleva-

da potência permite, por exemplo, ferver 2 

litros de água em 2 minutos e 38 segun-

dos. A função suplementar TwinBooster 

confere uma maior flexibilidade de utiliza-

ção, pois permite funcionar todas as zo-

nas de cozinhar em simultâneo.

TwinBooster

A função TwinBooster exclusiva da Miele 

torna a arte de cozinhar mais flexível, uma 

vez que a potência de indução pode ser 

distribuída individualmente. Caso neces-

sário, poderá concentrar a potência de 

duas zonas de cozinhar numa única zona.

PowerFlex

As zonas de cozinhar Power-

Flex são particularmente versáteis e flexí-

veis. Sejam caçarolas ou panelas de gran-

de dimensão ou em diferentes formatos, 

não existem obstáculos à utilização. A ra-

pidez imbatível com uma potência Boos-

ter de até 7,4 kW é uma qualidade sem 

igual. A função PowerFlex engloba natu-

ralmente a conceituada tecnologia Twin-

Booster da Miele.

*Versão: Outubro de 2012

**Em comparação com uma placa eléctrica Miele com 15 anos.
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As placas Miele convencem, não só pelo elevado conforto 

e segurança que apresentam, mas também pelo facto de 

estarem equipadas com a tecnologia inovadora ExtraSpe-

ed nas placas eléctricas, as funções Booster excepcional-

mente rápidas e as funções PowerFlex nas placas de in-

dução, bem como os potentes queimadores Wok nas 

placas a gás. Seja para cozinhar a gás, por indução ou 

com electricidade, qualquer uma destas placas lhe permi-

tirá obter rapidamente um resultado perfeito.



Para todos os tamanhos de recipientes
As práticas zonas de cozinhar das placas Miele

Zona variável

Na zona de cozinhar variável é possível 

ajustar ao tamanho da panela. Nas placas 

de indução esse ajuste ocorre automati-

camente. Obtém-se, assim, uma maior 

flexibilidade de utilização do trem de cozi-

nha.

Zonas agregadas

Pressionando a função de ponte no painel 

de comandos da placa, é possível agru-

par, de modo fácil e simples, uma zona de 

cozinhar numa superfície maior. Esta fun-

ção suplementar proporciona uma enor-

me flexibilidade no uso de panelas redon-

das ou caçarolas rectangulares numa só 

zona de cozinhar.

PowerFlex

As zonas de cozinhar PowerFlex são par-

ticularmente versáteis e flexíveis. Sejam 

caçarolas ou panelas de grande dimensão 

ou em diferentes formatos, não existem 

obstáculos à utilização. A rapidez imbatí-

vel com uma potência Booster de até 7,4 

kW é uma qualidade sem igual. A função 

PowerFlex engloba naturalmente a con-

ceituada tecnologia TwinBooster da Miele. 
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As placas Miele dispõem de zonas de cozinhar com diferentes tamanhos e geo-

metrias. Assim poderá utilizar panelas, frigideiras e grelhadores de diferentes for-

mas e dimensões. É de realçar a particularidade no reconhecimento automático 

do tamanho do recipiente, regulando automaticamente o fornecimento de ener-

gia. As funções de ponte agregam as zonas de cozinhar para ficarem maiores, 

permitindo-lhe, através da tecnologia inovadora, aproveitar ao máximo o espaço 

da placa. 



Exclusivo

Exclusivo

Equipamento exclusivo para sua total satisfação!
As características em destaque das placas Miele

Selecção directa

Extremamente cómoda: a selecção rápida 

pode ser efectuada na linha de números 

central ou por cada zona de cozinhar.

Con@ctivity

Conforto inovador: o exaustor 

reage automaticamente à programação 

da placa.

PowerFlex 

Versátil e flexível: aquecimento rápido e 

simples de recipientes de grande dimen-

são.

ExtraSpeed

Poupe até 35%* do seu tem-

po: tenha mais tempo para si, aproveite a 

tecnologia exclusiva da Miele.

Temporizador

Verdadeiramente útil: esta função permite, 

por exemplo, regular um cronómetro.

**Em comparação com uma placa eléctrica Miele com 15 

anos.
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Selecção directa Plus

Selecção rápida e intuitiva dos níveis de potência e dos tempos. A 

cada zona de cozinhar corresponde uma fila de números iluminados. Quando a 

placa está desligada, as filas de números permanecem invisíveis, criando assim 

uma estética purista e elegante.

Exclusivo
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Outros talentos que convencem
As vantagens das placas Miele

Eficiência e segurança

Uma vantagem evidente: o calor gerado 

por indução não se perde e a cerâmica de 

vidro permanece relativamente fria.

Função manter quente

Temperatura ideal para servir: a função de 

manter quente regula a temperatura na 

base da panela de modo a evitar que os 

alimentos se queimem. 

Cerâmica de vidro fácil de limpar

Acabaram-se os resíduos incrustados: 

uma vez que a placa permanece relativa-

mente fria, as sujidades são fáceis de re-

mover.

Configurações personalizadas

Absolutamente incomparável: as configu-

rações básicas da placa podem ser regu-

ladas individualmente.

Eficiência energética em todas as zo-

nas

Poupe tempo e dinheiro: todas as placas 

Miele são exemplares em matéria de efici-

ência energética.

EcoGlass

100% natural: as cerâmicas de vidro são 

constituídas por matérias-primas amigas 

do ambiente. 

Flexibilidade na disposição das zonas 

de cozinhar

Para todos os tipos de trem de cozinha: 

deste modo podem ser utilizados todas as 

panelas e caçarolas.

Sistema automático

Sempre a tempo: o sistema automático 

reduz a elevada potência inicial com vista 

a evitar que os alimentos se queimem.

Stop & Go

Assim, nada se queima: esta função per-

mite reduzir em simultâneo todas as zo-

nas de cozinhar para o nível 1.
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Função de bloqueio e bloqueio de ac-

cionamento

Uma ajuda preciosa: ambas as funções 

impedem o acesso acidental à placa.

Desligar automático de segurança

Inteligente: caso a placa se mantenha li-

gada durante um período excepcional-

mente longo desliga automaticamente.

Desligar em caso de ausência de reci-

piente

Apenas nas placas de indução: caso não 

seja detectado qualquer recipiente na pla-

ca ligada, o fornecimento de energia é in-

terrompido de imediato.

Indicador de calor residual

Prático auxiliar no dia-a-dia: o indicador 

de calor residual lembra que não se deve 

tocar nas zonas de cozinhar ainda quen-

tes.

Protecção contra sobreaquecimento e 

controlo de anomalias

Protege a placa: em caso de sobreaqueci-

mento, a zona de cozinhar desliga auto-

maticamente.

Identificação do tamanho do recipiente

Convincente: o tamanho do recipiente uti-

lizado na zona de cozinhar é identificado e 

indicado correctamente.
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Placas eléctricas HiLight e de indução 

Modelo KM 5600 KM 5603 KM 6200

Tipo de aquecimento

Tipo de aquecimento Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Tipo de aparelho

Combina com fogão/Independente de fogão –/ –/ –/

Design

Moldura envolvente em aço inox

Friso decorativo em aço inoxidável à frente e atrás – – –

Vidro facetado/Montagem à face do tampo –/– –/– –/–

Equipamento das zonas de cozinhar

Número de zonas de cozinhar 4 4 4

Zonas PowerFlex

Número/Diâmetro em mm –/– –/– –/–

Potência em W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm/ 
Número de recipientes  em FlexTouch

à frente à esquerda/sim-
ples/180/–

à frente à esquerda/ 
Vario/120/210/–

à frente à esquerda/ 
simples/180/–

Potência em W/Booster/TwinBooster 1.800/–/– 750/2.200/–/– 1.800/–/–

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm atrás à esquerda/simples/145 atrás à esquerda/simples/145 atrás à esquerda/simples/145

Potência em W/Booster/TwinBooster 1.200/–/– 1.200/–/– 1.200/–/–

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm atrás à direita/simples/210
atrás à direita/vario oval/170 Ø, 
265 largura

atrás à direita/ 
ExtraSpeed/120/210

Potência em W/Booster/TwinBooster 2.200/–/– 1.500/2.400/–/– 1.200/2.900/–/–

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm à frente à direita/simples/145 à frente à direita/simples/145 à frente à direita/simples/145

Potência em W/Booster/TwinBooster 1.200/–/– 1.200/–/– 1.200/–/–

Zona de cozinhar

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 visor táctil/Teclas sensoras/Botões –/ /– –/ /– –/ /–

Infodisplay – – –

Reconhecimento do recipiente e do tamanho – – –

Aumento da zona de cozinhar –

Função Stop&Go/Função de manter quente –/– –/– /–

Temporizador/Timer/Sistema automático –/–/ –/–/ / /

Ajustes individuais (por ex. sons dos sinais)

Zona de manter quente com 150 Watt – – –

Indicações

Indicação do tempo restante/Indicação dos níveis de potência / / /

Eficiência e sustentabilidade

Utilização de calor restante

Electrodomésticos ligados em rede 

Função automática Con@ctivity – –

Segurança

Desligar de segurança

Função de bloqueio/Bloqueio de funcionamento / / /

Controle de erros/Ventilador de arrefecimento integrado/ 
Protecção de sobreaquecimento /–/ /–/ /–/

Protecção do recipiente/Indicação de calor residual –/ –/ /

Características técnicas

Dimensões do aparelho em mm (larg. x alt. x prof.) 574 x 42 x 504 614 x 38 x 514 574 x 38 x 504

Altura de montagem com caixa de ligação em mm 47 47 47

Dimensões para encastrar em mm 560 x 490 600 x 500 560 x 490

Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Protecção em A 6,4/230/16 7,0/230/16 7,1/230/16

Acessórios fornecidos com o aparelho

Raspador para vidro/Cabo de ligação / / /
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Modelo KM 6202 KM 6204 KM 6207

Tipo de aquecimento

Tipo de aquecimento Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Tipo de aparelho

Combina com fogão/Independente de fogão –/ –/ –/

Design

Moldura envolvente em aço inox –

Friso decorativo em aço inoxidável à frente e atrás – – –

Vidro facetado/Montagem à face do tampo –/– –/– /–

Equipamento das zonas de cozinhar

Número de zonas de cozinhar 4 4 4

Zonas PowerFlex

Número/Diâmetro em mm –/– –/– –/–

Potência em W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm/ 
Número de recipientes  em FlexTouch

à frente à esquerda/ 
Vario/100/180/–

à frente à esquerda/ 
ExtraSpeed/120/210/–

à frente à esquerda/ 
ExtraSpeed/120/210/–

Potência em W/Booster/TwinBooster 600/1.800/–/– 1.200/2.900/–/– 1.200/2.900/–/–

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm atrás à esquerda/simples/145 atrás à esquerda/simples/145 atrás à esquerda/simples/145

Potência em W/Booster/TwinBooster 1.200/–/– 1.200/–/– 1.200/–/–

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
atrás à direita/ 
ExtraSpeed/120/210

atrás à direita/vario oval/170 Ø, 
265 largura

atrás à direita/vario oval/170 Ø, 
265 largura

Potência em W/Booster/TwinBooster 1.200/2.900/–/– 1.500/2.400/–/– 1.500/2.400/–/–

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm à frente à direita/simples/145 à frente à direita/simples/145 à frente à direita/simples/145

Potência em W/Booster/TwinBooster 1.200/–/– 1.200/–/– 1.200/–/–

Zona de cozinhar

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 visor táctil/Teclas sensoras/Botões –/ /– –/ /– –/ /–

Infodisplay – – –

Reconhecimento do recipiente e do tamanho – – –

Aumento da zona de cozinhar

Função Stop&Go/Função de manter quente /– /– /–

Temporizador/Timer/Sistema automático / / / / / /

Ajustes individuais (por ex. sons dos sinais)

Zona de manter quente com 150 Watt – – –

Indicações

Indicação do tempo restante/Indicação dos níveis de potência / / /

Eficiência e sustentabilidade

Utilização de calor restante

Electrodomésticos ligados em rede 

Função automática Con@ctivity

Segurança

Desligar de segurança

Função de bloqueio/Bloqueio de funcionamento / / /

Controle de erros/Ventilador de arrefecimento integrado/ 
Protecção de sobreaquecimento /–/ /–/ /–/

Protecção do recipiente/Indicação de calor residual / / /

Características técnicas

Dimensões do aparelho em mm (larg. x alt. x prof.) 574 x 38 x 504 614 x 38 x 514 630 x 36 x 530

Altura de montagem com caixa de ligação em mm 47 47 45

Dimensões para encastrar em mm 560 x 490 600 x 500 600 x 500

Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Protecção em A 7,1/230/16 7,7/230/16 7,7/230/16

Acessórios fornecidos com o aparelho

Raspador para vidro/Cabo de ligação / / /
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Placas eléctricas HiLight e de indução

Modelo KM 6314 KM 6316 KM 6318

Tipo de aquecimento

Tipo de aquecimento Eléctrico com Indução Eléctrico com Indução Eléctrico com Indução

Tipo de aparelho

Combina com fogão/Independente de fogão –/ –/ –/

Design

Moldura envolvente em aço inox

Friso decorativo em aço inoxidável à frente e atrás – – –

Vidro facetado/Montagem à face do tampo –/– –/- –/–

Equipamento das zonas de cozinhar

Número de zonas de cozinhar 4 3 4

Zonas PowerFlex

Número/Diâmetro em mm –/– –/– –/–

Potência em W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm/ 
Número de recipientes  em FlexTouch

à frente à esquerda/ 
Vario/160 – 230/–

ao centro à esquerda/ 
Vario/180 – 280/–

à frente à esquerda/ 
Vario/160 – 230/–

Potência em W/Booster/TwinBooster 2.300/3.000/3.700 2.600/4.100/5.500 2.300/3.000/3.700

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
atrás à esquerda/Vario/ 
100 – 160 atrás à direita/Vario/140 – 200

atrás à esquerda/ 
Vario/100 – 160

Potência em W/Booster/TwinBooster 1.400/2.200/– 1.850/3.000/– 1.400/2.200/–

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm atrás à direita/Vario/140 – 200
à frente à direita/Vario/ 
100 – 160

atrás à direita/vario rectangular/ 
200 Ø, 300 largura

Potência em W/Booster/TwinBooster 1.850/3.000/– 1.400/2.200/– 2.300/3.000/3.700

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
à frente à direita/Vario/ 
140 – 200 –/–/–

à frente à direita/Vario/ 
140 – 200

Potência em W/Booster/TwinBooster 1.850/3.000/– –/–/– 1.850/3.000/–

Zona de cozinhar

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 visor táctil/Teclas sensoras/Botões –/ /– –/ /– –/ /–

Infodisplay – – –

Reconhecimento do recipiente e do tamanho

Aumento da zona de cozinhar

Função Stop&Go/Função de manter quente / / /

Temporizador/Timer/Sistema automático / / / / / /

Ajustes individuais (por ex. sons dos sinais)

Zona de manter quente com 150 Watt – – –

Indicações

Indicação do tempo restante/Indicação dos níveis de potência / / /

Eficiência e sustentabilidade

Utilização de calor restante

Electrodomésticos ligados em rede 

Função automática Con@ctivity

Segurança

Desligar de segurança

Função de bloqueio/Bloqueio de funcionamento / / /

Controle de erros/Ventilador de arrefecimento integrado/ 
Protecção de sobreaquecimento / / / / / /

Protecção do recipiente/Indicação de calor residual –/ –/ –/

Características técnicas

Dimensões do aparelho em mm (larg. x alt. x prof.) 574 x 16 x 504 626 x 13 x 526 630 x 14 x 530

Altura de montagem com caixa de ligação em mm 48 45 47

Dimensões para encastrar em mm 560 x 490 560 x 490 600 x 500

Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Protecção em A 7,4/230/16 7,4/230/16 7,4/230/16

Acessórios fornecidos com o aparelho

Raspador para vidro/Cabo de ligação / / /
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Modelo KM 6328 KM 6366 KM 6386

Tipo de aquecimento

Tipo de aquecimento Eléctrico com Indução Eléctrico com Indução Eléctrico com Indução

Tipo de aparelho

Combina com fogão/Independente de fogão –/ –/ –/

Design

Moldura envolvente em aço inox

Friso decorativo em aço inoxidável à frente e atrás – – –

Vidro facetado/Montagem à face do tampo –/– –/- –/-

Equipamento das zonas de cozinhar

Número de zonas de cozinhar 4 6 5

Zonas PowerFlex

Número/Diâmetro em mm 4/150 – 230 6/150 – 230 2/150 – 230

Potência em W/Booster/TwinBooster 2.100/3.000/3.700 2.100/3.000/3.700 2.100/3.000/3.700

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm/ 
Número de recipientes  em FlexTouch

ao centro à esquerda/ 
zona PowerFlex/230 x 390/–

à esquerda/ 
zona PowerFlex/230 x 390/–

à frente à esquerda/ 
Vario/140 – 200/–

Potência em W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.400 3.400/3.700/– 1.850/3.000/–

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
à direita/zona PowerFlex/ 
230 x 390

ao centro/zona PowerFlex/ 
230 x 390

atrás à esquerda/ 
Vario/100 – 160

Potência em W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.400 3.400/4.800/7.400 1.400/2.200/–

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm –/–/–
à direita/zona PowerFlex/ 
230 x 390

atrás ao centro/Vario/ 
180 – 280

Potência em W/Booster/TwinBooster –/–/– 3.400/4.800/7.400 2.600/3.000/3.700

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm –/–/– –/–/–
à direita/zona PowerFlex/ 
230 x 390

Potência em W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– 3.400/4.800/7.400

Zona de cozinhar

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 visor táctil/Teclas sensoras/Botões –/ /– –/ /– –/ /–

Infodisplay – – -

Reconhecimento do recipiente e do tamanho

Aumento da zona de cozinhar

Função Stop&Go/Função de manter quente / / /

Temporizador/Timer/Sistema automático / / / / / /

Ajustes individuais (por ex. sons dos sinais) –

Zona de manter quente com 150 Watt – – –

Indicações

Indicação do tempo restante/Indicação dos níveis de potência / / /

Eficiência e sustentabilidade

Utilização de calor restante

Electrodomésticos ligados em rede 

Função automática Con@ctivity – –

Segurança

Desligar de segurança

Função de bloqueio/Bloqueio de funcionamento / / /

Controle de erros/Ventilador de arrefecimento integrado/ 
Protecção de sobreaquecimento / / / / / /

Protecção do recipiente/Indicação de calor residual –/ –/ –/

Características técnicas

Dimensões do aparelho em mm (larg. x alt. x prof.) 626 x 13 x 526 806 x 13 x 526 942 x 13 x 526

Altura de montagem com caixa de ligação em mm 45 45 45

Dimensões para encastrar em mm 490 x 560 780 x 500 916 x 500

Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Protecção em A 7,4/230/16 11,1/230/16 11,1/230/16

Acessórios fornecidos com o aparelho

Raspador para vidro/Cabo de ligação / / /
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ExtraSpeed

As placas eléctricas Miele com ExtraSpeed são as pla-

cas eléctricas mais rápidas do mundo*. A inovadora tec-

nologia exclusiva da Miele constituída por 3 componen-

tes permite economizar até 35% em tempo ao optar pelas zonas 

de cozinhar dotadas do sistema ExtraSpeed Miele**. Esta econo-

mia é possível graças à temporização inteligente, à maior potên-

cia das resistências e ao controlo mais eficiente da temperatura.

Flexibilidade na disposição das zonas de cozinhar

As placas Miele dispõem de zonas de cozinhar com diferentes ta-

manhos e geometrias. Assim poderá utilizar panelas e frigideiras 

de diferentes formas e dimensões. Muitas placas dispõem adicio-

nalmente de zonas de grande dimensão para recipientes grandes.

Configurações personalizadas

As configurações básicas da placa podem ser facilmente adapta-

das às necessidades individuais. É o caso da velocidade de reac-

ção das teclas de sensor que pode ser ajustada.

Cerâmica de vidro fácil de limpar

As cerâmicas de vidro são muito fáceis de limpar. A superfície lisa 

facilita e agiliza a limpeza e remoção de salpicos e outras sujida-

des. Especialmente nas placas de indução, uma vez que nestas a 

superfície permanece relativamente fria e é pouco provável que 

algo se queime.

Indução PowerFlex

As zonas de cozinhar PowerFlex são particularmente 

versáteis e flexíveis. Sejam recipientes de grande di-

mensão ou em diferentes formatos, não existem obstá-

culos à utilização. A rapidez imbatível com uma potência Booster 

de até 7,4 kW é uma qualidade sem igual. A função PowerFlex en-

globa naturalmente a conceituada tecnologia TwinBooster da 

Miele.

Indicador de calor residual

Cada placa Miele dispõe de um indicador de calor residual para 

cada zona de cozinhar. Assim será dado o alerta para que não se 

toque acidentalmente na zona de cozinhar ainda quente ou de 

colocar sobre esta objetos sensíveis ao calor. Por outro lado, po-

derá aproveitar o calor residual para poupar energia.

Desligar automático de segurança

A cada nível de potência corresponde um período máximo de 

funcionamento. Caso uma zona de cozinhar se mantenha ligada 

durante um período excepcionalmente longo, com o mesmo nível 

de potência, esta desliga automaticamente.

Desligar em caso de ausência de recipiente

Caso não seja colocado qualquer recipiente ou um recipiente ina-

dequado sobre uma zona de cozinhar ligada da placa de indução, 

o fornecimento de energia é interrompido ou nem sequer é esta-

belecido.

Sistema automático 

O sistema automático Miele reduz automaticamente a potência 

inicial elevada (para uma fervura rápida), para continuar a cozi-

nhar a uma temperatura mais reduzida. Deste modo já não corre 

o risco de não reduzir atempadamente a temperatura, os alimen-

tos não se queimam e poupa energia.

Con@ctivity

A inovadora função Con@ctivity permite estabelecer co-

municação entre a placa e o exaustor. O exaustor reage 

automaticamente à programação da placa e ajusta ade-

quadamente a potência de exaustão. A iluminação do exaustor 

também liga automaticamente. Um enorme extra em conforto - 

exclusivo da Miele.

Selecção directa

Controlo de todas as zonas de cozinhar através da fila 

de números central. Selecção directa, rápida e intuitiva 

dos níveis de potência e tempos. Especialmente prática: 

a regulação simples através do temporizador.

Selecção directa Plus

Selecção directa, rápida e intuitiva dos níveis de potên-

cia e tempos. A cada zona de cozinhar corresponde 

uma fila de números luminosa. Quando a placa está 

desligada, as linhas de números permanecem invisíveis, criando 

assim uma estética purista e elegante.

EcoGlass

As cerâmicas de vidro Miele são produzidas sem adição 

de arsénio ou antimónio. O material é quase 100% à 

base de matérias-primas naturais. Assim, o ambiente 

fica protegido.

Eficiência e segurança

Ao cozinhar numa placa de indução, o calor concentra-se apenas 

onde é preciso: na base do recipiente. Cozinhar com indução é 

particularmente eficiente, dado que não há perdas de calor. E é 

particularmente seguro, porque a cerâmica de vidro permanece 

relativamente fria.

Eficiência energética em todas as zonas

Com as placas Miele, não só poupa tempo, mas também energia. 

Em comparação com uma placa eléctrica, uma placa de indução 

Miele consome até 30% menos energia na fase inicial. Mas as 

placas eléctricas Miele sabem direccionar eficazmente a energia: 

a função rápida Extra-Speed não consome mais energia do que 

as placas HiLight convencionais, apesar de apresentarem uma 

maior potência inicial, melhorando os tempos em cerca de 35%.

Informações úteis em pormenor
O glossário das placas Miele
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Stop & Go

Tocaram à campainha? Com a função Stop&Go é possí-

vel reduzir todas as zonas de cozinhar para o nível de 

potência 1, por toque simples na tecla. Assim, pode 

afastar-se da placa por um curto período de tempo sem que os 

alimentos transbordem ou se queimem. Quando voltar para junto 

da placa, são reactivados os níveis de potência anteriormente de-

finidos, novamente por meio de um toque simples na tecla.

Temporizador

O temporizador da sua placa facilita e torna mais tranquilo o seu 

dia-a-dia na cozinha. Em função do modelo, poderá, por exem-

plo, definir um período para um desligar automático das zonas de 

cozinhar ou utilizar o cronómetro de forma totalmente indepen-

dente das funções da placa.

Identificação do tamanho do recipiente

Os tamanhos dos recipientes são identificados nas zonas de co-

zinhar delimitadas das placas de indução, sendo a energia forne-

cida apenas a essa zona. Assim, o aproveitamento da energia é 

absolutamente eficiente.

Protecção contra sobreaquecimento e controlo de anoma-

lias

Cada zona de cozinhar está equipada com uma protecção contra 

sobreaquecimento. Esta desliga automaticamente o aquecimento 

da zona de cozinhar em caso de sobrecarga extrema, antes de 

ocorrer um sobreaquecimento da cerâmica de vidro ou de outros 

componentes. 

Do mesmo modo, a placa também desliga automaticamente 

quando em contacto com um objecto ou líquido derramado sobre 

a placa. Está, assim, garantida a protecção contra accionamen-

tos involuntários ou acidentais.

Função de bloqueio e bloqueio de accionamento

A função de bloqueio evita uma desregulação acidental dos ní-

veis de potência seleccionados durante o processo de cozedura. 

Por outro lado, o bloqueio de funcionamento protege contra um 

ligar inadvertido ou não autorizado, por exemplo, por parte de 

crianças, funcionando como sistema de segurança. Esta função é 

activada com a placa desligada.

Função manter quente

Esta função permite manter os seus alimentos quentes, indepen-

dentemente da quantidade. O sistema de controlo inteligente 

mantém a base da panela à temperatura ideal de servir, sem que 

os alimentos se queimem. Assim ficará com mais tempo para se 

dedicar inteiramente à preparação do restante menu.

