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Há 120 anos que a Miele é pioneira na área de aparelhos

O artista floral japonês Azuma Makoto, distinguido a

de cozinhar encastráveis, que estabelecem constante-

nível mundial, forma uma equipa inigualável juntamente

mente novos padrões no que concerne a capacidade de

com os chefes de cozinha premiados Helena Rizzo,

desempenho. A Geração 7000 está mais intuitiva do

Gaggan Anand e Kyle Connaughton. Assumiram a tarefa

que nunca. É a maior e mais inovadora criação na

de descobrir a que patamar poderiam levar o seu estilo

história da nossa empresa e representa a redefinição da

de cozinhar com recurso aos novos aparelhos de cozi-

perfeição.

nhar encastráveis da Miele, deixando-se inspirar pela
genialidade artística de Azuma. O resultado foram

Descubra as inovações mais revolucionárias que já

criações com as quais os quatro levaram a arte e a

desenvolvemos. Um forno que cozinha sem calor.

cozinha a uma nova dimensão. Dê largas à sua criativi-

Aparelhos de cozinhar encastráveis que o conhecem e

dade com a intuição da Miele.

que podem interagir consigo. Inovações que lhe permitem preparar pratos aparentemente complicados
e alcançar resultados consistentemente perfeitos.
Experimente as várias formas de cozinhar de um modo
completamente novo.

2

A Z U M A M A K O T O , A R T I S TA

MIELE:

COZINHAR DE
FORMA
MAIS SIMPLES

NOVIDADE MUNDIAL: O FORNO DIALOG DA MIELE

É possível cozinhar peixe num bloco de gelo? É apenas uma das muitas questões com as quais
nos deparamos todos os dias. Pois só quando consideramos o impossível é que podemos criar
1000 novas possibilidades para os seus clientes. Desde a máquina de lavar louça elétrica,
passando pelo forno a vapor de encastrar e até à gaveta aquecedora, os aparelhos da Miele
têm vindo a definir novos padrões há décadas. E em 2019, voltamos a fazê-lo com a Geração
7000. Com inúmeras inovações que não devem faltar em nenhuma cozinha moderna.

Com o forno Dialog, inventámos uma forma totalmente nova de cozinhar. Com a tecnologia M
Chef, todo o volume dos alimentos é cozinhado em simultâneo e isoladamente, e não de fora
para dentro, como acontece num forno convencional. Desta forma, um peixe pode ser aquecido no bloco de gelo sem que este derreta. Uma tecnologia única que inspira a criatividade
tanto de amadores como de chefes premiados e os torna em verdadeiros mágicos.

Os fornos multifunções da Geração 7000 criam também uma nova liberdade para cozinhar. Por
exemplo, o TasteControl abre automaticamente a porta do forno para evitar o prolongamento
involuntário da confeção e assegura que o grau de confeção pretendido é sempre alcançado
de forma segura e fiável, para que possa estar com os seus convidados de uma forma
relaxada.

E graças ao FoodView, pode sempre ver o seu prato através de uma câmara que se encontra
no forno, mesmo quando não está em casa. Desta forma, pode controlar a temperatura e o
tempo comodamente através da app.

Estas inovações e muitas mais, todas desenvolvidas internamente e distinguidas com o selo de
qualidade «Exclusivo Miele», podem ser consultadas em detalhe nos capítulos seguintes.
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SEMPRE PERFEITO

A Geração 7000 introduz uma nova era de tecnologia inteligente. Com funcionalidades
como MotionReact e o visor M Touch intuitivo, já não tem de se adaptar à sua cozinha,
ela é que tem de se adaptar a si.

MOT I O N R E A C T

Apenas os aparelhos de cozinhar encastráveis da Miele funcionam de forma tão intuitiva que reagem à sua mera presença. À medida que se aproxima do forno, este ativa
a iluminação e o visor e desativa o sinal acústico do fim do programa. Mais uma vez
certificamo-nos, assim, de que não perderá o seu ritmo assim que o encontrar.

VISOR M TOUCH

Graças ao visor M Touch, à interface de utilizador autoexplicativa e intuitiva, os nossos
aparelhos de cozinhar de encastrar são mais fáceis de utilizar do que nunca. Basta um
toque para selecionar várias funções. Recomendamos que opte por um esquema de
cores escuro, o que torna a leitura mais fácil a qualquer hora do dia ou da noite.
MIELE@HOME
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O BOM GOSTO
COMEÇA NO DESIGN

Concordamos com Oscar Wilde, que afirmou
que o bom gosto é simples: as pessoas ficam
sempre satisfeitas com o melhor. Desenvolvemos os nossos novos aparelhos de cozinhar
encastráveis exatamente com este argumento
em mente: design impactante e manuseamento intuitivo.
Disponível em 4 linhas de design: deixe-se
inspirar pela nossa Geração 7000!
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DESIGN

VITRO

LINE

V I D R O E M D E S TA Q U E | I N T E M P O R A L | M O D E R N O
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DESIGN

PURE

LINE

L I N H A S H O R I Z O N TA I S | E L E V A D A P R O P O R Ç Ã O D E V I D R O | P U X A D O R M A R C A N T E
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CORES
PA R A TO D O S O S
GOSTOS

Aparelhos de encastrar num design moderno e minimalista. Com Graphite Grey, Obsidian Black, Brilliant White e
aço inox, a Miele disponibiliza quatro conceitos de cores
de alta qualidade que se integram harmoniosamente em
qualquer cozinha e estilo de vida. Seja tradicional, contemporânea ou moderna: a Miele não só assegura resultados de confeção perfeitos mas também uma harmonia
perfeita na sua cozinha.

BRILLIANT WHITE*

GRAPHITE GREY

OBSIDIAN BLACK

* Disponível nos modelos H 2860 B e H 2860 BP
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FLEXIBILIDADE
PA R A Q U A LQ U E R O P Ç Ã O

A forma como organiza os seus aparelhos cria uma harmonia constante.
Flexibilidade para si, consistência para o design da sua cozinha: as frentes dos aparelhos perfeitamente combinadas criam sempre um aspeto geral harmonioso, independentemente da forma como os aparelhos estão
organizados. Combine horizontalmente (panorama), verticalmente (em torre), em T ou em quadrado (CubiQ).
Totalmente flexível e adaptável à sua cozinha e às suas exigências de utilização.

DESIGN EM TORRE

DESIGN CUBIQ

DESIGN EM T

PERFEITO NA VERTICAL

COMBINAÇÃO CONCENTRADA

ABERTO PAR A TUDO

Forno, forno a vapor ou forno combinado: com

Tudo à vista: a disposição em quadrado

Pretende algo mais? Cinco aparelhos propor-

o design em torre, cria uma disposição

permite um manuseamento confortável dos

cionam-lhe uma disposição simétrica com o

eficiente e uma boa funcionalidade dos seus

seus aparelhos.

design em T. Existe bastante espaço para os

aparelhos.
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móveis da sua cozinha ao lado e por cima.

DESIGN PANOR ÂMICO
ALINHAMENTO PERFEITO
Com a sequência horizontal à altura dos olhos, tem tudo perfeitamente
disponível e pode aceder a todos os aparelhos com o máximo de conforto.
Elegância na sua cozinha.
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PA I N É I S D E C O M A N D O

TÁT E I S E
SIMPLES
Quatro dos nossos cinco visores têm comando tátil: M Touch e M Touch S apresentam
visores totalmente táteis e DirectSensor e DirectSensor S são controlados através de teclas
sensoras e de um visor com texto simples. O idioma pode ser selecionado livremente,
dependendo de quem está a cozinhar. A nossa variante EasyControl inclui dois botões
rotativos rebatíveis. O design dos diferentes painéis de comando segue sempre o mesmo
conceito e convence pela elevada luminosidade, durabilidade e uma excelente atenção ao
detalhe.

UM TOQUE DE GÉNIO

M T O U C H : A M Á X I M A E L E G Â N C I A A L I A D A A O M A I S A LT O C O N F O R T O
O inovador visor totalmente tátil não deixa nada a desejar no que toca à estética e ao conforto: controla o
seu aparelho de forma rápida e intuitiva através do toque direto ou do simples deslize no visor totalmente
tátil. É possível selecionar muitas funções só com um toque. O texto e os símbolos estão sempre perfeitamente visíveis. Novidade: é possível ajustar a luminosidade do visor, o que é perfeito se utilizar aparelhos
brancos..

M TOUCH S: VISUAL E FUNCIONAMENTO SOFISTICADOS
A nossa tecnologia comprovada M Touch está disponível com a mesma funcionalidade mesmo no design
do visor mais estreito.

D I R E C T S E N S O R : S E L E Ç ÃO D I R E TA E V I S O R D E T E X TO S I M P L E S D E
Q UAT R O L I N H A S
Através das teclas sensoras, pode ser selecionado, entre outros, o modo de funcionamento pretendido.
Encontre outras possibilidades de seleção e regulações através do visor de texto simples de quatro linhas.

D I R E C T S E N S O R S : S E L E Ç ÃO D I R E TA E V I S O R D E T E X TO S I M P L E S D E
UMA LINHA
Através das teclas sensoras, pode ser selecionado, entre outros, o modo de funcionamento pretendido.
Encontre outras possibilidades de seleção e regulações através do visor com texto simples de uma linha.

E ASYCONTROL
Aqui, a operação cómoda e rápida é efetuada através de dois botões e de um visor LCD de grandes
dimensões onde surgem as indicações de estado, como a temperatura e as regulações de tempo.
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O NOSSO COMPROMISSO

IMMER BESSER
BEM-VINDO À MIELE

Quando a Miele foi fundada o seu sucesso residiu na
preocupação dos nossos antepassados em colocar a
empresa num lugar de destaque em relação à concor-

Neste sentido, desde 1899 que a Miele não só é consi-

rência. Para isso, existiam, na verdade, apenas dois

derada um símbolo de produtos de primeira qualidade e

caminhos possíveis: baixar os preços ou ser melhor do

da competência técnica. A Miele é igualmente sinónimo

que os outros. Era praticamente impossível percorrer os

de respeito, de lealdade e de valorização da cooperação

dois caminhos em simultâneo. Acabariam por optar pelo

entre os seus parceiros comerciais, clientes finais,

segundo caminho: ser melhor do que os outros.

fornecedores, colaboradores e vizinhos.

O facto de a Miele, ao longo dos últimos 120 anos, ter

Quem compra produtos da marca Miele, está a agir com

conseguido honrar sempre este elevado nível de ambi-

consciência ecológica. Isto é assegurado pelos seus

ção pode ser comprovado pelos bons resultados obti-

métodos de produção eficientes em termos de recursos

dos nos inúmeros testes efetuados e pelas distinções

e por produtos que também permitem estabelecer

recebidas, especialmente por parte de muitos milhões

padrões em termos de consumo de energia elétrica, de

de clientes satisfeitos em todo o mundo. Tudo isto fica a

água e de detergentes, contribuindo para uma pou-

dever-se a uma continuidade de valores e objetivos, o

pança significativa dos custos*.

que geralmente apenas se regista em empresas que
passaram por várias gerações na mesma família.

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

Atentamente,
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DR. MARKUS MIELE E
DR. REINHARD ZINKANN

* Pode obter mais informação sobre os nossos esforços e princípios relativamente ao tema da sustentabilidade em miele.pt.
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S ÃO VÁ R I A S A S R A ZÕ E S A FAVO R DA M I E L E .

Seis delas podem ser lidas aqui. Desde a sua fundação em 1899, a Miele cumpre o seu compromisso de
marca «Immer Besser» («Sempre melhor»). Isto significa que fazemos todos os possíveis para sermos
«Immer Besser» do que a concorrência e nos tornarmos «Immer Besser», superando o que já conseguimos alcançar. Queremos facilitar o dia a dia dos nossos clientes e trazer-lhes alegria com produtos
sempre melhores. Esta certeza tranquiliza os nossos clientes, que sabem que a sua opção de compra
pode durar uma vida inteira.

QUALIDADE
Há mais de 120 anos que garantimos os melhores resultados: a
Miele é uma marca de confiança.
Somos o único fabricante deste
setor que submete os seus produtos (máquinas de lavar roupa,
máquinas de secar roupa, máqui-

TECNOLOGIA

nas de lavar louça ou fornos) a

A Miele é sinónimo de uma tecnologia fascinante e excelentes resultados com o

testes para assegurar uma vida útil

mínimo consumo de energia. Isto aplica-se não só aos cuidados de higiene e

de 20 anos. Garantimos assim uma

tratamento da roupa, do chão e da louça, mas também às mais diversas expe-

total confiança sem preocupações.

riências gastronómicas na cozinha. Para esta diversificação contribuem várias

Os clientes da Miele em todo o

caraterísticas de equipamento inovadoras que apenas são oferecidas pela marca

mundo mantêm-se fiéis à Miele e

Miele. Isto é comprovado pelos melhores resultados obtidos vezes sem conta nos

recomendam a marca. Também

mais conhecidos testes de produtos realizados a nível mundial.

para o futuro, prometemos-lhe que
não faremos quaisquer cedências
no que diz respeito à fiabilidade e
durabilidade dos nossos
eletrodomésticos.
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ARTE
A Miele representa a verdadeira arte, com uma
conjugação de visão, precisão e muito amor ao
detalhe. Todos os nossos produtos são fabricados
com os mais altos padrões e de acordo com um
controlo de qualidade obsessivo que vai até à
verificação individual das superfícies. Desde os

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

puxadores que são fresados a partir de um

Os clientes da Miele recebem tratamento preferencial:

pedaço de metal, até às ranhuras que são

isto é garantido pelo nosso rápido e eficaz serviço de

ajustadas entre si em todos os grupos de produ-

apoio ao cliente, nomeado várias vezes como o

tos, cada elemento faz parte da nossa busca pela

melhor do setor. Teremos também todo o gosto em ir

perfeição absoluta. Porque nada é mais impor-

a sua casa se pretender indicações de produtos

tante para nós do que a sua satisfação duradoura

personalizadas ou se necessitar de limpeza profissio-

com a Miele.

nal para os seus eletrodomésticos Miele. Estamos
sempre aqui para si. Prometemos!

MARCA
A Miele é, em muitos países, a marca
mais reconhecida do setor. No
mercado alemão, a Miele foi selecionada entre todos os setores como a
melhor marca de produtos de todos
DESIGN

os tempos («best brand ever»). Uma

A Miele representa formas claras, elegância

marca assim revela também o

intemporal e utilização intuitiva. Quer seja

seguinte acerca dos seus clientes: os

através do clássico seletor rotativo, do

clientes Miele dão um grande valor ao

sensor discreto ou do ecrã tátil de alta

desempenho e à sustentabilidade

resolução: a operação do equipamento

ambiental dos seus eletrodomésticos.

Miele é fácil e divertida. Em nenhum outro

Quem compra produtos Miele

lugar encontra uma diversidade comparável

demonstra que se preocupa com a

de linhas de design e paletas de cores

qualidade e que tem estilo.

cuidadosamente adaptadas aos mais
diversos mobiliários de cozinha. A Miele
adapta-se perfeitamente à sua cozinha,
independentemente do seu estilo de
decoração.
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Eletrodomésticos em rede com Miele@home
Caraterísticas em destaque Miele@home*

Quer esteja em casa ou em viagem: pode
aceder aos seus eletrodomésticos em
qualquer momento. A ligação em rede dos
seus aparelhos proporciona-lhe novas
possibilidades que conferem a um dia a dia
dinâmico maior conforto, qualidade de vida
e segurança. No que toca aos eletrodomésticos em rede, para nós a pertinência para
o utilizador está em primeiro plano. Com
funcionalidades desenvolvidas por nós, um
comando móvel e uma nova tecnologia de
ligação em rede, disponibilizamos-lhe um
sistema que lhe confere liberdade e que o
apoia na criação de um dia a dia eficiente e
sustentável: Miele@home.

Comando por voz
A Alexa da Amazon permite comandar os
seus eletrodomésticos por voz e obter
informações sobre o seu estado.

Smart Home
Através das soluções avançadas de parceiros, os eletrodomésticos Miele interligáveis
em rede podem ser integrados numa Smart
Home existente.

WiFiConn@ct
A ligação em rede dos eletrodomésticos
Miele faz-se através da ligação ao router de
Wi-Fi doméstico.

SuperVision

Com o SuperVision, tem o estado dos seus
eletrodomésticos sempre sob controlo, sem
ter de recorrer ao seu smartphone, usando
o visor dos seus aparelhos de cozinhar.

SmartStart*

Ligação automática dos eletrodomésticos
se os preços da energia elétrica forem
favoráveis ou se o sistema fotovoltaico
doméstico fornecer energia suficiente.

24

App Miele@mobile**
Caraterísticas em destaque da app Miele@mobile*

App Miele@mobile

ShopConn@ct

A app Miele@mobile oferece-lhe múltiplas
opções para controlar e comandar os seus
eletrodomésticos, conseguindo assim os
melhores resultados.

Pode consultar o nível atual dos seus
consumíveis e encomendá-los online, muito
comodamente.

MobileControl

Receitas

Com o MobileControl pode, p. ex., também
selecionar o programa das máquinas de
lavar, de secar roupa e de lavar louça,
mesmo que não esteja em casa.

Aqui encontrará rapidamente a receita
adequada a cada ocasião. Os vídeos com
instruções integradas simplificam a
confeção.

Assistentes

Assistência técnica Miele

Os assistentes interativos recomendam o
programa de lavagem ou secagem mais
adequado. Garante-se, assim, que obtém
sempre o melhor resultado.

Tem alguma questão? Pode contactar-nos
facilmente por telefone ou e-mail através da
app.

** depende do modelo
** disponível para um dispositivo móvel (ver requisitos
mínimos nas indicações da App Store ou Google Play).
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FORNOS
M U LT I F U N Ç Õ E S
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Fornos multifunções

Fornos multifunções
Os nossos fornos mulfunções proporcionam
maior flexibilidade no design da sua cozinha:
estes podem ser instalados de forma variável
e independente da placa, por exemplo,
diretamente à altura dos olhos. Assim,
trabalha de forma ergonómica e pode retirar
confortavelmente os seus alimentos do forno.
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À altura dos olhos ou por baixo da placa
Modelos, medidas do nicho, interiores do forno e sistemas de limpeza
dos fornos multifunções
Medidas do nicho

O compacto
60 cm de largura, 45 cm de altura

O espaçoso
60 cm de largura, 60 cm de altura

O extra grande
90 cm de largura, 48 cm de altura

O espaçoso
76 litros, 5 níveis de encaixe

O extra grande
90 litros, 3 níveis de encaixe

Fornos multifunções

Diversidade de tamanhos

O compacto
49 litros, 3 níveis de encaixe

Sistemas de limpeza
A Miele disponibiliza-lhe aqui duas opções diferentes de tornar a limpeza tão fácil quanto
possível: PerfectClean e limpeza automática pirolítica.

PerfectClean

PerfectClean
Extraordinariamente fácil de limpar. O
interior do seu forno possui um acabamento
antiaderente único. Os resíduos de comida
e a sujidade mais persistente podem,
assim, ser facilmente removidos com uma
simples passagem utilizando um detergente. Limpeza mais rápida, mais tempo
para si.

Limpeza automática pirolítica

PyroFit

Acessórios com acabamento PyroFit*
Mais confortável é impossível. Eficiente e
sem esforço: a altas temperaturas, a pirólise
assegura que os resíduos de comida no
interior do forno se decompõem em cinzas
e se soltam completamente das superfícies.
O seu forno limpa-se sozinho! Graças ao
PyroFit, pode deixar tabuleiros e assadeiras, grelhas laterais e calhas telescópicas
FlexiClip no forno durante este processo e
depois retirá-los totalmente limpos.

* depende do modelo

29

30

Que caraterísticas se adaptam melhor às suas
necessidades?