*Em comparação com uma placa eléctrica Miele com 15 anos.
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Descubra um novo prazer em cozinhar!
Placas a gás

Cozinhar a gás é a opção preferencial de 

muitos cozinheiros profissionais. A 

temperatura pode, neste caso, ser regulada 

com precisão e alterada muito rapidamente. 

São muitas as pessoas que gostam de 

cozinhar a gás pela emoção do contacto 

directo com a chama. Pois, nos tempos 

modernos em que vivemos sempre 

apressados, esta emoção representa tradição 

e conforto.
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Quem cozinha conscientemente "ao ponto" 

zela pela primazia de cozinhar a gás.
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Placas a gás, sempre o ponto central da sua cozinha
O tipo de placas a gás Miele

Placas a gás 

As placas a gás Miele podem ser instaladas separada-

mente do forno. Assim, o espaço por baixo da placa fica 

disponível para uma gaveta de louça e alimentos ou mó-

dulos de armário. Deste modo poderá planear a sua cozi-

nha com toda a flexibilidade.
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Cozinhar a gás, com profissionalismo e emoção
Os modelos das placas a gás Miele
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Gás

O gás é uma fonte de energia primária. Por energia primá-

ria entenda-se uma forma de energia que provém da natu-

reza e que não requer qualquer processo de transforma-

ção para que possa ser utilizada. É por esta razão que 

cozinhar a gás é absolutamente ecológico. Acresce o fac-

to de que cozinhar a gás possui já uma longa tradição. Os 

primeiros fogões a gás datam do século XIX, muito antes 

do aparecimento das placas eléctricas.



O tamanho certo para cada cozinha
A diversidade de tamanhos das placas a gás Miele

A clássica

Placa a gás com 60 cm de largura – 3 a 4 

queimadores

A confortável

Placa a gás com 75 cm de largura – 4 a 5 

queimadores

A dimensões generosas

Placa a gás extra-larga com 90 cm de lar-

gura - 5 queimadores

Prefere cozinhar com poucas panelas ou 

gosta de criar menus de requinte que exi-

gem a utilização de muitas panelas e frigi-

deiras? Seja qual for a abrangência da sua 

paixão pela culinária, a Miele dispõe de 

placas com espaço suficiente!
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O enquadramento perfeito para as suas artes culinárias
O design das placas a gás Miele

As placas a gás irradiam uma ele-

gância soberana, profissional. Re-

presentam o elemento de atracção 

principal em qualquer cozinha e 

também na sua! Com um design 

atractivo, a Miele coloca ao seu 

dispôr a placa a gás perfeita para 

a sua cozinha.



As clássicas placas a gás em aço ino-

xidável

As clássicas placas a gás em aço inoxidá-

vel demarcam-se pelo design distinto que 

lhes confere um carácter profissional. Os 

botões em aço inoxidável harmonizam na 

perfeição com o painel frontal. As grelhas 

planas e divididas permitem o fácil deslo-

camento das panelas e são fáceis de lim-

par graças ao revestimento esmaltado.

As placas a gás de instalação à face

Estas placas apresentam um design ex-

cepcionalmente plano, que se enquadra 

discretamente na sua cozinha. As grelhas 

esmaltadas de grande qualidade podem 

ser lavadas na máquina de lavar louça. O 

comando é feito através de botões metáli-

cos. As placas a gás em aço inoxidável de 

integração à face estão equipadas com 

uma electrónica inteligente de primeira 

categoria. Possuem funções extraordiná-

rias, tais como QuickStart e GasStop & 

ReStart.

As elegantes placas a gás em cerâmica 

de vidro

As placas a gás em cerâmica de vidro são 

muito elegantes. As grelhas em ferro fun-

dido esmaltadas de grande qualidade po-

dem ser lavadas na máquina de lavar lou-

ça, disponibilizando muito espaço e 

segurança mesmo para recipientes gran-

des. Os botões metálicos permitem, lite-

ralmente, sentir a qualidade Miele. As pla-

cas "elegantes" possuem, a partir da 

gama média, uma electrónica inteligente 

com toda a comodidade adicional que é 

proporcionada pelo temporizador e outras 

demais características.
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É tão fácil cozinhar com a Miele
A filosofia de utilização das placas a gás Miele

Placas a gás 

Todas as placas a gás Miele dispõem do sistema de segu-

rança GasStop. Este garante a interrupção imediata da ali-

mentação de gás quando a chama se apaga, evitando a 

propagação acidental de gás.
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Placas a gás com electrónica

Com as funções de equipamento inteligente, a Miele ofe-

rece aos clientes um extra em segurança e conforto: a 

função QuickStart permite ligar a placa rapidamente, a 

função GasStop&ReStart garante uma religação automáti-

ca, caso a chama se extinga. Alguns modelos dispõem 

adicionalmente de um temporizador, bem como de um in-

dicador de calor e de calor residual.



Equipamento exclusivo para sua total satisfação!
As características em destaque das placas a gás Miele

Grelhas ComfortClean

Limpeza rápida: remova as grelhas e lave-

-as na máquina de lavar louça, permitindo 

que placa a gás mantenha um aspecto 

impecável durante mais tempo.

Design personalizado

Design atractivo para todos os gostos: 

design purista em aço inoxidável ou cerâ-

mica de vidro elegante.

Grelhas e componentes dos queimado-

res esmaltados

Nada é mais durável ou tão fácil de limpar: 

as grelhas e as tampas dos queimadores 

esmaltados com acabamento PerfectCle-

an.

Quickstart

Premir e esperar pertence ao passado: a 

simples e funcional electrónica do isquei-

ro permite ligar rapidamente a zona de co-

zinhar.

GasStop & ReStart

Cozinhar em segurança: caso a chama se 

apague, esta volta a acender.  Se tal não 

acontecer, a alimentação de gás é inter-

rompida.
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Placas a gás com electrónica

As placas a gás Miele, equipadas com um sistema electrónico, dispõem de fun-

cionalidades que lhe conferem maior segurança e conforto de utilização: a função 

QuickStart permite ligar a placa rapidamente, a função GasStop&ReStart garante 

uma religação automática, caso a chama se extinga. Alguns modelos dispõem 

adicionalmente de um temporizador, bem como de um indicador de calor e de 

calor residual.
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Outros talentos que convencem
As vantagens das placas a gás Miele

Comando frontal com botões

Regulação simples e directa: prático con-

trolo da potência através de botões selec-

tores em metal.

Desligar automático de segurança

Sempre uma boa sensação: em caso de 

funcionamento excepcionalmente longo, a 

alimentação de gás é automaticamente 

desligada.

Queimadores para Wok

Profissionais: queimadores para Wok sim-

ples ou duplos para uma regulação indivi-

dual ou conjunta dos dois queimadores.

Flexibilidade dos queimadores

Do modelo económico ao mais potente: o 

queimador adequado com a potência ide-

al para cada utilização.

Temporizador

Prepare tranquilamente a sua ementa: o 

tempo de funcionamento pode ser regula-

do individualmente para cada queimador; 

um sinal sonoro indica o fim do tempo.

Gás, eficiente e amigo do ambiente

Vantajoso do ponto de vista ecológico e 

económico: cozinhar com gás

GasStop

Tranquiliza: se a chama se extinguir, por 

exemplo, devido a uma corrente de ar, a 

passagem de gás é interrompida.

Isqueiro eléctrico

Dispense os fósforos e os isqueiros tradi-

cionais: através desta tecnologia inteli-

gente, os queimadores acendem automa-

ticamente.
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Modelo KM 3010 KM 3012 KM 3054

Tipo de aquecimento

Tipo de aquecimento Gás Gás e eléctrico Gás

Tipo de aparelho

Independente de fogão

Design

Superfície em vidro temperado – –

Moldura envolvente em aço inox –

Friso decorativo em aço inoxidável à frente e atrás – –

Placa em aço inoxidável – – –

Grelha em ferro fundido (preto esmaltado mate)

Equipamento das zonas de cozinhar

Número de zonas de cozinhar 4 4 5

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
à frente à esquerda/queimador 
forte/140 – 240

à frente à esquerda/queimador 
forte/140 – 240

ao centro à esquerda/Wok du-
plo/140 – 260

Potência em W 3.000 3.000 5.000

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
atrás à esquerda/queimador 
económico/100 – 200

atrás à esquerda/queimador 
económico/100 – 200

à frente à direita/queimador  
forte/140 – 240

Potência em W 1.000 1.000 3.000

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
atrás à direita/queimador  
normal/120 – 220

atrás à direita/HiLight – Va-
rio/120/180

atrás ao centro/queimador eco-
nómico/100 – 200

Potência em W 1.800 700/1.700 1.000

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
à frente à direita/queimador 
normal/120 – 220

à frente à direita/queimador 
normal/120 – 220

atrás à direita/queimador  
normal/120 – 220

Potência em W 1.800 1.800 1.800

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm – –
à frente à direita/queimador 
normal/120 – 220

Potência em W – – 1.800

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm – – –

Potência em W – – –

Conforto de utilização

Botão

Temporizador – –

Ignição eléctrica com uma só mão/QuickStart /– /– –/

Electrodomésticos ligados em rede 

Função automática Con@ctivity – – –

Fácil manutenção

Vidro de limpeza fácil

Grelhas resistentes à lavagem na máquina

Segurança

Desligar de segurança – –

Bloqueio de funcionamento – –

Indicação de aquecimento/Indicação de funcionamento –/– –/– /

Desligar rápido Komfort – –

GasStop/GasStop & ReStart /– /– –/

Características técnicas

Dimensões do aparelho em mm (larg. x alt. x prof.) 626 x 46 x 526 626 x 46 x 526 888 x 105 x 508

Altura de montagem com caixa de ligação em mm 71 71 Depende da instalação

Dimensões para encastrar em mm 560 – 600 x 490 – 500 600 x 500 860 x 490

Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Protecção em A 0,025/230/10 0,025/230/10 0,025/230/10

Acessórios fornecidos com o aparelho

Raspador para vidro/Cabo de ligação –/ –/ –/

Conjunto de injectores para gás butano/gás natural /– /– /–

Grelha circular para Wok/recipientes pequenos –/– –/– /

Placas a gás
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Modelo KM 2010 KM 2312 KM 2034

Tipo de aquecimento

Tipo de aquecimento Gás Gás Gás

Tipo de aparelho

Independente de fogão

Design

Superfície em vidro temperado – – –

Moldura envolvente em aço inox – – –

Friso decorativo em aço inoxidável à frente e atrás – – –

Placa em aço inoxidável

Grelha em ferro fundido (preto esmaltado mate)

Equipamento das zonas de cozinhar

Número de zonas de cozinhar 4 3 5

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
à frente à esquerda/queimador 
forte/140 – 240

à esquerda/zona Wok/ 
150 – 260

à frente à esquerda/queimador 
forte/140 – 240

Potência em W 2.600 4.000 2.600

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
atrás à esquerda/queimador 
económico/100 – 220

atrás à direita/queimador for-
te/120 – 240

atrás à esquerda/queimador 
económico/100 – 220

Potência em W 1.000 2.600 1.000

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
atrás à direita/queimador  
normal/120 – 220

à frente à direita/queimador 
económico/100 – 220 ao centro/Wok duplo/160 – 260

Potência em W 1.750 1.000 4.200

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
à frente à direita/queimador 
normal/120 – 220 –/–/–

atrás à direita/queimador  
normal/100 – 220

Potência em W 1.750 –/–/– 1.700

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm – –/–/–
à frente à direita/queimador 
normal/100 – 220

Potência em W – –/–/– 1.700

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm – – –

Potência em W – – –

Conforto de utilização

Botão

Temporizador – – –

Ignição eléctrica com uma só mão/QuickStart /– /– /–

Electrodomésticos ligados em rede 

Função automática Con@ctivity – – –

Fácil manutenção

Vidro de limpeza fácil – – –

Grelhas resistentes à lavagem na máquina – –

Segurança

Desligar de segurança – – –

Bloqueio de funcionamento – – –

Indicação de aquecimento/Indicação de funcionamento –/– –/– –/–

Desligar rápido Komfort – – –

GasStop/GasStop & ReStart /– /– /–

Características técnicas

Dimensões do aparelho em mm (larg. x alt. x prof.) 650 x 35 x 515 600 x 75 x 508 750 x 35 x 515

Altura de montagem com caixa de ligação em mm 35 100 35

Dimensões para encastrar em mm 560 x 480 – 490 580 x 490 560 x 480 – 490

Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Protecção em A 0,025/230 – 240/10 0,025/230/10 0,025/230 – 240/10

Acessórios fornecidos com o aparelho

Raspador para vidro/Cabo de ligação –/ –/ –/

Conjunto de injectores para gás butano/gás natural /– /– /–

Grelha circular para Wok/recipientes pequenos –/– / /–
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Modelo KM 2354 KM 2357

Tipo de aquecimento

Tipo de aquecimento Gás Gás

Tipo de aparelho

Independente de fogão

Design

Superfície em vidro temperado – –

Moldura envolvente em aço inox – –

Friso decorativo em aço inoxidável à frente e atrás – –

Placa em aço inoxidável

Grelha em ferro fundido (preto esmaltado mate)

Equipamento das zonas de cozinhar

Número de zonas de cozinhar 5 5

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
à frente à esquerda/queimador 
económico/100 – 220

à frente à esquerda/queimador 
económico/100 – 220

Potência em W 1.000 1.000

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
atrás à esquerda/queimador 
forte/120 – 240

atrás à esquerda/queimador 
forte/120 – 240

Potência em W 2.700 2.700

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm ao centro/Wok duplo/150 – 260 ao centro/Wok duplo/150 – 260

Potência em W 4.500 4.500

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
atrás à direita/queimador nor-
mal/100 – 220

atrás à direita/queimador nor-
mal/100 – 220

Potência em W 1.700 1.700

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
à frente à direita/queimador 
normal/100 – 220

à frente à direita/queimador 
normal/100 – 220

Potência em W 1.700 1.700

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm – –

Potência em W – –

Conforto de utilização

Botão

Temporizador – –

Ignição eléctrica com uma só mão/QuickStart /– –/

Electrodomésticos ligados em rede 

Função automática Con@ctivity – –

Fácil manutenção

Vidro de limpeza fácil – –

Grelhas resistentes à lavagem na máquina

Segurança

Desligar de segurança –

Bloqueio de funcionamento – –

Indicação de aquecimento/Indicação de funcionamento –/– –/–

Desligar rápido Komfort – –

GasStop/GasStop & ReStart /– –/

Características técnicas

Dimensões do aparelho em mm (larg. x alt. x prof.) 888 x 75 x 508 892 x 77 x 512

Altura de montagem com caixa de ligação em mm 100 102

Dimensões para encastrar em mm 860 x 490 894 x 514

Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Protecção em A 0,025/230/10 0,025/230/10

Acessórios fornecidos com o aparelho

Raspador para vidro/Cabo de ligação –/ –/

Conjunto de injectores para gás butano/gás natural /– /–

Grelha circular para Wok/recipientes pequenos / /

Placas a gás
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GasStop & ReStart

A chama pode apagar-se devido a uma corrente de ar 

ou ao derramamento de líquidos. A electrónica detecta 

esta situação e reacende a chama automaticamente. Se 

tal não for possível, a alimentação de gás é imediatamente inter-

rompida - simples e seguro.

Design personalizado

Design profissional em aço inoxidável ou cerâmica de vidro ele-

gante; as placas Miele apresentam um design atractivo para a 

configuração personalizada da sua cozinha.

Temporizador

O temporizador da sua placa (com zonas de cozinhar a gás) é 

uma ajuda valiosa para uma programação tranquila do seu dia-a-

-dia na cozinha. Poderá regular um tempo específico para cada 

queimador. Ao chegar ao fim do tempo programado, é emitido 

um sinal sonoro de aviso, indicando que a comida está pronta. 

Assim está garantido o êxito da sua ementa!

Quickstart

Premir e esperar pertence ao passado: todas as placas 

a gás com electrónica são fáceis e práticas de ligar.

Desligar automático de segurança

em caso de funcionamento excepcionalmente longo, a alimenta-

ção de gás é automaticamente desligada. A sensação de segu-

rança é sempre uma boa sensação.

Queimadores para Wok

Placas a gás e cozinhar em Wok: a combinação perfeita. A Miele 

disponibiliza dois modelos de queimadores para Wok: o queima-

dor simples para Wok dispõe de uma possibilidade de regulação 

simultânea da potência de ambas as zonas de cozinhar. Por sua 

vez, o queimador duplo para Wok permite uma regulação indivi-

dual de cada zona de cozinhar.

Grelhas ComfortClean

As placas a gás Miele estão equipadas com grelhas la-

váveis na máquina de lavar louça, tornado mais fácil e 

rápida a sua limpeza profunda, sem deteriorar as pla-

cas.

Isqueiro eléctrico 

Esta tecnologia permite acender os queimadores automatica-

mente. O botão de comando pode ser facilmente rodado e pres-

sionado em simultâneo com apenas uma mão, enquanto o quei-

mador acende.

Grelhas e componentes dos queimadores esmaltados

As placas a gás Miele dispõem de grelhas em ferro fun-

dido esmaltadas, robustas e duráveis, uma característi-

ca visível da extraordinária qualidade. Algumas placas a 

gás estão, além disso, equipadas com tampas de queimador com 

acabamento PerfectClean que facilita a limpeza graças ao reves-

timento anti-aderente.

Flexibilidade dos queimadores

As placas a gás Miele possuem queimadores de vários tama-

nhos: estes vão do queimador mais pequeno e económico para 

cozinhar lenta e delicadamente até ao potente queimador para 

Wok para cozinhar grandes quantidades com rapidez. A potência 

adequada para cada utilização!

Comando frontal com botões

As placas a gás da Miele dispõem de botões selectores em me-

tal. A potência pode ser ajustada de forma muito simples e segu-

ra.

Gás, eficiente e amigo do ambiente

O gás é uma fonte de energia primária não poluente, pois não 

produz substâncias nocivas durante o processo de transforma-

ção tal como acontece, por exemplo, na geração de energia eléc-

trica.

Placas a gás com electrónica

Com as funções de equipamento inteligente, a Miele oferece aos 

clientes um extra em segurança e conforto: a função QuickStart 

permite ligar a placa rapidamente, a função GasStop&ReStart ga-

rante uma religação automática, caso a chama se extinga. Alguns 

modelos dispõem adicionalmente de um temporizador, bem 

como de um indicador de calor e de calor residual.

GasStop

Todas as placas a gás Miele estão equipadas com um 

dispositivo de segurança termoeléctrico. Caso a chama 

se extinga devido a uma corrente de ar ou derramamen-

to de líquido, este dispositivo de segurança bloqueia a passagem 

do gás. 

Informações úteis em pormenor
O glossário das placas a gás Miele
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Descubra um novo prazer em cozinhar!
Índice

"Os CombiSet Miele são a opção certa para 

satisfazer os requisitos especiais dos 

cozinheiros amadores. Os chefes de cozinha 

profissionais exigentes lidam naturalmente 

com tostadeiras salamandras, chapas Tepan, 

grelhadores ou fritadeiras. Agora, estes 

aparelhos estão também ao alcance dos 

cozinheiros amadores e satisfazem requisitos 

que se estendem muito para além dos da 

cozinha convencional. Para que possa ter na 

sua casa uma verdadeira cozinha gourmet da 

qual se poderá orgulhar."
 Dr. Peter Zinkann
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Como imagina a disposição ideal da sua cozinha? De quantas 

zonas precisa para cozinhar? Gostaria de ter uma balança ou 

uma fritadeira integrada? Os CombiSet Miele conferem total 

independência, mesmo em relação às habituais dimensões de 

encastrar.
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CombiSet, sempre o ponto central da sua cozinha
Os vários tipos de CombiSet Miele

CombiSet

Os elementos CombiSet podem ser integrados numa cozi-

nha separadamente do forno. Em função do modelo, o es-

paço por baixo do CombiSet fica disponível para gavetas 

de louça e alimentos ou móveis. Deste modo poderá pla-

near a sua cozinha com toda a flexibilidade.
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Os tipos de aquecimento por indução, eléctrico ou a gás:
diferentes tipos de aquecimento para hábitos de cozinhar individuais

Eléctrico

As zonas de cozinhar são aquecidas com 

resistências que se encontram por baixo 

da cerâmica de vidro. Tal é visível pela ilu-

minação vermelha da zona de cozinhar. 

As placas eléctricas da série CombiSet 

dispõem, tal como as placas eléctricas 

clássicas, de zonas de cozinhar com dife-

rentes dimensões.

Indução

A criadora de tendências. Ao cozinhar 

com uma placa de indução, o calor é ge-

rado directamente na base do recipiente. 

O tamanho do recipiente é identificado 

automaticamente. As vantagens: as per-

das de energia são praticamente inexis-

tentes e é possível cozinhar com toda a 

segurança, pois as áreas próximas das 

zonas de cozinhar mantêm-se relativa-

mente frias. A Miele oferece-lhe ainda ca-

racterísticas especiais para total conforto 

de utilização.

Gás 

Cozinhar com intensidade ou delicadeza: 

tudo é possível com as placas a gás clás-

sicas da Miele. Disponíveis em várias lar-

guras e equipamentos. Os queimadores a 

gás CombiSet com controlo electrónico 

dispõem de inovadoras características de 

segurança e conforto.

Os modelos CombiSet Miele
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Os aparelhos CombiSet Miele existem nas versões eléctri-

co, indução e a gás. Terá assim à sua disposição a placa 

adequada para cada tipo de preparação.



O tamanho certo para cada cozinha
A diversidade de tamanhos dos CombiSet Miele

Os clássicos

288 mm de largura

Os confortáveis

380 mm de largura

Prefere cozinhar com poucas panelas ou 

gosta de criar menus de requinte que exi-

gem a utilização de muitas panelas e frigi-

deiras? A Miele dispõe, em função do ele-

mento CombiSet, de duas larguras 

diferentes que podem ser combinadas li-

vremente. Poderá, assim, combinar os 

seus aparelhos de forma personalizada e 

ter sempre espaço suficiente para utilizar 

o seu trem de cozinha.
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Especial para cozinhar
Os exóticos aparelhos CombiSet Miele

Os cozinhados ambiciosos exigem técnicas profissionais. 

Para dar resposta a este requisito, a Miele disponibiliza 

também aparelhos especiais tais como chapas TepanYaki, 

salamandras, fritadeiras e grelhadores. Descubra um novo 

universo de sabores!
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Grelhador

Prepare carne, peixe ou legumes de forma 

especialmente saborosa no grelhador.  As 

duas zonas de grelhar reguláveis separa-

damente permitem controlar o forneci-

mento de calor individualmente e assim 

grelhar e manter quente em simultâneo. 

Totalmente ao seu gosto: utilize o grelha-

dor colocando água no recipiente próprio 

e obtenha alimentos particularmente su-

culentos.  Utilize também pedras de lava, 

e assim os seus grelhados ganharão o 

verdadeiro aroma característico.

TepanYaki

Os alimentos são preparados directamen-

te sobre a superfície em aço inoxidável 

quente. A chapa TepanYaki da Miele dis-

põe de dois circuitos de aquecimento de 

utilização independente: poderá, cozinhar 

e simultaneamente manter quentes os vá-

rios alimentos a temperaturas diferentes. 

Fritadeira

A fritadeira é o electrodoméstico ideal 

para os apreciadores de especialidades 

estaladiças e saborosas. Possui um indi-

cador de temperatura do óleo que indica 

quando é atingida a temperatura progra-

mada, garantindo resultados excelentes e 

em segurança. Previne-se, deste modo, a 

formação de acrilamida. Mas esta fritadei-

ra pode ser utilizada sem óleo. Utilize o 

acessório para massas e coza a sua mas-

sa preferida de forma rápida e simples.



Especial para cozinhar
Os exóticos aparelhos CombiSet Miele

Salamandra

A salamandra é um versátil aparelho gas-

tronómico profissional. Permite carameli-

zar, gratinar e alourar. Qualidades funcio-

nais em destaque: a salamandra 

Miele é regulada em altura electricamente. 

Quando não está a ser utilizada, pode ser 

recolhida completamente na bancada.
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Equipamento exclusivo para sua total satisfação!
As características em destaque dos aparelhos CombiSet Miele

A largura dos aparelhos

A diversidade: os aparelhos com 2  largu-

ras diferentes permitem diversas combi-

nações personalizadas.

Moldura em aço inoxidável

Design único da moldura: seja qual for a 

combinação de aparelhos, a estética é 

sempre perfeita.

Botões

O conforto ideal: os botões metálicos 

completam o design harmonioso dos ele-

mentos do CombiSet.

Painel de comando inclinado

A estética perfeita: o painel de comando 

ergonómico facilita a utilização.

Indicadores luminosos

Seguros e eficazes: o visor luminoso 

apresenta até três níveis de potência.
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Os elementos CombiSet surpreendem pelas suas 

características especiais de design e conforto. Apesar da 

funcionalidade independente de cada aparelho, todos os 

modelos parecem moldados a partir de uma peça única. 

Quando combinados e encastrados apresentam uma imagem 

conjunta homogénea e elegante. A importância do design em 

cada cozinha!
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Outros talentos que convencem
As vantagens dos aparelhos CombiSet Miele

Variedade de zonas de cozinhar

Pequena, média ou grande - existe 
uma zona de cozinhar indicada para 
cada recipiente.

Função manter quente

Manter quente sem queimar: a temperatu-

ra da base do recipiente é idealmente re-

gulada e controlada de modo inteligente.

TwinBooster

Flexibilidade sem igual: a potência de in-

dução pode ser distribuída individualmen-

te ou concentrada em apenas uma zona.