Cozinhar com clima1)
Consiga resultados profissionais de modo muito simples com apoio de
humidade: ao cozinhar com clima são
libertados jatos de vapor para o interior do
forno. Assim, são combinados diferentes
modos de funcionamento com humidade,
para obter os melhores resultados de
confeção. A carne fica tenra e suculenta por
dentro e adquire uma crosta apetitosa. O
pão e as carcaças ficam fofos por dentro,
tostados e estaladiços uniformemente por
fora e sabem como se acabassem de sair
da padaria. Particularmente prático: pode
programar os jatos de vapor de forma
temporizada e operar, deste modo, de
forma completamente flexível. Até vários
programas automáticos recorrem ao
cozinhar com clima para melhores
resultados.

FoodView
A câmara no interior do forno
mostra-lhe o processo de confeção, esteja
onde estiver.

Fornos multifunções

As caraterísticas em destaque* dos fornos multifunções

Programas automáticos
Pratos saborosos em pouco tempo: seja
pão, bolos ou carne, tudo
é preparado de forma totalmente
automática.

TasteControl 2)
No ponto: após os processos
de confeção programados, o interior do
forno é arrefecido, evitando-se um prolongamento indesejado da confeção.

Sonda de temperatura sem
fios 3)
Cozinhar peixe e carne até ao ponto certo:
a indicação de tempo informa-o quando o
alimento estiver pronto.

Ligação em rede com Miele@home
Seja em casa ou em viagem: controle ou
monitorize o seu eletrodoméstico em
qualquer lugar, tornando o seu dia a dia
flexível.

* depende do modelo
1) com sistema de aspiração patenteado
Patente: EP 2 190 295 B1
2) Patente: EP 1 714 083 B1
3) Patente: EP 1 985 983 B1
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A regulação adequada a cada receita
Os modos de funcionamento* dos fornos multifunções

Ar quente Plus
Maravilhosamente leve e descomplicado: ideal para
cozinhar e assar cuidadosamente até três níveis.

Descongelar
Suave para produtos ultracongelados: descongelamento cuidadoso com ar frio e sob condições ideais.

Aquecimento superior e inferior
Universal e clássico: para que todas as receitas
tradicionais saiam perfeitas.

Booster
Velocidade expresso para urgências: quem tem pouco
tempo para cozinhar vai apreciar especialmente este
programa.

Aquecimento intensivo
Bases crocantes, coberturas saborosas: seja pizza,
quiche ou bolo de fruta, em baixo fica crocante, em
cima suculento.

Programas automáticos
O forno orienta a confeção de mais de 100 pratos:
quer seja pão, bolos ou carne, confeciona de forma
automática.

Sistema automático para assar
Carne suculenta: o selar da carne ocorre a uma
temperatura mais elevada, a confeção continua a uma
temperatura definida.

Cozinhar a baixas temperaturas
Tenra e suculenta: a carne é cozinhada a baixas
temperaturas de forma especialmente uniforme sem
ficar seca por fora.

Grelhar por circulação de ar
Crocante por fora, suculento por dentro: ideal para
frango, pato, pernis, rolos de carne e outros pratos de
carne.

Aplicações especiais
Extraordinariamente simples: os diversos programas
especiais como, p. ex., a desidratação, proporcionam
excelentes resultados.

Grill total
Versátil dentro de casa: pode grelhar grandes quantidades de bifes, salsichas e espetadas, entre outros.

Programas favoritos
Para os seus pratos preferidos: grave os seus modos
de funcionamento, temperaturas e durações preferidos para replicar receitas no futuro.

Grill parcial
Melhor para menores quantidades, ideal para grelhar
porções mais pequenas.

Ar quente Eco
Especial poupança de energia: assados suculentos ou
empadões perfeitos.

Programa Sabbat
Programe refeições com até 72 h de antecedência: o
programa Sabbat adapta o funcionamento do forno a
esta tradição.

Aquecimento superior
Agradável à vista e ao paladar: a opção perfeita para
gratinar, tostar e alourar.

Aquecimento inferior
No ponto: para cozinhar em banho-maria ou para
pratos que devam ficar dourados por baixo.

Cozinhar com clima
Parece acabado de sair da padaria: a humidade
assegura uma massa incomparavelmente leve e uma
crosta dourada.

Cozinhar com clima com sistema automático para assar
Idealmente assado: o assado é preparado a altas
temperaturas, a continuação da confeção decorre a
temperaturas individuais com humidade.

Cozinhar com clima com Ar quente Plus
Ideal para cozinhar e assar com apoio de humidade
até três níveis.

Cozinhar com clima com aquecimento intensivo
Pizza, quiche ou bolo de fruta: com humidade as
bases ficam crocantes e as coberturas permanecem
suculentas.

Cozinhar com clima com aquecimento superior e
inferior
Qualidade clássica: com humidade obtém os melhores resultados em receitas tradicionais.
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* depende do modelo

O que significa cada ícone?
Ícones para fornos

Comando
Utilização intuitiva através do visor grande e totalmente
tátil. Comando simples e rápido por toque.
Utilização intuitiva através do visor totalmente tátil.
Comando simples e rápido por toque.
Seleção direta dos modos de funcionamento e tempos
através de teclas sensoras, indicação através de visor de
texto de 4 linhas.
Seleção direta dos modos de funcionamento e tempos
através de teclas sensoras, indicação através de visor de
texto de 1 linha.
Fornos multifunções

Seleção dos modos de funcionamento, temperaturas e
tempos através dos botões seletores, indicação através
de visor de 7 segmentos.
MultiLingua
Polivalente: pode definir diferentes idiomas no visor, de
forma a entender perfeitamente todas as informações.
Conforto de manutenção
Acabamento de superfícies com efeito antiaderente para
um conforto de limpeza inigualável.
Limpeza automática do interior do forno.
Com a pirólise, o interior do forno e os acessórios ficam
resplandecentemente limpos.

Classes de eficiência energética
É indicada a eficiência energética.

Cozinhar com clima
Combinação de um modo de funcionamento convencional e humidade. Estão disponíveis várias opções consoante o equipamento.
Calhas telescópicas FlexiClip
Calhas telescópicas para uma utilização flexível e segura
das grelhas para bolos e assados fora do interior do
forno
TasteControl
No ponto: após os processos de confeção programados, o interior do forno é arrefecido, evitando-se um
prolongamento indesejado da confeção.
Sonda de temperatura
Medição precisa da tempertura no interior dos
alimentos.
FoodView
A comida sempre à vista, graças à câmara no interior do
forno.
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Fornos multifunções Active

H 2265-1 B/BP

Forno multifunções Active
H 2265-1 B
• Forno multifunções para um nicho de 60
cm de altura
• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+
• Visor EasyControl
• Função Timer
• Grelha
• Tabuleiro universal com PerfectClean
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
554 x 579 x 547

PVP recomendado
N.º de material:
Código EAN:

629 €
11129280
4002516178996

Forno multifunções Active
H 2265-1 BP
• Forno multifunções pirolítico para um
nicho de 60 cm de altura
• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+
• Visor EasyControl
• Função Timer
• Limpeza automática pirolítica
• Grelha
• Tabuleiro universal com PerfectClean
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
554 x 579 x 547
PVP recomendado
N.º de material:
Código EAN:

899 €
11129290
4002516180012

Instalação em armário

H 2265-1 B/BP

34

Instalação sob bancada

Fornos multifunções

H 2267-1 B/BP

Forno multifunções Active
H 2267-1 B
• Forno multifunções para um nicho de 60
cm de altura
• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+
• Visor EasyControl
• Função Timer
• Grelha e calhas telescópicas FlexiClip
• Tabuleiro universal com PerfectClean
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 554
x 579 x 547

PVP recomendado
N.º de material:
Código EAN:

689 €
11129300
4002516180029

Forno multifunções Active
H 2267-1 BP
• Forno multifunções pirolítico para um
nicho de 60 cm de altura
• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+
• Visor EasyControl
• Função Timer
• Limpeza automática pirolítica
• Grelha e calhas telescópicas FlexiClip
• Tabuleiro universal com PerfectClean
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
554 x 579 x 547
PVP recomendado
N.º de material:
Código EAN:

979 €
11129310
4002516179924

Instalação em armário

H 2267-1 B/BP

Instalação sob bancada
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Fornos multifunções PureLine

H 2860 B/BP

Forno multifunções PureLine
H 2860 B
• Forno multifunções PureLine para um
nicho de 60 cm de altura
• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+
• Visor EasyControl
• Limpeza automática pirolítica
• SoftOpen e SoftClose: sistema de
abertura e fecho suaves
• Tabuleiro para pastelaria com
PerfectClean
• Calhas telescópicas FlexiClip com
PerfectClean
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
554 x 579 x 547

Forno multifunções PureLine
H 2860 BP
• Forno multifunções pirolítico PureLine
para um nicho de 60 cm de altura
• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+
• Visor EasyControl
• Limpeza automática pirolítica
• SoftOpen e SoftClose: sistema de
abertura e fecho suaves
• Tabuleiro para pastelaria com
PerfectClean
• Calhas telescópicas FlexiClip
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
554 x 579 x 547

Instalação em armário

H 2860 B/BP
PVP recomendado
N.º de material:
Código EAN:
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949 €
11129360
4002516179931

PVP recomendado
N.º de material:
Código EAN:

1.299 €
11129400
400251618005

Instalação sob bancada

Fornos multifunções

H 7264 B/BP

Forno multifunções PureLine
H 7264 B
• Forno multifunções PureLine para um
nicho de 60 cm de altura
• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+
• Cozinhar com clima e programas
automáticos
• Visor DirectSensor S
• SoftOpen e SoftClose: sistema de
abertura e fecho suaves
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• Tabuleiro para pastelaria com
PerfectClean
• Calhas telescópicas FlexiClip
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
554 x 579 x 547

PVP recomendado
N.º de material:
Código EAN:

1.699 €
11129550
4002516180074

Forno multifunções PureLine
H 7264 BP
• Forno multifunções pirolítico PureLine
para um nicho de 60 cm de altura
• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+
• Cozinhar com clima e programas
automáticos
• Visor DirectSensor S
• Limpeza automática pirolítica
• SoftOpen e SoftClose: sistema de
abertura e fecho suaves
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• Tabuleiro para pastelaria com
PerfectClean
• Calhas telescópicas FlexiClip
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
554 x 579 x 547
PVP recomendado
N.º de material:
Código EAN:

Instalação em armário

H 7264 B/BP

2.049 €
11129560
4002516180418

Instalação sob bancada
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Fornos multifunções PureLine

H 7464 BP e 7660 BP

Forno multifunções PureLine
H 7464 BP
• Forno multifunções pirolítico PureLine
para um nicho de 60 cm de altura
• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+
• Cozinhar com clima e programas
automáticos
• Visor DirectSensor
• Limpeza automática pirolítica
• SoftOpen e SoftClose: sistema de
abertura e fecho suaves
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• TasteControl: manutenção do calor sem
ressecar nem cozinhar demasiado os
alimentos
• Sonda de temperatura
• Tabuleiro para pastelaria com
PerfectClean
• Calhas telescópicas FlexiClip com PyroFit
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
554 x 579 x 547

PVP recomendado
N.º de material:
Código EAN:

38

2.599 €
11129580
4002516180524

Forno multifunções PureLine
H 7660 BP
• Forno multifunções pirolítico PureLine
para um nicho de 60 cm de altura
• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+
• Cozinhar com clima e programas
automáticos
• Visor M Touch S
• Limpeza automática pirolítica
• SoftOpen e SoftClose: sistema de
abertura e fecho suaves
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• TasteControl: manutenção do calor sem
ressecar nem cozinhar demasiado os
alimentos
• MotionReact: deteção do movimento,
interrupção dos sinais acústicos, ligação
do painel e da luz interior do forno
• Sonda de temperatura
• Tabuleiro para pastelaria com
PerfectClean
• Calhas telescópicas FlexiClip com PyroFit
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
554 x 579 x 547

PVP recomendado
N.º de material:
Código EAN:

Instalação em armário

H 7464 BP e 7660 BP

2.999 €
11129590
4002516180531

Instalação sob bancada

Fornos multifunções

H 7860 BP

Forno multifunções PureLine
H 7860 BP
• Forno multifunções pirolítico PureLine
para um nicho de 60 cm de altura
• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+
• Cozinhar com clima e programas
automáticos
• Visor M Touch
• Limpeza automática pirolítica
• SoftOpen e SoftClose: sistema de
abertura e fecho suaves
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• TasteControl: manutenção do calor sem
ressecar nem cozinhar demasiado os
alimentos
• MotionReact: deteção do movimento,
interrupção dos sinais acústicos, ligação
do painel e da luz interior do forno
• FoodView: acompanhamento à distância e
reajuste do processo de confeção
• Sonda de temperatura sem fios
• Tabuleiro para pastelaria com
PerfectClean
• Calhas telescópicas FlexiClip com PyroFit
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
554 x 579 x 547
PVP recomendado
N.º de material:
Código EAN:

Instalação em armário

H 7860 BP

3.449 €
11129600
4002516180425

Instalação sob bancada
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Fornos multifunções PureLine

H 7890 BP

Forno multifunções PureLine
H 7890 BP
• Forno multifunções pirolítico PureLine de
90 cm de largura
• Volume interior: 90 litros
• Eficiência energética A+
• Cozinhar com clima e programas
automáticos
• Visor M Touch
• Limpeza automática pirolítica
• SoftOpen e SoftClose: sistema de
abertura e fecho suaves
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• MotionReact: deteção do movimento,
interrupção dos sinais acústicos, ligação
do painel e da luz interior do forno
• FoodView: acompanhamento à distância e
reajuste do processo de confeção
• Sonda de temperatura sem fios
• Calhas telescópicas FlexiClip
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
848 x 474 x 546
PVP recomendado
N.º de material:
Código EAN:
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Instalação em armário

H 7890 BP

7.199 €
11129410
4002516230243

Instalação sob bancada

Fornos multifunções

Fornos multifunções VitroLine

H 2860 B/BP

Forno multifunções VitroLine
H 2860 B
• Forno multifunções VitroLine para um
nicho de 60 cm de altura
• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+
• Visor EasyControl
• SoftOpen e SoftClose: sistema de
abertura e fecho suaves
• Tabuleiro para pastelaria com
PerfectClean
• Calhas telescópicas FlexiClip
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
554 x 579 x 547

Forno multifunções VitroLine
H 2860 BP
• Forno multifunções pirolítico VitroLine para
um nicho de 60 cm de altura
• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+
• Visor EasyControl
• Limpeza automática pirolítica
• SoftOpen e SoftClose: sistema de
abertura e fecho suaves
• Tabuleiro para pastelaria com
PerfectClean
• Calhas telescópicas FlexiClip
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
554 x 579 x 547

PVP recomendado
Brilliant White
N.º de material:
Código EAN:

949 €
11129320
4002516179870

PVP recomendado
Brilliant White
N.º de material:
Código EAN:

1.149 €
11129370
4002516179948

PVP recomendado
Graphite Grey
N.º de material:
Código EAN:

1.049 €
11129340
4002516179009

PVP recomendado
Graphite Grey
N.º de material:
Código EAN:

1.249 €
11129390
4002516179955

PVP recomendado
Obsidian Black
N.º de material:
Código EAN:

1.049 €
11129330
4002516180036

PVP recomendado
Obsidian Black
N.º de material:
Código EAN:

1.249 €
11129380
4002516180043

Instalação em armário

H 2860 B/BP

Instalação sob bancada
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Fornos multifunções VitroLline

H 7264 B/BP
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Forno multifunções VitroLine
H 7264 B
• Forno multifunções VitroLine para um
nicho de 60 cm de altura
• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+
• Cozinhar com clima e programas
automáticos
• Visor DirectSensor S
• SoftOpen e SoftClose: sistema de
abertura e fecho suaves
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• Tabuleiro para pastelaria com
PerfectClean
• Calhas telescópicas FlexiClip
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
554 x 579 x 547

Forno multifunções VitroLine
H 7264 BP
• Forno multifunções VitroLine para um
nicho de 60 cm de altura
• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+
• Cozinhar com clima e programas
automáticos
• Visor DirectSensor S
• Limpeza automática pirolítica
• Sensor de temperatura
• SoftOpen e SoftClose: sistema de
abertura e fecho suaves
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• Tabuleiro para pastelaria com
PerfectClean
• Calhas telescópicas FlexiClip
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
554 x 579 x 547

PVP recomendado
Graphite Grey
N.º de material:
Código EAN:

1.799 €
11129540
4002516122869

PVP recomendado
Graphite Grey
N.º de material:
Código EAN:

2.149 €
11120560
4002516182542

PVP recomendado
Obsidian Black
N.º de material:
Código EAN:

1.799 €
11129530
4002516122852

PVP recomendado
Obsidian Black
N.º de material:
Código EAN:

2.149 €
11120550
4002516120445

Instalação em armário

H 7264 B/BP

Instalação sob bancada

Fornos multifunções

H 7464 BP e 7660 BP

Forno multifunções VitroLine
H 7464 BP
• Forno multifunções pirolítico VitroLine para
um nicho de 60 cm de altura
• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+
• Cozinhar com clima e programas
automáticos
• Visor DirectSensor
• Limpeza automática pirolítica
• SoftOpen e SoftClose: sistema de
abertura e fecho suaves
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• TasteControl: manutenção do calor sem
ressecar nem cozinhar demasiado os
alimentos
• Sonda de temperatura
• Tabuleiro para pastelaria com
PerfectClean
• Calhas telescópicas FlexiClip com PyroFit
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
554 x 579 x 547

Forno multifunções VitroLine
H 7660 BP
• Forno multifunções VitroLine H 7660 BP
• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+
• Cozinhar com clima e programas
automáticos
• Visor M Touch S
• Limpeza automática pirolítica
• SoftOpen e SoftClose: sistema de
abertura e fecho suaves
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• SuperVision: verifique o estado dos seus
outros aparelhos Miele
• TasteControl: manutenção do calor sem
cozinhar os alimentos em demasia
• MotionReact: sensores de movimento
• Sonda de temperatura
• Tabuleiro com PerfectClean
• Calhas telescópicas FlexiClip com PyroFit
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
554 x 579 x 547

PVP recomendado
Graphite Grey
N.º de material:
Código EAN:

2.699 €
11120900
4002516172673

PVP recomendado
Graphite Grey
N.º de material:
Código EAN:

3.099 €
11120970
4002516172789

PVP recomendado
Obsidian Black
N.º de material:
Código EAN:

2.699 €
11120890
4002516172871

PVP recomendado
Obsidian Black
N.º de material:
Código EAN:

3.099 €
11120960
4002516172970

Instalação em armário

H 7464 BP e 7660 BP

Instalação sob bancada
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Fornos multifunções VitroLline

H 7860 BP

Forno multifunções VitroLine
H 7860 BP
• Forno multifunções pirolítico VitroLine para
nicho de 60 cm de altura
• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+
• Cozinhar com clima e programas
automáticos
• Visor M Touch
• Limpeza automática pirolítica
• SoftOpen e SoftClose: sistema de
abertura e fecho suaves
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• TasteControl: manutenção do calor sem
ressecar nem cozinhar demasiado os
alimentos
• MotionReact: sensores de movimento
• FoodView: acompanhamento à distância e
reajuste do processo de confeção
• Sonda de temperatura sem fios
• Tabuleiro para pastelaria com
PerfectClean
• Calhas telescópicas FlexiClip com PyroFit
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
554 x 579 x 547
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PVP recomendado
Graphite Grey
N.º de material:
Código EAN:

3.549 €
11121090
4002516173038

PVP recomendado
Obsidian Black
N.º de material:
Código EAN:

3.549 €
11121080
4002516172895

Instalação em armário

H 7860 BP

Instalação sob bancada
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Fornos multifunções

46

Fornos com micro-ondas

FORNOS
MICRO-ONDAS
COM

47

Três tipos de confeção num só forno
Adapta-se a si!
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Fornos com micro-ondas

O forno compacto com micro-ondas combina de forma inteligente
as vantagens de dois potentes aparelhos num nicho com 45 cm de
altura: este é um forno completo com vários modos de funcionamento como, por exemplo, o Ar quente Plus. E, em simultâneo, um
micro-ondas potente. A escolha é sua: pode utilizar as funções
individualmente e, por exemplo, preparar deliciosos pães ou bolos
apetitosos com os modos do forno e aquecer rapidamente uma
chávena de chocolate quente com a função de micro-ondas. Pode
também utilizar ambas as funcionalidades em conjunto: através da
combinação do modo de funcionamento convencional e da função
de micro-ondas, pode preparar vários pratos de forma bastante
mais rápida. Dependendo dos pratos, pode poupar até 30% do
tempo.
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas
necessidades?
As caraterísticas em destaque* dos fornos com micro-ondas

Programas automáticos
Pratos saborosos em pouco tempo: seja
pão, bolos ou carne, tudo é preparado de
forma totalmente automática.

3 em 1
Micro-ondas, forno ou combinado para
uma preparação ideal de alimentos num só
aparelho.

Interior do forno em aço inoxidável com
acabamento PerfectClean
Limpeza fácil: a superfície especial com
estrutura texturada é resistente a riscos e é
antiaderente.

Sonda de temperatura
Cozinhar peixe e carne até ao ponto
certo: o forno informa-o quando o alimento
estiver pronto.

Eletrodomésticos em rede com
Miele@home
Seja em casa ou em viagem: controle o seu
eletrodoméstico em qualquer lugar, tornando o seu dia a dia mais flexível.

* depende do modelo

Fornos com micro-ondas

Quick & Gentle
Com a nova funcionalidade Quick & Gentle,
combina, pela primeira vez, o calor convencional com as micro-ondas, da forma que
pretender. Tempos de preparação mais
curtos e pratos cozinhados de acordo com
os seus desejos. Isto é possível devido à
inovadora tecnologia Inverter, que lhe
confere uma maior flexibilidade para cozinhar no dia a dia.
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O modo adequado a cada receita
Os modos de funcionamento* dos fornos com micro-ondas da Miele

Ar quente Plus
Maravilhosamente leve e descomplicado: ideal para
cozinhar e assar cuidadosamente até três níveis.

Aquecimento superior e inferior
Universal e clássico: para que todas as receitas
tradicionais saiam perfeitas.

Aquecimento intensivo
Bases crocantes, coberturas saborosas: seja pizza,
quiche ou bolo de fruta, em baixo fica crocante, em
cima suculento.

Sistema automático para assar
Carne suculenta: o selar da carne ocorre a uma
temperatura mais elevada, a confeção continua a uma
temperatura definida.

Grelhar por circulação de ar
Crocante por fora, suculento por dentro: ideal para
frango, pato, pernis, rolos de carne e outros pratos de
carne.

Grill
Grelhar em casa: pode grelhar grandes quantidades
de bifes, salsichas e espetadas, entre outros.

Ar quente Eco
Especial poupança de energia: assados suculentos ou
empadões perfeitos.

Programa Sabbat
Programe refeições com até 72 h de antecedência: o
programa Sabbat adapta o funcionamento do forno a
esta tradição.

Aquecimento inferior
No ponto: para para cozinhar em banho-maria ou para
pratos que devam ficar dourados por baixo.

Descongelar
Suave para produtos ultracongelados: descongelamento cuidadoso com ar frio e sob condições ideais.
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Booster
Velocidade expresso para urgências: quem tem pouco
tempo para cozinhar vai apreciar especialmente este
programa.

Programas automáticos
O forno orienta a confeção de mais de 100 pratos:
quer seja pão, bolos ou carne, confeciona de forma
automática.
Cozinhar a baixas temperaturas
Tenra e suculenta: a carne é cozinhada a baixas
temperaturas de forma especialmente uniforme sem
ficar seca por fora.

Aplicações especiais
Extraordinariamente simples: os diversos programas
especiais como, p. ex., a desidratação, proporcionam
excelentes resultados.

Programas favoritos
Para os seus pratos preferidos: grave os seus modos
de funcionamento, temperaturas e durações preferidos para replicar receitas no futuro.

Micro-ondas
Aquecer rapidamente uma chávena de água para chá
ou comida: conforto eficaz em menos tempo.

Micro-ondas + Ar quente Plus
Quer sejam bolos ou assados de domingo: ideal para
cozinhar e assar rápida e cuidadosamente em até dois
níveis.

Micro-ondas + Grill
Cozinhar e grelhar: consegue o aroma de grelhado
perfeito para carne, peixe, legumes grelhados e
muitos outros.

Micro-ondas + Grelhar por circulação de ar
Grelhar em casa: para grelhar bifes, salsichas, espetadas, rolos de carne, salteados e muito mais.

Micro-ondas + Sistema automático para assar
Suculento por dentro, crocante por fora: selar a carne
com temperatura mais elevada, a confeção continua
com o micro-ondas.

*depende do modelo

O que significa cada ícone?
Ícones para fornos com micro-ondas

Comando
Utilização intuitiva através do visor grande e totalmente
tátil. Comando simples e rápido por toque.
Utilização intuitiva através do visor totalmente tátil.
Comando simples e rápido por toque.
Seleção direta dos modos de funcionamento e tempos
através de teclas sensoras, indicação através de visor de
texto de 4 linhas
Seleção direta dos modos de funcionamento e tempos
através de teclas sensoras, indicação através de visor de
texto de 1 linha.

Fornos com micro-ondas

MultiLingua
Polivalente: pode definir diferentes idiomas no visor, de
forma a entender perfeitamente todas as informações.
Conforto de manutenção
Acabamento de superfícies com efeito antiaderente para
um conforto de limpeza inigualável.
Quick&Gentle
Preparação mais rápida e regulação contínua da potência de micro-ondas a partir de 300 W graças à tecnologia Inverter.
Potência de micro-ondas
Potência de micro-ondas: 1000 watts.

Cozinhar Combi
Flexível e económico em termos de tempo graças à
combinação de um modo de funcionamento convencional com micro-ondas.
Programas automáticos
Preparar pratos de forma totalmente automática e sem
esforço.
Sonda de temperatura
Medição precisa da temperatura no interior dos
alimentos.
Cozinhar a baixas temperaturas
Especialidades de carne perfeitas graças à confeção a
baixas temperaturas.
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Fornos compactos com micro-ondas PureLine

H 7240 BM

Forno compacto com micro-ondas
PureLine H 7240 BM
• Forno compacto com micro-ondas
PureLine para um nicho de 45 cm de
altura
• Volume interior: 43 litros
• Eficiência energética A+
• Programas automáticos
• Visor DirectSensor S
• SoftOpen e SoftClose: sistema de
abertura e fecho suaves
• Programas automáticos
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
595 x 446 x 542

Instalação em armário

H 7240 BM

PVP recomendado
N.º de material:
Código EAN:
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1.799 €
11129440
4002516179894

Instalação sob bancada

Fornos com micro-ondas

Fornos compactos com micro-ondas PureLine

H 7640 BM e 7840 BM

Forno compacto com micro-ondas
PureLine H 7640 BM
• Forno compacto com micro-ondas
PureLine para um nicho de 45 cm de
altura
• Volume interior: 43 litros
• Eficiência energética A+
• Visor M Touch S
• Programas automáticos
• SuperVision: supervisão do estado dos
seus eletrodomésticos Miele através do
visor do forno
• SoftOpen e SoftClose: sistema de
abertura e fecho suaves
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• MotionReact: deteção do movimento,
interrupção dos sinais acústicos, ligação
do painel e da luz interior do forno
• Sonda de temperatura
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
595 x 446 x 542
PVP recomendado
N.º de material:
Código EAN:

2.599 €
11129460
4002516180517

Forno compacto com micro-ondas
PureLine H 7840 BM
• Forno compacto com micro-ondas
PureLine para um nicho de 45 cm de
altura
• Volume interior: 43 litros
• Eficiência energética A+
• Visor M Touch
• Programas automáticos
• SuperVision: supervisão do estado dos
seus eletrodomésticos Miele através do
visor do forno
• SoftOpen e SoftClose: sistema de
abertura e fecho suaves
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• MotionReact: deteção do movimento,
interrupção dos sinais acústicos, ligação
do painel e da luz interior do forno
• Sonda de temperatura
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
595 x 446 x 542
PVP recomendado
N.º de material:
Código EAN:

Instalação sob bancada

H 7640 BM e 7840 BM

2.849 €
11129470
4002516180616

Instalação em armário
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Fornos compactos com micro-ondas VitroLine

H 7240 BM e 7640 BM

Forno compacto com micro-ondas
VitroLine H 7240 BM
• Forno compacto com micro-ondas
VitroLine para um nicho de 45 cm de
altura
• Volume interior: 43 litros
• Eficiência energética A+
• Visor DirectSensor S
• Programas automáticos
• SoftOpen e SoftClose: sistema de
abertura e fecho suaves
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
595 x 446 x 542
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Forno compacto com micro-ondas
VitroLine H 7640 BM
• Forno compacto com micro-ondas
VitroLine para um nicho de 45 cm de
altura
• Volume interior: 43 litros
• Eficiência energética A+
• Visor M Touch S
• Programas automáticos
• SuperVision: supervisão do estado dos
seus eletrodomésticos Miele através do
visor do forno
• SoftOpen e SoftClose: sistema de
abertura e fecho suaves
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• MotionReact: deteção do movimento,
interrupção dos sinais acústicos, ligação
do painel e da luz interior do forno
• Sonda de temperatura
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
595 x 446 x 542

PVP recomendado
Graphite Grey
N.º de material:
Código EAN:

1.899 €
11119380
4002516172604

PVP recomendado
Graphite Grey
N.º de material:
Código EAN:

2.699 €
11129490
4002516173212

PVP recomendado
Obsidian Black
N.º de material:
Código EAN:

1.899 €
11119360
4002516172727

PVP recomendado
Obsidian Black
N.º de material:
Código EAN:

2.699 €
11129480
4002516173113

Instalação sob bancada

H 7240 BM e 7640 BM

Instalação em armário

Fornos com micro-ondas

Fornos compactos com micro-ondas VitroLine

H 7840 BM

Forno compacto com micro-ondas
VitroLine H 7840 BM
• Forno compacto com micro-ondas
VitroLine para um nicho de 45 cm de
altura
• Volume interior: 43 litros
• Eficiência energética A+
• Visor M Touch
• Programas automáticos
• SuperVision: supervisão do estado dos
seus eletrodomésticos Miele através do
visor do forno
• SoftOpen e SoftClose: sistema de
abertura e fecho suaves
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• MotionReact: deteção do movimento,
interrupção dos sinais acústicos, ligação
do painel e da luz interior do forno
• Sonda de temperatura
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
595 x 446 x 542
PVP recomendado
Graphite Grey
N.º de material:
Código EAN:

2.949 €
11119560
4002516172826

PVP recomendado
Obsidian Black
N.º de material:
Código EAN:

2.949 €
11119550
4002516172758

Instalação sob bancada

H 7840 BM

Instalação em armário
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Fornos a vapor

FORNOS A
VAPOR

59

Os modelos
Forno a vapor de encastrar
O forno a vapor Miele pode ser integrado
de modo versátil no design da cozinha.
Graças ao seu design compacto adequa-se perfeitamente aos nichos padrão
de armários. Deste modo, tem a liberdade para escolher onde posicionar o
seu forno a vapor Miele.
Forno a vapor de instalação livre
Não ter espaço para a instalação de um
aparelho adicional não implica abdicar
das vantagens de um forno a vapor. O
lugar ideal para o forno a vapor de
instalação livre é na bancada da cozinha.
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Que nicho quer ocupar e que tipo de interior prefere?
As medidas do nicho e a diversidade de tamanhos dos fornos a vapor

Modelos e tamanhos
Os fornos a vapor da Miele estão disponíveis em diferentes tamanhos e modelos. Aqui
encontrará o que se adequa perfeitamente à sua cozinha.

O clássico
60 cm de largura, 45 cm de altura

O aparelho de instalação livre
50 cm de largura, 37 cm de altura

Fornos a vapor

Os tipos de estrutura

Forno a vapor
O forno a vapor da Miele funciona no
intervalo de temperatura de 40–100 °C.
Com este pode confecionar delicadamente
legumes, peixe, acompanhamentos, sobremesas e muitas outras refeições.

Sistemas de geração de vapor

DualSteam
Gerador de vapor para fornos
de maiores dimensões

MonoSteam
Gerador de vapor para fornos de menores
dimensões

Ao contrário de outros sistemas, em todos
os fornos a vapor da Miele, o gerador de
vapor encontra-se fora do interior do forno.
Isso proporciona vantagens consideráveis
para o processo de confeção: quantidade
de vapor ideal, medição e manutenção de
temperatura otimizadas, tempos de confeção independentemente da quantidade,
assim como aquecimento mais rápido.
Além disso, o gerador de vapor externo
impede a formação de depósitos de calcário no interior do forno, tornando a limpeza
especialmente fácil.
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas
necessidades?

DualSteam
Perfeição que se adequa ao
seu gosto: como complemento ideal ao
forno e à placa, o forno a vapor Miele com
tecnologia DualSteam assegura os melhores resultados. Pode mesmo cozinhar
menus completos simultaneamente com
vários alimentos. Tempos de aquecimento
rápidos, assim como distribuição uniforme
de vapor e uma precisão otimizada de
temperatura viabilizam a preparação prática
de refeições deliciosas e cozinhadas no
ponto. Isto é possibilitado pela geração de
vapor externa exclusiva da tecnologia
DualSteam.

Programas automáticos
Pratos saborosos em pouco tempo: seja
peixe, carne ou legumes, tudo é preparado
de forma totalmente automática.

Interior do forno em aço inox
com estrutura texturada
Alta qualidade e fácil de limpar: os nossos
fornos a vapor estão equipados com interior
do forno em aço inox.

Fornos a vapor

As caraterísticas em destaque* dos fornos a vapor

Interior do forno maior,
grande volume útil
Espaço máximo: interior do forno profundo
e grande volume útil para preparação
simultânea de várias porções.

Geração de vapor externa
Geração de vapor no exterior do forno: os
alimentos são cozinhados uniformemente e
a sua cor é preservada.

* depende do modelo
1) Patente: EP 2 3469191 B2
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O que significa cada ícone?
Ícones para fornos a vapor

Comando
Seleção através de teclas sensoras, indicação através de
visor de texto de 4 linhas.
Seleção através de teclas sensoras, indicação através de
visor de texto de 1 linha.

Seleção da temperatura e tempos através de teclas
sensoras, indicação através de visor de 7 segmentos.

Volume do interior do forno
Os fornos a vapor da Miele têm diferentes volumes de
interior: 24 e 40 litros.
MultiLingua
Polivalente: pode definir diferentes idiomas no visor, de
forma a entender perfeitamente todas as informações.
Cozinhar em Sous-vide
Processo de confeção no qual os alimentos são cuidadosamente cozinhados sob vácuo.
Programas automáticos
Preparar pratos de forma totalmente automática e sem
esforço.
Tecnologias de vapor
Geração de vapor rápida e distribuição de vapor uniforme através de 2 injetores.
Distribuição de vapor através de um único injetor.

Interior do forno em inoxidável
Interior do forno em inoxidável e de fácil manutenção
com estrutura texturada.
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Fornos a vapor

Fornos a vapor de instalação livre

Forno a vapor de instalação livre
DG 6010
• Forno a vapor de instalação livre
• Volume interior: 24 litros/3 níveis
• Visor EasySensor
• Tecnologia MonoSteam
• Descalcificação automática
• Cozinhar simultâneo em três níveis
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
495 x 382 x 327

PVP recomendado
Obsidian Black
N.º de material:
Código EAN:

1.029 €
9577600
4002515310366
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Fornos a vapor PureLine

DG 2840 e 7240

Forno a vapor PureLine
DG 2840
• Forno a vapor PureLine para nicho de 45
cm de altura
• Volume interior: 40 litros/4 níveis
• Visor EasySensor
• Tecnologia DualSteam: distribuição
homogénea do vapor
• SoftOpen e SoftClose: sistema de
abertura e fecho suaves
• Programas automáticos
• Cozinhar menu: preparação de um menu
completo utilizando até três níveis
• Redução do vapor antes de terminar o
tempo de confeção
• Descalcificação automática
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
595 x 456 x 572

PVP recomendado
N.º de material:
Código EAN:
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1.369 €
11146160
4002516156550

Forno a vapor PureLine
DG 7240
• Forno a vapor PureLine para um nicho de
45 cm de altura
• Volume interior: 40 litros/4 níveis
• Visor DirectSensor S
• Programas automáticos
• SoftOpen e SoftClose: sistema de
abertura e fecho suaves
• Tecnologia DualSteam: distribuição
homogénea do vapor
• Cozinhar menu: preparação de um menu
completo utilizando até três níveis
• Redução do vapor antes de terminar o
tempo de confeção
• Descalcificação automática
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
595 x 456 x 572
PVP recomendado
N.º de material:
Código EAN:

Instalação em armário

DG 2840 e 7240

1.699 €
11146240
4002516163480

Instalação sob bancada

Fornos a vapor

Fornos a vapor PureLine

DG 7440

Forno a vapor PureLine
DG 7440
• Forno a vapor PureLine para um nicho de
45 cm
• Volume interior: 40 litros/4 níveis
• Visor DirectSensor
• Programas automáticos
• Função Sous-vide: preparação de
alimentos previamente embalados a vácuo
• SoftOpen e SoftClose: sistema de
abertura e fecho suaves
• Tecnologia DualSteam: distribuição
homogénea do vapor
• Cozinhar menu: preparação de um menu
completo utilizando até três níveis
• Redução do vapor antes de terminar o
tempo de confeção
• Descalcificação automática
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• Iluminação interior com 2 LED
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
595 x 456 x 572

PVP recomendado
N.º de material:
Código EAN:

2.049 €
11146210
4002516156598

Instalação em armário

DG 7440

Instalação sob bancada

67

Fornos a vapor VitroLine

DG 2840 e 7240
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Forno a vapor VitroLine
DG 2840
• Forno a vapor de encastrar VitroLine para
nicho de 35/36 cm de altura
• Volume interior: 40 litros/4 níveis
• Visor EasySensor
• Tecnologia DualSteam: distribuição
homogénea do vapor
• SoftOpen e SoftClose: sistema de
abertura e fecho suaves
• Programas automáticos
• Cozinhar menu: preparação de um menu
completo utilizando até três níveis
• Redução do vapor antes de terminar o
tempo de confeção
• Descalcificação automática
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
595 x 456 x 572

Forno a vapor VitroLine
DG 7240
• Forno a vapor VitroLine para um nicho de
45 cm de altura
• Volume interior: 40 litros/4 níveis
• Visor DirectSensor S
• Programas automáticos
• SoftOpen e SoftClose: sistema de
abertura e fecho suaves
• Tecnologia DualSteam: distribuição
homogénea do vapor
• Cozinhar menu: preparação de um menu
completo utilizando até três níveis
• Redução do vapor antes de terminar o
tempo de confeção
• Descalcificação automática
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
595 x 456 x 572

PVP recomendado
Graphite Grey
N.º de material:
Código EAN:

1.469 €
11146170
4002516156567

PVP recomendado
Graphite Grey
N.º de material:
Código EAN:

1.799 €
11146190
4002516156574

PVP recomendado
Obsidian Black
N.º de material:
Código EAN:

1.469 €
11146180
4002516143086

PVP recomendado
Obsidian Black
N.º de material:
Código EAN:

1.799 €
11146200
4002516156581

Instalação em armário

DG 2840 e 7240

Instalação sob bancada

Fornos a vapor

Fornos a vapor VitroLine

DG 7440

Forno a vapor VitroLine
DG 7440
• Forno a vapor VitroLine para um nicho de
45 cm
• Volume interior: 40 litros/4 níveis
• Visor DirectSensor
• Programas automáticos
• Função Sous-vide: preparação de
alimentos previamente embalados a vácuo
• SoftOpen e SoftClose: sistema de
abertura e fecho suaves
• Tecnologia DualSteam: distribuição
homogénea do vapor
• Cozinhar menu: preparação de um menu
completo utilizando até três níveis
• Redução do vapor antes de terminar o
tempo de confeção
• Descalcificação automática
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• Iluminação interior com 2 LED
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
595 x 456 x 572
PVP recomendado
Graphite Grey
N.º de material:
Código EAN:

2.149 €
11146220
4002516156604

PVP recomendado
Obsidian Black
N.º de material:
Código EAN:

2.149 €
11146230
4002516156611

Instalação em armário

DG 7440

Instalação sob bancada
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Fornos a vapor combinados

FORNOS A
VAPOR
COMBINADOS
71
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Máxima versatilidade
Os fornos a vapor combinados

Polivalência com a Miele
Explore todo o potencial do forno a vapor
combinado nos modos de funcionamento
combinados: regule de forma precisa a
temperatura e a humidade no forno para
resultados perfeitos. O forno a vapor
combinado da Miele está também disponível em vários tamanhos para que possa
escolher o que melhor se adapta a si.