Zonas variáveis

Para panelas e recipientes grandes: nesta 

zona, a superfície de aquecimento pode 

ser aumentada até uma largura de 26,5 

cm. 

GasStop & ReStart

Cozinhar em segurança: caso a chama se 

apague, esta volta a acender. Se tal não 

acontecer, a alimentação de gás é inter-

rompida.

Desligar automático de segurança

Sempre uma boa sensação: em caso de 

funcionamento excepcionalmente longo, a 

alimentação de gás é automaticamente 

desligada.

QuickStart

Premir e esperar pertence ao passado: a 

simples e funcional electrónica de isqueiro 

com função rotativa.
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Programa CombiSet

Modelo CS 1112 E CS 1411 F CS 1012-1 G

Tipo de aquecimento

Tipo de aquecimento Eléctrico Eléctrico Gás

Tipo de aparelho

Elemento CombiSet

Design

Placa em aço inoxidável

Grelha em ferro fundido (preto esmaltado mate) – –

Grelha em ferro fundido – – –

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm à frente/Variável/145 –/–/– à frente/Normal/100 – 200

Potência em W/Booster/TwinBooster 1.200/–/– –/–/– 1.800/–/–

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm atrás/Variável/100/180 –/–/– atrás/queimador forte/140 –220

Potência em W/Booster/TwinBooster 600/1.800/–/– –/–/– 3.000/–/–

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm –/–/– –/–/– –/–/–

Potência em W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm –/–/– –/–/– –/–/–

Potência em W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–

Zona de cozinhar

Superfície Tepan em mm/Potência superfície Tepan em W –/– –/– –/–

Superfície do grelhado em mm/Potência da superfície em W –/– –/– –/–

Potência da fritadeira em W – 2.400 –

Capacidade da balança em kg – – –

Conforto de utilização

Botão selector

Indicações

Indicação de calor residual

Indicação temperatura alcançada – –

Segurança

Indicação: calor restante/aquecimento/funcionamento /–/ /–/ /–/

Protecção contra aperto – – –

Características técnicas

Dimensões em mm (larg. x alt. x prof.) 288 x 57 x 520 288 x 205 x 520 288 x 57 x 520

Altura de montagem com caixa de ligação em mm 95 275 106

Dimensões do recorte em mm 272 x 500 272 x 500 272 x 500

Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Protecção em A 3,0 – 3,3/230 – 240/16 2,4/230 – 240/16 0,025/230/10

Acessórios fornecidos com o aparelho

Raspador para vidro/Cabo de ligação / –/ –/

Cesto da fritadeira/Tampa para fritadeira –/– / –/–
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Programa CombiSet

Modelo CS 1011 G CS 1312 BG CS 1212-1 i

Tipo de aquecimento

Tipo de aquecimento Gás Eléctrico Eléctrico com indução

Tipo de aparelho

Elemento CombiSet

Design

Placa em aço inoxidável

Grelha em ferro fundido (preto esmaltado mate) – –

Grelha em ferro fundido – –

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm ao centro/Wok duplo/150 – 280 –/–/– à frente/Variável/100 – 160

Potência em W/Booster/TwinBooster 6.000/–/– –/–/– 1.400/2.200/–

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm –/–/– –/–/– atrás/Variável/160 – 230

Potência em W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– 2.300/3.000/3.700

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm –/–/– –/–/– –/–/–

Potência em W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm –/–/– –/–/– –/–/–

Potência em W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–

Zona de cozinhar

Superfície Tepan em mm/Potência superfície Tepan em W –/– –/– –/–

Superfície do grelhado em mm/Potência da superfície em W –/– 250 x 210/3.000 –/–

Potência da fritadeira em W – – –

Capacidade da balança em kg – – –

Conforto de utilização

Botão selector

Indicações

Indicação de calor residual –

Indicação temperatura alcançada – – –

Segurança

Indicação: calor restante/aquecimento/funcionamento /–/ –/–/ /–/

Protecção contra aperto – – –

Características técnicas

Dimensões em mm (larg. x alt. x prof.) 288 x 57 x 520 288 x 100 x 520 228 x 57 x 520

Altura de montagem com caixa de ligação em mm 106 170 73

Dimensões do recorte em mm 272 x 500 272 x 500 272 x 500

Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Protecção em A 0,025/230 – 240/10 3,0/230 – 240/16 3,7/230 – 240/16

Acessórios fornecidos com o aparelho

Raspador para vidro/Cabo de ligação –/ –/ /  

Carvão de lava/Escova de limpeza –/– / –/–
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Programa CombiSet

Modelo CS 1327 Y CS 1421 S

Tipo de aquecimento

Tipo de aquecimento Eléctrico Eléctrico

Tipo de aparelho

Elemento CombiSet

Design

Placa em aço inoxidável

Grelha em ferro fundido (preto esmaltado mate) – –

Grelha em ferro fundido – –

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm –/–/– –/–/–

Potência em W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/–

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm –/–/– –/–/–

Potência em W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/–

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm –/–/– –/–/–

Potência em W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/–

Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm –/–/– –/–/–

Potência em W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/–

Zona de cozinhar

Superfície Tepan em mm/Potência superfície Tepan em W 190 x 290/2.400 –/–

Superfície do grelhado em mm/Potência da superfície em W – 180/1.650

Conforto de utilização

Botão selector

Indicações

Indicação de calor residual

Indicação temperatura alcançada – –

Segurança

Indicação: calor restante/aquecimento/funcionamento /–/ /–/–

Protecção contra aperto –

Características técnicas

Dimensões em mm (larg. x alt. x prof.) 380 x 58 x 520 380 x 117 x 520

Altura de montagem com caixa de ligação em mm 78 573

Dimensões do recorte em mm 364 x 500 364 x 500

Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Protecção em A 2,4 – 2,6/230 – 240/16 1,65/230 – 240/16

Acessórios fornecidos com o aparelho

Raspador para vidro/Cabo de ligação –/ –/
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TwinBooster

Potência concentrada para cozinhar com rapidez A fun-

ção TwinBooster é exclusiva da Miele. Cozinhar com 

esta função permite uma maior flexibilidade, dado que a 

potência de indução pode ser distribuída individualmente. Se ne-

cessário, a potência de duas zonas de cozinhar pode ser concen-

trada numa única zona.

 

Zona de cozinhar variável

Com as zonas de cozinhar variáveis é possível utilizar com toda a 

flexibilidade várias panelas de diferentes tamanhos.

 

Função manter quente

Esta função permite manter os seus alimentos quentes, indepen-

dentemente da quantidade. O sistema de controlo inteligente 

mantém a base da panela à temperatura ideal de servir, sem que 

os alimentos se queimem. Assim ficará com mais tempo para se 

dedicar inteiramente à preparação do restante menu.

Modos de exibição

Cada elemento que compõe o CombiSet dispõe de um visor com 

um máximo de três níveis (por exemplo, calor residual). Para uma 

preparação segura e eficaz dos seus alimentos.

Zonas variáveis

Nestas zonas dos CombiSet Miele podem ser utilizados recipien-

tes redondos, bem como rectangulares. As placas eléctricas e as 

placas de indução estão equipadas com zonas de variáveis.

O Especial

Os cozinhados ambiciosos exigem técnicas profissionais. Para 

dar resposta a este requisito, a Miele disponibiliza também apare-

lhos especiais, como chapas TepanYaki, salamandras, fritadeiras 

e grelhadores. Descubra um novo universo de sabores!

A largura dos aparelhos

Prefere cozinhar com poucas panelas ou gosta de criar menus de 

requinte que exigem a utilização de muitas panelas e frigideiras? 

A Miele dispõe, em função do elemento CombiSet, de duas largu-

ras diferentes que podem ser combinadas livremente. Poderá, 

assim, combinar os seus aparelhos de forma personalizada e ter 

sempre espaço suficiente para utilizar o seu trem de cozinha.

Moldura em aço inoxidável

Todos os elementos CombiSet Miele possuem uma moldura ma-

ciça em aço inoxidável. O design da moldura é único em toda a 

gama de produtos. Assim, os elementos CombiSet são perfeita-

mente combináveis entre si.

GasStop & ReStart

A chama pode apagar-se devido a uma corrente de ar 

ou ao derramamento de líquidos. A electrónica detecta 

esta situação e reacende a chama automaticamente. Se 

a chama não voltar a acender, a alimentação de gás é imediata-

mente interrompida de forma simples e segura.

Painel de comandos inclinado

Uma outra característica desta imagem uniforme do CombiSet é 

o elemento de comando ergonomicamente inclinado. Este facilita 

a utilização e garante uma estética perfeita.

Botões

Os botões metálicos de qualidade superior realçam o carácter 

profissional dos aparelhos.

QuickStart

Premir e esperar pertence ao passado: todos os apare-

lhos a gás CombiSet são fáceis e práticos de ligar.

Desligar automático de segurança

Em caso de funcionamento excepcionalmente longo, a alimenta-

ção de gás é automaticamente desligada. Sensação de seguran-

ça, sempre uma boa sensação.

Informações úteis em pormenor
O glossário dos CombiSet Miele
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Qualidade made in Germany!
Exaustores

Todos os exaustores Miele são desenvolvidos e produzidos no 

centro de competência em Arnsberg. Cada exaustor é um exemplar 

único. Em todos os níveis de acabamento é prestado um minucioso 

trabalho manual: curvar, soldar e polir. O empenho dos nossos 

colaboradores, o seu know-how, a sua criatividade e elevada 

capacidade de desempenho contribuem significativamente para a 

posição de mercado que a Miele ocupa.
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Desde 1899 que nos mantemos fiéis à nossa 

filosofia de empresa. "Sempre melhor". Duas 

palavras que constituem a base sólida para 

garantir os elevados padrões de qualidade da 

Miele e que colocam a Miele na posição de 

uma das marcas alemãs mais fortes no sector 

internacional da indústria de 

electrodomésticos. "Sempre melhor" não 

representa apenas uma linha de pensamento, 

mas sim uma promessa de qualidade em 

relação aos nossos produtos e, 

consequentemente, aos nossos clientes. Pois 

queremos, afinal, que sinta uma agradável 

sensação de tranquilidade e conforto por ter 

optado por um aparelho Miele.
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A solução correcta em qualquer situação!
Os modelos dos exaustores Miele

Exaustor de ilha

Planeia uma ilha de grandes dimensões? Coroe a sua co-

zinha com um exaustor de ilha Miele. Será, certamente, o 

ponto principal de atracção da sua cozinha em matéria de 

design. Configure a sua zona de cozinhar com criativida-

de, optando por contornos distintos e um toque de design 

marcante. Para tal, a Miele proporciona-lhe linhas de de-

sign extraordinárias, para satisfazer os requisitos mais 

exigentes.

A Miele dispõe de várias versões de exaustores, para a melhor 

solução de formas e funcionalidades na sua cozinha.

Os exaustores de parede e de ilha Miele são fascinantes pelas 

linhas marcantes e acabamentos perfeitos. Seja como solução 

de parede ou de ilha, estes exaustores são sempre o centro das 

atenções da sua cozinha.
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Exaustor de parede

A zona de cozinhar torna-se, assim, no centro de atenções da 

sua cozinha: os exaustores de parede podem ser colocados 

entre dois móveis superiores ou, para transmitir uma sensação 

de espaço amplo, instalados livremente na parede. 

Os exaustores de parede Miele  são fascinantes pelas linhas 

marcantes e acabamentos perfeitos. Confira um toque de dis-

tinção ao ambiente - com aço inoxidável em estilo purista ou 

uma combinação de aço inoxidável e vidro. Seja uma pala em 

vidro de linhas direitas ou curvas: os exaustores de parede e 

de ilha Miele são sempre um destaque inovador em qualquer 

cozinha.
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A solução correcta em qualquer situação!
Os modelos dos exaustores Miele

Exaustores de tecto

Nas cozinhas modernas, a zona de cozinhar em ilha é fre-

quentemente o elo de ligação entre a zona de estar e a 

cozinha. Assim, o exaustor de ilha pode constituir o ele-

mento fulcral em termos estéticos, mas poderá limitar a 

visibilidade para os espaços abertos. O exaustor de tecto 

DA 2900 da Miele cria espaços abertos e livres com toda 

a discrição, pois integra-se, na perfeição, em cozinhas de 

estilo purista.

A par dos vários modelos de exaustores de 

parede e de ilha, os exaustores de tecto e os 

exaustores de encastrar, a Miele desenvolveu 

ainda sistemas Downdraft para encastrar nos 

tampos da bancada da cozinha.

Os exaustores de tecto Miele criam 

discretamente espaços livres e são 

especialmente indicados para cozinhas em 

estilo purista.
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A solução correcta em qualquer situação!
Os modelos dos exaustores Miele

Exaustores de encastrar: a este grupo de 

exaustores pertencem os exaustores de pala 

e os exaustores de encastrar na chaminé ou 

num móvel tipo chaminé.

Exaustores de pala

O elemento de destaque para minimalistas: os exaustores de pala Miele são prati-

camente invisíveis quando integrados em móveis superiores. Quando ligados, 

apenas fica visível uma fina faixa em aço inoxidável. A solução soberana para co-

zinhas de design purista. A pala plana e extraível suga todos os odores da cozi-

nha com elevada potência e toda a eficácia. E no móvel superior acima do exaus-

tor ainda sobra espaço para um suporte de especiarias.
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Exaustor de encastrar numa chaminé 

ou num móvel tipo chaminé

Crie um design personalizado de cozinha 

com os módulos de ventilação. Este mo-

delo oferece-lhe quase absoluta liberdade 

de planeamento e configuração. Ideal 

para a produção manual e personalizada 

da sua cozinha. Dê liberdade às suas 

ideias!



Descubra a largura ideal para combinar com a sua placa
As larguras dos exaustores Miele

Que largura deverá ter um exaustor? Em primeiro lugar deverá ter em consideração a lar-

gura da sua placa e, naturalmente, o espaço disponível na sua cozinha. Tenha em aten-

ção que o exaustor deve ser um pouco mais largo do que a sua placa. Só assim o exaus-

tor poderá ser eficaz na captação dos vapores que se formam ao cozinhar, revelando 

todas as suas capacidades. Caso não exista espaço suficiente, o exaustor deverá ser, no 

mínimo, tão largo quanto a placa que se encontra por baixo dele. A Miele oferece a pos-

sibilidade de personalizar muitos dos exaustores, sempre à medida das suas preferên-

cias. Muitos modelos permitem dimensões especiais de até 240 cm de largura.

Para cozinhas de pequena e média di-

mensão

Exaustores com

Para cozinhas com um toque profissio-

nal

Exaustores com

Para cozinhas grandes

Exaustores com
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Para cada casa, o ambiente ideal!
Os modos de funcionamento dos exaustores Miele

Ao cozinhar, e em especial ao fazer assados, gera-se uma mistura 

constituída por vapor de água, componentes de gordura e odores. Se 

o ar da cozinha não for extraído ou filtrado, os vapores permanecem 

na cozinha e sobrecarregam o ambiente interior da casa. A longo pra-

zo, os móveis da sua cozinha, os tapetes, as tintas, etc., sofrerão as 

consequências, pois é lá que se acumulam as gorduras e os vapores. 

Para uma limpeza eficaz do ar existem três possibilidades: funciona-

mento por saída de ar, funcionamento com motor externo e funciona-

mento por recirculação de ar. Todos estes modos de funcionamento 

oferecem vantagens especiais. O modo de funcionamento que melhor 

se adequa às suas necessidades é determinado por diversos facto-

res, sobre os quais poderá saber mais nas duas páginas seguintes.



Saída de ar com motor externo: eficaz 

e particularmente silencioso

O modo de funcionamento por saída de 

ar pode ainda ser combinado com um 

motor externo a aplicar fora do exaustor, 

por exemplo, numa parede exterior ou no 

telhado. A montagem no exterior encami-

nha o ruído do motor para um local em 

que não incomoda tanto. Assim, os ruídos 

do exaustor são reduzidos ao mínimo. 

Para uma redução de ruídos significativa, 

recomendamos uma distância de mínimo 

5-7 metros. A possibilidade de instalar o 

motor no exterior depende da disposição 

da sua cozinha e do exaustor.

Funcionamento por circulação de ar: 

simples e vantajoso do ponto de vista 

energético

Os exaustores de circulação de ar fazem 

a extracção dos vapores e filtram as partí-

culas de gordura e de odores em diferen-

tes camadas do filtro. O ar renovado é no-

vamente conduzido para a cozinha. 

Ocorre, assim, uma circulação de ar em 

espaço fechado. Os exaustores de circu-

lação de ar dispensam tubagens, abertu-

ras nas paredes ou no tecto. Por oposição 

aos exaustores de saída de ar, a monta-

gem dos exaustores de circulação de ar é 

mais simples e, em muitos casos, a única 

opção (por exemplo, em prédios recons-

truídos).

Os exaustores de circulação de ar são 

particularmente indicados para aplicar so-

bre uma placa eléctrica. No entanto, so-

bre as placas a gás, que originam muito 

calor, deverá, na medida do possível, op-

tar-se pela instalação de um exaustor de 

saída de ar.

 Funcionamento por saída de ar: alta-

mente eficaz

Os exaustores de saída de ar fazem a ex-

tracção dos vapores e filtram as partículas 

de gordura através do filtro de gorduras. 

O ar filtrado é conduzido para o exterior 

através do tubo de saída de ar. Com o ar 

filtrado são também extraídos os odores e 

a humidade excedente. Para que a extrac-

ção para o exterior resulte, os exausto-

res precisam de uma saída pela parede 

ou pelo tecto. Simultaneamente é neces-

sário criar entradas de ar, por exemplo, 

através de uma janela aberta. Os exausto-

res de saída de ar são particularmente re-

comendados para utilizar sobre placas a 

gás, bem como em situações de utiliza-

ção frequente de fritadeiras ou grelhado-

res. Estes aparelhos originam uma eleva-

da concentração de calor, gorduras e 

vapor cuja extracção funciona com maior 

eficácia através do funcionamento por sa-

ída de ar. Acresce o facto de que, através 

da entrada de ar, a placa a gás é simulta-

neamente alimentada com o oxigénio ne-

cessário à combustão.
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Alteração personalizada em função do cliente
Os exaustores Miele

O nosso desejo: os nossos exaustores devem ser tão exclusivos 

quanto os seus desejos. Por isso, a Miele oferece-lhe também, a 

par da gama diversificada, equipamentos de produção exclusiva 

e personalizada: na Miele é possível prolongar ou encurtar a cha-

miné, construir corpos de exaustor mais largos ou até mesmo no 

tom da sua cozinha. Adaptamos o exaustor às condições do es-

paço, no sentido de satisfazer exactamente os seus desejos.

Exaustor personalizado

A Miele adapta na perfeição o seu exaustor às condições do es-

paço da sua cozinha. Refira-se, a título de exemplo, que a chami-

né poderá ser prolongada ou encurtada de modo a ajustar-se a 

uma determinada altura do tecto. A instalação de uma chaminé 

sob um tecto inclinado também não constitui qualquer dificulda-

de para a Miele.



Diversidade de cores RAL

Não são só os espaços interiores que di-

vergem, cada cozinha possui cores muito 

próprias. Na Miele é possível adaptar a 

cor do seu exaustor às suas preferências. 

A lacagem a pó de excelente qualidade 

nas cores RAL proporciona uma ampla 

variedade de 213 cores diferentes, sendo 

igualmente resistente e muito fácil de lim-

par.

Corpos de exaustor personalizados

Também o corpo do exaustor pode, na 

Miele, ser adequado às suas preferências.  

A sua cozinha está equipada com vários 

aparelhos de cozinhar CombiSet Miele e 

precisa de um exaustor mais largo que 

abranja todas as placas? Não há proble-

ma - a Miele dispõe de exaustores com 

uma largura de até 240 cm.



Competência na área da ventilação
Os exaustores Miele & Cie. KG

O ideal funcionamento do seu exaustor é 

determinantemente  influenciado pela boa 

extracção de ar. Acresce o facto de que 

as novas directivas e normas em todo o 

mundo exigem uma contínua evolução 

das técnicas de ventilação para âmbitos 

de aplicação doméstica.

A Miele dispõe do exaustor adequada 

para cada cliente, bem como de todos os 

acessórios técnicos para um funciona-

mento perfeito do aparelho. Todos os 

exaustores Miele foram testados em con-

formidade com as normas europeias actu-

almente em vigor. Os níveis máximos de 

caudal e de isolamento acústico indicados 

neste catálogo são valores representati-

vos e comparáveis. A Miele é membro do 

CECED* (Conselho Europeu dos Fabrican-

tes de Electrodomésticos), através do qual 

todos os membros se comprometeram 

voluntariamente a medir os níveis máxi-

mos de caudal e de isolamento acústico 

em conformidade com as normas euro-

peias em vigor e a publicar somente estes 

nos seus catálogos. Assim é garantida 

toda a transparência nas indicações de 

carácter técnico disponibilizadas ao clien-

te final.

*Conseil Européen de la Construction d’appareils Domesti-

ques



Motor externo

A utilização de um motor exter-

no num exaustor de saída de ar permite 

reduzir os ruídos na cozinha. Neste caso, 

o motor não está instalado, como habitu-

almente, no exaustor, mas, por exemplo, 

numa parede exterior. Para uma redu-

ção significativa do ruído recomenda-

mos um tubo de saída de ar com pelo me-

nos 5-7 metros. 

O motor e o exaustor ficam interligados 

entre si através de um cabo de controle. 

Para esta solução, a Miele disponibiliza 

motores que podem ser instaladosna pa-

rede exterior ou no telhado.

Amortecedores de ruído - o máximo si-

lêncio

Muitos dos exaustores Miele estão equi-

pados de fábrica com um pacote acústi-

co de elevada eficiência para funciona-

rem muito silenciosamente. O adicional de 

silêncio é obtido com o amortecedor 

DASD 150 da Miele, disponível como 

acessório opcional. Este reduz o nível de 

ruído em até 4,5 dB(A) re1pW, o que con-

tribui para um ambiente de trabalho

mais silencioso. Além disso, é de utiliza-

ção flexível, pois tanto é indicado para o 

funcionamento em modo de saída de ar 

como pata o sistema de circulação de ar.

Caixa de parede

Para poder conduzir o ar para exterior da 

habitação é montada uma caixa na pare-

de exterior. As soluções convencionais 

pode formar-se uma ponte de calor-frio 

que leva a perdas de energia. Por exem-

plo, no Inverno, o ar frio pode entrar pelo 

tubo de saída de ar. 

A caixa de parede da Miele evita esta situ-

ação porque esta equipada com uma

tampa anti-retorno. Um fecho magnético 

impede que o ar exterior, frio ou quente, 

possa entrar no edifício e assim é possível 

poupar energia. Além disso é evitada a 

entrada de impureas, tais como folhas, 

sujidade, etc., para o tubo de saída de ar. 

As ripas da caixa de parede foram conce-

bidas de modo a conduzir o fluxo de ar. 

Assim, são mínimas as perdas de ar, sen-

do o fluxo de ar perfeitamente conduzido 

para o exterior.

Motor de telhado

Caso o ar extraído deva ser conduzido 

para o exterior pelo telhado, é necessário 

um motor para instalar no telhado. A Mie-

le tem vários modelos indicados para ins-

talar em telhados com uma inclinação 

desde 22º e para todos os tipos de te-

lha. O revestimento em aço inox é envolvi-

da por uma cobertura com cinta em 

chumbo resistente a intempéries.

Tubos de saída de ar

Estes tubos de saída de ar conduzem os 

odores, a humidade e o calor directamen-

te para o exterior. A geometria e a consti-

tuição do tubo de saída de ar são decisi-

vas para o caudal de ar e a formação de 

ruídos do exaustor. Devem preferencial-

mente ser utilizados tubos circulares, com 

paredes interiores lisas ou tubos planos 

especiais sem redução do diâmetro. Re-

gra geral, a Miele recomenda tubos com

um diâmetro de 150 mm. Na Miele pode o 

tubo de saída de ar DAS 150 com diâme-

tro de 150mm, que corresponde às exi-

gências e requisitos da classede protec-

ção contra incêndio B1.



Equipamento exclusivo para um ambiente limpo
Características em destaque dos exaustores Miele

Con@ctivity – a função auto-

mática dos exaustores 

Miele

Sempre a melhor exaustão de vapores e 

odores, com poupança de energia: tarefas 

que os exaustores Miele dominam de 

modo automático, desde que equipados 

com a função automática Con@ctivity. 

Pois através da função Con@ctivity da 

Miele é estabelecido um canal de comuni-

cação entre o exaustor e a placa. A Con@

ctivity regista a informação das acções da 

placa e transmite-a para o dispositivo de 

controlo do motor do exaustor. O seu 

exaustor Miele escolhe automaticamente 

o nível correcto de funcionamento, garan-

tindo sempre um ambiente optimizado. 

Assim poderá concentrar-se exclusiva-

mente nos seus cozinhados. Nem terá de 

se preocupar em desligar o exaustor. O 

exaustor desliga automaticamente após 

um determinado tempo, evitando assim 

um consumo de energia desnecessário. É 

igualmente possível um controlo manual.

Alguns exaustores Miele já estão equipa-

dos com a nova função Con@ctivity 2.0. A 

diferença significativa consiste na utiliza-

ção da tecnologia sem fios que garante 

uma comunicação constante entre a placa 

e o exaustor. O exaustor já está equipado 

de fábrica com o módulo de comunicação 

e o módulo necessário para a placa Miele 

também já está incluído no fornecimento 

do exaustor.

Exclusivo



Exclusivo Filtro de carvão activo NoS-

mell

Eficaz contra odores: no modo de circula-

ção de ar, os odores são retidos e neutra-

lizados completamente. 