Fornos a vapor combinados

O forno a vapor combinado é um verdadeiro 3 em 1 na cozinha porque oferece
todas as vantagens de um forno a vapor,
todas as vantagens de um forno multifunções e ainda a possibilidade de combinar
os dois. Os alimentos são cozinhados de
forma delicada e uniforme graças à tecnologia DualSteam,. Além disso, está disponível
uma vasta gama de funções de forno,
como Aquecimento superior e inferior,
Aquecimento intensivo, Grill ou Ar quente
Plus, para permitir que prepare os seus
pratos de forma personalizada.

Tamanhos

Forno a vapor combinado XL
Forno a vapor, forno e forno combinado
num só: o forno a vapor combinado XL da
Miele proporciona-lhe tanto as funções de
um forno a vapor como as de um forno
multifunções. Os diversos modos de
funcionamento, bem como uma sonda de
temperatura com ou sem fios asseguram
resultados perfeitos. As possibilidades de
combinação adicionais com humidade,
bem como com um interior do forno bastante grande, tornam o forno a vapor
combinado um aparelho polivalente. Pode
encastrar o aparelho sozinho num nicho
com 45 cm de altura e 60 cm de largura ou
juntamente com uma gaveta aquecedora
ou uma gaveta de vácuo de 14 cm de altura
num nicho de 60 cm x 60 cm.

Forno a vapor combinado XXL
As mesmas vantagens, mas desta vez em
formato XXL, para um nicho clássico de
60 x 60 cm. Pode completar perfeitamente
um nicho de 88 cm de altura juntamente
com uma gaveta de 29 cm.
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas
necessidades?

DualSteam
Perfeição que se adequa ao
seu gosto: como complemento ideal ao
forno e à placa, o forno a vapor combinado
da Miele com tecnologia DualSteam assegura os melhores resultados. Pode mesmo
cozinhar menus completos simultaneamente com vários pratos. Tempos de
aquecimento rápidos, assim como distribuição uniforme de vapor e uma precisão
otimizada de temperatura viabilizam a
preparação prática de refeições deliciosas e
cozinhadas no ponto. Isto é possibilitado
pela geração de vapor externa exclusiva da
tecnologia DualSteam.

Interior do forno em inox com
acabamento PerfectClean
Alta qualidade e fácil de limpar: os nossos
fornos a vapor combinados estão equipados com interior do forno em aço
inoxidável.

Cozinhar Combi
Prefere suculento por dentro e
crocante por fora? O modo Cozinhar Combi
permite-lhe resultados que se adequam
totalmente ao seu gosto.

3 em 1
Forno convencional, forno a vapor e forno
combinado num só aparelho.

Mix & Match
Pratos deliciosos num instante:
com o Mix & Match pode cozinhar um prato
completo, com vários ingredientes, em
menos de meia hora.

Painel elevatório de abertura
motorizada com SoftClose 1)
Basta um toque para abrir e fechar o painel
elevatório com suavidade.

* depende do modelo
1) Patente: EP 2 197 326

Fornos a vapor combinados

As caraterísticas em destaque* dos fornos a vapor combinados
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O modo de funcionamento adequado a cada receita
Os modos de funcionamento dos forno a vapor combinados

Cozinhar Combi/Ar quente Plus
Resultados excelentes: o vapor assegura o máximo
sabor em pães, bolos, carne e muito mais.

Bolos especial
Ideal para a preparação de massas para bolos, para
resultados como os de uma pastelaria.

Cozinhar Combi/aquecimento superior/inferior
Os alimentos são cozinhados uniformemente por cima
e por baixo, utilizando humidade, para que os pães
fiquem perfeitos.

Aplicações especiais
Muito simples: os diversos programas especiais como,
p. ex., a desidratação, proporcionam excelentes
resultados.

Cozinhar Combi/Grill
Com a ajuda da humidade, o peixe e a carne com um
maior teor de gordura ficam tenros e suculentos no
interior e estaladiços no exterior.

Ar quente Eco
Poupa energia e tempo: os alimentos podem ser
preparados de forma mais eficiente.

Ar quente Plus
Maravilhosamente leve e descomplicado: ideal para
cozinhar e assar rápida e cuidadosamente em até três
níveis.

Aquecimento superior/inferior
Universal e clássico: para que todas as receitas
tradicionais saiam o melhor possível.

Programa Sabbat
Programe refeições com até 72 h de antecedência: o
programa Sabbat adapta o funcionamento do forno a
esta tradição.

Grill
Grelhar em casa: pode grelhar grandes quantidades
de bifes, salsichas e espetadas, entre outros.

Cozinhar em Sous-vide
Máximo prazer: carne, vegetais e fruta cozinhados em
vácuo proporcionam a derradeira experiência de
sabor.

Aquecimento intensivo
Bases crocantes, coberturas saborosas: seja pizza,
quiche ou bolo de fruta, em baixo fica crocante, em
cima suculento.

Mix & Match
Pratos deliciosos num instante: com o Mix & Match
pode cozinhar diferentes alimentos em simultâneo, por
ex., num prato ou num tabuleiro.

Aquecimento superior
Agradável à vista e ao paladar: a opção perfeita para
gratinar, tostar e alourar.

Cozinhar a vapor
Uma confeção mais saudável: adequada especialmente para alimentos mais delicados.

Aquecimento inferior
No ponto: para cozinhar em banho-maria ou para
pratos que devam ficar dourados por baixo.

Grelhar por circulação de ar
Crocante por fora, suculento por dentro: Ideal para
frango, pato, pernis, rolos de carne e outros pratos de
carne.
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Cozinhar a vapor Eco
Ecológico e sustentável: poupe energia durante a
preparação dos seus alimentos.

O que significa cada ícone?
Ícones para fornos a vapor combinados

Comando
Utilização intuitiva através do visor grande e totalmente
tátil. Comando simples e rápido por toque.
Utilização intuitiva através do visor totalmente tátil.
Comando simples e rápido por toque.
Seleção direta dos modos de funcionamento e tempos
através de teclas sensoras, indicação através de visor de
texto de 4 linhas.
Volume do interior do forno
Os fornos a vapor combinados da Miele têm diferentes
capacidades: 68 (XXL) e 48 litros (XL).
Cozinhar em Sous-vide
Processo de confeção no qual os alimentos são cuidadosamente cozinhados sob vácuo.

Fornos a vapor combinados

Programas automáticos
Cozinhar em esforço, basta selecionar o programa
adequado.
Tecnologias de vapor
Geração e distribuição de vapor rápida de vapor uniforme através de 2 injetores.
Mix & Match
Cozinhar ou aquecer rapidamente diferentes alimentos
em simultâneo num prato.
Painel elevatório
Painel elevatório com abertura e fecho motorizados:
acesso confortável ao reservatório de água, reservatório
de água condensada e sonda de temperatura através de
um toque.
DirectWater plus
Ligação e escoamento de água da rede para uma
confeção a vapor confortável
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Fornos a vapor combinados XL PureLine

DGC 7440 e 7640

Detalhe do painel elevatório

DGC 7440 e 7640

Forno a vapor combinado XL
PureLine DGC 7440
• Forno a vapor combinado PureLine DGC
7440 para um nicho de 45 cm de altura
• Volume interior XL: 48 litros
• Visor DirectSensor
• Programas automáticos e possibilidade de
combinar com grill
• Função Sous-vide: preparação de
alimentos previamente embalados a vácuo
• SoftOpen e SoftClose: sistema de
abertura e fecho suaves
• Tecnologia DualSteam: distribuição
homogénea do vapor
• Função Manter quente
• Mix & Match: combina os ingredientes na
app e envia as regulações para o forno a
vapor
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• Iluminação BrilliantLight
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
595 x 456 x 572

PVP recomendado
N.º de material:
Código EAN:
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2.899 €
11154330
4002516163541

Forno a vapor combinado XL
PureLine DGC 7640
• Forno a vapor combinado XL PureLine
DGC 7640 para um nicho de 45 cm de
altura
• Volume interior XL: 48 litros
• Visor M Touch S
• Programas automáticos e possibilidade de
combinar com grill
• Função Sous-vide: preparação de
alimentos previamente embalados a vácuo
• Tecnologia DualSteam: distribuição
homogénea do vapor
• SuperVision: supervisão do estado dos
seus eletrodomésticos Miele através do
visor do forno
• Função Manter quente
• Mix & Match: combina os ingredientes na
app e envia as regulações para o forno a
vapor
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• MotionReact: deteção do movimento,
interrupção dos sinais acústicos, ligação
do painel e da luz interior do forno
• Sonda de temperatura
• Iluminação BrilliantLight
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
595 x 456 x 572

PVP recomendado
N.º de material:
Código EAN:

Instalação em armário

DGC 7440 e 7640

3.499 €
11146900
4002516162056
Instalação sob bancada

Fornos a vapor combinados

DGC 7645 e 7840

Detalhe do painel elevatório

DGC 7645 e 7840

Forno a vapor combinado XL
PureLine DGC 7645
• Forno a vapor combinado XL com ligação
à água PureLine DGC 7640 para um nicho
de 45 cm de altura
• Volume interior XL: 48 litros
• Visor M Touch S
• Programas automáticos e possibilidade de
combinar com grill
• Função Sous-vide: preparação de
alimentos previamente embalados a vácuo
• Tecnologia DualSteam: distribuição
homogénea do vapor
• SuperVision: supervisão do estado dos
seus eletrodomésticos Miele através do
visor do forno
• Função Manter quente
• Mix & Match: combina os ingredientes na
app e envia as regulações para o forno a
vapor
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• MotionReact: deteção do movimento,
interrupção dos sinais acústicos, ligação
do painel e da luz interior do forno
• Sonda de temperatura
• Ligação à água de rede
• Iluminação BrilliantLight
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
595 x 456 x 572
PVP recomendado
N.º de material:
Código EAN:

3.699 €
11146950
4002516162087

Forno a vapor combinado XL
PureLine DGC 7840
• Forno a vapor combinado XL PureLine
DGC 7840 para um nicho de 45 cm de
altura
• Volume interior XL: 48 litros
• Visor M Touch
• Programas automáticos e possibilidade de
combinar com grill
• Função Sous-vide: preparação de
alimentos previamente embalados a vácuo
• Tecnologia DualSteam: distribuição
homogénea do vapor
• SuperVision: supervisão do estado dos
seus eletrodomésticos Miele através do
visor do forno
• Função Manter quente
• Mix & Match: combina os ingredientes na
app e envia as regulações para o forno a
vapor
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• MotionReact: deteção do movimento,
interrupção dos sinais acústicos, ligação
do painel e da luz interior do forno
• Sonda de temperatura sem fios
• Iluminação BrilliantLight
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
595 x 456 x 572

PVP recomendado
N.º de material:
Código EAN:

Instalação em armário

DGC 7645 e 7840

4.049 €
11146980
4002516161455
Instalação sob bancada
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Fornos a vapor combinados XL PureLine

DGC 7845

Detalhe do painel elevatório

DGC 7845

Forno a vapor combinado XL
PureLine DGC 7845
• Forno a vapor combinado XL com ligação
à água PureLine DGC 7845 para um nicho
de 45 cm de altura
• Volume interior XL: 48 litros
• Visor M Touch
• Programas automáticos e possibilidade de
combinar com grill
• Função Sous-vide: preparação de
alimentos previamente embalados a vácuo
• Tecnologia DualSteam: distribuição
homogénea do vapor
• SuperVision: supervisão do estado dos
seus eletrodomésticos Miele através do
visor do forno
• Função Manter quente
• Mix & Match: combina os ingredientes na
app e envia as regulações para o forno
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• MotionReact: deteção do movimento,
interrupção dos sinais acústicos, ligação
do painel e da luz interior do forno
• Sonda de temperatura sem fios
• Ligação à água fixa
• Iluminação BrilliantLight
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
595 x 456 x 572

PVP recomendado
N.º de material:
Código EAN:
80

Instalação em armário

DGC 7845

4.199 €
11149100
4002516162117
Instalação sob bancada

Fornos a vapor combinados

Fornos a vapor combinados XXL PureLine

DGC 7460 e 7660

Forno a vapor combinado XXL
PureLine DGC 7460
• Forno a vapor combinado XXL PureLine
DGC 7460 para um nicho de 60 cm de
altura
• Volume interior XXL: 68 litros
• Visor DirectSensor
• Programas automáticos
• Função Sous-vide: preparação de
alimentos previamente embalados a vácuo
• Tecnologia DualSteam: distribuição
homogénea do vapor
• Manter quente: manutenção do calor
durante 15 minutos
• Mix & Match: combina os ingredientes na
app e envia as regulações para o forno a
vapor
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
595 x 595 x 573

PVP recomendado
N.º de material:
Código EAN:

4.049 €
11154340
4002516163558

Forno a vapor combinado XXL
PureLine DGC 7660
• Forno a vapor combinado XXL Pureline
DGC 7660 para um nicho de 60 cm de
altura
• Volume interior XXL: 68 litros
• Visor M Touch S
• Programas automáticos
• Função Sous-vide: preparação de
alimentos previamente embalados a vácuo
• Tecnologia DualSteam: distribuição
homogénea do vapor
• SuperVision: supervisão do estado dos
seus eletrodomésticos Miele através do
visor do forno
• Manter quente: manutenção do calor
durante 15 minutos
• Mix & Match: combina os ingredientes na
app e envia as regulações para o forno a
vapor
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• Sonda de temperatura
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
595 x 595 x 573

PVP recomendado
N.º de material:
Código EAN:

4.699 €
11154360
4002516163565

Instalação em armário

DGC 7460 e 7660

Instalação sob bancada
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Fornos a vapor combinados XXL PureLine

DGC 7860 e 7865

Forno a vapor combinado XXL
PureLine DGC 7860
• Forno a vapor combinado XXL PureLine
DGC 7860 para um nicho de 60 cm de
altura
• Volume interior XXL: 68 litros
• Visor M Touch S
• Programas automáticos
• Função Sous-vide: preparação de
alimentos previamente embalados a vácuo
• Tecnologia DualSteam: distribuição
homogénea do vapor
• SuperVision: supervisão do estado dos
seus eletrodomésticos Miele através do
visor do forno
• Função Manter quente
• Mix & Match: combina os ingredientes na
app e envia as regulações para o forno a
vapor
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• MotionReact: deteção do movimento,
interrupção dos sinais acústicos, ligação
do painel e da luz interior do forno
• Sonda de temperatura sem fios
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
595 x 595 x 573
PVP recomendado
N.º de material:
Código EAN:
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5.099 €
11149160
4002516162131

Forno a vapor combinado XXL
PureLine DGC 7865
• Forno a vapor combinado XXL PureLine
DGC 7865 com ligação à água
• Volume interior XXL: 68 litros
• Visor M Touch S
• Programas automáticos
• Função Sous-vide: preparação de
alimentos previamente embalados a vácuo
• Tecnologia DualSteam: distribuição
homogénea do vapor
• SuperVision: supervisão do estado dos
seus eletrodomésticos Miele através do
visor do forno
• Função Manter quente
• Mix & Match: combina os ingredientes na
app e envia as regulações para o forno a
vapor
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• MotionReact: deteção do movimento,
interrupção dos sinais acústicos, ligação
do painel e da luz interior do forno
• Sonda de temperatura sem fios
• Ligação à água de rede
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
595 x 595 x 573
PVP recomendado
N.º de material:
Código EAN:

Instalação em armário

DGC 7860 e 7865

5.299 €
11149220
4002516161486

Instalação sob bancada

Fornos a vapor combinados XL VitroLine

Fornos a vapor combinados

DGC 7440 e 7640

Detalhe do painel elevatório

DGC 7440 e 7640

Forno a vapor combinado XL
VitroLine DGC 7440
• Forno a vapor combinado VitroLine DGC
7440 para um nicho de 45 cm de altura
• Volume interior XL: 48 litros
• Visor DirectSensor
• Programas automáticos e possibilidade de
combinar com grill
• Função Sous-vide: preparação de
alimentos previamente embalados a vácuo
• SoftOpen e SoftClose: sistema de
abertura e fecho suaves
• Tecnologia DualSteam: distribuição
homogénea do vapor
• Função Manter quente
• Mix & Match: combina os ingredientes na
app e envia as regulações para o forno a
vapor
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• Iluminação BrilliantLight
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
595 x 456 x 572

Forno a vapor combinado XL
VitroLine DGC 7640
• Forno a vapor combinado XL VitroLine
DGC 7640 para um nicho de 45 cm de
altura
• Volume interior XL: 48 litros
• Visor M Touch S
• Programas automáticos e possibilidade de
combinar com grill
• Função Sous-vide: preparação de
alimentos previamente embalados a vácuo
• Tecnologia DualSteam: distribuição
homogénea do vapor
• SuperVision: controle o estado dos seus
outros aparelhos Miele
• Função Manter quente
• Mix & Match: combina os ingredientes na
app e envia as regulações para o forno a
vapor
• Conectividade total
• MotionReact: sensores de movimento
• Sonda de temperatura
• Iluminação BrilliantLight
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
595 x 456 x 572

PVP recomendado
Graphite Grey
N.º de material:
Código EAN:

2.999 €
11146680
4002516161073

PVP recomendado
Graphite Grey
N.º de material:
Código EAN:

3.599 €
11146890
4002516162049

PVP recomendado
Obsidian Black
N.º de material:
Código EAN:

2.999 €
11146700
4002516161080

PVP recomendado
Obsidian Black
N.º de material:
Código EAN:

3.599 €
11146880
4002516130581

Instalação em armário

DGC 7440 e 7640

Instalação sob bancada

83

Fornos a vapor combinados XL VitroLine

DGC 7645

Detalhe do painel elevatório

DGC 7645

Forno a vapor combinado XL
VitroLine DGC 7645
• Forno a vapor combinado XL com ligação
à água VitroLine DGC 7640 para um nicho
de 45 cm de altura
• Volume interior XL: 48 litros
• Visor M Touch S
• Programas automáticos e possibilidade de
combinar com grill
• Função Sous-vide: preparação de
alimentos previamente embalados a vácuo
• Tecnologia DualSteam: distribuição
homogénea do vapor
• SuperVision: controle o estado dos seus
outros aparelhos Miele
• Função Manter quente
• Mix & Match: combina os ingredientes na
app e envia as regulações para o forno
• Conectividade total
• MotionReact: sensores de movimento
• Sonda de temperatura
• Ligação à água de rede
• Iluminação BrilliantLight
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
595 x 456 x 572
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PVP recomendado
Graphite Grey
N.º de material:
Código EAN:

3.799 €
11146920
4002516162063

PVP recomendado
Obsidian Black
N.º de material:
Código EAN:

3.799 €
11146940
400251616207

Instalação em armário

DGC 7860 e 7865

Instalação sob bancada

Fornos a vapor combinados XL VitroLine

Fornos a vapor combinados

DGC 7840

Detalhe do painel elevatório

DGC 7840

Forno a vapor combinado VitroLine
DGC 7840
• Forno a vapor combinado XL com ligação
à água VitroLine DGC 7840 para um nicho
de 45 cm de altura
• Volume interior XL: 48 litros
• Visor M Touch
• Programas automáticos e possibilidade de
combinar com grill
• Função Sous-vide: preparação de
• alimentos previamente embalados a vácuo
• Tecnologia DualSteam: distribuição
homogénea do vapor
• SuperVision: controle o estado dos seus
outros aparelhos Miele
• Função Manter quente
• Mix & Match: combina os ingredientes na
app e envia as regulações para o forno
• Conectividade total
• MotionReact: sensores de movimento
• Sonda de temperatura sem fios
• Ligação à água de rede
• Iluminação BrilliantLight
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
595 x 456 x 572
PVP recomendado
Graphite Grey
N.º de material:
Código EAN:

4.149 €
11146970
4992516161448

PVP recomendado
Obsidian Black
N.º de material:
Código EAN:

4.049 €
11146960
4002516161431

Instalação em armário

DGC 7840

Instalação sob bancada
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Fornos a vapor combinados XL VitroLine

DGC 7845

Detalhe do painel elevatório

DGC 7845

Forno a vapor combinado XL VitroLine
DGC 7845
• Forno a vapor combinado XL com ligação
à água VitroLine DGC 7845 para um nicho
de 45 cm de altura
• Volume interior XL: 48 litros
• Visor M Touch S
• Programas automáticos e possibilidade de
combinar com grill
• Função Sous-vide: preparação de
alimentos previamente embalados a vácuo
• Tecnologia DualSteam: distribuição
homogénea do vapor
• SuperVision: controle o estado dos seus
outros aparelhos Miele
• Função Manter quente
• Mix & Match: combina os ingredientes na
app e envia as regulações para o forno
• Conectividade total
• MotionReact: sensores de movimento
• Sonda de temperatura sem fios
• Ligação à água de rede
• Iluminação BrilliantLight
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
595 x 456 x 572
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PVP recomendado
Graphite Grey
N.º de material:
Código EAN:

4.299 €
11149070
4002516162094

PVP recomendado
Obsidian Black
N.º de material:
Código EAN:

4.299 €
11149090
4002516162100

Instalação em armário

DGC 7845

Instalação sob bancada

Fornos a vapor combinados

Fornos a vapor combinados XXL VitroLine

DGC 7460 e 7860

Forno a vapor combinado XXL
VitroLine DGC 7460
• Forno a vapor combinado XXL VitroLine
DGC 7460 para um nicho de 60 cm de
altura
• Volume interior XXL: 68 litros
• Visor DirectSensor
• Programas automáticos
• Função Sous-vide: preparação de
alimentos previamente embalados a vácuo
• Tecnologia DualSteam: distribuição
homogénea do vapor
• Função Manter quente
• Mix & Match: combina os ingredientes na
app e envia as regulações para o forno
• MotionReact: sensores de movimento
• Conectividade total
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
595 x 595 x 573

Forno a vapor combinado XXL
VitroLine DGC 7860
• Forno a vapor combinado XXL VitroLine
DGC 7860 para um nicho de 60 cm de
altura
• Volume interior XXL: 68 litros
• Visor M Touch S
• Programas automáticos
• Função Sous-vide: preparação de
alimentos previamente embalados a vácuo
• Tecnologia DualSteam: distribuição
homogénea do vapor
• SuperVision: controle o estado dos seus
outros aparelhos Miele
• Função Manter quente
• Mix & Match: combina os ingredientes na
app e envia as regulações para o forno
• Conectividade total
• MotionReact: sensores de movimento
• Sonda de temperatura sem fios
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
595 x 595 x 573

PVP recomendado
Graphite Grey
N.º de material:
Código EAN:

4.149 €
11146790
4002516130543

PVP recomendado
Graphite Grey
N.º de material:
Código EAN:

5.199 €
11149110
4002516130888

PVP recomendado
Obsidian Black
N.º de material:
Código EAN:

4.149 €
11146800
4002516130550

PVP recomendado
Obsidian Black
N.º de material:
Código EAN:

5.199 €
11149130
4002516162124

Instalação em armário

DGC 7460 e 7860

Instalação sob bancada
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Fornos a vapor combinados XXL VitroLine

DGC 7865

Forno a vapor combinado XXL
VitroLine DGC 7865
• Forno a vapor combinado XXL VitroLine
DGC 7865 com ligação à água
• Volume interior XXL: 68 litros
• Visor M Touch S
• Programas automáticos
• Função Sous-vide: preparação de
alimentos previamente embalados a vácuo
• Tecnologia DualSteam: distribuição
homogénea do vapor
• SuperVision: controle o estado dos seus
outros aparelhos Miele
• Função Manter quente
• Mix & Match: combina os ingredientes na
app e envia as regulações para o forno
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• MotionReact: sensores de movimento
• Sonda de temperatura sem fios
• Ligação à água de rede
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
595 x 595 x 573
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PVP recomendado
Graphite Grey
N.º de material:
Código EAN:

5.399 €
11149240
4002516162155

PVP recomendado
Obsidian Black
N.º de material:
Código EAN:

5.399 €
11149210
4002516161479

Instalação em armário

DGC 7865

Instalação sob bancada
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Fornos a vapor combinados
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FORNOS A
VAPOR
MICRO-ONDAS

COM

91
Fornos a vapor com micro-ondas
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Fornos a vapor com micro-ondas

Vários processos num aparelho
A Miele foi o primeiro fabricante a combinar com sucesso as
vantagens do forno a vapor e do micro-ondas num forno a
vapor de encastrar com micro-ondas.
Gostaria de ter vários modos de confeção ao seu dispor, mas
não muitos eletrodomésticos? Para além da peça central em
todas as cozinhas, o forno, normalmente só existe espaço
para um segundo aparelho de cozinha no planeamento da
mesma.
Com este forno combinado, a Miele oferece o complemento
perfeito para o seu forno e a solução ideal para cozinhas com
apenas dois nichos para encastrar.
93
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas
necessidades?

DualSteam
Perfeição totalmente em conformidade com o seu gosto. Complemento
ideal ao forno e à placa, o forno a vapor
Miele com tecnologia DualSteam assegura
resultados perfeitos. Pode mesmo cozinhar
menus completos simultaneamente com
vários ingredientes. Tempos de aquecimento rápidos, assim como distribuição
uniforme de vapor e uma precisão otimizada de temperatura viabilizam a preparação prática de refeições deliciosas e cozinhadas no ponto. Isto é possibilitado pela
geração de vapor externa exclusiva da
tecnologia DualSteam.

Interior do forno em inox com
estrutura texturada
Alta qualidade e fácil de limpar: os nossos
fornos a vapor têm o interior em aço
inoxidável.

3 em 1
As vantagens de um micro-ondas, de um
forno a vapor e da combinação dos dois
num único eletrodoméstico para resultados
perfeitos.

Cozinhar a vapor com micro-ondas
Combine o vapor com as micro-ondas para
uma confeção mais rápida sem perda de
qualidade.

Programas automáticos
Pratos saborosos em pouco tempo: seja
peixe, carne ou legumes, tudo é preparado
de forma totalmente automática.

Quick & Gentle
Resultados perfeitos em muito menos
tempo: a tecnologia Inverter regula continuamente a potência das micro-ondas.

* depende do modelo

Fornos a vapor com micro-ondas

As caraterísticas em destaque* dos fornos a vapor com micro-ondas
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O que significa cada ícone?
Ícones para fornos a vapor com micro-ondas

Comando
Utilização intuitiva através do visor grande e totalmente
tátil. Comando simples e rápido por toque.
Seleção direta dos modos de funcionamento e tempos
através de teclas sensoras, indicação através de visor de
texto de 4 linhas.
Volume do interior do forno
Volume do interior do forno: 40 litros.

MultiLingua
Polivalente: pode definir diferentes idiomas no visor, de
forma a entender perfeitamente todas as informações.
Cozinhar em Sous-vide
Processo de confeção no qual os alimentos são cuidadosamente cozinhados sob vácuo.
Potência
Potência de micro-ondas até 1000 watts.

Tecnologia de vapor
Geração de vapor rápida e distribuição de vapor uniforme através de 2 saídas de vapor.
Aço inoxidável fácil de limpar.

MO + Coz. vapor
Tempos mais curtos através da combinação de vapor e
micro-ondas.
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Fornos a vapor com micro-ondas

Fornos a vapor com micro-ondas PureLine

DGM 7440 e 7840

Forno a vapor com micro-ondas
PureLine DGM 7440
• Forno a vapor com micro-ondas PureLine
para um nicho de 45 cm
• Volume interior: 40 litros
• Visor DirectSensor
• Cozinhar combinado com micro-ondas e
programas automáticos
• Função Sous-vide: preparação de
alimentos previamente embalados a vácuo
• SoftOpen e SoftClose: sistema de
abertura e fecho suaves
• Tecnologia DualSteam: distribuição
homogénea do vapor
• Cozinhar menu: preparação de um menu
completo utilizando até três níveis
• Redução do vapor antes de terminar o
tempo de confeção
• Descalcificação automática
• Iluminação interior com 2 LED
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
595 x 456 x 573

PVP recomendado
N.º de material:
Código EAN:

2.399 €
11145830
4002516154792

Forno a vapor com micro-ondas
PureLine DGM 7840
• Forno a vapor com micro-ondas PureLine
para um nicho de 45 cm
• Volume interior: 40 litros
• Visor M Touch
• Cozinhar combinado com micro-ondas e
programas automáticos
• Função Sous-vide: preparação de
alimentos previamente embalados a vácuo
• SoftOpen e SoftClose: sistema de
abertura e fecho suaves
• Tecnologia DualSteam
• SuperVision: supervisão do estado dos
seus eletrodomésticos Miele através do
visor do forno
• Função Manter quente
• Função Cozinhar menu
• Redução do vapor antes de terminar o
tempo de confeção
• Descalcificação automática
• MotionReact: deteção do movimento,
interrupção dos sinais acústicos, ligação
do painel e da luz interior do forno
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• Iluminação interior com 2 LED
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
595 x 456 x 573

PVP recomendado
N.º de material:
Código EAN:

3.999 €
11145800
4002516130284

Instalação em armário

DGM 7440 e 7840

Instalação sob bancada
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Fornos a vapor com micro-ondas VitroLine

DGM 7440 e 7840
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Forno a vapor com micro-ondas
VitroLine DGM 7440
• Forno a vapor com micro-ondas VitroLine
para um nicho de 45 cm
• Volume interior: 40 litros
• Visor DirectSensor
• Cozinhar combinado com micro-ondas e
programas automáticos
• Função Sous-vide: preparação de
alimentos previamente embalados a vácuo
• SoftOpen e SoftClose: sistema de
abertura e fecho suaves
• Tecnologia DualSteam: distribuição
homogénea do vapor
• Cozinhar menu: preparação de um menu
completo utilizando até três níveis
• Redução do vapor antes de terminar o
tempo de confeção
• Descalcificação automática
• Iluminação interior com 2 LED
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
595 x 456 x 573

Forno a vapor com micro-ondas
VitroLine DGM 7840
• Forno a vapor com micro-ondas VitroLine
para um nicho de 45 cm
• Volume interior: 40 litros
• Visor M Touch
• Cozinhar combinado com micro-ondas e
programas automáticos
• Função Sous-vide: preparação de
alimentos previamente embalados a vácuo
• SoftOpen e SoftClose: sistema de
abertura e fecho suaves
• Tecnologia DualSteam
• SuperVision: controle o estado dos seus
outros aparelhos Miele
• Função Manter quente
• Função Cozinhar menu
• Redução do vapor antes de terminar o
tempo de confeção
• Descalcificação automática
• MotionReact: sensores de movimento
• Conectividade total
• Iluminação interior com 2 LED
• Medidas do forno em mm (L x A x P):
595 x 456 x 573

PVP recomendado
Graphite Grey
N.º de material:
Código EAN:

2.499 €
11145810
4002516154778

PVP recomendado
Graphite Grey
N.º de material:
Código EAN:

4.099 €
11145850
4002516154815

PVP recomendado
Obsidian Black
N.º de material:
Código EAN:

2.499 €
11145820
4002516154785

PVP recomendado
Obsidian Black
N.º de material:
Código EAN:

4.099 €
11145840
4002516154808

Instalação em armário

DGM 7440 e 7840

Instalação sob bancada
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Fornos a vapor com micro-ondas

MICRO-ONDAS
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Micro-ondas

A Miele disponibiliza dois tipos de
micro-ondas: de encastrar ou de
instalação livre.
Graças ao seu design intemporal
e ao seu tipo de comando, integram-se perfeitamente em qualquer ambiente de cozinha da
Miele.
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Que tipo de modelo procura?
Tipos de micro-ondas
Medidas do nicho e diversidade de tamanhos

Modos de funcionamento

Quer esteja a planear um nova cozinha ou apenas em remodelações, os micro-ondas da
Miele estão disponíveis em diferentes tamanhos para se adaptarem a qualquer nicho. Cada
opção tem um volume útil diferente e um prato rotativo proporcional.

Descubra as vantagens de cozinhar com
micro-ondas.

Medidas e volumes

Os conceitos de operação

Micro-ondas independente
Mesmo no modo de funcionamento independente, o micro-ondas da Miele pode
fazer mais do que pensa ser possível: por
exemplo, aquecer um copo de leite, preparar conservas, derreter chocolate, cozinhar
vegetais, descongelar peixe ou descascar
amêndoas.

• 35-36 cm de altura, 60 cm de largura
• 45 cm de altura, 60 cm de largura

Modelos TopControl
Os micro-ondas da Miele com painel de
comandos superior combinam perfeitamente com outros eletrodomésticos de
encastrar da Geração 7000. Tal como a
porta de um forno, a porta do micro-ondas
também pode ser aberta para baixo, o que
permite um maior volume útil do
micro-ondas.

• Volume interior de 17 litros, 26 litros e 46
litros

Modelos SideControl
Também os modelos SideControl, com os
comandos na lateral, combinam com outros
eletrodomésticos de encastrar, sejam
instalados em coluna ou em separado. A
porta do aparelho abre de forma prática
para o lado.

Micro-ondas

Micro-ondas com grill
Com o grill de quartzo integrado pode
gratinar os alimentos e conseguir um
delicioso acabamento tostado.
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas
necessidades?
As caraterísticas em destaque* dos micro-ondas

Interior do forno XL
Com um volume interior de
46 litros, os modelos TopControl têm muito
espaço para vários tipos de cozinhados.

Quick M-O
Coloque o micro-ondas rapidamente a
funcionar na potência máxima.

Funcionamento combinado
Poupa tempo e melhora os resultados:
nesta função os alimentos são primeiro
cozinhados e depois gratinados. Tudo num
único processo de confeção.

Comando EasySensor
Reinventar os clássicos: os modelos SideControl da Miele também têm comando
tátil.

Micro-ondas

Programas automáticos
Preparar pratos sem esforço: basta regular
o programa e, p. ex., selecionar o peso,
que o micro-ondas faz o resto.

Interior do forno em inox
Muito eficiente: o interior de inox garante
uma perfeita distribuição das micro-ondas e
uma limpeza fácil.

* depende do modelo
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O que significa cada ícone?
Ícones para micro-ondas

Comando
Seleção através de teclas sensoras, indicação através de
visor de 7 segmentos.
Seleção direta dos modos de funcionamento e tempos
através de teclas sensoras, indicação através de visor de
texto de 1 linha.
Volume do interior do forno
Volume do interior do forno: 46 litros

Volume do interior do forno: 26 litros

Volume do interior do forno: 17 litros

MultiLingua
Pode definir diferentes idiomas no visor, de forma a
entender perfeitamente todas as informações.
Potência
Potência de micro-ondas até 1000 watts.

Potência de micro-ondas até 900 watts.

Iluminação LED
Para uma iluminação otimizada em todo o interior do
forno.
Grill de quartzo
Para gratinar os alimentos após a confeção.

Pipocas
Para uma preparação rápida e simples de pipocas
acabadas de fazer.
Programas automáticos
Descongelação, confeção e preparação de alimentos
sem esforço.
Prato rotativo de 40 cm
No prato rotativo de 40 cm de diâmetro há muito espaço
para vários recipientes ou para recipientes de diferentes
tamanhos.
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Micro-ondas de instalação livre
M 6012 SC
• Micro-ondas de instalação livre
• Volume interior: 26 litros
• Potência máxima de 900 W
• Visor EasyControl
• Programas automáticos
• Função Manter quente
• SideControl: painel de comandos lateral
• Quartz-Grill
• Medidas do micro-ondas em mm
(L x A x P): 520 x 305 x 422

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

Micro-ondas

Micro-ondas de instalação livre

629 €
9565150
4002515283943
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Micro-ondas de encastrar

Micro-ondas de encastrar
M 2230 SC
• Micro-ondas de encastrar M 2230 SC
para um nicho de 35-36 cm de altura
• Volume interior: 17 litros
• Potência máxima de 900 W
• Visor EasySensor
• Programas automáticos
• Função Manter quente
• SideControl: painel de comandos lateral
• Medidas do micro-ondas em mm
(L x A x P): 595 x 372 x 312

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

869 €
11139460
4002516126201

Micro-ondas de encastrar
M 2234 SC
• Micro-ondas de encastrar M 2234 SC
para um nicho de 35-36 cm de altura
• Volume interior: 17 litros
• Potência máxima de 900 W
• Visor EasySensor
• Programas automáticos
• Função Manter quente
• SideControl: painel de comandos lateral
• Quartz-Grill
• Medidas do micro-ondas em mm
(L x A x P): 595 x 372 x 312
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

969 €
11139470
4002516126713
M 2230 SC e 2234 SC
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Micro-ondas de encastrar

M 2240 SC

Micro-ondas de encastrar
M 2240 SC
• Micro-ondas de encastrar M 2240 SC
para um nicho de 45 cm de altura
• Volume interior: 26 litros
• Potência máxima de 900 W
• Visor EasySensor
• Programas automáticos
• Manter quente: manutenção do calor
durante 15 minutos
• SideControl: painel de comandos lateral
• Medidas do micro-ondas em mm
(L x A x P): 595 x 460,5 x 405

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

949 €
11139490
4002516126706

Micro-ondas de encastrar PureLine
M 7240 TC
• Micro-ondas de encastrar PureLine para
um nicho de 45 cm de altura
• Volume interior: 46 litros
• Potência máxima de 900 W
• Visor DirectSensor S
• TopControl: painel de comandos superior
• Programas automáticos
• Sistema de abertura e fecho suaves
(SoftOpen e SoftClose)
• Manter quente: manutenção do calor sem
ressecar os alimentos
• Medidas do micro-ondas em mm
(L x A x P): 595 x 456 x 560

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

1.169 €
11139520
4002516126829

Micro-ondas

M 7240 TC

Instalação em armário

M 7240 TC

Instalação sob bancada
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Micro-ondas de encastrar

M 7244 TC

Micro-ondas de encastrar PureLine
M 7244 TC
• Micro-ondas de encastrar PureLine para
um nicho de 45 cm de altura
• Volume interior: 46 litros
• Potência máxima de 900 W
• Visor DirectSensor S
• TopControl: painel de comandos superior
• Programas automáticos
• Sistema de abertura e fecho suaves
(SoftOpen e SoftClose)
• Manter quente: manutenção do calor
durante 15 minutos
• Quartz-Grill
• Medidas do micro-ondas em mm
(L x A x P): 595 x 456 x 560
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN
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1.369 €
11139570
4002516126850

Micro-ondas de encastrar VitroLine
M 7244 TC
• Micro-ondas de encastrar VitroLine para
um nicho de 45 cm de altura
• Volume interior: 46 litros
• Potência máxima de 900 W
• Visor DirectSensor S
• TopControl: painel de comandos superior
• Programas automáticos
• Sistema de abertura e fecho suaves
(SoftOpen e SoftClose)
• Manter quente: manutenção do calor
durante 15 minutos
• Quartz-Grill
• Medidas do micro-ondas em mm
(L x A x P): 595 x 456 x 560
PVP recomendado
Graphite Grey
N.º de material
Código EAN

1.469 €
11139560
4002516126843

PVP recomendado
Obsidian Black
N.º de material
Código EAN

1.469 €
11139540
4002516126836

Instalação sob bancada

M 7244 TC

Instalação em armário
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Micro-ondas

G A V E TA S
AQUECEDORAS
GOURMET
112

113

Gavetas
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Adaptação ideal às suas exigências
As medidas do nicho e os tamanhos das gavetas aquecedoras Gourmet

Tamanhos e medidas do nicho
As nossas gavetas aquecedoras de encastrar Miele estão disponíveis em três tamanhos e são adequadas para diferentes situações e
dimensões de instalação. Desfrute de todas as vantagens e complete a sua cozinha com um elemento que se destaca pelo seu
design e funcionalidade.