Filtro metálico em aço inox

Limpeza confortável: os filtros de gordu-

ras metálicos de elevada qualidade são 

laváveis na máquina de lavar louça e muito 

duradouros. 

Pacote acústicao Miele

Eficiente e muito silencioso: o motor é iso-

lado acusticamente através de placas iso-

ladoras especiais.

CleanCover Miele

Protecção e facilidade de limpeza: a su-

perfície lisa e compacta impede o contac-

to com os componentes eléctricos e pe-

ças do motor.

Adaptação individual às necessida-

des do cliente

Tudo é possível: configuração do exaustor 

é determinada por si, a produção é feita 

por nós.



ExclusivoExclusivo
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Lâmpadas de halogéneo de 

substituição fácil

Rápida substituição da lâmpada: pressio-

nando levemente a tampa destrava e abre 

o suficiente para efectuar a substituição.

Acabamento perfeito

Características únicas dos exaustores 

Miele: contornos precisos, fendas fecha-

das, uniões perfeitas.

Trabalho artesanal em todas as áreas - 

made in Germany

Know-how e mestria artesanal: em cada 

exaustor é revelada toda a nossa experi-

ência, desde o desenvolvimento até à pro-

dução. 

Iluminação LED HighPower

Ecológicas e extremamente 

duradouras: com apenas 2 W, a zona de 

cozinhar é iluminada com uma luz agradá-

vel e uniforme.

Diversidade de design

Exaustores com uma grande variedade de 

estilos, funcionais e com tecnologia supe-

rior adaptados para cada exigência.

Outros talentos que convencem
Vantagens dos exaustores Miele

Função reguladora da intensidade da 

luz

Ambiente agradável na cozinha: a intensi-

dade de luz da iluminação do exaustor 

pode ser ajustada individualmente, em 

função do modelo. 

Funcionamento suplementar

Ar ambiente sem odores: uma vez termi-

nado o seu cozinhado, o ventilador conti-

nua a trabalhar durante 5 ou 15 minutos, 

desligando-se automaticamente.

Comando remoto

Fornecido com o DA 2900: o motor, o fun-

cionamento sumplementar e a iluminação 

podem, assim, ser regulados com toda a 

comodidade.

Indicador óptico de saturação do filtro 

de gorduras e do filtro de carvão activo

Fácil substituição dos filtros: um LED ver-

melho sinaliza a saturação do filtro de 

gorduras e do filtro de carvão activo.
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Vidro de segurança temperado 

Para qualquer eventualidade: se o vidro 

partir, estilhaça em muitos e pequenos 

pedaçõs de vidrosem cantos afiados.

Desligar de segurança

Muito útil, mesmo em situações de utiliza-

ção indevida: o sistema automático desli-

ga o exaustor após um período de 10 ho-

ras.

Exaustão periférica

Muito eficiente: os vários painéis isolados 

sugam o ar através das extremidades e da 

zona central. 

Motor potente optimizado

Potente e silencioso: ambos os lados in-

cluem motores de sucção radiais de alta 

qualidade com uma elevada capacidade 

de extracção.

Desligar automático do nível intensivo

Potência total quando necessário: se os 

odores ou fumos forem muito fortes, o ní-

vel intensivo programável é muito eficien-

te.
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Exaustores
Exaustores de parede, ilha e tecto

Modelo/Designação DA 396-5 DA 399-5 DA 419-4

Tipo de aparelho

Exaustor de parede/ilha/tecto /–/– /–/– /–/–

Modos de funcionamento

Funcionamento por saída de ar/circulação de ar/com motor externo / /– / /– / /–

Conforto de utilização

Teclas com LED/Comando táctil sobre o vidro/Controle remoto /–/– /–/– /–/–

Funcionamento suplementar 5/15 min. – – –

Programação da indicação de saturação dos filtros de gordura/ 
de carvão –/– –/– –/–

Interior do exaustor CleanCover para limpeza fácil

Pacote acústico – – –

Electrodomésticos ligados em rede 

Função automática Con@ctivity – – –

Sistema de filtros

Filtro em aço inox. adequado para lavagem na máquina de lavar 
louça 2 3 3

Iluminação

Halogéneo/LED/lâmpada fluorescente /–/– /–/– /–/–

Quantidade x Watt 2 x 50 W 2 x 50 W 3 x 20 W

Motor

Motor de corrente alternada (Motor- AC)/de corrente contínua 
(Motor DC) /– /– /–

Potência de exaustão com secção transversal de saída de ar 
máxima

Saída de ar (excepto versão Extern)

No nível de funcionamento 3: Potência de exaustão (m³/h) 350 350 350

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 53/40 53/40 53/40

No nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 500 500 500

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 61/48 61/48 61/48

Circulação de ar

No nível de funcionamento 3: Potência de exaustão (m³/h) 250 250 250

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 61/48 61/48 61/48

No nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 350 350 350

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 67/54 67/54 67/54

Segurança

Desligar de segurança

Características técnicas

Altura total saída de ar e Extern em mm/Circulação de ar em mm 720 – 1.015/830 – 1.150 720 – 1.015/830 – 1.150 695 – 1.005/810 – 1.120

Largura/Altura/Profundidade em mm 598/120/520 898/120/520 898/62/500

Distância mínima sobre placas eléctricas/placas a gás em mm 450/650 450/650 450/650

Potência total de ligação em W/Tensão em V/Protecção em A 220/230/10 220/230/10 180/230/10

Instruções de montagem

Ligação à saída de ar em cima/atrás/lateral / /– / /– / /–

Diâmetro do canhão de saída de ar em mm 150 150 150

Chaminé telescópica/Suporte telescópico de parede /– /– /–

Acessórios fornecidos com o aparelho

Tampa anti-retorno/Peça de desvio p/circula.de ar/ 
Filtro de carvão activo /–/– /–/– /–/–

Canhão redutor de 150 para 125 mm Ø

Acessórios opcionais

Conjunto de adaptação para circulação de ar/Filtro de carvão activo / / /

Módulo de comunicação para Con@ctivity XKM 2000 DA – – –

Módulo de comando DSM 400

Amortecedor de ruídos DASD 150/Caixa de parede DMK 150 / / /

Cores

Aço inoxidável estriado

Cor RAL

Branco brilhante

Castanho Havana

Preto obsidiana
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Modelo/Designação DA 429-4 DA 5495 W DA 6190 W

Tipo de aparelho

Exaustor de parede/ilha/tecto /–/– /–/– /–/–

Modos de funcionamento

Funcionamento por saída de ar/circulação de ar/com motor externo / /– / /– / /–

Conforto de utilização

Teclas com LED/Comando táctil sobre o vidro/Controle remoto /–/– /–/– /–/–

Funcionamento suplementar 5/15 min. – –

Programação da indicação de saturação dos filtros de gordura/ 
de carvão / –/– –/–

Interior do exaustor CleanCover para limpeza fácil

Pacote acústico – –

Electrodomésticos ligados em rede 

Função automática Con@ctivity equipado de origem – –

Sistema de filtros

Filtro em aço inox. adequado para lavagem na máquina de lavar 
louça 3 2 3

Iluminação

Halogéneo/LED/lâmpada fluorescente /–/– /–/– /–/–

Quantidade x Watt 3 x 20 W 2 x 20 W 3 x 20 W

Motor

Motor de corrente alternada (Motor- AC)/de corrente contínua 
(Motor DC) /– /– /–

Potência de exaustão com secção transversal de saída de ar 
máxima

Saída de ar (excepto versão Extern)

No nível de funcionamento 3: Potência de exaustão (m³/h) 400 350 350

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 53/40 53/40 53/40

No nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 640 500 500

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 65/52 61/48 61/48

Circulação de ar

No nível de funcionamento 3: Potência de exaustão (m³/h) 330 250 250

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 65/52 61/48 61/48

No nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 490 350 350

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 72/59 67/54 67/54

Segurança

Desligar de segurança

Características técnicas

Altura total saída de ar e Extern em mm/Circulação de ar em mm 695 – 1.005/810 – 1.120 690 – 1.000/805 – 1.115 685 – 995/800 – 1.100

Largura/Altura/Profundidade em mm 898/62/500 898/57/520 895/52/520

Distância mínima sobre placas eléctricas/placas a gás em mm 450/650 450/650 450/650

Potência total de ligação em W/Tensão em V/Protecção em A 260/230/10 160/230/10 180/230/10

Instruções de montagem

Ligação à saída de ar em cima/atrás/lateral / /– / /– / /–

Diâmetro do canhão de saída de ar em mm 150 150 150

Chaminé telescópica/Suporte telescópico de parede /  /– /–

Acessórios fornecidos com o aparelho

Tampa anti-retorno/Peça de desvio p/circula.de ar/ 
Filtro de carvão activo /–/– /–/– /–/–

Canhão redutor de 150 para 125 mm Ø

Acessórios opcionais

Conjunto de adaptação para circulação de ar/Filtro de carvão activo / / /

Módulo de comunicação para Con@ctivity XKM 2000 DA – –

Módulo de comando DSM 400

Amortecedor de ruídos DASD 150/Caixa de parede DMK 150 / / /

Cores

Aço inoxidável estriado

Cor RAL

Branco brilhante

Castanho Havana

Preto obsidiana
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Exaustores
Exaustores de parede, ilha e tecto

Modelo/Designação DA 289-4 DA 489-4 DA 5990 W

Tipo de aparelho

Exaustor de parede/ilha/tecto /–/– /–/– /–/–

Modos de funcionamento

Funcionamento por saída de ar/circulação de ar/com motor externo /–/– / /– / /–

Conforto de utilização

Teclas com LED/Comando táctil sobre o vidro/Controle remoto /–/– /–/– /–/–

Funcionamento suplementar 5/15 min. –

Programação da indicação de saturação dos filtros de gordura/ 
de carvão /– / –/–

Interior do exaustor CleanCover para limpeza fácil

Pacote acústico –

Electrodomésticos ligados em rede 

Função automática Con@ctivity equipado de origem equipado de origem –

Sistema de filtros

Filtro em aço inox. adequado para lavagem na máquina de lavar 
louça 1 1 1

Iluminação

Halogéneo/LED/lâmpada fluorescente /–/– /–/– /–/–

Quantidade x Watt 4 x 10 W 4 x 20 W 1 x 50 W

Motor

Motor de corrente alternada (Motor– AC)/de corrente contínua 
(Motor DC) /– /– /–

Potência de exaustão com secção transversal de saída de ar 
máxima

Saída de ar (excepto versão Extern)

No nível de funcionamento 3: Potência de exaustão (m³/h) 400 400 360

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 52/39 52/38 60/45

No nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 640 640 530

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 63/50 64/50 69/54

Circulação de ar

No nível de funcionamento 3: Potência de exaustão (m³/h) – 330 270

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) –/– 65/52 68/53

No nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) – 490 350

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) –/– 72/59 73/58

Segurança

Desligar de segurança

Características técnicas

Altura total saída de ar e Extern em mm/Circulação de ar em mm 960 – 1.320/– 1.040 – 1.410/1.175 – 1.545 770 – 1.065/880 – 1.160

Largura/Altura/Profundidade em mm 895/685/541 898/506/490 895/134/520

Distância mínima sobre placas eléctricas/placas a gás em mm 365/365 350/350 450/650

Potência total de ligação em W/Tensão em V/Protecção em A 240/230/10 280/230/10 250/230/10

Instruções de montagem

Ligação à saída de ar em cima/atrás/lateral / /– / /– / /–

Diâmetro do canhão de saída de ar em mm 150 150 150

Chaminé telescópica/Suporte telescópico de parede /– /  /– 

Acessórios fornecidos com o aparelho

Tampa anti–retorno/Peça de desvio p/circula.de ar/ 
Filtro de carvão activo /–/– /–/– /–/–

Canhão redutor de 150 para 125 mm Ø

Acessórios opcionais

Conjunto de adaptação para circulação de ar/Filtro de carvão activo –/– / /

Módulo de comunicação para Con@ctivity XKM 2000 DA –

Módulo de comando DSM 400

Amortecedor de ruídos DASD 150/Caixa de parede DMK 150 / / /

Cores

Aço inoxidável estriado

Cor RAL

Branco brilhante

Castanho Havana

Preto obsidiana
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Modelo/Designação DA 6390 W DA 6590 W DA 6520 W

Tipo de aparelho

Exaustor de parede/ilha/tecto /–/– /–/– /–/–

Modos de funcionamento

Funcionamento por saída de ar/circulação de ar/com motor externo / /– / /– /–/–

Conforto de utilização

Teclas com LED/Comando táctil sobre o vidro/Controle remoto /–/– /–/– /–/–

Funcionamento suplementar 5/15 min.

Programação da indicação de saturação dos filtros de gordura/ 
de carvão / / /

Interior do exaustor CleanCover para limpeza fácil

Pacote acústico

Electrodomésticos ligados em rede 

Função automática Con@ctivity equipado de origem equipado de origem equipado de origem

Sistema de filtros

Filtro em aço inox. adequado p/ lavagem na máq. de lavar louça 3 3 4

Iluminação

Halogéneo/LED/lâmpada fluorescente –/ /– /–/– /–/–

Quantidade x Watt 3 x 2 W 3 x 20 W 3 x 20 W

Motor

Motor de corrente alternada (Motor- AC)/de corrente contínua 
(Motor DC) –/ /– /–

Potência de exaustão com secção transversal de saída de ar 
máxima

Saída de ar (excepto versão Extern)

No nível de funcionamento 3: Potência de exaustão (m³/h) 400 390 390

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 53/40 54/40 54/40

No nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 640 620 620

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 65/52 65/51 65/51

Circulação de ar

No nível de funcionamento 3: Potência de exaustão (m³/h) 330 320 –

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 65/52 65/50 –/–

No nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 490 470 –

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 72/59 72/57 –/–

Segurança

Desligar de segurança

Características técnicas

Altura total saída de ar e Extern em mm/Circulação de ar em mm 695 – 1.005/810 – 1.120 700 – 1.010/825 – 1.125 700 – 1.010/825 – 1.125

Largura/Altura/Profundidade em mm 895/62/500 898/70/500 1.198/70/500

Distância mínima sobre placas eléctricas/placas a gás em mm 450/650 450/650 450/650

Potência total de ligação em W/Tensão em V/Protecção em A 180/230/10 260/230/10 260/230/10

Instruções de montagem

Ligação à saída de ar em cima/atrás/lateral / /– / /– / /–

Diâmetro do canhão de saída de ar em mm 150 150 150

Chaminé telescópica/Suporte telescópico de parede / / /

Acessórios fornecidos com o aparelho

Tampa anti-retorno/Peça de desvio p/circula.de ar/ 
Filtro de carvão activo /–/– /–/– /–/–

Canhão redutor de 150 para 125 mm Ø

Acessórios opcionais

Conjunto de adaptação para circulação de ar/Filtro de carvão activo / / –/–

Módulo de comunicação para Con@ctivity XKM 2000 DA

Módulo de comando DSM 400

Amortecedor de ruídos DASD 150/Caixa de parede DMK 150 / / /

Paineis em vidro/em aço inoxidável –/– / /

Cores

Aço inoxidável estriado

Cor RAL

Branco brilhante

Castanho Havana

Preto obsidiana
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Modelo/Designação DA 6690 W

Tipo de aparelho

Exaustor de parede/ilha/tecto /–/–

Design

Ajustes individuais a pedido do cliente

Modos de funcionamento

Funcionamento por saída de ar/circulação de ar/com motor externo / /–

Conforto de utilização

Teclas com LED/Comando táctil sobre o vidro/Controle remoto –/ /–

Funcionamento suplementar 5/15 min.

Programação da indicação de saturação dos filtros de gordura/de carvão /

Interior do exaustor CleanCover para limpeza fácil

Pacote acústico

Electrodomésticos ligados em rede 

Função automática Con@ctivity equipado de origem

Sistema de filtros

Filtro em aço inox. adequado para lavagem na máquina de lavar louça 3

Iluminação

Halogéneo/LED/lâmpada fluorescente –/ /–

Quantidade x Watt 3 x 3 W

Motor

Motor de corrente alternada (Motor- AC)/de corrente contínua 
(Motor DC) –/

Potência de exaustão com secção transversal de saída de ar 
máxima

Saída de ar (excepto versão Extern)

No nível de funcionamento 3: Potência de exaustão (m³/h) 400

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 51/36

No nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 640

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 63/48

Circulação de ar

No nível de funcionamento 3: Potência de exaustão (m³/h) 300

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 61/47

No nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 490

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 71/57

Segurança

Desligar de segurança

Características técnicas

Altura total saída de ar e Extern em mm/Circulação de ar em mm 710 – 1030/840 – 1160

Largura/Altura/Profundidade em mm 898/85/500

Distância mínima sobre placas eléctricas/placas a gás em mm 450/650

Potência total de ligação em W/Tensão em V/Protecção em A 99/230/10

Instruções de montagem

Ligação à saída de ar em cima/atrás/lateral / /–

Diâmetro do canhão de saída de ar em mm 150

Chaminé telescópica/Suporte telescópico de parede /

Acessórios fornecidos com o aparelho

Tampa anti-retorno/Peça de desvio p/circula.de ar/ 
Filtro de carvão activo /–/–

Canhão redutor de 150 para 125 mm Ø

Acessórios opcionais

Conjunto de adaptação para circulação de ar/Filtro de carvão activo /

Módulo de comando DSM 400

Amortecedor de ruídos DASD 150/Caixa de parede DMK 150 /

Cores

Aço inoxidável estriado

Cor RAL –

Branco brilhante

Castanho Havana –

Preto obsidiana –

Exaustores
Exaustores de parede, ilha e tecto
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Modelo/Designação DA 420-4 DA 420 V DA 5294 D

Tipo de aparelho

Exaustor de parede/ilha/tecto –/ /– –/ /– –/ /–

Modos de funcionamento

Funcionamento por saída de ar/circulação de ar/com motor externo /–/– / /– /–/–

Conforto de utilização

Teclas com LED/Comando táctil sobre o vidro/Controle remoto /–/– /–/– /–/–

Funcionamento suplementar 5/15 min.

Programação da indicação de saturação dos filtros de gordura/ 
de carvão / / /–

Interior do exaustor CleanCover para limpeza fácil

Pacote acústico

Exaustores com movimento motorizado – –

Electrodomésticos ligados em rede 

Função automática Con@ctivity equipado de origem equipado de origem equipado de origem

Sistema de filtros

Filtro em aço inox. adequado p/ lavagem na máq. de lavar louça 3 3 2

Iluminação

Halogéneo/LED/lâmpada fluorescente /–/– /–/– /–/–

Quantidade x Watt 4 x 20 W 4 x 20 W 4 x 20 W

Motor

Motor de corrente alternada (Motor– AC)/de corrente contínua 
(Motor DC) /– /– /–

Potência de exaustão com secção transversal de saída de ar 
máxima

Saída de ar (excepto versão Extern)

No nível de funcionamento 3: Potência de exaustão (m³/h) 480 480 480

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 59/46 59/46 61/48

No nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 700 700 700

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 67/54 67/54 69/55

Circulação de ar

No nível de funcionamento 3: Potência de exaustão (m³/h) – 400 –

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) –/– 65/52 –/–

No nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) – 500 –

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) –/– 71/58 –/–

Segurança

Desligar de segurança

Características técnicas

Altura total saída de ar e Extern em mm/Circulação de ar em mm 900/– 730 – 1.030/750 – 1.010 900/–

Largura/Altura/Profundidade em mm 900/70/600 898/70/598 900/48/600

Distância mínima sobre placas eléctricas/placas a gás em mm 550/650 550/650 550/650

Potência total de ligação em W/Tensão em V/Protecção em A 280/230/10 455/230/10 280/230/10

Instruções de montagem

Ligação à saída de ar em cima/atrás/lateral /–/– /–/– /–/–

Diâmetro do canhão de saída de ar em mm 150 150 150

Chaminé telescópica/Suporte telescópico de parede –/– /– –/–

Acessórios fornecidos com o aparelho

Tampa anti–retorno/Peça de desvio p/circula.de ar/ 
Filtro de carvão activo /–/– /–/– /–/–

Canhão redutor de 150 para 125 mm Ø – – –

Acessórios opcionais

Conjunto de adaptação para circulação de ar/Filtro de carvão activo –/– / –/–

Módulo de comunicação para Con@ctivity XKM 2000 DA

Módulo de comando DSM 400

Amortecedor de ruídos DASD 150/Caixa de parede DMK 150 / / /

Cores

Aço inoxidável estriado

Cor RAL

Branco brilhante

Castanho Havana

Preto obsidiana
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Modelo/Designação DA 5100 D DA 5330 D DA 6390 D

Tipo de aparelho

Exaustor de parede/ilha/tecto –/ /– –/ /– –/ /–

Modos de funcionamento

Funcionamento por saída de ar/circulação de ar/com motor externo /–/– /–/– /–/–

Conforto de utilização

Teclas com LED/Comando táctil sobre o vidro/Controle remoto /–/– /–/– /–/–

Funcionamento suplementar 5/15 min.

Programação da indicação de saturação dos filtros de gordura/ 
de carvão / /– /

Interior do exaustor CleanCover para limpeza fácil

Pacote acústico

Electrodomésticos ligados em rede 

Função automática Con@ctivity equipado de origem equipado de origem equipado de origem

Sistema de filtros

Filtro em aço inox. adequado p/ lavagem na máq. de lavar louça 1 6 3

Iluminação

Halogéneo/LED/lâmpada fluorescente /–/– /–/– –/ /–

Quantidade x Watt 4 x 20 W 6 x 20 W 4 x 2 W

Motor

Motor de corrente alternada (Motor- AC)/de corrente contínua 
(Motor DC) /– /– –/

Potência de exaustão com secção transversal de saída de ar 
máxima

Saída de ar (excepto versão Extern)

No nível de funcionamento 3: Potência de exaustão (m³/h) 450 950 400

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 61/48 63/49 55/42

No nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 620 1,350 640

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 69/56 71/57 67/54

Circulação de ar

No nível de funcionamento 3: Potência de exaustão (m³/h) – – –

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) –/– –/– –/–

No nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) – – –

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) –/– –/– –/–

Segurança

Desligar de segurança

Características técnicas

Altura total saída de ar e Extern em mm/Circulação de ar em mm 900/– 900/– 900/–

Largura/Altura/Profundidade em mm 1.000/115/700 1.500/120/700 900/70/600

Distância mínima sobre placas eléctricas/placas a gás em mm 550/650 550/650 550/650

Potência total de ligação em W/Tensão em V/Protecção em A 280/230/10 520/230/10 138/230/10

Instruções de montagem

Ligação à saída de ar em cima/atrás/lateral /–/– /–/– /–/–

Diâmetro do canhão de saída de ar em mm 150 150 150

Chaminé telescópica/Suporte telescópico de parede –/– –/– –/–

Acessórios fornecidos com o aparelho

Tampa anti-retorno/Peça de desvio p/circula.de ar/ 
Filtro de carvão activo /–/– /–/– /–/–

Canhão redutor de 150 para 125 mm Ø – – –

Acessórios opcionais

Conjunto de adaptação para circulação de ar/Filtro de carvão activo –/– –/– –/–

Módulo de comunicação para Con@ctivity XKM 2000 DA

Módulo de comando DSM 400

Amortecedor de ruídos DASD 150/Caixa de parede DMK 150 / / /

Cores

Aço inoxidável estriado

Cor RAL

Branco brilhante

Castanho Havana

Preto obsidiana

Exaustores
Exaustores de parede, ilha e tecto
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Modelo/Designação DA 6590 D DA 6520 D

Tipo de aparelho

Exaustor de parede/ilha/tecto –/ /– –/ /–

Sucção envolvente múltipla

Modos de funcionamento

Funcionamento por saída de ar/circulação de ar/com motor externo /–/– /–/–

Conforto de utilização

Teclas com LED/Comando táctil sobre o vidro/Controle remoto /–/– /–/–

Funcionamento suplementar 5/15 min.

Programação da indicação de saturação dos filtros de gordura/ 
de carvão / /

Interior do exaustor CleanCover para limpeza fácil

Pacote acústico

Electrodomésticos ligados em rede 

Função automática Con@ctivity equipado de origem equipado de origem

Sistema de filtros

Filtro em aço inox. adequado p/ lavagem na máq. de lavar louça 3 4

Iluminação

Halogéneo/LED/lâmpada fluorescente /–/– /–/–

Quantidade x Watt 4 x 20 W 4 x 20 W

Motor

Motor de corrente alternada (Motor– AC)/de corrente contínua 
(Motor DC) /– /–

Potência de exaustão com secção transversal de saída de ar 
máxima

Saída de ar (excepto versão Extern)

No nível de funcionamento 3: Potência de exaustão (m³/h) 460 460

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 59/45 59/45

No nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 670 670

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 67/52 67/52

Circulação de ar

No nível de funcionamento 3: Potência de exaustão (m³/h) – –

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) –/– –/–

No nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) – –

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) –/– –/–

Segurança

Desligar de segurança

Características técnicas

Altura total saída de ar e Extern em mm/Circulação de ar em mm 900/– 900/–

Largura/Altura/Profundidade em mm 900/70/600 1.200/70/600

Distância mínima sobre placas eléctricas/placas a gás em mm 550/650 550/650

Potência total de ligação em W/Tensão em V/Protecção em A 280/230/10 280/230/10

Instruções de montagem

Ligação à saída de ar em cima/atrás/lateral /–/– /–/–

Diâmetro do canhão de saída de ar em mm 150 150

Chaminé telescópica/Suporte telescópico de parede –/– –/–

Acessórios fornecidos com o aparelho

Tampa anti–retorno/Peça de desvio p/circula.de ar/ 
Filtro de carvão activo /–/– /–/–

Canhão redutor de 150 para 125 mm Ø – –

Acessórios opcionais

Conjunto de adaptação para circulação de ar/Filtro de carvão activo –/– –/–

Módulo de comunicação para Con@ctivity XKM 2000 DA

Módulo de comando DSM 400

Amortecedor de ruídos DASD 150/Caixa de parede DMK 150 / /

Paineis em vidro/em aço inoxidável / /

Cores

Aço inoxidável estriado

Cor RAL

Branco brilhante

Castanho Havana

Preto obsidiana
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Exaustores
Exaustores de parede, ilha e tecto

Modelo/Designação DA 6690 D

Tipo de aparelho

Exaustor de parede/ilha/tecto –/ /–

Design

Ajustes individuais a pedido do cliente

Modos de funcionamento

Funcionamento por saída de ar/circulação de ar/com motor externo / /–

Conforto de utilização

Teclas com LED/Comando táctil sobre o vidro/Controle remoto –/ /–

Funcionamento suplementar 5/15 min.