As extra grandes: 29 ou 32 cm de altura, 60 cm de largura
As nossas gavetas aquecedoras Gourmet de 29 e 32 cm de altura
dispõem de um amplo espaço para pré-aquecer chávenas e pratos
e também cozinhar a baixas temperaturas. A combinação com o
forno convencional de 60 cm e gaveta aquecedora de 29 cm é ideal
para otimizar um nicho de 88 cm. Estão disponíveis em duas cores,
Graphite Grey e Obsidian Black, e em aço inoxidável. O modelo de
32 cm está disponível em Graphite Grey e Obsidian Black.

Gavetas

A clássica: 14 cm de altura, 60 cm de largura
Graças à sua altura de 14 cm, a gaveta aquecedora Gourmet
combina na perfeição com um eletrodoméstico compacto de 45 cm
de altura como, por exemplo, uma máquina de café, um forno a
vapor combinado ou um forno com micro-ondas para um nicho de
60 cm de altura. Para que a gaveta aquecedora Miele também se
adeque ao seu ambiente de cozinha, está disponível em Graphite
Grey, Obsidian Black e em aço inoxidável.

A combinação perfeita para nichos de 90 cm
Ao combinar dois aparelhos com 45 cm de altura sobrepostos, deve
ser instalado ao lado um aparelho com 60 cm de altura. A gaveta
aquecedora Gourmet ESW 7030 é a solução perfeita para preencher o nicho por baixo do aparelho de 60 cm. A frente de 32 cm de
altura é mais alta do que outras gavetas Gourmet da Miele. Deste
modo, é minimizada a folga entre a gaveta e o eletrodoméstico
colocado em cima, ajustando-se à medida do espaço entre os
eletrodomésticos de 45 cm.
Para otimizar o espaço entre dois eletrodomésticos de 45 cm neste
tipo de combinação, recomendamos utilizar a prateleira ENB 1060.
Também é possível combinar a ESW 7030 com garrafeira Miele
KWT 6422 iG e um eletrodoméstico com 60 cm de altura ao lado. O
resultado é incrível em termos visuais.
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas
necessidades?
As caraterísticas em destaque* das gavetas aquecedoras Gourmet

Cozinhar a baixas
temperaturas
Com este método profissional, a carne
é cuidadosamente cozinhada a baixas
temperaturas para que os aromas e nutrientes sejam conservados ao máximo. A sua
carne fica tenra, aromática e suculenta,
podendo ser cortada imediatamente após o
processo de confeção. O tempo de
repouso deixa de ser necessário, uma vez
que o suco da carne é uniformemente
distribuído.
Comando SensorTouch
Visor tátil, elegante e inovador:
controle comodamente o painel tátil com a
tecnologia mais moderna.

Função Timer
Automático: a gaveta desliga-se automaticamente após decorrer o tempo
programado.

Calhas telescópicas
Muito cómodo: pode abrir completamente a
gaveta para um fácil acesso.

Gavetas

Quatro funções
4 em 1: aquecimento de chávenas ou
pratos, manter alimentos quentes ou
cozinhar a baixas temperaturas.

Push2Open
Abertura rápida: basta uma leve pressão na
gaveta.

* depende do modelo

117

O que significa cada ícone?
Ícones para gavetas aquecedoras da Geração 7000

Comando
Seleção direta dos modos de funcionamento, temperaturas e tempos através de teclas sensoras.
Altura do aparelho
Capacidade de carga: serviço para 6 pessoas.
Capacidade de carga: serviço para 12 pessoas.

Cozinhar a baixas temperaturas
As receitas de carne a baixas temperaturas tornam-se
automaticamente um petisco.
Push2open
A abertura automática é ativada através de uma leve
pressão na gaveta.
Calhas telescópicas
A gaveta pode ser completamente aberta para um fácil
acesso.
Timer
Timer de 4 horas que se desliga automaticamente após
decorrer o tempo programado.
Grelha
Para a colocação de alimentos e de louça em 2 níveis.
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Gavetas aquecedoras Gourmet

ESW 7010

Instalação por baixo de um forno de 45 cm

Gaveta aquecedora Gourmet
ESW 7010
• Gaveta aquecedora Gourmet para nicho
de 14 cm de altura
• Design VitroLine e ArtLine
• Capacidade para um serviço de jantar
para 6 pessoas
• Sistema de abertura Push2Open
• Pré-aquecer louça
• Manter alimentos quentes
• Cozinhar a baixas temperaturas
• Conectividade: Miele@home,
WiFiConn@ct, controlo através da app
Miele@mobile
• Medidas da gaveta aquecedora em mm
(L x A x P): 595 x 141 x 570

Gaveta aquecedora Gourmet
ESW 7020
• Gaveta aquecedora Gourmet para nicho
de 29 cm de altura
• Design PureLine
• Capacidade para um serviço de jantar
para 12 pessoas
• Sistema de abertura Push2Open
• Pré-aquecer louça
• Manter alimentos quentes
• Cozinhar a baixas temperaturas
• Conectividade: Miele@home,
WiFiConn@ct, controlo através da app
Miele@mobile
• Medidas da gaveta aquecedora Gourmet
em mm (L x A x P): 595 x 289 x 570

PVP recomendado
Graphite Grey
N.º de material
Código EAN

1.169 €
11149260
4002516162551

PVP recomendado
Graphite Grey
N.º de material
Código EAN

1.249 €
11149280
4002516162643

PVP recomendado
Obsidian Black
N.º de material
Código EAN

1.169 €
11149250
4002516162544

PVP recomendado
CleanSteel
N.º de material
Código EAN

1.269 €
11153820
4002516164524

PVP recomendado
Obsidian Black
N.º de material
Código EAN

1.249 €
11149270
4002516162636

Gavetas

ESW 7010

Instalação por baixo de um forno de 60 cm

ESW 7020

Instalação por baixo de um forno de 60 cm
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Gavetas aquecedoras Gourmet
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Gaveta aquecedora Gourmet
ESW 7030
• Gaveta aquecedora Gourmet para nicho
de 32 cm de altura
• Design VitroLine e ArtLine
• Capacidade para um serviço de jantar
para 12 pessoas
• Sistema de abertura Push2Open
• Pré-aquecer louça
• Manter alimentos quentes
• Cozinhar a baixas temperaturas
• Conectividade: Miele@home,
WiFiConn@ct, controlo através da app
Miele@mobile
• Medidas da gaveta aquecedora Gourmet
em mm (L x A x P): 595 x 317 x 570

Gaveta aquecedora Gourmet
ESW 7120
• Gaveta aquecedora Gourmet para nicho
de 29 cm de altura
• Design PureLine
• Capacidade para um serviço de jantar
para 12 pessoas
• Sistema de abertura Push2open
• Pré-aquecer louça
• Manter alimentos quentes
• Cozinhar a baixas temperaturas
• Conectividade: Miele@home, WiFiConn@
ct, controlo através da app Miele@mobile
• Medidas da gaveta aquecedora (L x A x
P): 595 x 289 x 570

PVP recomendado
Graphite Grey
N.º de material
Código EAN

1.329 €
11326670
4002516247586

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

PVP recomendado
Obsidian Black
N.º de material
Código EAN

1.329 €
11326660
4002516247333

1.269 €
11149300
4002516162667

ESW 7030

Instalação por baixo de um forno de 60 cm
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Gavetas

G A V E TA S D E
VÁCUO
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Gavetas de vácuo

Gaveta de vácuo
Conserva e realça a frescura e sabor dos alimentos

Uma nova forma de conservar
A gaveta de vácuo da Miele proporciona-lhe uma grande variedade de aplicações: preserva
a qualidade dos seus alimentos, conserva-os durante mais tempo ou prepara-os para
cozinhar em Sous-vide. Isto é conseguido de forma simples e higiénica devido à embalagem a vácuo em película, à remoção do ar e subsequente selagem hermética. Pode embalar
a vácuo, por exemplo, alimentos que não utilizou e congelá-los sabendo que ao fazê-lo está
a garantir a conservação dos nutrientes, sabor e vitaminas, além de ocupar muito menos
espaço no congelador. Também pode embalar líquidos, como sopa. Além disso, permite
preparar perfeitamente alimentos para os cozinhar em Sous-vide no forno.

Argumentos de peso para várias aplicações
A nova gaveta de vácuo da Miele auxilia-o numa variedade de
aplicações: quer pretenda dividir em porções, armazenar, marinar
ou preparar para cozinhar em Sous-vide. Os alimentos embalados
sob vácuo, sejam frescos ou já preparados, são conservados
durante mais tempo e mantêm melhor o sabor. Outro ponto positivo:
não só pode embalar a vácuo alimentos do dia a dia como também
alimentos mais sensíveis, de forma bastante suave.
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Sous-vide: cozinhar suavemente a vácuo
«Sous-vide» provém do francês e significa «cozinhar a vácuo». Com
este método pode confecionar alimentos num saco de vácuo a
temperaturas constantemente baixas no forno a vapor. Este processo delicado é recomendado para a confeção de carne, peixe,
legumes e fruta, pois os nutrientes e aromas essenciais são conservados devido às baixas temperaturas. No entanto, devido às baixas
temperaturas de confeção, os tempos de funcionamento no método
Sous-vide são mais longos que os necessários para cozinhar a
vapor de forma tradicional.
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Gavetas de vácuo
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas
necessidades?
As caraterísticas em destaque das gavetas de vácuo

Comando SensorTouch
Visor tátil, elegante e inovador: operação
cómoda do painel tátil com a tecnologia
mais moderna.

Três níveis de vácuo
Personalizado: ao embalar a vácuo pode
escolher entre três níveis, em função de
cada alimento.

Área útil de grandes dimensões
Não importa o tamanho: a área útil adequa-se a sacos de vácuo de máx.
250 x 350 mm.

Sacos de vácuo próprios para alimentos
Embalagem segura: os sacos de vácuo da
Miele são resistentes à temperatura, herméticos e não afetam o sabor dos alimentos.

Gavetas de vácuo

Embalar a vácuo
Os alimentos embalados a vácuo conservam as suas propriedades durante muito
mais tempo. Ao extrair ar e oxigénio, os
seus alimentos são preparados de forma
ideal para cozinhar em Sous-vide no forno a
vapor. Em simultâneo pode dividir em
porções, armazenar, marinar ou selar peixe,
carne e legumes. Outra vantagem: para
uma conservação prolongada ao máximo,
embale os alimentos a vácuo antes de os
congelar. Assim, as vitaminas e o sabor são
conservados e evitam-se queimaduras por
congelamento. Além disso, poupa muito
espaço no congelador. Estão disponíveis
três níveis de vácuo consoante a necessidade: para carne marinada é adequado o
nível 3 enquanto que para alimentos sensíveis, p. ex., frutos vermelhos, o nível 1 é o
ideal.

Push2Open
Abertura rápida: basta uma leve pressão na
gaveta.
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O que significa cada ícone?
Ícones para gavetas de vácuo

Comando
Seleção direta dos modos de funcionamento, temperaturas e tempos através de teclas sensoras.
Capacidade de carga
Serviço para 6 pessoas.

Embalar a vácuo
Extrai o ar do saco de vácuo.

Push2open
A abertura automática é ativada através de uma leve
pressão na gaveta.
Timer
Timer de 4 horas que se desliga automaticamente após
decorrer o tempo programado.
Sous-vide
O sabor e os nutrientes dos alimentos embalados a
vácuo são preservados com este tipo de preparação.
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Gavetas de vácuo

Gaveta de vácuo
EVS 7010
• Gaveta de vácuo para nicho de 14 cm de
altura
• Capacidade de 8 litros
• Painel de comando com símbolos
• Sistema de abertura Push2Open
• Preparação dos alimentos para cozinhar
em Sous-vide
• Embalagem a vácuo de sacos de
tamanhos diferentes e de recipientes
• Três níveis de vácuo e selagem
• Sistema de abertura Push2open
• Medidas da gaveta de vácuo em mm
(L x A x P): 595 x 141 x 570
PVP recomendado
Graphite Grey
N.º de material
Código EAN

2.269 €
11149320
4002516162537

PVP recomendado
Obsidian Black
N.º de material
Código EAN

2.269 €
11149310
4002516162520

Gavetas de vácuo

EVS 7010

Instalação por baixo de um forno de 60 cm

EVS 7010

Instalação por baixo de um forno de 45 cm
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PLACAS ELÉTRICAS
E DE INDUÇÃO
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Placas
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Adaptação perfeita às suas exigências
Tipos, tamanhos e designs das placas elétricas e de indução

Tipos

Indução: a criadora de tendências

Elétricas: as tradicionais

Gás: o clássico

Mais comodidade: modelos de 80 cm de
largura com espaço para 4 a 6 recipientes
para cozinhar

Espaço máximo: modelos de 90 cm de
largura para 5 a 6 recipientes de cozinhar

As clássicas: modelos de até 60 cm de
largura para 4 recipientes para cozinhar

Placas

Diversidade de tamanhos

Design da moldura

Placas com moldura envolvente em aço
inoxidável

Placas para a montagem à face ou sobre
a bancada
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Tipos de comando das placas da Miele
Intuição e flexibilidade no dia a dia na cozinha

Tipos de comando das placas elétricas e de indução

SmartSelect

EasySelect

ComfortSelect

Indução total: sinónimo de flexibilidade máxima

Reconhecimento inteligente de
recipientes: a escala numérica
desloca-se com o recipiente.
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SilentMove: sem ruídos desagradáveis
graças à impressão da zona de cozinhar na
face interior da placa.

Auxiliar de posicionamento1)

1)

Patente: EP2988573
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Placas

O assistente ideal
para temperaturas constantes
Cozinhar nunca foi tão fácil
Nas placas da Miele com TempControl*, a tecnologia
inteligente toma conta da sua cozinha.

Resultados sempre perfeitos: as nossas
funções de assistência auxiliadas por
sensores facilitam a sua rotina e proporcionam uma maior segurança.

Com TempControl* obtém resultados ideais
de forma consistente em diferentes processos de confeção. Para isso, basta selecionar o nível Simmer ou um dos três níveis de
confeção com temperaturas predefinidas.
Já não precisa de regular a temperatura,
uma vez que os sensores a mantêm sempre constante.

A função TempControl* proporciona uma
maior segurança na cozinha, pois evita de
forma fiável o sobreaquecimento de óleo ou
outro tipo de gordura na frigideira. Uma vez
que os alimentos são confecionados à
temperatura ideal, nada queima. Pode
utilizar esta função com qualquer tipo de
recipiente preparado para indução.
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*

Patente: EP1704754, EP2153698

Nível de confeção I
Este nível de confeção é ideal para todos os
pratos preparados a uma temperatura de
confeção reduzida, tal como, p. ex., ovos
estrelados, ovos mexidos, bacon, salsichas
de aves, gnocchi, legumes, almôndegas,
peixe e a maioria dos alimentos congelados.

Nível de confeção II
Este nível médio de confeção é ideal para
alimentos como gambas, filetes, costeletas
panadas, rolo de carne e tiras de carne em
molho. Além disso, também serve para torrar sementes, bem como para fazer batatas
fritas, tortilhas e caramelo.

Nível de confeção III
O nível mais elevado é ideal para saltear no
wok, bem como para selar carnes para
preparar assados. É também perfeito para
panquecas e batatas.

Placas

Nível Simmer
Muitos pratos só ficam perfeitos quando se
lhes junta molho, como é o caso de guisados ou massa à bolonhesa. No nível Simmer, a placa regula a temperatura adequada à sua preparação. Isto evita salpicos
e os molhos ficam perfeitos.
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas
necessidades?
As caraterísticas em destaque1) das placas de indução

Con@ctivity 3.0
Concentre-se na confeção:
com Con@ctivity 3.0, o exaustor sabe o que
tem a fazer. O exaustor reage automaticamente conforme as regulações na placa. O
nível de potência é automaticamente
ajustado consoante o que está a acontecer
na placa, o que garante um ambiente sem
odores incómodos. A placa e o exaustor
comunicam entre si através de Wi-Fi. Com
Con@ctivity 3.0, pode ainda integrar o
exaustor e a placa em Miele@home.
TempControl2)
Resultados sempre perfeitos: a
temperatura do recipiente é mantida constante e já nada queima.

Reconhecimento inteligente
de recipientes
Saiba onde está o recipiente: a escala
numérica de regulação de potência desloca-se com o recipiente.

SmartSelect
Rápido e intuitivo: os níveis de
potência podem ser diretamente ajustados
para cada zona de cozinhar.

Placas

Indução total
Cozinhe sem zonas predefinidas: coloque os seus recipientes onde
quiser.

PowerFlex
Flexibilidade elevada, potência
total: os recipientes de grande dimensão
aquecem muito rápido e sem problemas.

1)
2)

depende do modelo
Patente: EP1704754, EP2153698
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O que significa cada ícone?
Ícones para placas de indução

Comando
Os níveis de potência podem ser selecionados facilmente através das escalas numéricas.
Comando particularmente simples de todas as zonas de
cozinhar e níveis de potência.
Controle todas as zonas de cozinhar e níveis de potência
com uma escala numérica central.

Con@ctivity 3.0
Indica se a placa está equipada com Con@ctivity 3.0.

Flexibilidade
Utilização flexível de toda a superfície de cozinhar.
Superfície extra grande para recipientes de vários
tamanhos.

TwinBooster
Dois níveis de potência para tempos de fervura extremamente curtos.
Manter quente
Manter quente à temperatura de servir.
É possível aquecer cuidadosamente os alimentos frios,
além de manter os alimentos quentes à temperatura de
serviço.

Stop & Go
Diminuição simples da potência com um toque.

TempControl
Garante resultados ideais de forma consistente em
diferentes processos de confeção.
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Combinável com SmartLine
Os elementos SmartLine disponibilizam diferentes
métodos de confeção e podem ser perfeitamente
combinados entre si.

Placas de indução

KM 7201 FR

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

799 €
11218090
4002516201571

Placa de indução
KM 7464 FR
• Placa de indução com moldura em aço
inoxidável
• 4 zonas de cozinhar (1 área PowerFlex)
• Comando ComfortSelect: seleção
numérica rápida em amarelo
• Função Stop&Go
• Distribuição individual da potência de
indução com TwinBooster
• Função «Manter quente»
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre
a placa e o exaustor
• Conectividade: Miele@home e
WiFiConn@ct
• Medidas da placa em mm (L x A x P):
626 x 52 x 526
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

1.149 €
11419290
4002516283881

Placas

Placa de indução
KM 7201 FR
• Placa de indução com moldura em aço
inoxidável
• 4 zonas de cozinhar
• Comando EasySelect simples com visor a
amarelo
• Função Stop&Go
• Distribuição individual da potência de
indução com TwinBooster
• Função «Manter quente»
• Medidas da placa em mm (L x A x P):
574 x 51 x 504

KM 7464 FR
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Placas de indução

KM 7464 FL

Instalação sobre bancada

KM 7464 FL

Placa de indução
KM 7464 FL
• Placa de indução de instalação à face ou
sobre a bancada
• 4 zonas de cozinhar (1 área PowerFlex)
• Comando ComfortSelect: seleção
numérica rápida em amarelo
• Função Stop&Go
• Distribuição individual da potência de
indução com TwinBooster
• Função «Manter quente»
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre
a placa e o exaustor
• Conectividade: Miele@home e
WiFiConn@ct
• Medidas da placa em mm (L x A x P):
620 x 51 x 520
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN
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1.199 €
11218150
4002516201724

Placa de indução
KM 7210 FR
• Placa de indução com moldura em aço
inoxidável
• 4 zonas de cozinhar (1 ampliada)
• Comando EasySelect simples com visor a
amarelo
• Função Stop&Go
• Distribuição individual da potência de
indução com TwinBooster
• Função «Manter quente»
• Medidas da placa em mm (L x A x P):
764 x 51 x 504
Instalação à face

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

1.269 €
11218100
4002516200390

KM 7210 FR

KM 7465 FL

Instalação sobre bancada

Placa de indução
KM 7465 FL
• Placa de indução de instalação à face ou
sobre a bancada
• 4 zonas de cozinhar (2 áreas PowerFlex)
• Comando ComfortSelect: seleção
numérica rápida em amarelo
• Função Stop&Go
• Distribuição individual da potência de
indução com TwinBooster
• Função «Manter quente»
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre
a placa e o exaustor
• Conectividade: Miele@home e
WiFiConn@ct
• Medidas da placa em mm (L x A x P):
620 x 51 x 520
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

1.449 €
11218160
4002516201731

Placa de indução
KM 7414 FX
• Placa de indução de instalação à face
• 4 zonas de cozinhar (1 área PowerFlex)
• Comando ComfortSelect: seleção
numérica rápida em amarelo
• Função Stop&Go
• Distribuição individual da potência de
indução com TwinBooster
• Função «Manter quente»
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre
a placa e o exaustor
• Conectividade: Miele@home e
WiFiConn@ct
• Medidas da placa em mm (L x A x P):
752 x 51 x 492

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

1.549 €
11218130
4002516201588

Placas

KM 7465 FL

Instalação à face

KM 7414 FX

Instalação à face
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Placas de indução

KM 7667 FL

Placa de indução total
KM 7667 FL
• Placa de indução total de instalação à
face ou sobre a bancada
• Comando SmartSelect prático e intuitivo
em amarelo
• Função Stop&Go
• Distribuição individual da potência de
indução com TwinBooster
• Função «Manter quente»
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre
a placa e o exaustor
• Conectividade: Miele@home e
WiFiConn@ct
• Medidas da placa em mm (L x A x P):
620 x 51 x 520

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN
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1.799 €
11218180
4002516185277

Instalação à face

KM 7667 FL

Instalação sobre bancada

KM 7684 FL

Instalação sobre bancada

Placa de indução
KM 7684 FL
• Placa de indução total de instalação à
face ou sobre a bancada
• Comando SmartSelect prático e intuitivo
em amarelo
• Função Stop&Go
• Distribuição individual da potência de
indução com TwinBooster
• Função «Manter quente»
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre
a placa e o exaustor
• Conectividade: Miele@home e
WiFiConn@ct
• Medidas da placa em mm (L x A x P):
916 x 51 x 408

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

2.299 €
11331770
4002516257325

Placa de indução
KM 6629-1
• Placa de indução com moldura em aço
inoxidável
• 4 zonas de cozinhar (1 área PowerFlex)
• Comando SmartSelect prático e intuitivo
em amarelo
• TempControl
• Função Stop&Go
• Distribuição individual da potência de
indução com TwinBooster
• Função «Mante quente Plus»
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre
a placa e o exaustor
• Medidas da placa em mm (L x A x P):
764 x 48 x 504

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

2.199 €
10772190
4002516003212

Placas

KM 7684 FL

Instalação à face

KM 6629-1
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Placas de indução
KM 7677 FL

Instalação à face

KM 7677 FL

Placa de indução total
KM 7677 FL
• Placa de indução total de instalação à
face ou sobre a bancada
• Comando SmartSelect prático e intuitivo
em amarelo
• Função Stop&Go
• Distribuição individual da potência de
indução com TwinBooster
• Função «Manter quente»
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre
a placa e o exaustor
• Conectividade: Miele@home e
WiFiConn@ct
• Medidas da placa em mm (L x A x P):
800 x 51 x 520

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

2.199 €
11218200
4002516185291

Placa de indução
KM 7594 FL
• Placa de indução de instalação à face ou
sobre a bancada
• 5 zonas de cozinhar (2 áreas PowerFlex)
• Comando SmartSelect prático e intuitivo
em amarelo
• Função Stop&Go
• Distribuição individual da potência de
indução com TwinBooster
• Função «Manter quente»
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre
a placa e o exaustor
• Conectividade: Miele@home e
WiFiConn@ct
• Medidas da placa em mm (L x A x P):
936 x 51 x 520
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

2.249 €
11218170
4002516201632

Instalação sobre bancada

KM 7594 FL

Instalação sobre bancada

KM 7594 FL
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Instalação à face

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

Placas

Placa de indução
KM 6669-1
• Placa de indução com moldura em aço
inoxidável
• 5 zonas de cozinhar (1 área PowerFlex)
• Comando SmartSelect prático e intuitivo
em amarelo
• TempControl
• Função Stop&Go
• Distribuição individual da potência de
indução com TwinBooster
• Função «Manter quente Plus»
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre
a placa e o exaustor
• Conectividade: Miele@home e
WiFiConn@ct
• Medidas da placa em mm (L x A x P):
942 x 13 x 526

KM 6669-1

2.599 €
10772220
4002516003229
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Placas de indução

KM 7897 FL
Placa de indução total KM 7897 FL
• Placa de indução total de instalação à
face ou sobre a bancada
• Comando SmartSelect prático e intuitivo
em branco
• Função Stop&Go
• Distribuição individual da potência de
indução com TwinBooster
• Função «Manter quente»
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre
a placa e o exaustor
• Conectividade: Miele@home e
WiFiConn@ct
• Medidas da placa (L x A x P):
936 x 51 x 520
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN
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2.999 €
11218210
4002516187448

KM 7897 FL
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Placas
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas
necessidades?
As caraterísticas em destaque1) das placas elétricas

Con@ctivity 3.0
Concentre-se na confeção:
com Con@ctivity 3.0, o exaustor sabe o que
tem a fazer. O exaustor reage automaticamente conforme as regulações na placa. A
capacidade de sucção é automaticamente
ajustada consoante o que está a acontecer
na placa, o que garante um ambiente sem
odores incómodos. A placa e o exaustor
comunicam entre si através de Wi-Fi. Com
Con@ctivity 3.0, pode integrar o exaustor e
a placa em Miele@home.
Zona de cozinhar oval/retangular
Especialmente prático: para a utilização de
uma assadeira pode ligar outros circuitos
de aquecimento com facilidade.

EasySelect
Concentre-se no que importa: todas as
zonas de cozinhar e níveis de potência são
controlados através de uma escala numérica central.

Manter quente
À temperatura certa: a temperatura na base
do recipiente é regulada automaticamente
para que os alimentos não queimem.

Placas

ExtraSpeed2)
Até 35% de poupança de
tempo: graças a uma tecnologia exclusiva
da Miele fica com mais tempo para si.

Zona de cozinhar multicircuito
De acordo com as suas necessidades:
amplie a zona de cozinhar consoante o
tamanho do recipiente que está a utilizar.

1)
2)

depende do modelo
Patente: EP2001267
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O que significa cada ícone?
Ícones para placas elétricas

Comando
Comando simples de todas as zonas de cozinhar e
níveis de potência através de uma escala numérica.
Controla todas as zonas de cozinhar e níveis de potência
com a escala numérica central.

Con@ctivity 3.0
Função automática através de Wi-Fi para um ambiente
ideal e máximo conforto de utilização.
Flexibilidade
Os circuitos de aquecimento alternáveis permitem a
utilização de uma assadeira.
Stop & Go
Diminuição simples da potência com um toque.

Manter quente
Manter quente à temperatura de servir independentemente da quantidade.
ExtraSpeed
Resistência elétrica para uma fervura rápida.
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Placas elétricas

Placas

Placas elétricas
KM 6520 FR
• Placa vitrocerâmica com moldura em aço
inoxidável
• 4 zonas de cozinhar (1 zona Vario)
• Comando EasySelect simples com visor a
amarelo
• Função Stop&Go
• Função Manter quente
• Indicação de calor tripla para cada zona
de cozinhar
• Medidas da placa em mm (L x A x P):
574 x 43 x 504

KM 6520
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

649 €
10873500
4002515989906
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Placas elétricas

KM 6540 FR

Placa elétrica
KM 6540 FR
• Placa vitrocerâmica com moldura em aço
inoxidável
• 4 zonas de cozinhar (1 zona Vario)
• Comando ComfortSelect: seleção
numérica rápida em amarelo
• Função Stop&Go
• Função Manter quente
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre
a placa e o exaustor
• Conectividade: Miele@home e
WiFiConn@ct
• Medidas da placa em mm (L x A x P):
614 x 43 x 514

Placa elétrica
KM 6542 FL ExtraSpeed
• Placa vitrocerâmica para instalação à face
• 4 zonas de cozinhar (1 zona ExtraSpeed e
1 Vario)
• Comando ComfortSelect: seleção
numérica rápida em amarelo
• Função Manter quente
• Função Stop&Go
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre
a placa e o exaustor
• Conectividade: Miele@home e
WiFiConn@ct
• Medidas da placa em mm (L x A x P):
752 x 46 x 492

KM 6542 FL
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN
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799 €
10873510
4002516063544

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

999 €
10873520
4002516063551
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Placas

PLACAS DE
INDUÇÃOcom
EXAUSTOR
INTEGRADO
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Placas de indução com exaustor integrado
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas
necessidades?
As caraterísticas em destaque* das placas de indução com exaustor integrado

Con@ctivity
Com Con@ctivity pode concentrar-se
completamente no prazer de cozinhar, uma
vez que o exaustor e a placa comunicam
entre si. A placa transmite as regulações ao
sistema eletrónico do exaustor e este regula
automaticamente os níveis de potência.
Não tem de se lembrar de desligar o exaustor mais tarde. Todas as placas de indução
com exaustor integrado da Miele estão
equipadas de série com Con@ctivity.
TwinBooster
Flexibilidade única: a potência
de indução pode ser distribuída individualmente ou ser concentrada numa só zona.

Miele CleanCover
Proteção e limpeza simples: a superfície
fechada e lisa impede o contacto com o
sistema eletrónico e o motor.

Filtro de gorduras metálico em inox
Fácil de limpar: os filtros de gorduras
metálicos com 10 camadas de alta qualidade podem ser lavados na máquina de
lavar louça e são muito resistentes.

Placas de indução com exaustor integrado

PowerFlex
Rapidez e flexibilidade inigualáveis: nível Booster até 7,3 kW.

SmartSelect
Rápido e intuitivo: os níveis de
potência e tempos podem ser diretamente
ajustados para cada zona de cozinhar.

* depende do modelo
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O que significa cada ícone?
Ícones para placas com exaustor integrado

Comando
Os níveis de potência podem ser selecionados de forma
especialmente rápida e intuitiva. Escalas numéricas com
iluminação de fundo a amarelo.
Con@ctivity
Função automática para uma temperatura ambiente
ideal e máximo conforto de utilização.
Flexibilidade
Superfície extra grande para duas panelas ou frigideiras,
uma assadeira grande ou uma panela para massa
grande.
TwinBooster
Dois níveis de potência para tempos de fervura extremamente curtos.
Manter quente
Manter quente à temperatura de servir independentemente da quantidade.
Stop & Go
Diminuição simples da potência com um toque.

Filtro de 10 camadas
Filtro de gorduras metálico de 10 camadas, adequado
para lavagem na máquina de lavar louça.
Motor ECO
O motor de corrente contínua economiza energia até
70% em comparação com os motores convencionais.
Eficiência energética
Este ícone indica a eficiência energética do exaustor.
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Placa de indução com exaustor
integrado KMDA 7633 FR
• Placa de indução com exaustor integrado
com moldura em aço inoxidável
• 4 zonas de cozinhar (2 PowerFlex)
• Comando SmartSelect prático e intuitivo
em amarelo
• Con@ctivity 2.0: resposta automática do
exaustor mediante ajustes na placa
• Filtro de aço inoxidável com 10 camadas
para uma absorção máxima
• Motor ECO integrado (motor de corrente
contínua)
• Distribuição individual da potência de
indução com TwinBooster
• Função Stop&Go
• Medidas da placa em mm (L x A x P):
806 x 206 x 526
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

KMDA 7633 FR

Placas de indução com exaustor integrado

Placas de indução com exaustor integrado

3.099 €
11325860
4002516241591
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Placas de indução com exaustor integrado

Placa de indução com exaustor
integrado KMDA 7633 FL
• Placa de indução com exaustor integrado
de instalação à face
• 4 zonas de cozinhar (2 PowerFlex)
• Comando SmartSelect prático e intituitivo
em amarelo
• Con@ctivity 2.0: resposta automática do
exaustor mediante ajustes na placa
• Filtro de aço inoxidável com 10 camadas
para uma absorção máxima
• Motor ECO integrado (motor de corrente
contínua)
• Distribuição individual da potência de
indução com TwinBooster
• Função Stop&Go
• Medidas da placa em mm (L x A x P):
806 x 206 x 526
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN
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3.099 €
11425590
4002516306290

KMDA 7633 FL

KMDA 7633 FL

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

KMDA 7634 FR

Placas de indução com exaustor integrado

Placa de indução com exaustor
integrado KMDA 7634 FR
• Placa de indução com exaustor integrado
com moldura em aço inoxidável
• 4 zonas de cozinhar (2 PowerFlex)
• Comando SmartSelect prático e intuitivo
em amarelo
• Con@ctivity 2.0: resposta automática do
exaustor mediante ajustes na placa
• Com Miele@home e WiFiConn@ct
• Filtro de aço inoxidável com 10 camadas
para uma absorção máxima
• Motor ECO integrado (motor de corrente
contínua)
• Distribuição individual da potência de
indução com TwinBooster
• Função Stop&Go
• Medidas da placa em mm (L x A x P):
806 x 201 x 526
3.199 €
11495240
002516329688
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Placas de indução com exaustor integrado

Placa de indução com exaustor
integrado KMDA 7634 FL
• Placa de indução com exaustor integrado
de instalação à face
• 4 zonas de cozinhar (2 PowerFlex)
• Comando SmartSelect prático e intuitivo
em amarelo
• Con@ctivity 2.0: resposta automática do
exaustor mediante ajustes na placa
• Com Miele@home e WiFiConn@ct
• Filtro de aço inoxidável com 10 camadas
para uma absorção máxima
• Motor ECO integrado (motor de corrente
contínua)
• Distribuição individual da potência de
indução com TwinBooster
• Função Stop&Go
• Medidas da placa em mm (L x A x P):
800 x 206 x 520
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN
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3.199 €
11495250
400251632993

KMDA 7634 FL
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Placas de indução com exaustor integrado
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SmartLine

SMARTLINE
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Liberdade para cozinhar como pretende
Um modelo para cada estilo
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Indução
Rapidez e eficiência energética: na placa de
indução, o calor forma-se diretamente no
fundo do recipiente e o tamanho da panela
é automaticamente detetado. Praticamente
não existem perdas de energia. As áreas ao
lado das zonas de cozinhar permanecem
relativamente frias, o que faz com que
cozinhar com indução seja especialmente
seguro. As zonas de cozinhar PowerFlex
são únicas tanto pelo sua versatilidade
como pela sua rapidez. Graças às suas
inúmeras vantagens, a indução é já usada
há muito tempo nas cozinhas profissionais.

Gás
O gás é uma energia primária. Isto significa
que se trata de uma fonte de energia que
vem da natureza e que não tem de ser
sujeita a mais processos de transformação
para poder ser utilizada. Por isso, cozinhar
com gás é especialmente ecológico.

TeppanYaki
A tradição na gastronomia japonesa
moderna: a cozinha Teppan faz parte das
experiências culinárias da cozinha
moderna. Os alimentos são preparados
diretamente na superfície quente em inox.
O TeppanYaki da Miele aquecido por
indução dispõe de duas zonas de aquecimento que se podem usar em separado, o
que permite preparar ou manter quentes
simultaneamente vários alimentos com
diferentes temperaturas.

Exaustor de bancada
Graças ao exaustor de bancada da Miele já
é possível cozinhar sem odores ou vapores
incómodos. Devido à disposição central
entre dois elementos SmartLine, o exaustor
de bancada da Miele aspira os vapores no
local de formação dos mesmos. O exaustor
de bancada pode igualmente ser utilizado
com elementos a gás. Nesse caso, a
cobertura de vidro magnética serve de
proteção anti-chama.
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SmartLine
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas
necessidades?
As caraterísticas em destaque* dos elementos SmartLine

SmartSelect
Seleção intuitiva do nível de
potência e do tempo. Para cada zona de
cozinhar existe uma escala numérica
retroiluminada, o que facilita a leitura de
qualquer ângulo. Ajustar o timer é ainda
mais simples graças à seleção independente do temporizador e à desativação
automática, assim como a indicação de três
níveis.

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

Queimador Wok
Profissional: potentes queimadores wok
para uma regulação combinada ou separada dos dois circuitos de chama.

GasStop
Tranquilidade: se a chama apagar, p. ex.
devido a corrente de ar, é interrompida a
entrada de gás.

SmartLine

PowerFlex
Versátil: também os recipientes
grandes são rapidamente aquecidos.

Grelhas ComfortClean
Limpeza rápida: as grelhas podem ser
lavadas na máquina de lavar louça e ficam
perfeitas.

* depende do modelo
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O que significa cada ícone?
Ícones de elementos SmartLine

SmartLine
Possibilidades de combinação livres de todos os elementos SmartLine.
Comando
Os níveis de potência podem ser selecionados de forma
especialmente rápida e intuitiva. Escalas numéricas com
iluminação de fundo a amarelo.
Seleção rápida e simples através de um botão em
separado.
Flexibilidade
Superfície extra grande para todo o tipo de recipientes,
independentemente do tamanho.
Os alimentos são preparados diretamente na superfície
em inox quente. Dois circuitos de aquecimento reguláveis em separado.
TwinBooster
Dois níveis de potência para tempos de fervura extremamente curtos.
Manter quente
Manter quente à temperatura de servir independentemente da quantidade.
GasStop
Elevada segurança graça à interrupção imediata da
alimentação de gás em caso de falha de chama.
Filtro de 10 camadas
Filtro de gorduras metálico de 10 camadas, adequado
para lavagem na máquina de lavar louça.
Motor ECO
Exaustor de bancada particularmente eficiente.

Eficiência energética
Este ícone indica a eficiência energética A+.