Programação da indicação de saturação dos filtros de gordura/de carvão /

Interior do exaustor CleanCover para limpeza fácil

Pacote acústico

Electrodomésticos ligados em rede 

Função automática Con@ctivity equipado de origem

Sistema de filtros

Filtro em aço inox. adequado para lavagem na máquina de lavar louça 3

Iluminação

Halogéneo/LED/lâmpada fluorescente –/ /–

Quantidade x Watt 4 x 3 W

Motor

Motor de corrente alternada (Motor- AC)/de corrente contínua 
(Motor DC) –/

Potência de exaustão com secção transversal de saída de ar 
máxima

Saída de ar (excepto versão Extern)

No nível de funcionamento 3: Potência de exaustão (m³/h) 500

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 55/40

No nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 750

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 65/50

Circulação de ar

No nível de funcionamento 3: Potência de exaustão (m³/h) 350

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 66/51

No nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 480

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 72/57

Segurança

Desligar de segurança

Características técnicas

Altura total saída de ar e Extern em mm/Circulação de ar em mm 705 – 1005/765 – 1075

Largura/Altura/Profundidade em mm 898/85/598

Distância mínima sobre placas eléctricas/placas a gás em mm 550/650

Potência total de ligação em W/Tensão em V/Protecção em A 142/230/10

Instruções de montagem

Ligação à saída de ar em cima/atrás/lateral /–/–

Diâmetro do canhão de saída de ar em mm 150

Acessórios fornecidos com o aparelho

Tampa anti-retorno/Peça de desvio p/circula.de ar/ 
Filtro de carvão activo /–/–

Canhão redutor de 150 para 125 mm Ø –

Acessórios opcionais

Conjunto de adaptação para circulação de ar/ Filtro de carvão activo /

Módulo de comando DSM 400

Amortecedor de ruídos DASD 150/Caixa de parede DMK 150 /

Cores

Aço inoxidável estriado

Cor RAL –

Branco brilhante

Castanho Havana –

Preto obsidiana –
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Modelo/Designação DA 7000 D DA 2900

Tipo de aparelho

Exaustor de parede/ilha/tecto –/ /– –/–/

Sucção envolvente múltipla –

Modos de funcionamento

Funcionamento por saída de ar/circulação de ar/com motor externo –/ /– /–/

Conforto de utilização

Teclas com LED/Comando táctil sobre o vidro/Controle remoto –/ /– / /–

Funcionamento suplementar 5/15 min.

Programação da indicação de saturação dos filtros de gordura/ 
de carvão / /

Interior do exaustor CleanCover para limpeza fácil

Pacote acústico –

Electrodomésticos ligados em rede 

Função automática Con@ctivity equipado de origem equipado de origem

Sistema de filtros

Filtro em aço inox. adequado p/ lavagem na máq. de lavar louça 4 4

Iluminação

Halogéneo/LED/lâmpada fluorescente /–/– –/ /–

Quantidade x Watt 3 x 20 W 4 x 2 W

Motor

Motor de corrente alternada (Motor- AC)/de corrente contínua 
(Motor DC) /– –/

Potência de exaustão com secção transversal de saída de ar 
máxima

Saída de ar (excepto versão Extern)

No nível de funcionamento 3: Potência de exaustão (m³/h) – 390

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) –/– 54/39

No nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) – 620

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) –/– 67/52

Circulação de ar

No nível de funcionamento 3: Potência de exaustão (m³/h) 500 290

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 67/53 62/47

No nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 600 510

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 70/56 70/55

Segurança

Desligar de segurança

Características técnicas

Altura total saída de ar e Extern em mm/Circulação de ar em mm –/500 – 1.500 310/–

Largura/Altura/Profundidade em mm 1.000/160/700 1.100/117/700

Distância mínima sobre placas eléctricas/placas a gás em mm 550/650 550/650

Potência total de ligação em W/Tensão em V/Protecção em A 180/230/10 138/230/10

Instruções de montagem

Ligação à saída de ar em cima/atrás/lateral –/–/– / /

Diâmetro do canhão de saída de ar em mm – 150

Chaminé telescópica/Suporte telescópico de parede –/– –/–

Acessórios fornecidos com o aparelho

Tampa anti-retorno/Peça de desvio p/circula.de ar/ 
Filtro de carvão activo –/–/ /–/–

Canhão redutor de 150 para 125 mm Ø – –

Acessórios opcionais

Conjunto de adaptação para circulação de ar/Filtro de carvão activo –/ /

Módulo de comunicação para Con@ctivity XKM 2000 DA

Módulo de comando DSM 400

Amortecedor de ruídos DASD 150/Caixa de parede DMK 150 –/– /

Paineis em vidro/em aço inoxidável –/– /

Cores

Aço inoxidável estriado

Cor RAL

Branco brilhante

Castanho Havana

Preto obsidiana
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Modelo/Designação DA 429-4 Extern DA 289-4 Extern

Tipo de aparelho

Exaustor de parede/ilha/tecto /–/– /–/–

Sucção envolvente múltipla – –

Modos de funcionamento

Funcionamento por saída de ar/circulação de ar/com motor externo /–/ /–/

Conforto de utilização

Teclas com LED/Comando táctil sobre o vidro/Controle remoto /–/– /–/–

Funcionamento suplementar 5/15 min.

Programação da indicação de saturação dos filtros de gordura/ 
de carvão /– /–

Interior do exaustor CleanCover para limpeza fácil

Pacote acústico

Electrodomésticos ligados em rede 

Função automática Con@ctivity equipado de origem equipado de origem

Sistema de filtros

Filtro em aço inox. adequado p/ lavagem na máq. de lavar louça 3 1

Iluminação

Halogéneo/LED/lâmpada fluorescente /–/– /–/–

Quantidade x Watt 3 x 20 W 4 x 10 W

Motor

Motor de corrente alternada (Motor- AC)/de corrente contínua 
(Motor DC) –/– –/–

Potência de exaustão com secção transversal de saída de ar 
máxima

Saída de ar (excepto versão Extern)

No nível de funcionamento 3: Potência de exaustão (m³/h) – –

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) –/– –/–

No nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) – –

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) –/– –/–

Circulação de ar

No nível de funcionamento 3: Potência de exaustão (m³/h) – –

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) –/– –/–

No nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) – –

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) –/– –/–

Segurança

Desligar de segurança

Características técnicas

Altura total saída de ar e Extern em mm/Circulação de ar em mm 695 – 1.005/– 960 – 1.320/–

Largura/Altura/Profundidade em mm 898/62/500 895/685/541

Distância mínima sobre placas eléctricas/placas a gás em mm 450/650 365/365

Potência total de ligação em W/Tensão em V/Protecção em A 390/230/10 370/230/10

Instruções de montagem

Ligação à saída de ar em cima/atrás/lateral / /– / /–

Diâmetro do canhão de saída de ar em mm 150 150

Chaminé telescópica/Suporte telescópico de parede /  /–

Acessórios fornecidos com o aparelho

Tampa anti-retorno/Peça de desvio p/circula.de ar/ 
Filtro de carvão activo /–/– /–/–

Canhão redutor de 150 para 125 mm Ø

Acessórios opcionais

Conjunto de adaptação para circulação de ar/Filtro de carvão activo –/– –/–

Módulo de comunicação para Con@ctivity XKM 2000 DA

Módulo de comando DSM 400

Amortecedor de ruídos DASD 150/Caixa de parede DMK 150 / /

Paineis em vidro/em aço inoxidável –/– –/–

Cores

Aço inoxidável estriado

Cor RAL

Branco brilhante

Castanho Havana

Preto obsidiana

Exaustores
Exaustores de parede, ilha e tecto
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Modelo/Designação DA 489-4 Extern DA 420-4 Extern DA 420 V Extern

Tipo de aparelho

Exaustor de parede/ilha/tecto /–/– –/ /– –/ /–

Modos de funcionamento

Funcionamento por saída de ar/circulação de ar/com motor externo /–/ /–/ /–/

Conforto de utilização

Teclas com LED/Comando táctil sobre o vidro/Controle remoto /–/– /–/– /–/–

Funcionamento suplementar 5/15 min.

Programação da indicação de saturação dos filtros de gordura/ 
de carvão /– /– /–

Interior do exaustor CleanCover para limpeza fácil

Pacote acústico

Exaustores com movimento motorizado – –

Electrodomésticos ligados em rede 

Função automática Con@ctivity equipado de origem equipado de origem equipado de origem

Sistema de filtros

Filtro em aço inox. adequado p/ lavagem na máq. de lavar louça 1 3 3

Iluminação

Halogéneo/LED/lâmpada fluorescente /–/– /–/– /–/–

Quantidade x Watt 4 x 20 W 4 x 20 W 4 x 20 W

Segurança

Desligar de segurança

Características técnicas

Altura total saída de ar e Extern em mm/Circulação de ar em mm 1.040 – 1.410/– 900/– 730 – 1.030/–

Largura/Altura/Profundidade em mm 898/506/490 900/70/600 898/70/598

Distância mínima sobre placas eléctricas/placas a gás em mm 350/350 550/650 550/650

Potência total de ligação em W/Tensão em V/Protecção em A 410/230/10 410/230/10 585/230/10

Instruções de montagem

Ligação à saída de ar em cima/atrás/lateral / /– /–/– /–/–

Diâmetro do canhão de saída de ar em mm 150 150 150

Chaminé telescópica/Suporte telescópico de parede /  –/– /–

Acessórios fornecidos com o aparelho

Tampa anti–retorno/Peça de desvio p/circula.de ar/ 
Filtro de carvão activo /–/– /–/– /–/–

Canhão redutor de 150 para 125 mm Ø – –

Acessórios opcionais

Conjunto de adaptação para circulação de ar/Filtro de carvão activo –/– –/– –/–

Módulo de comunicação para Con@ctivity XKM 2000 DA

Módulo de comando DSM 400

Amortecedor de ruídos DASD 150/Caixa de parede DMK 150 / / /

Cores

Aço inoxidável estriado

Cor RAL

Branco brilhante

Castanho Havana

Preto obsidiana
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Modelo/Designação DA 5100 D Extern DA 5294 D Extern DA 2900 Extern

Tipo de aparelho

Exaustor de parede/ilha/tecto –/ /– –/ /– –/–/

Sucção envolvente múltipla – –

Modos de funcionamento

Funcionamento por saída de ar/circulação de ar/com motor externo /–/ /–/ /–/

Conforto de utilização

Teclas com LED/Comando táctil sobre o vidro/Controle remoto /–/– /–/– /–/

Funcionamento suplementar 5/15 min.

Programação da indicação de saturação dos filtros de gordura/ 
de carvão /– /– /–

Interior do exaustor CleanCover para limpeza fácil

Pacote acústico

Electrodomésticos ligados em rede 

Função automática Con@ctivity equipado de origem equipado de origem equipado de origem

Sistema de filtros

Filtro em aço inox. adequado p/ lavagem na máq. de lavar louça 1 2 4

Iluminação

Halogéneo/LED/lâmpada fluorescente /–/– /–/– –/ /–

Quantidade x Watt 4 x 20 W 4 x 20 W 4 x 2 W

Segurança

Desligar de segurança

Características técnicas

Altura total saída de ar e Extern em mm/Circulação de ar em mm 900/– 900/– 310/–

Largura/Altura/Profundidade em mm 1.000/115/700 900/48/600 1.100/117/700

Distância mínima sobre placas eléctricas/placas a gás em mm 550/650 550/650 550/650

Potência total de ligação em W/Tensão em V/Protecção em A 410/230/10 410/230/10 –/–/–

Instruções de montagem

Ligação à saída de ar em cima/atrás/lateral /–/– /–/– / /

Diâmetro do canhão de saída de ar em mm 150 150 150

Chaminé telescópica/Suporte telescópico de parede –/– –/– –/–

Acessórios fornecidos com o aparelho

Tampa anti-retorno/Peça de desvio p/circula.de ar/ 
Filtro de carvão activo /–/– /–/– /–/–

Canhão redutor de 150 para 125 mm Ø – – –

Acessórios opcionais

Conjunto de adaptação para circulação de ar/Filtro de carvão activo –/– –/– –/–

Módulo de comunicação para Con@ctivity XKM 2000 DA

Módulo de comando DSM 400

Amortecedor de ruídos DASD 150/Caixa de parede DMK 150 / / /

Paineis em vidro/em aço inoxidável –/– –/– /

Cores

Aço inoxidável estriado

Cor RAL

Branco brilhante

Castanho Havana

Preto obsidiana

Exaustores
Exaustores de parede, ilha e tecto
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Exaustores
Exaustores de pala

Modelo/Designação DA 3360 DA 3490 DA 3590

Tipo de aparelho

Exaustor de pala

Modos de funcionamento

Funcionamento por saída de ar/circulação de ar/com motor externo / /– / /– / /–

Conforto de utilização

Comutador deslizante/Teclas com LED/Comando remoto /–/– –/ /– –/ /–

Funcionamento suplementar 5/15 min. – –

Programação da indicação de saturação dos filtros de gordura/ 
de carvão –/– –/– /

Interior do exaustor CleanCover para limpeza fácil

Exaustores com movimento motorizado – – –

Electrodomésticos ligados em rede 

Função automática Con@ctivity – – equipado de origem

Sistema de filtros

Filtro em aço inox. adequado para lavagem na máquina de lavar 
louça 1 2 2

Iluminação

Halogéneo/LED /– /– /–

Quantidade x Watt 2 x 50 W 2 x 50 W 3 x 20 W

Iluminação indirecta/Iluminação envolvente com alteração da cor –/– –/– –/–

Motor

Motor corrente alternada (Motor- AC)/corrente contínua (Motor DC) /– /– /–

Potência de exaustão com secção transversal de saída de ar 
máxima

Saída de ar (excepto versão Extern)

No nível de funcionamento 3: Potência de exaustão (m³/h) 320 400 400

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 51/38 56/44 52/38

No nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 430 550 640

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 58/45 64/52 64/50

Circulação de ar

No nível de funcionamento 3: Potência de exaustão (m³/h) 200 280 320

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 61/49 67/54 61/47

No nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 300 350 550

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 67/55 72/60 71/57

Segurança

Desligar de segurança –

Características técnicas

Largura/Altura/Profundidade em mm 595/34/275 895/34/275 892/37/309

Distância mínima sobre placas eléctricas/placas a gás em mm 450/650 450/650 450/650

Potência total de ligação em W/Tensão em V/Protecção em A 210/230/10 280/230/10 190/230/10

Instruções de montagem

Ligação à saída de ar em cima/atrás/lateral /–/– /–/– / /–

Diâmetro do canhão de saída de ar em mm 150 150 150

Acessórios fornecidos com o aparelho

Tampa anti-retorno

Canhão redutor de 150 para 125 mm Ø

Acessórios opcionais

Conjunto de adaptação para circulação de ar

Filtro de carvão activo

Módulo de comunicação para Con@ctivity XKM 2000 DA – –

Módulo de comando DSM 400 –

Amortecedor de ruídos DASD 150/Caixa de parede DMK 150 / / /

Kit de montagem para régua de origem DML 400 –

Moldura para exaustor com pala extensível DAR 3000 –
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Exaustores
Exaustores de encastrar na chaminé ou num móvel tipo chaminé

Tipo de aparelho DA 2050 inox DA 2170 inox

Exaustor de encastrar

Modos de funcionamento

Funcionamento por saída de ar/circulação de ar/com motor externo / /– / /–

Conforto de utilização

Botão rotativo/Perno de comando /– –/

Funcionamento suplementar 5/15 min. – –

Programação da indicação de saturação dos filtros de gordura/ 
de carvão –/– –/–

Interior do exaustor CleanCover para limpeza fácil

Sistema de filtros

Filtro em aço inox. adequado para lavagem na máquina de lavar 
louça 1 2

Iluminação

Halogéneo/LED /– /–

Quantidade x Watt 2 x 50 W 2 x 50 W

Motor

Motor de corrente alternada (Motor- AC)/corrente contínua (Motor DC) /– /–

Potência de exaustão com secção transversal de saída de ar 
máxima

Saída de ar (excepto versão Extern)

No nível de funcionamento 3: Potência de exaustão (m³/h) – 350

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) –/– 56/43

No nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 400 500

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 65/52 63/49

Circulação de ar

No nível de funcionamento 3: Potência de exaustão (m³/h) – 280

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) –/– 60/46

No nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 360 400

Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 65/62 67/53

Segurança

Desligar de segurança –

Características técnicas

Largura/Altura/Profundidade em mm 532/50/372 702/50/402

Distância mínima sobre placas eléctricas/placas a gás em mm 450/650 450/650

Potência total de ligação em W/Tensão em V/Protecção em A 185/230/10 220/230/10

Instruções de montagem

Ligação à saída de ar em cima/atrás/lateral /–/– /–/–

Diâmetro do canhão de saída de ar em mm 150 150

Acessórios fornecidos com o aparelho

Tampa anti-retorno

Canhão redutor de 150 para 125 mm Ø

Acessórios opcionais

Conjunto de adaptação para circulação de ar/ 
Filtro de carvão activo / /

Módulo de comando DSM 400 –

Amortecedor de ruídos DASD 150/Caixa de parede DMK 150 / /
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Informações úteis ao pormenor
O glossário dos exaustores Miele

Lâmpadas de halogéneo com mecanismo de substituição fá-

cil

As lâmpadas de halogéneo dos exaustores Miele garantem uma 

iluminação agradável e uniforme da placa e proporcionam um 

conforto exemplar. Pois até mesmo uma simples substituição de 

lâmpada é, na Miele, mais simples e rápida. Exerça uma ligeira 

pressão sobre a tampa do projector de halogéneo e deixe desli-

zar para baixo até conseguir retirar facilmente a lâmpada. Um pe-

queno impulso para trás e a tampa encaixa novamente - e já está!

Trabalho artesanal em todas as áreas - made in Germany

Todos os exaustores Miele são desenvolvidos em Arnsberg e pro-

duzidos, em grande parte, manualmente. Cada exaustor é um 

exemplar único. Em todos os níveis de acabamento é prestado 

um minucioso trabalho manual: curvar, soldar e polir. O empenho 

dos nossos colaboradores, o seu Know-How, a sua criatividade e 

elevada capacidade de desempenho contribuem significativa-

mente para a posição de mercado que a Miele ocupa.

Iluminação LED HighPower

As lâmpadas LED não se destacam apenas pela estética. Desta-

cam-se também pelo carácter "amigo do ambiente", pois uma 

lâmpada LED HighPower da Miele consome apenas 2 Watt e 

poupa, assim, muito em termos de consumo de energia eléctrica. 

Uma outra vantagem decisiva: contrariamente às lâmpadas LED 

convencionais, as lâmpadas LED HighPower da Miele iluminam o 

ambiente e a placa com uma luz agravável, natural e homogénea. 

Tipicamente Miele: as lâmpadas são testadas para uma vida útil 

de 20 anos. E isso significa: deixa de ser necessário substi-

tuir lâmpadas! A Miele é o primeiro fabricante a utilizar iluminação 

LED HighPower nos seus exaustores, um exclusivo no novo pa-

cote ECO.

Adaptação individual às necessidades do Cliente

As preferências dos clientes têm máxima prioridade na Miele. Se-

jam estas preferências em matéria de design, comprimento do 

tubo de saída de ar, enquadramento no espaço, hábitos culiná-

rios, estatura ou necessidades especiais. Existem muitas variá-

veis a ter em conta na concepção de um exaustor. Na Miele en-

contrará a solução perfeita, totalmente personalizada. A Miele 

está preparada para, mediante pedido, adaptar às suas necessi-

dades o comprimento da chaminé, a largura e a profundidade do 

corpo do exaustor.

Função reguladora da intensidade de luz

Vários exaustores Miele estão equipados com uma fun-

ção de regulação de intensidade da luz. Pressione du-

rante alguns instantes o botão de iluminação das zonas 

de cozinhar e poderá, assim, regular individualmente a intensida-

de de luz no exaustor. Conseguirá assim um ambiente agradável 

em qualquer situação.

Filtro de carvão activo NoSmell

Nos exaustores Miele com funcionamento por recircula-

ção de ar é sempre utilizado, a par do filtro de gorduras, 

o filtro de carvão activo NoSmell. Este filtro Miele conse-

gue reter os odores de forma eficiente e durante mais tempo.

Desligar automático do nível intensivo

O nível intensivo permite uma elevada potência de extracção e 

destina-se a ser utilizado por breves períodos, caso seja, por 

exemplo, necessário extrair fumos ou odores intensos formados 

por alimentos queimados. O nível intensivo pode ser programado 

para que o motor volte automaticamente para o nível 3 após 10 

minutos. Evita-se assim um consumo de energia desnecessário.

Con@ctivty e Con@ctivity 2.0

Através da função automática Con@ctivity*, é estabele-

cido um canal de comunicação entre o exaustor e a pla-

ca: os valores definidos na placa são registados e trans-

mitidos ao sistema de controlo do exaustor. O seu exaustor Miele 

escolhe automaticamente a potência correcta e proporciona um 

ambiente sempre agradável.

Diversidade de design

A Miele dispõe de exaustores com uma grande diversidade de 

modelos e funções, tecnologia superior para satisfazer qualquer 

requisito. Os exaustores Miele conferem um toque muito pessoal 

à sua cozinha, mas são sempre discretos. Distintos na forma, so-

fisticados nas funções e intemporais no design.

Filtro de gorduras em aço inox

Os exaustores Miele estão equipados com um filtro de gorduras 

metálico em aço inoxidável de 10 camadas. O revestimento exte-

rior e a moldura do filtro são de aço inoxidável de alta qualidade. 

A prática limpeza do filtro de gorduras na máquina de lavar louça 

não origina quaisquer descolorações visíveis. Os filtros de gordu-

ras Miele mantêm, por isso, uma boa apresentação durante muito 

tempo.

Vidro de segurança temperado

Os exaustores Miele com a sua combinação de materiais com-

posta por vidro e aço inoxidável, estão equipados com um vidro 

de segurança temperado. Em caso de quebra, este vidro especial 

desfaz-se em muitos pedaços pequenos não cortantes. Consta-

te: a Miele preocupa-se sempre com a mais elevada segurança, 

mesmo na eventualidade de acontecer um imprevisto.

Comando remoto

O comando remoto da Miele permite um controlo especialmente 

prático do seu exaustor. Pode ligar/desligar o motor e a ilumina-

ção e ainda regular a intensidade da luz, bem como o pós-funcio-

namento. O exaustor de tecto DA 2900 está equipado de série 

com o comando remoto.
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Exaustão periférica

Nos exaustores com exaustão periférica, os filtros de gorduras 

metálicos estão ocultados por detrás de uma cobertura decorati-

va. Em comparação com a exaustão periférica convencional com 

um grande painel, os painéis individuais apresentam vantagens 

evidentes: os vapores dos cozinhados são sugados nas extremi-

dades, bem como na zona central dos exaustores.

Pacote acústico Miele

Um exaustor deve ser o mais eficiente possível mas, si-

multaneamente, muito silencioso. Por isso, existem, de 

série, os pacotes acústicos da Miele: o motor é isolado 

de forma efectiva com placas isoladoras especiais. Assim, os 

exaustores Miele trabalham em modo agradavelmente silencioso.

CleanCover Miele

Os filtros de gordura ocultam o CleanCover Miele: em substitui-

ção das arestas metálicas vivas e dos componentes eléctricos 

existe apenas uma superfície lisa e compacta. Esta é particular-

mente fácil de limpar e protege contra o contacto acidental com 

cabos e peças do motor. Rigor Miele ao pormenor - para maior 

conforto e segurança.

Funcionamento suplementar

O funcionamento suplementar automático dos motores 

garante a sucção eficaz de vapores e odores que per-

maneçam no ar depois de cozinhar. O exaustor desliga 

automaticamente após 5 ou 15 minutos.

Motor potente e optimizado

Os exaustores Miele possuem motores radiais de elevada quali-

dade com sistema de sucção dupla. Estes potentes agregados 

garantem sempre um elevado caudal de extracção e uma sucção 

optimizada. Apesar da elevada potência, os motores trabalham 

de modo agradavelmente silencioso.

Indicador óptico de saturação do filtro de gorduras e do fil-

tro de carvão activo

Caso o filtro de gorduras ou o filtro de carvão activo do 

exaustor Miele esteja saturado, a luz LED vermelha 

acende. O filtro deverá então ser limpo ou substituído, 

logo que possível. O período de vida útil dos filtros definido de fá-

brica pode ser alterado: o indicador para a limpeza do filtro de 

gorduras pode ser programado para 20, 30, 40 ou 50 horas; o in-

dicador para a substituição do filtro de carvão activo para 120, 

180 ou 240 horas.

Acabamentos perfeitos

Os exaustores Miele dispõem de um corpo de grande qualidade, 

soldado e polido com chaminé em aço inoxidável. A qualidade 

está bem visível, mesmo no exterior do exaustor Miele: contornos 

precisos, aberturas vedadas e uniões perfeitas são as caracterís-

ticas típicas dos exaustores Miele. Usufrua em pleno da perfeição 

de acabamentos!

Desligar automático de segurança

O sistema automático desliga o exaustor após um período de 10 

horas. Está assim garantida a máxima segurança, mesmo em 

caso de utilização indevida.
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Viva momentos de verdadeiro prazer ao saborear o café 
perfeito, a qualquer hora, na sua própria casa!
Máquinas de café Miele

Gosta de relaxar enquanto saboreia uma chávena de café, 

Espresso, Cappuccino ou Latte macchiato? 

Então está no sítio certo!
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Adora o aroma de um café excepcional? A 

Miele dispõe de uma ampla gama de máquinas 

de café extraordinárias. A máquina perfeita 

para cada apreciador de café: para o barman 

amador ambicioso, para o fã da espuma de 

leite ou para o amante das variedades 

exclusivas da Nespresso. Poderá, finalmente, 

apreciar a sua bebida preferida sem sair de 

casa. Sempre simples - Miele.
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Sistemas conceituados para uma satisfação plena!
Os sistemas de preparação das máquinas de café Miele 

A Miele dispõe de máquinas de café com dois sistemas de 

preparação conceituados. Escolha o sistema: a Miele ga-

rante-lhe uma experiência de sabor completo e delicioso.
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 Máquina de café com sistema 

Nespresso

Prefere o sistema de cápsulas Nespresso 

e a prática selecção de uma das 16 varie-

dades de café sempre fresco? Adora o 

conforto da simplicidade de uma máquina 

de café de primeira categoria que lhe pou-

pa o trabalho de configuração e que facili-

ta particularmente o processo de limpe-

za? A máquina de café Nespresso da 

Miele realiza todos estes desejos com 

uma tecnologia extraordinária: pois é a 

única com um suporte integrado para um 

máximo de 20 cápsulas de café.

Máquinas de café com sistema de 

 moagem de grão

Gostaria de determinar as variedades de 

café da sua preferência a partir de todos 

os grãos de café que existem no mundo? 

De saborear o aroma de grãos acabados 

de moer? Então este sistema Miele é o in-

dicado para si! Aqui pode ajustar todos os 

parâmetros da máquina ao grão e ao sa-

bor da sua preferência.



O tamanho certo para cada cozinha
A diversidade de tamanhos das máquinas de café Miele

Máquinas de café de encastrar com 

sistema Nespresso

Esta máquina de café pode ser integrada 

em qualquer nicho com 35 cm de altura, 

seja qual for o móvel. Combinação perfei-

ta com um forno a vapor com 35 cm de 

altura e com aparelhos micro-ondas. 

Máquinas de café de instalação li-

vre com sistema de moagem de grão

Os aparelhos de instalação livre da Miele 

são fáceis de colocar em qualquer local 

da cozinha, ou mesmo da sala de estar, 

no jardim ou onde quer que pretenda deli-

ciar-se com o seu café.

Máquinas de café de encastrar com 

sistema de moagem de grão

Esta máquina de café integra-se perfeita-

mente num nicho de 45 cm de altura num 

móvel alto. Em combinação com outros 

aparelhos de encastrar Miele, verticais ou 

horizontais, obtém-se uma estética homo-

génea. Este aparelho de encastrar está 

disponível opcionalmente com possibili-

dade de ligação fixa à água de rede.  

 

Com a ligação fixa à água de rede, a má-

quina de café mantém-se sempre opera-

cional. Está directamente ligado à rede de 

distribuição de água de consumo. Deste 

modo torna-se desnecessário o reabaste-

cimento manual do reservatório de água. 

Uma outra vantagem: o seu café é sempre 

preparado com água fresca da torneira.
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Na Miele pode escolher entre vários modelos e dimensões. 

Encontre aqui a máquina de café perfeita para a sua cozinha, 

sempre com a melhor qualidade Miele.
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Todo o sabor do mundo do café numa só cápsula
A Miele e a Nespresso
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A aquisição de uma máquina de café Miele é o início de uma excelente relação de 

cumplicidade com base no prazer de desfrutar, no bem-estar e em muitas novas ex-

periências de sabor.  As diversas variedades de café Nespresso, a preparação ini-

gualável da cremosa espuma de leite no Cappuccinatore e a flexibilidade de integra-

ção são características que realizam os caprichos mais exigentes. 

Em função das preferências e da disposição de cada um, é possível escolher entre 16 

variedades de café: do intenso ao suave, do frutado ao aromático. Cada uma das 16 

cápsulas de café de cor diferente contém uma mistura individual do melhor café do 

mundo. As cápsulas de café seladas hermeticamente preservam e protegem na per-

feição o aroma contra as influências exteriores, tais como a luz, a humidade e o 

ar. Os elevadíssimos padrões de qualidade inalterável garantem momentos únicos de 

sabor Nespresso. Deixe-se inspirar por um prazer especial.
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Café para apreciadores
As especialidades de café das máquinas de café Miele

Um dia sem café não é um dia pleno! O 

café já há muito se enraizou nos nossos 

rituais quotidianos. É sobretudo no mundo 

ocidental que esta bebida aromática goza 

do seu estatuto ímpar. O café é uma mani-

festação de satisfação e alegria na socie-

dade moderna e marca a cultura de mui-

tos países do mundo. Sabe sempre bem 

ao pequeno-almoço, ao longo do dia, ou à 

noite para colmatar na perfeição um bom 

jantar, na companhia dos seus convida-

dos. Actualmente são conhecidos e apre-

ciados diversos modos de preparação do 

café. Em muitas regiões, o café tradicional 

deu origem a especialidades típicas. As 

variedades de café mais recorrentes e, si-

multaneamente, mais apreciadas, são, o 

café italiano: Cappuccino, Latte macchia-

to e expresso. Estas variedades distin-

guem-se, em particular, pelas diferentes 

intensidades de torrefacção dos grãos e 

pela quantidade de leite adicionado. Os 

cafés e as suas diferenças: Para poder 

saborear toda a plenitude de sabor de um 

café é determinante, a par da qualidade 

do grão de café e da mistura, o modo de 

preparação.



O clássico:

puro prazer constituído por água e café 

em pó acabado de moer.

O cremoso:

o Cappuccino é a combinação bem suce-

dida de um café expresso com leite quen-

te cremoso e espuma de leite.

O multi-camadas:

o Latte macchiato é uma composição de 

café expresso forte, leite quente e espuma 

de leite. 

O intenso:

o Espresso delicia com o seu sabor mar-

cadamente intenso e uma agradável cre-

mosidade.
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Os nossos destaques para uma degustação plena do café
As características em destaque* das máquinas de café de encastrar Miele com 
sistema de moagem de grão 

Modo OneTouch e OneTouch for Two

Perfeição totalmente automática: basta premir um botão para obter uma 

qualquer especialidade de café para desfrutar só ou acompanhado. A 

função OneTouch for Two destina-se a preparar, em simultâneo, dois co-

pos de Latte macchiato ou duas chávenas de Cappuccino, café ou Es-

presso. 

A função OneTouch permite preparar duas bebidas quentes consecutiva-

mente, premindo o botão duas vezes. As bebidas quentes têm uma práti-

ca saída centrada. Assim, os copos e as chávenas não precisam de ser 

deslocados. 



Exclusivo

Exclusivo

Exclusivo

Exclusivo

AromaticSystem 

O aroma intenso do café: tecnologia inteli-

gente para o melhor resultado.

CupSensor

A distância ideal: o exclusivo 

sistema CupSensor reconhece a altura da 

chávena e coloca a saída central na posi-

ção correcta.

Sistema de leite EasyClick

Inovador e exclusivo da Miele: 

o confortável recipiente de leite é muito 

fácil de adaptar e remover da parte fron-

tal.

Limpeza automática do tubo 

do leite a partir do reserva-

tório de água.

Máximo conforto: o aparelho efectua uma 

limpeza automática após a preparação 

das especialidades de café com leite. 

ComfortDoor** – sistema de 

porta patenteado com fren-

te de abertura total

Acesso fácil: acesso prático ao recipiente 

dos grãos de café, reservatório de água, 

recipiente de resíduos e tabuleiro apara-

-pingos. 

* Conforme o modelo

** DE 19701033C2    EP 0783859B1



Exclusivo Exclusivo
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Lavagem automática e programas de 

limpeza

Os melhores resultados: os programas de 

limpeza permitem obter um máximo de hi-

giene em combinação com a função de 

lavagem. 

Outros talentos que convencem
As vantagens* da máquina de café de encastrar Miele com sistema de moagem de 
grão 

Aquecedor de louça -  

chávenas pré-aquecidas  

automaticamente

Pleno prazer de café: o processo patente-

ado** aquece as chávenas meia hora an-

tes da hora de ligar a máquina de café.

ComfortClean

Limpeza profunda e cuidado: muitos com-

ponentes são laváveis na máquina de la-

var louça.

Unidade de infusão amovível, fácil de 

remover

Remoção e limpeza fáceis: a garantia para 

uma higiene irrepreensível, durabilidade e 

o melhor sabor do café.

Função de cafeteira

Sirva os seus convidados com todo o 

conforto: seja em ambiente familiar ou em 

reunião, este aparelho serve até 8 cháve-

nas de café. 

Perfil de utilizador

Livre escolha: permite personalizar até 10 

perfis diferentes para experiências únicas 

de sabor.

Ligação à água de rede,  

opcional

Poupe tempo e ganhe conforto: a ligação 

à água da rede evita o regular reabasteci-

mento do reservatório de água. 

Saída central de regulação livre

Pode ser ajustada à altura do recipiente: 

intervalo de regulação entre 8,5 e 16,5 cm, 

da chávena de café Espresso ao copo de 

Latte macchiato.

Compartimento para café em pó

Rápido e prático: utilize uma variedade de 

café diferente, por exemplo, descafeina-

do, sem necessidade de substituir os 

grãos.
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* Conforme o modelo

** Patente: DE 102005041776B3 (D) (apenas concedida na 

Alemanha)

Temporizador

Para maior satisfação dos apreciadores: o 

momento de ligar e desligar pode ser pro-

gramado em função das necessidades in-

dividuais. 

Moinho cónico integrado

Café particularmente aromático: a moa-

gem dos grãos de café é muito uniforme e 

precisa. 

Bloqueio de accionamento

Muito útil, o bloqueio protege contra um 

ligar acidental, por exemplo, por crianças.

BrilliantLight

Coloca qualquer chávena num cenário 

perfeito: a suave luz LED recria um am-

biente agradável. 

Modo Eco

Para poupar energia: no modo Eco, o 

aparelho aquece automaticamente no mo-

mento em que prepara a bebida. 

CleanSteel

Aço inoxidável sem marcas de dedos: a 

superfície fica protegida e torna supérflua 

a utilização de detergentes especiais.



Exclusivo

Cappuccinatore

Num instante: preparar leite quente ou es-

puma de leite cremosa directamente na 

chávena, copo ou num bule.

Os nossos destaques para uma degustação plena do café
As características em destaque* das máquinas de café de instalaçõ livre Miele com 
sistema de moagem de grão

AromaticSystem

O aroma intenso do café: tecnologia inteli-

gente para o melhor resultado.

Unidade de infusão amovível, fácil de 

remover

Remoção e limpeza fáceis: a garantia para 

uma higiene irrepreensível, durabilidade e 

o melhor sabor do café.

Limpeza automática do tubo 

do leite a partir do reserva-

tório de água.

Conforto superior: o aparelho efectua uma 

limpeza automática após a preparação 

das especialidades de café que utili-

zam leite. 

ComfortClean

Limpeza profunda e cuidado: muitos com-

ponentes são laváveis na máquina de la-

var louça.

* Conforme o modelo
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Modo OneTouch e OneTouch for Two

Perfeição totalmente automática: basta premir um botão 

para obter uma qualquer especialidade de café para des-

frutar só ou acompanhado. A função OneTouch for Two 

destina-se a preparar, em simultâneo, dois copos de Latte 

macchiato ou duas chávenas de Cappuccino, café ou Es-

presso. A função OneTouch permite preparar duas bebi-

das quentes consecutivamente, premindo o botão duas 

vezes. As bebidas quentes têm uma prática saída centra-

da. Assim, os copos e as chávenas não precisam de ser 

deslocados. 
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Outros talentos que convencem
As vantagens* das máquinas de café de instalação livre Miele com sistema de 
moagem de grão

Configurações personalizadas

Totalmente à medida dos seus desejos: 

defina e prepare sempre que quiser a 

quantidade de grão e o nível de moagem, 

a temperatura e a quantidade de água. 

Lavagem automática e programas de 

limpeza

Os melhores resultados: os programas de 

limpeza permitem obter um máximo de hi-

giene em combinação com a função de 

lavagem.

Base para chávenas com sistema de 

aquecimento integrado

Conforto especial: com a base para chá-

venas aquecida, estarão sempre disponí-

veis chávenas pré-aquecidas.

Modo Eco

Para poupar energia: no modo Eco, o 

aparelho aquece automaticamente no mo-

mento em que prepara a bebida. 

Compartimento para café em pó

Rápido e prático: utilize uma variedade de 

café diferente, por exemplo, descafeina-

do, sem necessidade de substituir os 

grãos.

Saída centralizada de regulação livre

Pode ser ajustada à altura do recipiente: 

intervalo de regulação entre 7,0 e 13,0 cm, 

da chávena de café expresso ao copo de 

Latte macchiato.

Temporizador

Para maior satisfação dos apreciadores: o 

momento de ligar e desligar pode ser pro-

gramado em função das necessidades in-

dividuais. 

Moinho cónico integrado

Café particularmente aromático: a moa-

gem dos grãos de café é muito uniforme e 

precisa. 

Bloqueio de accionamento

Muito útil, o bloqueio protege contra um 

ligar acidental, por exemplo, por crianças.
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CleanSteel

Aço inoxidável sem marcas de dedos: a 

superfície fica protegida e torna supérflua 

a utilização de detergentes especiais.

* Conforme o modelo



Exclusivo

Exclusivo

Os nossos destaques para uma degustação plena do café
As características em destaque* das máquinas de café Miele com sistema 
Nespresso

* Conforme o modelo

** DE 19701033C2 EP 0783859B1

Cappuccinatore

Num instante: preparar leite quente ou es-

puma de leite cremosa directamente na 

chávena, copo ou num bule.

Suporte para cápsulas

Seleccione, por meio de um 

toque simples no botão, o seu café Nes-

presso preferido da gama de até cinco va-

riedades distintas: o suporte exclusivo 

com comando electrónico tem capacida-

de para 20 cápsulas divididas por cinco 

compartimentos. 

ComfortDoor** – sistema 

de porta patenteado com 

frente de abertura total

Acesso fácil: acesso prático ao suporte 

das cápsulas, reservatório de água, reci-

piente de resíduos e tabuleiro apara-pin-

gos.

ComfortClean

Limpeza profunda e cuidado:

muitos componentes são laváveis na má-

quina de lavar louça.

Perfil de utilizador

Livre escolha: permite personalizar até 10 

perfis diferentes para experiências únicas 

de sabor.
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Máquinas de café de encastrar com sistema 

Nespresso

O prazer do café perfeito para todos os gostos: prepare até 16 

variedades de café com toda a comodidade. 

Exclusivo
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Outros talentos que convencem
As vantagens* das máquinas de café Miele com sistema Nespresso

Lavagem automática e programas de 

limpeza

Os melhores resultados: os programas de 

limpeza permitem obter um máximo de hi-

giene em combinação com a função de 

lavagem.

One Touch para duas operações

Muito simples: basta um toque para ac-

cionar duas preparações de qualquer  es-

pecialidade de café.

Modo Eco

Para poupar energia: no modo Eco, o 

aparelho aquece automaticamente no mo-

mento em que prepara a bebida. 

Temporizador

Para maior satisfação dos apreciadores: o 

momento de ligar e desligar pode ser pro-

gramado em função das necessidades in-

dividuais. 

BrilliantLight

Coloca qualquer chávena num cenário 

perfeito: a suave luz LED recria um am-

biente agradável. 

CleanSteel

Aço inoxidável sem marcas de dedos: a 

superfície fica protegida e torna supérflua 

a utilização de detergentes especiais.

Bloqueio de accionamento

Muito útil, o bloqueio protege contra um 

ligar acidental, por exemplo, por crianças.

* em função do modelo
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Máquinas de café
Máquinas de café de encastrar

Modelo/Designação CVA 6401 CVA 6431 CVA 6800

Tipo de aparelho

Máquina de café de instalação livre com sistema de café em grão – – –

Máquina de café de encastrar com sistema de café em grão/ 
Nespresso /– –/ /–

Design

PureLine

Visor DirectSensor DirectSensor M Touch

Variedade de bebidas

Expresso/Café/Café longo / / / / / /

Cappuccino/Latte macchiato/Café / / /–/– / /

Água quente/Leite quente/Espuma de leite / / –/ / / /

Vantagens

OneTouch/OneTouch for Two / /– /

Moinho de café cónico protector de aroma –

Segunda variedade de café, em pó –

Moagem regulável/Quantidade de moagem / –/– /

Perfis de utilizadores programáveis

Quantidade de água/Temperatura da água / /– /

Quantidade de leite/Quantidade de espuma de leite / –/– /

Pré-infusão/Função cafeteira / –/– /

Conforto de utilização

Selecção individual do idioma

Indicação de horas/Indicação da data / / /

CupSensor – –

Bocal de saída de café regulável em altura 8,5 – 16,5 9,0 8,5 – 16,5

Superfície de apoio de chávenas aquecida – – –

ComfortDoor/Puxador da porta integrado/BrilliantLight / / / / / /

Reservatório para café em grão amovível/Suporte de cápsulas 
Nespresso /– –/ /–

Capacidade em g de café em grão 500 – 500

Capacidade do suporte de cápsulas em unidades – 20 –

Capacidade da caixa de borras 15 15 15

Capacidade do reservatório da água em l 2,3 1,5 2,3

Hora de ligar e desligar programável

Tempo Stand-by programável/Memória de horas / / /

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

Características técnicas

Dimensões do nicho em mm (larg. x alt. x prof.) 560 – 568 x 448 – 452 x 550 560 – 568 x 360 x 310 560 – 568 x 448 – 452 x 550

Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Protecção em A 2,8/220 – 240/12 2,8/220 – 240/12 3,5/220 – 240/12

Comprimento da mangueira de água em m/Cabo eléctrico em m –/2,0 –/2,0 –/2,0

Acessórios fornecidos com o aparelho

Reservatório para leite – Copo  –  

Produto descalcificador/Pastilhas de limpeza / / /

Recipiente térmico em aço inox para leite – – –

Colher para café em pó –

Cores

Inox Clean Steel

Preto obsidiana – –

Branco brilhante – –

Castanho Havana – –
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Modelo/Designação CVA 6805

Tipo de aparelho

Máquina de café de instalação livre com sistema de café em grão –

Máquina de café de encastrar com sistema de café em grão/ 
Nespresso /–

Design

PureLine

Visor M Touch

Variedade de bebidas

Expresso/Café/Café longo / /

Cappuccino/Latte macchiato/Café / /

Água quente/Leite quente/Espuma de leite / /

Vantagens

OneTouch/OneTouch for Two /

Moinho de café cónico protector de aroma

Segunda variedade de café, em pó

Moagem regulável/Quantidade de moagem /

Perfis de utilizadores programáveis

Quantidade de água/Temperatura da água /

Quantidade de leite/Quantidade de espuma de leite /

Pré-infusão/Função cafeteira /

Conforto de utilização

Selecção individual do idioma

Indicação de horas/Indicação da data /

CupSensor

Bocal de saída de café regulável em altura 8,5 – 16,5

Superfície de apoio de chávenas aquecida –

ComfortDoor/Puxador da porta integrado/BrilliantLight / /

Reservatório para café em grão amovível/Suporte de cápsulas 
Nespresso /–

Capacidade em g de café em grão 500

Capacidade do suporte de cápsulas em unidades –

Capacidade da caixa de borras 15

Capacidade do reservatório da água em l 2,3

Hora de ligar e desligar programável

Tempo Stand-by programável/Memória de horas /

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

Características técnicas

Dimensões do nicho em mm (larg. x alt. x prof.) 560 – 568 x 448 – 452 x 550

Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Protecção em A 3,5/220 – 240/12

Comprimento da mangueira de água em m/Cabo eléctrico em m 1,5/2,0

Acessórios fornecidos com o aparelho

Reservatório para leite – Copo  

Produto descalcificador/Pastilhas de limpeza /

Recipiente térmico em aço inox para leite –

Colher para café em pó

Cores

Inox Clean Steel

Preto obsidiana

Branco brilhante

Castanho Havana
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CleanSteel

Todos os aparelhos em aço inoxidável apresentam um 

acabamento especial de superfície CleanSteel. As van-

tagens: as marcas de dedos ficam quase imperceptí-

veis. A superfície do aparelho é muito fácil de limpar, sem neces-

sidade de utilização de produtos de limpeza especiais. 

ComfortClean

O sistema ComfortClean facilita particularmente a lim-

peza. Muitos componentes da máquina de café, por 

exemplo, o reservatório de água e o recipiente de resí-

duos, podem ser facilmente lavados na máquina de lavar louça. 

Tal contribui significativamente para preservar o aparelho.

ComfortDoor**

A patenteada funcionalidade ComfortDoor*: apenas as 

máquinas de café Miele têm um acesso prático aos 

componentes tais como o reservatório de água amoví-

vel, o tabuleiro apara-pingos e o recipiente de resíduos, após 

abertura completa da frente.

CupSensor

O CupSensor exclusivo facilita o manuseamento dos 

aparelhos da série 6000. Este sistema inovador reco-

nhece a altura da chávena e posiciona correctamente a 

saída centralizada. Ao manter a distância ideal são evitados os 

salpicos, ao mesmo tempo que se obtém uma temperatura per-

feita do café e uma espuma cremosa. Após a saída do leite para 

a chávena, a saída centralizada sobe 1 cm com vista a evitar sal-

picos e sujidade.

One Touch for Two

Para um duplo prazer: se quiser saborear um pouco mais de café 

ou Espresso, pode preparar o dobro da quantidade, basta premir 

o respetivo botão. Esta vantagem pode ser utilizada de diversas 

formas, por exemplo, para um café expresso duplo ou um café 

duplo numa chávena grande. E se chegarem subitamente visitas, 

pode tirar duas chávenas de café expresso com rapidez e confor-

to. 

Sistema de leite EasyClick

O prático sistema EasyClick permite encaixar e remover 

facilmente o recipiente do leite na frente ou na porta do 

aparelho. As máquinas de café da série 6000 apresen-

tam uma outra novidade: o reservatório do leite é em vidro de ex-

celente qualidade. A par da maior facilidade de limpeza, o vidro 

possui a vantagem de permitir um controlo permanente do nível 

de leite no recipiente.  

Modo Eco

Com vista a manter o nível de consumo de energia tão reduzido 

quanto possível, no modo Eco a máquina de café só aquece no 

momento em que está a preparar a primeira bebida. O modo Eco 

pode ser seleccionado como função opcional e ligado ou desliga-

do livremente através das configurações. 

AromaticSystem

A unidade de infusão dinâmica Miele dilata com a entra-

da de água. Deste modo, a mistura do café moído com 

a água é ainda mais intensa, para um café especialmen-

te aromático. Uma vez terminado o processo de infusão, o volu-

me da unidade de infusão volta a diminuir, o café moído é prensa-

do e posteriormente encaminhado para o respectivo depósito. 

Chávenas pré-aquecidas automaticamente no aquecedor de 

louça

O aquecedor de louça, controlado através da máquina de café, 

aquece as suas chávenas automaticamente meia hora antes da 

hora de ligar programada. Este processo patenteado* permite sa-

borear o seu café numa chávena pré-aquecida a qualquer mo-

mento.

Lavagem automática e programas de limpeza

Inovação tecnológica com benefícios evidentes. Os prá-

ticos programas de limpeza obtêm, em combinação 

com a função de lavagem automática, os melhores re-

sultados em matéria de utilização e higiene. É evitada a acumula-

ção de calcário e sujidades, mesmo antes de se formarem. Deste 

modo está garantida a longa vida útil do aparelho, sendo consi-

deravelmente preservada a sua máquina de café. 

Lavagem automática do tubo de leite a partir do reservatório 

de água

Uma vez preparada a especialidade de café com leite, a lavagem 

de todos os componentes em contacto com o leite é iniciada au-

tomaticamente com água do reservatório. Assim está garantido o 

máximo conforto em termos de higiene.  

Base para chávenas com sistema de aquecimento integrado

As bases para chávenas aquecidas constituem parte integrante 

de todas as máquinas de café autónomas da Miele e proporcio-

nam uma especial mais-valia em matéria de conforto. Chávenas 

pré-aquecidas sempre disponíveis. Porque só um café à tempe-

ratura ideal proporciona verdadeiros momentos de pura satisfa-

ção. Pois só assim o café poderá revelar todo o seu aroma e for-

mar o creme perfeito. A base para chávenas em crómio de 

elevada qualidade é esteticamente interessante e extremamente 

fácil de limpar. 

BrilliantLight

A melhor visão do o seu café - tal só é possível com 

BrilliantLight! A luz LED suave coloca qualquer chávena 

no cenário perfeito, recriando um ambiente agradável na 

sua cozinha. BrilliantLight é o complemento perfeito do design 

equilibrado de todas as máquinas de café, enquadrando com 

toda a beleza o momento de saborear o seu café. 

  

Cappuccinatore para uma espuma de leite perfeita

O Cappuccinatore permite preparar, num instante, leite 

quente ou espuma de leite em alguns segundos directa-

mente na chávena. O Cappuccinatore é facil de lavar na 

máquina da louça.

Informações úteis em pormenor
O glossário das máquinas de café Miele

Glossário Máquinas de café
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Moinho cónico integrado

O melhor aroma de café provém unicamente dos melho-

res moinhos integrados nas máquinas de café Miele. O 

moinho cónico integrado em aço resistente ao desgaste 

e de elevada qualidade mói os grãos de café delicadamente, pre-

servando assim todo o seu aroma. O processo de moagem dos 

grãos de café é homogéneo e preciso. 

Unidade de infusão amovível, fácil de remover

O grupo de infusão é o "coração" da preparação automática de 

café. Este pode ser removido e limpo facilmente. Assim prolonga 

a higiene impecável da sua unidade de infusão, garantindo a 

mesma qualidade de excelência do café e uma longa vida útil da 

máquina.

Modo OneTouch e OneTouch for Two

Todas as máquinas de café da série 6000 dispõem, a 

par do já conhecido modo de preparação OneTouch, da 

nova função OneTouch for Two. Esta função permite a 

preparação simultânea de duas especialidades de café 

deliciosas com um simples toque no botão. O respecti-

vo programa é iniciado em modo totalmente automático. 

Porque o tempo de preparação é menos, sobra mais tempo para 

o prazer de saborear a dois.  

Ligação à rede de água, opcional

A par das máquinas de café com reservatório de água 

existem também aparelhos com entrada directa de água 

da rede. As vantagens são evidentes: fica sem efeito o 

regular reabastecimento do reservatório de água. Assim, poupa 

tempo e ganha conforto. Os aparelhos com entrada directa de 

água da rede podem opcionalmente funcionar através do reser-

vatório de água. 

Saída central de regulação livre 

A saída centralizada pode ser regulada entre 8,5 e 16,5 cm (na 

série CVA 6000) ou entre 7 e 13 (na série CM 5), ajustando-se as-

sim facilmente à altura do recipiente. Da pequena chávena de 

café expresso ao Latte macchiato em copo alto: todas as espe-

cialidades de café preparadas sofrem apenas uma perda de café 

mínima.

Temporizador

O ligar e desligar da máquina de café pode ser programado indi-

vidualmente, conforme as preferências pessoais. A primeira tira-

gem de café pode, por exemplo, ser logo pela manhã, uma vez 

que a máquina liga automaticamente, e, por sua vez, desliga tam-

bém automaticamente à noite. Por motivos de poupança de ener-

gia, a máquina de café também pode ser desligada totalmente 

após um período mais longo sem utilização. 

Máquina de café de encastrar com sistema Nespresso

Com esta máquina de café de encastrar da Miele, a pre-

paração de café com cápsulas Nespresso é particular-

mente prática, bem como de Cappuccino, Latte mac-

chiato, etc. No método Nespresso, o café em pó está retido numa 

cápsula. Cada cápsula garante um sabor completo com o mesmo 

nível de qualidade, chávena após chávena. 

Perfil de utilizador

Crie um perfil de utilizador e registe nele as suas bebidas preferi-

das; assim, a sua máquina de café Miele dar-lhe-á as boas-vindas 

de modo totalmente personalizado. Pode criar até 10 perfis de 

utilizador personalizados. Estes permitem registar todos os parâ-

metros da sua bebida preferida: quantidade de grãos para moa-

gem, temperatura e quantidade de água, eventualmente, prepara-

ção de leite. Para um prazer individual.

Bloqueio de funcionamento

O bloqueio de funcionamento pode ser activado com um simples 

toque no aparelho, protegendo contra um ligar acidental, por 

exemplo, por crianças.

Configurações personalizadas

Em função da variedade de café e da intensidade de sabor, os 

parâmetros de preparação podem ser configurados de modo 

personalizado: intensidade de moagem, quantidade de grão para 

moagem, temperatura de infusão, pré-infusão e quantidade de 

água. Obterá, assim, de cada variedade de café o aroma perfeito 

para a sua especialidade de café. Garanta o melhor aroma, sem-

pre, em cada bebida de café.

Função de cafeteira

Tem visitas? Basta premir um botão para que a sua máquina de 

café CVA 6000 prepare até 8 chávenas de café consecutivamente 

numa cafeteira de café colocada na posição adequada. 

Compartimento para café em pó

A par do recipiente dos grãos de café, a máquina de café CVA da 

Miele dispõe de um compartimento adicional para café em pó. 

Aqui poderá colocar uma segunda variedade de café sob a forma 

de pó, por exemplo, descafeinado.

Suporte para cápsulas

O suporte exclusivo para cápsulas com controlo electrónico per-

mite saborear tranquilamente o seu café Nespresso. Basta premir 

o botão e escolher uma das 5 variedades de café Nespresso dis-

poníveis. O suporte amovível é fácil de remover e tem capacidade 

para 20 cápsulas repartidas por 5 compartimentos. A atribuição 

dos compartimentos às respectivas variedades de café é efectu-

ada através da programação no visor. 

*** Patente: DE 102005041776B3 (D) (apenas concedida na Alemanha) 

*** DE 19701033C2 EP 0783859B1

*** disponível para entrega a partir do início de 2014
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Acessórios originais Miele

Perfeitamente compatíveis com os electrodomésticos 

Miele

Através da utilização de acessórios originais Miele pode tirar 

o melhor partido dos seus electrodomésticos Miele. Todos os 

acessórios foram testados de forma a corresponder aos mes-

mos critérios de qualidade que estão associados aos nossos 

electrodomésticos. 

Índice

Acessórios 

Fornos e Fornos a vapor 269

Micro-ondas 282

CombiSets 283

Exaustores 285

Máquinas de café  290
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Para resultados perfeitos
Acessórios para Fornos e Fornos a vapor
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Para poder alcançar resultados perfeitos com 

seus aparelhos de cozinhar Miele, apresentamos 

a nossa gama completa de acessórios originais 

Miele. 

Estes foram especialmente concebidos para os 

electrodomésticos Miele. Assim, poderá tirar o 

maior partido dos seus aparelhos de cozinhar.



Mais espaço para cozinhar
Tabuleiros 

Revestimento PerfectClean

Os tabuleiros e as grelhas têm um revesti-

mento exclusivo com uma característica 

antiaderente única. A sujidade mais reni-

tente pode ser eliminada facilmente com 

um pouco de água, detergente de lavar a 

louça e uma esponja.

Pyrofit

Grelhas de suporte, grelha e calhas teles-

cópicas FlexiClip ficam cintilantemente 

limpas graças à característica Pyrofit em 

cada processo pirolítico. Isto porque du-

rante o processo pirolítico, os acessórios 

com este acabamento podem ficar no in-

terior do forno durante a limpeza.

Os fornos, fornos a vapor e fornos combinados são fornecidos com diversos acessórios. 

Com tabuleiros adicionais pode aumentar as possibilidades de utilização do interior do 

forno. Para todos os fornos Miele há várias possibilidades de acessórios:

Tabuleiros planos para cozer bolos/pão.

Tabuleiro universal fundo para cozer por ex. bolos ou para usar como tabuleiro de gordu-

ras para assar ou grelhar peixe ou carne.

Tabuleiro perfurado adequado especialmente para os programas cozinhar com clima 

para cozer bolos e pão estaladiços, pizzas mas também para fritar batatas no forno. 

Todos os tabuleiros universais Miele e para bolos podem ser colocados sobre as calhas 

FlexiClip ou encaixados nos suportes laterais.
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Tabuleiros

Tabuleiro  

HBB 51/71

Para cozer bolos e biscoitos

Para utilização em conjunto com as calhas Flexi-

Clip ou directamente nas grelhas laterais.

HBB 51 para fornos H 2000

HBB 71 para fornos H 6000 

Universalblech HUBB 60

Ideal para cozer bolos grandes e com recheio... 

Como apara pingos para o suco que se solta ou a 

gordura dos assados e grelhados 

Ao assar colocar o tabuleiro Grill HGBB  

Para utilizar com FlexiClips ou directamente nos 

suportes laterais 

 

HUBB 51 para fornos H 2000

HUBB 71 para fornos H 6000

HUBB 91para forno de 90cm H 6000

Tabuleiros universais 

HUBB 51/71/91

Tabuleiro gourmet 

HBBL 71

Pega 

HEG 

Para bolos estaladiços e pizzas crocantes 

Para batatas fritas e em especial para o programa 

cozinhar com clima 

Para utilizar com FlexiClips ou directamente nos 

suportes laterais 

 

Para fornos H 6000

Para retirar tabuleiros do interior do forno.

Especialmente estável
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Tabuleiros, grelhas e outros acessórios

Grelha 

HBBR 50

Grelha 

HBBR 71

Como superfície de apoio para formas e assadei-

ras

Ideal para grelhar directamente sobre a grelha

Combina com o tabuleiro universal que pode ser 

utilizado como apara-pingos durante o processo 

de grelhar

Pode utilização nas calhas Flexiclip ou nos su-

portes laterais

Para fornos H 2000

Como superfície de apoio para formas e assadei-

ras

Ideal para grelhar directamente sobre a grelha

Combina com o tabuleiro universal que pode ser 

utilizado como apara-pingos durante o processo 

de grelhar

Para utilização nas calhasFlexiclip ou nos supor-

tes laterais 

Para fornos H 6000

Back- und Bratrost HBBR 72Grelha 

HBBR 72

Grelha 

HBBR 92

Como superfície de apoio para formas e assadei-

ras

Ideal para grelhar directamente sobre a grelha

Combina com o tabuleiro universal que pode ser 

tulizado para apara-pingos durante o processo 

de grelhar

Para utilização nas calhas FlexiClip ou nos su-

portes laterais

Para fornos H 6000

Como superície de apoio para formas e assadeiras

Ideal para grelhar directamente sobre a grelha

Combina com o tabuleiro universal que pode ser 

utilizado como apara-pingos durante o processo 

de grelhar

Para utilização nas calhas Flexiclip ou nos supor-

tes laterais

Para fornos de 90 cm H 6000

Tabuleiros e grelhas originais Miele 

Os fornos e fornos a vapor com forno 

convencional são fornecidos com um ta-

buleiro. Se quiser aproveitar o forno ainda 

melhor e cozinhar em vários níveis simul-

taneamente, pode equipar o seu aparelho 

com grelhas adicionais. Além da sua fun-

ção como superfície de apoio para for-

mas, as grelhas Miele são ideais para as-

sar ou grelhar carne ou produtos de 

charcutaria. E para aparar a gordura que 

se solta dos alimentos são colocadas so-

bre o tabuleiro universal Miele. 

Pedra Gourmet 

HBS 60

Forma redonda para forno  

HBF 27-1 / HBFL 27-1

 Pedra em barro refractário vidrado, especialmente 

fácil de limpar.

Para cozinhar pizzas, pão e salgados diversos

Pode ser utilizada como base para recipientes 

quentes, mantendo a temperatura até 25 min.

Inclui espátula  madeira

Para cozinhar pizzas, quiches ou tartes

27 cm de diâmetro - para colocar na grelha

Limpeza extremamente fácil

Sem necessidade de utilizar papel ou de untar a 

forma

Altamente resistente ao corte

HBF 27-1 

HBFL 27-1 com Logo original Miele
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Tabuleiros especiais e calhas telescópicas

Tabuleiro para grelhar e assar  

HGBB 51

Tabuleiro para grelhar e assar 

HGBB 71 / HGBB 91

Ideal para grelhar e assar

Para ser colocado sobre o tabuleiro universal 

HUBB 51

Impede que o suco da carne se queime e sujida-

des de gordura no forno

Reduz o esforço de limpeza

Para fornos H 2000

Ideal para grelhar e assar

Combina na perfeição com os tabuleiros HUBB 

71 / 91

Através da passagem do ar pelas ranhuras, ali-

mentos como pizza ficam ainda estaladiços

Os molhos não se queimam e podem utilizados 

para outras confecções

Ao evitar respingos de gordura, a limpeza do for-

no torna-se mais fácil

HGBB 71 para fornos H6000

HGBB 91 para fornos de 90 cm H6000Tabuleiros e grelhas originais Miele 

O tabuleiro de grelhar ou assar é coloca-

do sobre o tabuleiro universal Miele mais 

fundo, durante o processo de grelhar ou 

assar. Esse recolhe a gordura ou o suco 

que escorre dos alimentos, protege a car-

ne e o molho para não fica queimado. As-

sim o suco pode ser utilizado para fazer 

molhos saborosos. Além disso o tabuleiro 

de grelhar e assar protege o forno de sal-

picos o que facilita a limpeza do aparelho.

Calhas telescópicas FlexiClip

Graças às calhas telescópicas é possível 

puxar os tabuleiros e grelhas, assim como 

a assadeira Gourmet, completamente 

para fora do forno, mantendo-se sempre 

em posição de segurança. Pode também 

regar um assado de forma prática ou virar 

uma peça de carne sem o risco de quei-

maduras. Além disso as calhas telescópi-

cas FlexiClip, os tabuleiros e grelhas po-

dem ser encaixados facilmente noutro 

nível. 

No total podem ser colocados 3 pares de 

calhas telescópicas FlexiClips em 3 níveis 

simultaneamente.  

 

Calhas telescópicas FlexiClip  

HFC 71

Com revestimento PerfectClean para uma limpeza 

fácil

Para utilização nos vários níveis de encaixe

Acesso fácil aos cozinhados em cada nível

Possibilidade de colocação em vários níveis

Fácil encaixe nos suportes laterais

Para fornos H 6000

Com acabamento Pyrofit

Para utilização nos vários níveis de encaixe

Acesso fácil aos cozinhados em cada nível

Possibilidade de colocação em vários níveis

Fácil encaixe nos suportes laterias

HFC 72 para fornos H 6000

HFC 92 para fornos de 90 cm H 6000

Calhas telescópicas FlexiClip  

HFC 50 / HFC 70

Para utilização simultanea de vários níveis de en-

caixe

Possibilidade de colocar em vários níveis

Acesso fácil aos cozinhados em cada nível

Fácil colocação nos suportes laterais

Até 3 pares de calhas simultaneamente

HFC 50 para fornos H2000

HFC 70 para fornos H6000

Calhas telescópicas FlexiClip  

HFC 72 / HFC 92
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Assadeira Gourmet Miele  

Para os fornos Miele existe a assadeira Gourmet adequada para fazer 

gratinados, empadões e muitas outras receitas. Esta pode ser encaixada nos su-

portes laterais, sobre as calhas telescópicas, assim como sobre a grelha. A assa-

deira Gourmet Miele original é fabricada em ferro fundido e tem acabamento an-

tiaderente de qualidade elevada, que impede que os alimentos adiram facilitando 

a limpeza.

Tampa da assadeira Gourmet Miele

Para todas as assadeira Gourmet Miele existe a tampa em aço inoxidável adequa-

da. Estas não fazem parte do fornecimento da assadeira e têm de ser encomen-

dadas em separado.

Exclusivo

Para asssados, gratinados e muito mais
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Assadeiras Gourmet e tampas

Assadeira Gourmet 

HUB 5000-M

Assadeira Gourmet para indução 

HUB 5001-M

Capacidade máxima aprox. 5 kg

Medidas:  LxPxA 44,8 x 26,8 x 8,6 cm

Ferro fundido

Limpeza fácil graças ao revestimento anti-ade-

rente

Para utilização em fornos e placas Ceran (excep-

to gás e indução)

Sem tampa HBD 60-22 (ver acessórios)

Para fornos H 5000 e H 6000

Ver descrição da assadeira gourmet HUB 5000-M.

Esta assadeira tem a particularidade de poder ser 

utilizada sobre placas de indução. Medidas idênti-

cas às da HUB 5000-M.

Assadeira Gourmet HUB 61-22 Assadeira Gourmet para indução 

HUB 62-22 

Capacidade máxima aprox. 5 kg

Medidas: LxPxA 42,2 x 25,7 x 8,6 cm

Ferro fundido

Limpeza fácil graças ao revestimento anti-ade-

rente

Para utilização em fornos e placas Ceran (excep-

to gás e indução)

Sem tampa HBD 60-22 (ver acessórios)

Para fornos H 2000 e H 4000

Ver descrição da assadeira Gourmet HUB 61-22.

Esta assadeira tem a particularidade de poder ser 

utilizada sobre placas de indução. Medidas idênti-

cas às da HUB 61-22.

Tampa para assadeira Gourmet  

HBD 60-22

Para as assadeiras HUB 61-22, 62-22, 5000 M e 

5001 M.

A tampa não está incluída na compra de uma as-

sadeira

Em aço inoxidável de alta qualidade

Não pode ser utilizada em fornos com micro-on-

das nem no modo de funcionamento Grill

Esta tampa combina com todas as assadeiras 

desta página.
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Assadeira Gourmet  

HUB 5000-XL

Assadeira para placas de indução 

KIB 5000

Assadeira multifunções  

KMB 5000-S

Capacidade máxima aprox. 8 kg 

Medidas LxPxA 44,8 x 38,6 x 8,6 cm

Ferro fundido

Limpeza fácil graças ao revestimento anti-ade-

rente

Para utilização no forno e em placas Ceran (ex-

cepto gás e indução)

Sem a tampa HBD 60-35

Para fornos H 5000 e H 6000

Perfeitamente adequada para placas de indução.

Para assados, cozidos, gratinados e muito 

mais... 

Capacidade máxima aprox. 3,5 kg

Para utilização em placas e indução e fornos

Com revestimento anti-aderente de alta qualida-

de Teflon Platinum

Tampa incluída;  

Medidas: L x P x A: 35,8 x 27,1 x 7,2 cm

Desenvolvida exclusivamente para a Miele em 

cooperação com a WMF

Assadeira Gourmet  

HUB 61-35

Capacidade máxima aprox. 8 kg. 

Medidas: LxPxA 42,2 x 37,5 x 8,6 cm

Ferro fundido

Limpeza fácil graças ao revestimento anti-ade-

rente

Para utilização no forno e placas Ceran (excepto 

gás e indução)

Sem a tampa HBD 60-35

Para fornos H 2000 e H 4000

A polivalente - da placa directamente para o forno 

ou para o forno a vapor.

Para assados, empadão, gratinados, etc.

Depois de alourar a carne na placa, pode ser 

usada directamente no forno a vapor

Com base em alumínio adequado para indução e 

com revestimento anti-aderente

Capacidade máxima 2,5 kg. Medida: LxPxA 32,5 

x 26,0 x 6,0 cm

Tampa em aço inoxidável

Tampa para assadeira Gourmet  

HBD 60-35

Para as assadeiras HUB 61-35 e HUB 5000 XL.

Não incluída na compra da assadeira

Em aço inoxidável de alta qualidade

Não utilizar em fornos com micro-ondas nem no 

modo de funcionamento Grill
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Acessórios para fornos a vapor
Recipientes e tampas

Os recipientes Miele para cozinhar a vapor podem ser uti-

lizados em todos os fornos a vapor Miele. 

Os recipientes extra grandes para o forno a vapor combi-

nado (DGC 6600 e DGC 6800) permitem aproveitar a ca-

pacidade máxima do forno de 48 l. 

Os recipientes não perfurados são adequados para ali-

mentos com molhos, assim como para cozinhar alimentos 

em água. 

Os recipientes não perfurados de grande volume são ade-

quados para sopas e gratinados. 

Recipientes perfurados são adequados para branquear ou 

cozinhar legumes, peixe, carne e batatas sem molhos. Es-

tes recipientes também são ideais para descongelar. 
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Recipientes não perfurados 
– para preparação de sopas e alimentos com molhos ou com água (por exemplo, 
arroz ou massa)

Recipiente não perfurado  

DGG 11

Recipiente não perfurado  

DGG 3

Recipiente nao perfurado  

DGG 14

Recipiente não perfurado  

DGG 2

Recipiente não perfurado  

DGG 7

Recipiente não perfurado  

DGG 9

Recipiente não perfurado   

DGG 18

Volume: 1,5 l, Capacidade: 0,9 l

Medidas: L x P x A: 325 x 176 x 40 mm

Superfície em aço inoxidável tratado, espessura;  

0,6 mm

Volume: 2,5 l, Capacidade: 2,0 l

Medidas: L x P x A: 325 x 176 x 60 mm

Superfície em aço inoxidável tratado, espessu-

ra: 0,6 mm

Volume: 4,0 l, Capacidade: 3,1 l

Medidas: L x P x A: 325 x 265 x 65 mm

Superfície em aço inoxidável tratado, espessura: 

0,6 mm

Medidas: L x P x A: 325 x 354 x 20 mm

Superfície em aço inoxidável tratado, espessura: 

0,6 mm

Volume: 4,0 l, Capacidade: 2,8 l

Medidas: L x P x A: 325 x 176 x 100 mm

Superfície em aço inoxidável tratado, espessu-

ra: 0,6 mm

Volume: 5,7 l, Capacidade: 4,2 l

Medidas: L x P x A: 325 x 176 x 150 mm

Superfície em aço inoxidável tratado, espessu-

ra 0,6 mm

Volume: 7,5 l, Capacidade: 6,1 l

Medida: L x P x A: 325 x 176 x 200 mm

Superfície em aço inoxidável tratado, espessura 

0,6 mm

Recipiente não perfurado   

DGG 17

Volume: 3,3 l, Capacidade: 2,0 l

Medidas: L x P x A: 325 x 354 x 40 mm

Superfície em aço inoxidável tratado, espessura: 

0,6 mm

Recipiente não perfurado  

DGG 16

Volume: 0,77 l

Medidas: L x P x A: 325 x 176 x 20 mm

Superfície em aço inoxidável tratado, espessura; 

0,6 mm
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Recipientes perfurados 
– para branquear ou cozinhar legumes, peixe, carne, batatas, etc. 

Recipiente perfurado  

DGGL 19

Recipiente perfurado  

DGGL 10

Recipiente perfurado  

DGGL 1

Recipiente perfurado  

DGGL 5

Recipiente perfurado  

DGGL 6

Capacidade: 5,7 l, Capacidade net: 4,2 l

L x P x A: 325 x 176 x 150 mm

Superfície em aço inoxidável tratado, espessura: 

0,6 mm

Capacidade: 7,8 l, Capacidade net: 6,1 l

L x P x A: 325 x 176 x 200 mm

Superfície aço inoxidável tratado, espessura: 0,6 

mm

Capacidade: 1,5 l, Capacidade net: 0,9 l

L x P x A: 325 x 176 x 40 mm

Superfície em aço inoxidável tratado, espessura: 

0,6 mm

Capacidade: 2,5 l, Capacidade net: 2,0 l

L x P x A: 325 x 176 x 60 mm

Superfície em aço inoxidável tratado, espessura: 

0,6 mm

Capacidade: 4,0 l, Capacidade net: 2,8 l

L x P x A: 325 x 176 x 100 mm

Superfície em aço inoxidável tratado, espessura: 

0,6 mm

Recipiente perfurado 

DGGL 12

Recipiente perfurado  

DGGL 20

Base para recipiente de forno a vapor  

DGSE 1

Adequado para o forno a vapor combinado.

Capacidade: 5,4 l, Capacidade net: 3,3 l

L x P x A: 448 x 386 x 40 mm

Superfície em aço inoxidável tratado, espessura: 

0,6 mm

Adequado para o forno a vapor combinado. 

Capacidade: 2,4 l, Capacidade net: 1,8 l

L x P x A: 450 x 190 x 40 mm

Superfície em aço inoxidável tratado, espessura: 

0,6 mm

Servir de forma adequada, mantendo a temperatu-

ra dos alimentos.  

Para os recipientes DGG 16, 14, 2 e DGGL 1 e 5 

Também pode ser usado como forma para forno 

(até 230°C)

Indicado para cozinhar a baixas temperaturas 

nos aquecedores gourmet 

Recipiente e tampa em porcelana Villeroy & Boch

Recipiente não perfurado 

DGG 20

Adequado para o forno a vapor combinado

Volume: 2,4 l, Capacidade: 1,8 l

Medidas: L x P x A: 450 x 190 x 40 mm

Superfície em aço inoxidável tratado, espessura: 

0,6 mm
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Tampa em aço inox   

DGD 1/3

Tampa em aço inox  

DGD 1/2

Para recipientes para forno a vapor.

Medidas: L x P 325 x 176 mm

Em aço inox.

Para recipientes para forno a vapor.

Medidas: L x P: 325 x 265 mm

Em aço inox.

Recipiente perfurado  

DGGL 8

Capacidade: 2,0 l, Capacidade net: 1,7 l

L x P x A: 325 x 265 x 40 mm

Superfície em aço inoxidável tratado espessura: 

0,6 mm

Recipiente perfurado  

DGGL 4

Recipiente perfurado  

DGGL 13

Capacidade: 4,0 l, Capacidade net: 3,1 l

L x P x A: 325 x 265 x 60 mm

Superfície em aço inoxidável, espessura: 0,6 mm

Capacidade: 3,3 l

L x P x A: 354 x 325 x 40 mm

Superfície em aço inoxidável tratado, espessura: 

0,6 mm

Recipientes perfurados e tampas 
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Acessórios para micro-ondas

Régua de ajuste AB 36  

Aço inox/CleanSteel

Régua de ajuste AB 42-1

Régua de ajuste AB 38-1  

Aço inox/CleanSteel

Régua de ajuste AB 45-9  

Aço inox/CleanSteel

Prato Gourmet MGP 17 Forma de vidro

Para nichos de 36cm em combinação com 

M 6030/32

Combinação perfeita com o aparelho

Limpeza fácil graças ao acabamento CleanSteel

Para nichos de 42cm em combinação com M 6032

Combinação perfeita com o aparelho

Limpeza fácil - CleanSteel

Disponível em CleanSteel e Branco brilhante

Para nichos de 38cm em combinação com 

M 6030/32

Combinação perfeita com o aparelho

Limpeza fácil graças ao acabamento CleanSteel

Para nichos de 45cm em combinação com 

M 6030/32

Combinação perfeita com o aparelho

Limpeza fácil - CleanSteel

Para preparação de sobremesas ou pequenos 

pratos no micro-ondas.

 Para aparelhos com 17 l

Forma apara-pingos.

Para a recolha de sucos durante o processo de 

grelhar directamente sobre a grelha

Adequado para todos os modos de funciona-

mento

Diâmetro: 27,8 cm
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Os acessórios para os CombiSet Miele correspondem em 

termos de tamanho e função específica para estes apare-

lhos, permitindo uma utilização mais versátil do seu equi-

pamento e alcançando resultados perfeitos.

Acessórios para CombiSets
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Acessórios para CombiSets

Friso de união  

CSZL 500

Placa para grelhados  

CSGP 1300 

Complemento para Pasta  

CSPE 1300

Para grelhar e assar carne, peixe, legumes, etc. 

Possível utilizar dos dois lados, com ranhuras de 

um lado e liso do outro

Combina com o CombiSet CS 1312 BG

Em ferro fundido com acabamento especial

Inclui pega para ambos os lados (direita e es-

querda)

Para preparação de Pasta, Legumes, Batatas, etc.

Inclui tampa e escorredor.

Para união de vários elementos CombiSet. 

Friso de união  

CSZL 1500

Para união de vários elementos CombiSet.
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Filtrar os odores desagradáveis
Acessórios para exaustores

Evitar os odores desagradáveis no funcionamento por 

circulação de ar

Os exaustores de circulação de ar absorvem os fumos e vapo-

res e filtram a gordura e partículas de odores. Como o ar limpo 

volta à cozinha é necessário equipar  exaustor com filtros de 

carvão activo para evitar odores desagradáveis.

Estes devem ser substituidos regularmente. A lâmpada de 

controle do filtro de carvão activo indica que deve ser efectua-

da a sua substituição. 

(Para mais informações consulte o livro de instruções do seu 

exaustor Miele.)

Para o perfeito funcionamento do seu exaustor em funcio-

namento por saída de ar

Em funcionamento por saída de ar é fundamental que o filtro 

de gorduras seja limpo regularmente, de forma a manter uma 

boa performance de exaustão. Neste sistema de funcionamen-

to não é necessário o filtro de carvão activo uma vez que as 

gorduras e odores são enviados para o exterior da cozinha.
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Acessórios para Exaustores

Filtro de carvão activo  

DKF 17-1

Filtro de carvão activo  

DKF 16-1

Para exaustor DA 7000 D.

Conteúdo da embalagem: 4 filtros - 4 x DKF 12-1.

Para exaustor DA 7090 W.

Conteúdo da embalagem: 2 filtros - 2 x DKF 12-1

Filtro de carvão activo  

DKF 11-1

Para exaustores DA 59X0 W

Conteúdo da embalagem: 1 filtro

Filtro de carvão activo  

DKF 15-1

Para exaustores DA 2xxx

Conteúdo da embalagem: 2 filtros

Filtro de carvão activo  

DKF 12-1

Filtro de carvão activo 

DKF 13-1

Filtro de carvão activo  

DKF 19-1

Filtro de carvão activo  

DKF 20-1 

Para exaustores de pala DA 3xxx

Conteúdo da embalagem: 1 filtro
Para exaustores DA 35x0

Conteúdo da embalagem: 2 filtros

 

Para colocar na unidade de circulação de ar DUU 

2900

Conteúdo da embalagem: 2 filtros

Para circulação de ar

Conteúdo da embalagem: 1 filtro

Não indicado para: DA 146/ 

15x/186/249-4/2xxx/3xxx
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Motor de telhado  

DDG 102

Para montar no telhado.

Vantagem em termos de ruído - a partir de cerca 

de 5-7 m de distância

Motor de parede exterior  

AWG 102

Para montar na parede exterior.

Vantagem em termos de ruído - a partir de cerca 

de 5-7 m de distância

Para montar na parede exterior.

Vantagem em termos de ruído - a partir de cerca 

de 5-7 m de distância

Para montar no interior da habitação (por exemplo 

no sótão)

Vantagem em termos de ruído - a partir de cerca 

de 5-7 m de distância

Motor externo  

ABLG 202

Acessórios para Exaustores
Motores externos

Notas sobre o funcionamento de 

um exaustor
A dimensão da conduta de ar tem um im-

pacto importante no desempenho e ruído 

do exaustor. 

Quanto mais estreita for a conduta de ar, 

maior o ruído e por sua vez menor o de-

sempenho do exaustor.  

Para mais informações contacte a Miele 

ou o seu Agente Certificado Miele.

Conselho para planeamento:

É necessário ter em consideração a dis-

tância entre o motor externo e o aparelho, 

essa distância deve ser de pelo me-

nos cerca de 5 a 7 metros. 

Caixa de parede  

DMK 150

Para ventilação

Diâmetro Ø 150mm 

Isolamento térmico - sem entrada de ar frio

Adequado para casas energeticamente eficien-

tes

  

Cabo de ligação

Necessário para ligação entre o motor externo e o 

exaustor. 

STL-DA 5 (5 m)

STL-DA 9 (9 m)

STL-DA 12 (12 m)

Motor de parede  

MG 100
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Painel   

RWP 90

Prateleira  

DALF 249

Painel de protecção em aço inox para resguardo 

da parede traseira. 

Versátil - disponível em cores RAL a pedido

Exemplo de montagem

Prateleira em vidro de segurança para DA 249

Elegante - com perfis de aço inox para montagem 

na parede

DALF 249 R aço inox (direita)

DALF 249 L aço inox (esquerda)

Módulo de comunicação  

XKM 2000 DA

Módulos de comunicação   

Con@ctivity Set

Para utilização confortável do exaustor, conectan-

do-o à placa. 

Automático - o exaustor adapta-se ao funciona-

mento da placa 

Inclui: 

Módulo de comunicação XKM 2000 DA 

Módulo de comunicação XKM 2100 KM

Kit de ligação Con@ctivity  

XKM para DA 289-4/489-4

Kit de ligação  

XKM para DA 6000

Kit de ligação 

XKM para DA 70x0 W/D

Necessário para ligação Con@ctivity nos exausto-

res

DA 289-4/489-4

Ligação entre o módulo de comunicação e o 

exaustor

Necessário para instalação da função Con@ctivity 

em exaustores DA 6000

Ligação entre o módulo de comunicação e o 

exaustor

Necessário para ligação Con@ctivity nos exausto-

res DA 70x0 W/D

Ligação entre o módulo de comunicação e o 

exaustor

Módulo de comunicação  

XKM 2100 KM

Para utilização confortável da placa, conectando-a 

ao exaustor. 

Automático - o exaustor adapta-se ao funciona-

mento da placa. 

Acessórios para Exaustores
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Acessórios para Exaustores

Conjunto de painéis  

DRP 2900 Vidro

Conjunto de painéis 

DRP 2900 inox

Conjunto de painéis  

DRP 6520 W Vidro

Conjunto de painéis  

DRP 6520 W inox

Conjunto de painéis  

DRP 6590 W Vidro

Conjunto de painéis  

DRP 6590 W inox

Para funcionamento da exaustão periférica

Acessório necessário para modelos com exaus-

tão periférica

Em vidro - possível lavar na máquina de lavar 

louça

Para funcionamento da exaustão periférica

Acessório necessário para modelos com exaus-

tão periférica

Em aço inox - possível lavar na máquina de lavar 

louça

Para funcionamento da exaustão periférica

Acessório necessário para modelos com exaus-

tão periférica

Em vidro - possível lavar na máquina de lavar 

louça

Para funcionamento da exaustão periférica

Acessório necessário para modelos com exaus-

tão periférica

Em aço inox - possível lavar na máquina de lavar 

louça

Para funcionamento da exaustão periférica

Acessório necessário para modelos com exaus-

tão periférica

Em vidro - possível lavar na máquina de lavar 

louça

Para funcionamento da exaustão periférica

Acessório necessário para modelos com exaus-

tão periférica

Em aço inox - possível lavar na máquina de lavar 

louça
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Para uma espuma de leite cremosa

Para a preparação perfeita de espuma de leite cremosa, a 

máquina de café adequada é só uma de muitas condicio-

nantes. Igualmente importante são os acessórios. O Ca-

ppuccinatore Miele produz um creme de leite fino. Tam-

bém a utilização do leite „certo“ é condição prévia 

importante para a preparação de um Latte macchiato ou 

Cappuccino perfeito. Assim, em termos da consistência 

da espuma de leite, o teor de proteína do leite é muito im-

portante. Ou seja, quanto mais proteínas o leite tiver me-

lhor. O teor de gordura do leite desempenha um papel re-

levante no sabor, uma vez que os sabores de café 

expresso contidos no latte macchiato ou cappuccino são 

transportados pela gordura do leite. Assim recomenda-

mos utilizar leite gordo.

No reservatório do leite Miele o leite permanece fresco e 

frio durante mais tempo, o que é também uma condição 

importante para a preparação de espuma de leite. Porque 

quanto mais frio o leite estiver, mais rapidamente o vapor 

quente pode formar espuma.

Acessórios para Máquinas de café



291

Acessórios para Máquinas de café

Cappuccinatore  

CVC 

Para preparação de espuma de leite.

Para máquinas com sistema Nespresso

Composto por partes separáveis e laváveis na 

máquina de lavar louça

Suporte para cappuccinatore 

GCEO

Suporte para as várias peças do Cappuccinatore

Para uma limpeza adequada do Cappuccinatore

Cada peça tem o seu lugar próprio 

Para colocação no cesto superior da máquina de 

lavar louça
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Esquemas de montagem

Fornos

H 2000 B, H 6000 B 

76 litros de capacidade

*Aparelhos com frente em vidro 

**Aparelhos com frente em inox

H 2000 B, 56 litros de capacidade

**Aparelhos com frente em vidro 

** Aparelhos com frente em inox

H 2000 B, H 6000 B, 76 litros de capa-

cidade

*Aparelhos com frente em vidro 

**Aparelhos com frente em inox

H 2000 B, 56 litros de capacidade

*Aparelho com frente em vidro 

**Aparelhos com frente em inox

H 2000 BP, H 6000 BP, 76 litros de ca-

pacidade

*Aparelhos com frente em vidro 

**Aparelhos com frente em inox

H 2000 BP, H 6000 BP, 76 litros de  

capacidade

*Aparelhos com frente em vidro 

**Aparelhos com frente em inox

Forno compacto  

sem micro-ondas

H 6000 B, 49 litros de capacidade

*Aparelhos com frente em vidro 

**Aparelhos com frente em inox 
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Forno de encastrar  

com 90 cm

H 6000 BP, 90 litros de capacidade

*Aparelhos com frente em vidro 

**Aparelhos com frente em inox

H 6000 BP, 90 litros de capacidade

*Aparelhos com frente em vidro 

**Aparelhos com frente em inox

Fornos compactos  

com micro-ondas

H 6000 BM, 43 litros de capacidade

*Aparelhos com frente em vidro 

**Aparelhos com frente em inox

H 6000 BM, 43 litros de capacidade

*Aparelhos com frente em vidro 

**Aparelhos com frente em inox

Fornos a vapor

DG 6010, 24 litros de capacidade H 6030, 24 litros de capacidade

*Aparelhos com frente em vidro 

**Aparelhos com frente em inox
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DG 6000, 38 litros de capacidade

*Aparelhos com frente em vidro 

**Aparelhos com frente em inox

DG 6000, 38 litros de capacidade

*Aparelhos com frente em vidro 

**Aparelhos com frente em inox

Fornos a vapor combinados

DGC 6000, 48 litros de capacidade

*Aparelhos com frente em vidro 

**Aparelhos com frente em inox

DGC 6000, 48 litros de capacidade

*Aparelhos com frente em vidro 

**Aparelhos com frente em inox

Micro-ondas

M 6030, M 6032 M 6000, 46 litros de capacidade

Aquecedores de louça e 

alimentos

Esquemas de montagem
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ESW 6114, ESW 6214

*Aparelhos com frente em vidro 

**Aparelhos com frente em inox

ESW 6229

**Aparelhos com frente em vidro 

**Aparelhos com frente em inox

EGW 6210

*Aparelhos com frente em vidro 

**Aparelhos com frente em inox

EGW 6210

*Aparelhos com frente em vidro 

**Aparelhos com frente em inox

Placas eléctricas HiLight

KM 5600

1) Frente 

2) Altura para encastrar 

3) Altura para encastrar com caixa de ligação com 

cabo eléctrico, L = 1440 mm 

KM 5603

1) Frente 

2) Altura para encastrar 

3) Altura para encastrar com caixa de ligação com 

cabo eléctrico, L = 1440 mm 

KM 6200; KM 6202

1) Frente 

2) Altura para encastrar 

3) Altura para encastrar com caixa de ligação com 

cabo eléctrico, L = 1440 mm

KM 6204

1) Frente 

2) Altura para encastrar 

3) Altura para encastrar com caixa de ligação com 

cabo eléctrico, L = 1440 mm 
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KM 6207

1) Frente 

2) Altura para encastrar 

3) Altura para encastrar com caixa de ligação com 

cabo eléctrico, L = 1440 mm 

Placas eléctricas de indução

KM 6314

1) Frente 

2) Altura para encastrar 

4) Fresagem em escada 

5) Altura para encastrar com caixa de ligação com 

cabo eléctrico, L = 1440 mm. O cabo é fornecido solto 

juntamente com o aparelho

KM 6316

1) Frente 

2) Altura para encastrar 

4) Fresagem em degrau 5) Altura para encastrar com 

caixa de ligação com cabo eléctrico, L = 1440 mm. O 

cabo é fornecido solto juntamente com o aparelho

KM 6318

1) Frente 

2) Altura para encastrar 

4) Altura para encastrar com caixa de ligação com 

cabo eléctrico, L = 1440 mm. O cabo é fornecido solto 

juntamente com o aparelho

KM 6328

1) Frente 

2) Altura para encastrar 

3) Altura para encastrar com caixa de ligação com 

cabo eléctrico, L = 1440 mm. O cabo é fornecido solto 

juntamente com o aparelho

KM 6366

1) Frente 

2) Altura para encastrar 

3) Altura para encastrar com caixa de ligação com 

cabo eléctrico, L = 1440 mm  

4) Fresagem em escada

KM 6386

1) Frente 

2) Altura para encastrar 

4) Fresagem em escada 

5) Altura para encastrar com caixa de ligação com 

cabo eléctrico, L = 1440 mm. O cabo é fornecido solto 

juntamente com o aparelho

Placas a gás

Esquemas de montagem
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KM 2357

1) Frente 

2) Altura para encastrar 

3) Ligação a gás R 1/2 - ISO-7-1 (DIN EN 10226) 

4) Caixa de ligação com cabo eléctrico, L = 2000 mm  

5) Caixa do sistema electrónico - altura máxima para 

encastrar incl. caixa: 101 mm

KM 3012

KM 2010 KM 2034

1) Frente 

2) Altura para encastrar 

3) Ligação a gás R 1/2 - ISO - 7-1 (DIN EN 10226) 

4) Caixa de ligação com cabo eléctrico, L = 2000 mm 

KM 3010

1) Frente 

2) Altura para encastrar 

3) Ligação a gás R 1/2 - ISO - 7-1 (DIN EN 10226) 

4) Caixa de ligação com cabo eléctrico, L = 2000 mm 

KM 3054

KM 2312

KM 2354

1) Frente 

2) Altura para encastrar 

3) Ligação a gás R 1/2 - ISO - 7-1 (DIN EN 10226) 

4) Caixa de ligação com cabo eléctrico, L = 2000 mm 

CombiSet
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CS 1011 G

1) Frente 

2) Altura para encastrar 

3) Caixa de ligação com cabo eléctrico, L = 2000 mm  

4) Ligação a gás R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

CS 1212-1 I

1) Frente 

2) Altura para encastrar 

3) Altura para encastrar com caixa de ligação com 

cabo eléctrico, L = 2000mm

CS 1012-1 G

1) Frente 

2) Altura para encastrar 

3) Caixa de ligação com cabo eléctrico, L = 2000 mm  

4) Ligação a gás R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

Grelhador CS 1312 BG

1) Frente 

2) Altura para encastrar 

3) Caixa de ligação com cabo eléctrico, L = 2000 mm  

4) Saída de escoamento

Fritadeira eléctrica CS 1411 F

1) Frente 

2) Altura para encastrar 

3) Caixa de ligação com cabo eléctrico, L = 2000 mm 

4) Saída de escoamento

CS 1421

1) Unidade para gratinar com altura regulável 

2) Caixa de ligação com cabo eléctrico, L = 2000 mm

CS 1327 Y

1) Frente 

2) Altura para encastrar 

3) Caixa de ligação com cabo eléctrico, L = 2000 mm

CS 1112 E

1) Frente 

2) Altura para encastrar 

3) Altura para encastrar com caixa de ligação com 

cabo eléctrico, L = 2000mm

Esquemas de montagem
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Exaustores

DA 3360

1) O móvel superior deve possuir uma base de apoio na 

parte frontal que se estende até à parede intermédia. 

Caso o aparelho seja montado em posição mais recua-

da, por exemplo, em caso de aplicação do painel frontal, 

a base de apoio terá de ser mais funda. 

2) O painel intermédio do móvel superior deve ser  

amovível. 

3) Extracção: nas medidas relativas à altura e ao encai-

xe, deverão ser tidos em consideração os acessórios 

montados (por exemplo, isolamento acústico) 

4) Recirculação de ar: com kit de adaptação DDU 151 

5) Em caso de montagem com aro de embutir DAR 3000: 

ter em atenção as diferentes alturas dos móveis.

DA 3490 / EXT

1) O móvel superior deve possuir uma base de apoio na 

parte frontal que se estende até à parede intermédia. 

Caso o aparelho seja montado em posição mais recua-

da, por exemplo, em caso de aplicação do painel frontal, 

a base de apoio terá de ser mais funda.  

2) O painel intermédio do móvel superior deve ser  

amovível. 

3) Extracção: nas medidas relativas à altura e ao encai-

xe, deverão ser tidos em consideração os acessórios 

montados (por exemplo, isolamento acústico) 

4) Recirculação de ar: com kit de adaptação DDU 151 

5) Em caso de montagem com aro de embutir DAR 3000: 

ter em atenção as diferentes alturas dos móveis.

DA 3590 / EXT

1) Extracção, recirculação de ar com kit de adaptação 

DUU 150, quando o ar é extraído por cima, para fora do 

móvel. 

2) O corpo do móvel deve ser encurtado em 38 mm em 

relação à porta.  

3) A montagem também é possível num móvel com 

600 mm de largura.  

4) Em alternativa, ligação de extracção posterior.  

5) Após a montagem, o móvel superior pode ser equipa-

do com uma parede intermédia. Devem ficar acessíveis 

os encaixes para os filtros de gordura e, em caso de fun-

cionamento com recirculação, para os filtros de gordura 

e odores. 

6) Caso o móvel possua uma base de apoio, esta deverá 

possuir aberturas com vista a regular a força de suporte 

da pala. Exemplos: a) O móvel dispõe de extensões late-

rais, tal como mostra a ilustração b) O exaustor está 

montado num móvel com 60 cm de largura, com móveis 

laterais. As medidas de altura e encaixe deverão ter em 

conta os acessórios montados (por exemplo, isolamento 

acústico, módulo XKM).

DA 2050

1) Dimensões para montagem: na zona posterior do 

aro de encastrar é necessária uma profundidade míni-

ma de 25 mm.
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DA 396-5 DA 399-5DA 2170

DA 419-4 DA 429-4 / DA 6390 W DA 5495

DA 6190 DA 289-4 DA 489-4

Esquemas de montagem
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DA 6590 W DA 6520 WDA 5990 W

DA 6690 W DA 420-4 DA 420 V

DA 5100 DA 5330 DDA 5294 D
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DA 6590 D DA 6520 DDA 6390 D

DA 7000 D DA 6690 D DA 2900

CVA 6431 CVA 6000

Máquinas de café

Esquemas de montagem
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Responsabilidade ambiental
A base da nossa filosofia empresarial

A responsabilidade ambiental é uma tradição enraizada na Miele 

há mais de 110 anos. A natureza é o nosso lema de vida, que que-

remos proteger. Para que possamos ter e deixar boas perspecti-

vas de futuro às próximas gerações. Mantemo-nos fiéis ao nosso 

lema de ser "Sempre melhor" e desenvolvemos, para si, electro-

domésticos amigos do ambiente e dos recursos naturais. Esta 

preocupação começa na escolha do material, passa por proces-

sos eficientes de produção e termina, após uma longa vida útil do 

aparelho, na reciclagem "amiga do ambiente".

A nossa responsabilidade ambiental compensa: a elevada eficiên-

cia dos electrodomésticos e aparelhos de encastrar Miele garan-

te, a par da excelente performance, valores  exemplarmente bai-

xos de consumo de água e energia. 

O símbolo do coral representa a sustentabilidade dos produtos 

Miele. O fascínio do coral reside na abrangência dimensional que 

vai do recife de corais que se estende ao longo de vários quiló-

metros quadrados aos minúsculos tentáculos milimétricos. E é 

também assim que encaramos a sustentabilidade: da responsabi-

lidade global até ao pequeno pormenor técnico que contribui para 

poupar recursos naturais e proteger o meio ambiente.
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Os nossos esforços no sentido de promo-

ver a sustentabilidade estão descritos em 

pormenor em www.miele.pt.
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A qualidade Miele
Ser sempre melhor

Miele significa qualidade, inovação e de-

senvolvimento de produto com relevância 

a nível internacional. Na qualidade de mar-

ca Premium, a Miele está sempre presente 

e é reconhecida a nível mundial. As bases 

deste sucesso foram criadas pelos funda-

dores Carl Miele e Reinhard Zinkann. 

Com o lema "Sempre melhor" que perdura 

até aos dias de hoje, resumiram de modo 

convincente a filosofia da empresa: "O su-

cesso a longo prazo só é possível quando 

confiamos plenamente na qualidade dos 

nossos produtos." Esta ideia foi crucial ao 

longo dos mais de 110 anos de história 

desta empresa familiar Miele, tendo, com 

ela, alcançado uma posição de relevo no 

mercado internacional da indústria de 

electrodomésticos.
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Qualidade – made in Germany

Tecnologia de primeira categoria, a melhor funcionalidade e 

uma enorme durabilidade - são estes os valores que transfor-

mam os produtos Miele em verdadeiros aparelhos de qualida-

de Premium. A Miele põe à prova toda a sua competência em 

matéria de electrodomésticos e higiene desde a fundação da 

empresa. Assim, podemos confiar sempre em pleno nos apa-

relhos Miele. E a prova disso é logo dada nos nossos testes in-

ternos de durabilidade e, posteriormente, em sua casa, após 

muitos anos de vida útil dos aparelhos.
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Exclusive Care
Manutenção, teste de funções e garantia de reparação

Ao optar por aparelhos Miele de primeira qualidade, com elevada 

durabilidade fez a melhor escolha possível. Para que tenha sem-

pre, e durante muito tempo, o maior prazer em utilizar os seus 

aparelhos, a Miele propõe-lhe um serviço pós-venda especial: Ex-

clusive Care. No âmbito deste serviço, os nossos técnicos de pós-

-venda procedem à manutenção profissional dos aparelhos Miele. 

O sistema de diagnóstico especialmente desenvolvido pela Miele 

permite-nos verificar os seus aparelhos e actualizá-los.

A par do teste das funções dos aparelhos, estes são também lim-

pos em profundidade com os produtos específicos da Miele. Re-

ceberá, ainda, dicas muito importantes sobre a utilização do seu 

aparelho Miele. Uma vez terminada a intervenção Exclusive Care, 

a Miele disponibiliza-lhe adicionalmente um ano de garantia total.
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Serviço pós-venda da Miele

O seu parceiro para todas as situações

Ao adquirir um aparelho Miele está a optar por durabilidade e qua-

lidade superior! Contudo, caso alguma vez necessite do nosso 

apoio, temos à sua disposição o serviço pós-venda da Miele que 

estará postos para o ajudar de forma rápida e fiável. A qualidade 

do nosso serviço de pós-venda é verificada regularmente através 

de inquéritos aos clientes Miele e confirmada pelos ensaios efec-

tuados por institutos independentes. 

O nosso conceito de "serviço perfeito" vai muito para além do 

apoio competente em caso de reparação. A Miele dá especial va-

lor ao acompanhamento, do fornecimento e instalação dos seus 

aparelhos até à colocação em funcionamento.

Mais informações sobre estes temas disponíveis em: 

www.miele.pt
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Protecção activa do meio ambiente:  

O papel deste prospecto é 100% branqueado sem cloro.

Miele Portuguesa, Lda 

Sede, Salão de Exposição e

Assistência Técnica

Av. do Forte, 5

2790 - 073 Carnaxide

Tel. 214 248 100

Fax. 214 248 109

Filial do Porto

Salão de Exposição e

Assistência Técnica

Rua do Pinheiro Manso,431

4100 - 413 Porto

Tel. 226 102 516

Fax. 226 103 006

Filial de Faro

Salão de Exposição e

Assistência Técnica

Av. Cidade de Hayward, Urb. de São Luís

Lt B2, Loja 2

8000 - 333 Faro

Tel. 289 823 773

Fax. 289 813 784

Loja Miele Vale do Lobo

Parque do Golf, Av. do Mar

8135 - 864 Almancil

Tel. 289 358 609

Assistência Técnica 808 200 687

Internet: www.miele.pt

E-mail: info@miele.pt