Grelhas ComfortClean para uma limpeza rápida na
máquina de lavar louça.
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SmartLine

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

1.329 €
10688970
4002515883402

CombiSet com exaustor de bancada
CSDA 7001 FL
• SmartLine com exaustor de bancada
integrado para instalação à face ou sobre
bancada
• Comando SmartSelect prático e intuitivo
em amarelo
• Combinação perfeita com todos os
elementos SmartLine
• Filtro de aço inoxidável com 10 camadas
para uma absorção máxima
• Motor Eco integrado (motor de corrente
contínua)
• Sistema de segurança FlameGuard: o
exaustor não aspira as chamas de gás
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P):
120 x 168 x 520
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

1.349 €
11402440
4002516305866

CSDA 7000 FL

SmartLine

CombiSet com exaustor de bancada
CSDA 7000 FL
• SmartLine com exaustor de bancada
integrado para instalação à face ou sobre
a bancada
• Comando SmartSelect prático e intuitivo
em amarelo
• Combinação perfeita com todos os
elementos SmartLine
• Filtro de aço inoxidável com 10 camadas
para uma absorção máxima
• Motor ECO integrado (motor de corrente
contínua)
• Sistema de segurança FlameGuard: o
exaustor não aspira as chamas de gás
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P):
120 x 170 x 520

Instalação à face

CSDA 7000 FL

Instalação sobre bancada
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SmartLine

CS 7612 FL

Instalação à face

CS 7612 FL

CombiSet de indução
CS 7612 FL
• SmartLine com exaustor de bancada
integrado para instalação à face ou sobre
a bancada
• SmartLine com 2 zonas de cozinhar (1
área PowerFlex)
• Comando SmartSelect prático e intuitivo
em amarelo
• Combinação perfeita com todos os
elementos SmartLine
• Função Stop&Go
• Distribuição individual da potência de
indução com TwinBooster
• Medidas da placa em mm (L x A x P):
378 x 51 x 520

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

1.329 €
10684490
4002515930274

CombiSet a gás
CS 7102 FL
• SmartLine a gás para instalação à face ou
sobre a bancada
• SmartLine com dois queimadores
ComfortClean
• Botões seletores giratórios
• Grelhas ComfortClean
• Combinação perfeita com todos os
elementos SmartLine
• Desligar de segurança GasStop
• Medidas da placa em mm (L x A x P):
378 x 92 x 520

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

1.099 €
10684480
4002515930267
Até esgotar stock
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Instalação sobre bancada

CS 7102 FL

Instalação sobre bancada

CS 7102 FL

Instalação à face

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

1.099 €
11408180
4002516306191

CombiSet Teppan Yaki
CS 7632 FL
• SmartLine Teppan Yaki para instalação à
face ou sobre a bancada
• SmartLine com Teppan Yaki de indução
• 2 áreas de Teppan Yaki reguláveis em
separado
• Comando SmartSelect prático e intuitivo
em amarelo
• Combinação perfeita com todos os
elementos SmartLine
• Função Stop&Go
• Função «Manter quente»
• Medidas da placa em mm (L x A x P):
378 x 60 x 520
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

CS 7632 FL

SmartLine

CombiSet a gás CS 7102-1
• SmartLine a gás para instalação à face ou
sobre a bancada
• SmartLine com dois queimadores
• Botões seletores giratórios
• Grelhas ComfortClean
• Combinação perfeita com todos os
elementos SmartLine
• Desligar de segurança GasStop
• Medidas da placa em mm (L x A x P):
378 x 92 x 520

2.329 €
10684510
4002515875148
Instalação à face

CS 7632 FL

Instalação sobre bancada
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ProLine

PROLINE
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Adaptação perfeita às suas exigências
Tipos e tamanhos dos elementos ProLine

Tipo de estrutura
Os elementos ProLine podem ser instalados numa cozinha modular, independentemente de um forno, o que permite instalar gavetas ou
armários por baixo. Flexibilidade máxima no planeamento da sua cozinha.
O exaustor de bancada está disponível juntamente em combinação com diferentes elementos ProLine. A instalação do
exaustor integrado ao centro abre um vasto leque de possibilidades.

Tipos de aquecimento

Elétrico
O aquecimento da zona de cozinhar é
realizado por resistências situadas por
baixo da vitrocerâmica. Isto é visível através
da incandescência vermelha da zona de
cozinhar. As placas elétricas da série
ProLine estão disponíveis com tamanhos
de zonas de cozinhar diferentes, tal como
as placas elétricas clássicas.

Indução
Ao cozinhar com indução, o calor é gerado
diretamente na base do recipiente. O
tamanho do recipiente é detetado automaticamente. A vantagem: praticamente não
existem perdas de energia. A confeção é
particularmente segura, uma vez que as
áreas junto à zona de cozinhar permanecem relativamente frias.

Gás
Os queimadores a gás ProLine controlados
eletronicamente possuem caraterísticas de
segurança e conforto inovadoras. Estão
disponíveis em diversas larguras e com
vários equipamentos.

Cozinha com poucas panelas ou prepara
menus completos, para os quais necessita
de muitos recipientes? Consoante o elemento ProLine, a Miele disponibiliza até três
larguras diferentes que permitem combinações adequadas às suas necessidades.

ProLine

Diversidade de tamanhos

Clássicos: 288 mm de largura
Práticos: 380 mm de largura
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Gostaria de utilizar diferentes opções de confeção num
único sistema?
Os elementos ProLine mais exclusivos da Miele
Criações culinárias ambiciosass exigem técnicas profissionais. Para dar resposta a este
requisito, a Miele disponibiliza também aparelhos especiais, tais como TeppanYaki, salamandras, wok de indução, fritadeiras e Barbecue Grill e muito mais. Descubra um novo universo
de sabores!

TeppanYaki
Os alimentos são preparados diretamente
na superfície em inox quente. O Teppan
Yaki da Miele dispõe de dois circuitos de
aquecimento que podem ser utilizados em
separado: pode confecionar alimentos em
simultâneo com diferentes temperaturas ou
mantê-los.
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Barbecue Grill
Com o grill, pode cozinhar na perfeição
pratos de carne, peixe ou legumes. É
possível regular em separado as duas
zonas de grill e usar em simultâneo duas
funções diferentes, p. ex., grelhar e manter
alimentos quentes. Ao seu gosto: em caso
de utilização do grill com tabuleiro de água,
os alimentos ficam especialmente suculentos. Se também utilizar pedras vulcânicas,
os alimentos ficam com o aroma típico de
grelhado.
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas
necessidades?
As caraterísticas em destaque* dos elementos ProLine

Os elementos ProLine da Miele fascinam
pelas suas caraterísticas especiais de
design e conforto. Apesar de cada eletrodoméstico ter as suas próprias funções,
combinam na perfeição, o que resulta num
conjunto homogéneo e elegante. O destaque do design de qualquer cozinha.

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

GasStop & ReStart
Cozinhar com segurança: se a chama se
apagar, é reacendida. Se isto falhar, a
alimentação de gás é interrompida.

QuickStart
Não é preciso mais pressionar nem manter
pressionado: o sistema eletrónico de
ligação leve e confortável com função
rotativa.

ProLine

Botões
Conforto adequado: os botões metálicos
complementam o design harmonioso dos
elementos ProLine.

Zona de cozinhar oval/retangular
Para recipientes grandes e assadeiras: na
zona de cozinhar oval/retangular, a superfície de aquecimento pode ser ampliada até
uma largura de 26,5 cm.

* depende do modelo
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas
necessidades?
Caraterísticas em destaque* dos exaustores de bancada

Os elementos ProLine com exaustor de
bancada da Miele fascinam pelas caraterísticas especiais de design e conforto de
cada elemento. Apesar de cada eletrodoméstico ter as suas próprias funções, todos
os modelos ProLine combinam na perfeição e formam um conjunto homogéneo e
elegante. O destaque do design de qualquer cozinha.

Filtro de gorduras metálico em inox
Limpeza confortável: os filtros de gorduras
metálicos com 10 camadas de alta qualidade podem ser lavados na máquina de
lavar louça e são muito resistentes.

Motor ECO
Potente e silencioso: em comparação com
motores convencionais, o motor de corrente
contínua poupa até 70% de energia.

Classe de eficiência energética
Consumo energético mínimo: protege o
ambiente e permite poupar em casa.

ProLine

Botão
A potência é ajustada de forma intuitiva e
simples através do botão.

Miele CleanCover
Proteção e limpeza simples: o interior fechado e liso impede o contacto com o sistema eletrónico e o motor.

* depende do modelo
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O que significa cada ícone?
Ícones para elementos ProLine

Ícones para elementos ProLine
com exaustor de bancada

Comando
Seleção rápida e simples através de um botão em
separado.

Comando
Seleção rápida e simples através de um botão em
separado.

GasStop & ReStart
Mais conforto graças à reignição automática no caso de
falha de chama.

Motor ECO
O motor de corrente contínua economiza energia até
70% em comparação com os motores convencionais.

QuickStart
Mais conforto graças a uma ignição acelerada da chama
de gás.

Filtro de 10 camadas
Filtro metálico de gorduras em inox de 10 camadas,
adequado para lavagem na máquina de lavar louça.

TwinBooster
Dois níveis de potência para tempos de fervura extremamente curtos.

TwinBooster
Dois níveis de potência para tempos de fervura extremamente curtos.

Manter quente
Manter quente à temperatura de servir independentemente da quantidade.

Manter quente
Manter quente à temperatura de servir independentemente da quantidade.
Eficiência energética
A etiqueta energética informa-o sobre a rentabilidade e
capacidade de desempenho do exaustor de bancada.
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CombiSet

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

3.649 €
10365950
4002515693834

ProLine

CombiSet com exaustor de bancada
CSDA 1020
• ProLine com exaustor de bancada
integrado composto por uma placa de
indução e um Teppan Yaki
• Para instalação à face ou sobre a
bancada
• Indução flexível: 1 zona para grelhar e
1 Vario
• Botões seletores giratórios
• Filtro de aço inoxidável com 10 camadas
para uma absorção máxima
• Motor ECO integrado (motor de corrente
contínua)
• Medidas do conjunto em mm (L x A x P):
885 x 257 x 520
CSDA 1020
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CombiSet

CombiSet elétrico
CS 1112 E
• ProLine com moldura em aço inoxidável
• Duas zonas de cozinhar elétricas (1 zona
Vario)
• Botões seletores giratórios
• Função «Manter quente»
• Desligar automático de segurança da
entrada de gás
• Medidas da placa em mm (L x A x P):
380 x 73 x 520

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN
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1.029 €
7129320
4002514418728

CS 1112 E

CS 1212-1 I

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

1.329 €
9068610
4002515021767

CombiSet de indução
CS 1222 I
• ProLine com moldura em aço inoxidável
• Duas zonas de cozinhar (1 zona para
grelhar)
• Botões seletores giratórios
• Distribuição individual da potência de
indução com TwinBooster
• Função «Manter quente»
• Medidas da placa em mm (L x A x P):
380 x 73 x 520
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

1.429 €
9068600
4002515021750

ProLine

CombiSet de indução
CS 1212-1 I
• ProLine com moldura em aço inoxidável
• Duas zonas de cozinhar Vario
• Botões seletores giratórios
• Distribuição individual da potência de
indução com TwinBooster
• Função «Manter quente»
• Medidas da placa em mm (L x A x P):
288 x 73 x 520

CS 1222 I
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CombiSet

CS 1312 BG

CombiSet Barbecue Grill
CS 1312 BG
• ProLine com moldura em aço inoxidável
• Duas áreas de aquecimento reguláveis em
separado
• Botões seletores giratórios
• Piloto de ignição cómodo e seguro
• Carvão de lava e escova de limpeza
fornecidos com o aparelho
• Medidas do grill em mm (L x A x P):
288 x 115 x 520
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

1.149 €
7129340
4002514419244

CombiSet a gás
CS 1012-2 G
• ProLine com moldura em aço inoxidável
• Dois queimadores
• Botões seletores giratórios e QuickStart
• Desligar de segurança GasStop
• Reignição automática da chama com a
função ReStart
• Medidas da placa em mm (L x A x P):
288 x 144 x 520

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

1.069 €
10938800
4002516127123

CS 1012-2 G
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CombiSet Teppan Yaki
CS 1327 Y
• CombiSet Teppan Yaki ProLine com
moldura em aço inoxidável
• 2 áreas de Teppan Yaki reguláveis em
separado
• Combinação perfeita com todos os
elementos ProLine
• Indicador de calor residual
• Medidas da placa em mm (L x A x P):
380 x 118 x 520
2.099 €
7986890
4002514994727

ProLine

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

CS 1327 Y
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PLACAS
A GÁS
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Placas a gás

Tipo de instalação

Placas a gás
As placas a gás da Miele são sempre
instaladas independentemente de um forno,
de forma a que espaço por baixo da placa
pode ser aproveitado para gavetas ou
armários. Máxima liberdade no planeamento da sua cozinha.

Gás
O gás é uma energia primária. Isto significa
que se trata uma fonte de energia natural
que não requer mais processos de transformação para ser utilizada. Por isso, além de
muito tradicional, cozinhar com gás é
especialmente ecológico. Os primeiros
fogões a gás surgiram no século XIX, muito
antes dos fogões elétricos.
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Adaptação perfeita às suas exigências
Tamanhos, designs e tipos de comando das placas a gás

Diversidade de tamanhos

Variantes de design

Conceitos de comando

Clássica
Largura de 60 cm: placa com 3 até
4 queimadores

As clássicas: placas a gás com base de
aço inoxidável

Placas a gás com botões
Todas as placas a gás da Miele possuem a
caraterística de segurança GasStop
que garante a interrupção imediata da
alimentação de gás em caso de falha de
chama.

As integradas: placas a gás planas com
base de aço inoxidável

Placas a gás com sistema eletrónico
O QuickStart* garante uma ignição acelerada e o GasStop & ReStart* uma reignição
automática em caso de falha de chama.
Algumas variantes também possuem um
temporizador, assim como indicações de
calor residual.

Prática
Largura de 75 cm: placa com 4 até
5 queimadores

Placas a gás

Ampla
Largura de 90 cm: variante de placa extra
larga com 5 queimadores

As elegantes: placas a gás com base de
vitrocerâmica

* Patente: DE 102007015822
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas
necessidades?
As caraterísticas em destaque* das placas a gás

GasStop & ReStart**
Cozinhar com segurança: se a chama se
apagar, é reacendida. Se isto falhar, a
alimentação de gás é interrompida.

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

Gás: eficiente e ecológico
Cozinhar a gás é económico e protege o
ambiente.

Placas a gás

QuickStart**
Basta girar: sistema de ignição simples,
sem ser necessário pressionar o botão.

Grelhas ComfortClean
Limpeza rápida: as grelhas podem ser
lavadas na máquina de lavar louça e ficam
perfeitas.

*depende do modelo
**DE 102007015822 (patenteado)
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O que significa cada ícone?
Ícones para placas a gás

Comando
Seleção rápida e simples através de um botão em
separado.
Segurança
Mais conforto graças à reignição automática no caso de
falha de chama.
Elevada segurança graças à interrupção imediata da
alimentação de gás em caso de falha de chama.
QuickStart
Mais conforto graças a uma ignição acelerada da chama
de gás.
Grelhas
Limpeza perfeita graças às grelhas adequadas para a
lavagem em máquinas de lavar louça.
Queimador PerfectClean
Acabamento de superfícies patenteado para um conforto de limpeza inigualável.
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Placas a gás

Placa a gás
KM 2010
• 4 queimadores
• Botões seletores giratórios
• Desligar de segurança GasStop
• Queimadores PerfectClean com
revestimento antiaderente para uma
limpeza fácil
• Medidas da placa em mm (L x A x P):
650 x 90 x 520
649 €
7187740
4002514449883

KM 2010

Placas a gás

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN
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Placas a gás

KM 2012 G

Placa a gás
KM 2012 G
• 4 queimadores (1 queimador para Wok
simples)
• Botões seletores giratórios
• Desligar de segurança GasStop
• Queimadores PerfectClean com
revestimento antiaderente para uma
limpeza fácil
• Medidas da placa em mm (L x A x P):
650 x 90 x 520
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

799 €
7111180
4002514374840

Placa a gás
KM 2034 G
• 5 queimadores (1 queimador para Wok
duplo)
• Botões seletores giratórios
• Desligar de segurança GasStop
• Queimadores PerfectClean com
revestimento antiaderente para uma
limpeza fácil
• Medidas da placa em mm (L x A x P):
750 x 90 x 520
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

999 €
7111190
4002514374956

KM 2034 G
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2356-1 G

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

1.599 €
10939190
4002516063575

Placa a gás
KM 3054-1 G
• Placa a gás com superfície de cerâmica
de vidro
• 5 queimadores ComfortClean
(1 queimador para Wok duplo)
• Botões seletores giratórios e QuickStart
• Desligar de segurança GasStop
• Reignição automática da chama com a
função ReStart
• Grelhas ComfortClean compatíveis com
máquina de lavar louça
• Medidas da placa em mm (L x A x P):
942 x 53 x 526
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

1.699 €
10939070
4002516063568

KM 3054-1 G

Placas a gás

Placa a gás
KM 2356-1 G
• 5 queimadores ComfortClean
(1 queimador para Wok duplo)
• Botões seletores giratórios e QuickStart
• Desligar de segurança GasStop
• Reignição automática da chama com a
função ReStart
• Grelhas ComfortClean compatíveis com
máquina de lavar louça
• Medidas da placa em mm (L x A x P):
888 x 105 x 508
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Exaustores

EXAUSTORES
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Boas perspetivas para o planeamento da sua cozinha
Tipos de exaustores

Tipos de construção
Exaustores de parede e de ilha
O centro das atenções da sua cozinha

Exaustor de teto
Ventilação integrada para um perspetiva
aberta

Exaustores Downdraft
A solução elegante atrás da placa

Exaustor para fixar sob o móvel superior

Exaustor de bancada

Exaustores de ilha

Exaustores de parede

Exaustores

Exaustores de encastrar
A solução certa para cada tipo de
instalação

Exaustor com pala extensível
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Descubra a largura ideal para a sua placa
Larguras dos exaustoress

Para cozinhas pequenas e médias
Exaustores com
• 60 cm de largura
• 80 cm de largura

Para cozinhas grandes e abertas
Exaustores com
• 90 cm de largura
• 100 cm de largura
• 110 cm de largura
• 120 cm de largura

O ambiente ideal para cada estilo de vida
Funções dos exaustores

Ao cozinhar e, em particular, ao fritar são produzidos vapores formados por uma mistura de
vapor de água, componentes de gordura e odores. Se o ar da cozinha não for aspirado ou
filtrado, os vapores permanecem no espaço e poluem o ambiente. A longo prazo, os seus
móveis de cozinha, papel de parede, pintura, etc., ficam danificados pois a gordura e os
vapores ficam entranhados. Existem três opções para uma limpeza do ar eficaz: saída de ar,
saída de ar com motor externo e circulação de ar.

Saída de ar: altamente eficiente e elimina a
humidade
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Saída de ar para motores externos:
eficaz e particularmente silenciosa

Circulação de ar: simples e vantajosa em
termos energéticos

Aura 4.0 Ambient
Elegante e com comando inteligente

- É o primeiro exaustor da Miele equipado
com um comando totalmente inteligente
através de Wi-Fi.
- Função de desumidificação HumidityBalance: o exaustor absorve a humidade
gerada durante o processo de confeção e
recolhe-a num filtro. Um sensor integrado
determina o momento ideal para a libertação da humidade.

Comando inteligente exclusivamente via
Wi-Fi

Iluminação colorida personalizada

Cozinha com um perfume agradável

Função de desumidificação única

Exaustores

Com o Aura 4.0 Ambient, pode definir
tonalidades únicas na sua cozinha. Este
inovador exaustor com circulação de ar não
só extrai e filtra os vapores da cozinha,
como também está equipado com novas
funções.

- MyAmbientLight permite ajustar a cor da
luz do exaustor ao seu gosto.
- Função AmbientFragrance: perfume a sua
cozinha com o nosso agradável aroma
SummerGarden.
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas
necessidades?
As caraterísticas em destaque* dos exaustores

Silence
Eficaz e muito silencioso: o motor está
equipado com revestimento especial de
isolamento acústico que reduz o ruído de
forma eficiente.

Motor ECO
Potente e económico: em comparação com
motores convencionais, o motor de corrente
contínua poupa até 70% de energia.

MyAmbientLight
Permite configurar diversas cores de
iluminação.

Miele CleanCover
Proteção e limpeza simples: a superfície
fechada e lisa impede o contacto com
cabos e peças do motor.

Filtro em aço inoxidável de 10 camadas
Eficiente e estético: eficaz contra gorduras e
pode ser lavado na máquina de lavar louça.

*depende do modelo

Exaustores

Con@ctivity – A integração domótica
para exaustores da Miele
Com Con@ctivity 3.0, a placa e o exaustor
comunicam entre si através de Wi-Fi. O
exaustor sabe o que tem de fazer: reage
automaticamente aos ajustes na placa e
adapta a potência ao que acontece na
placa, o que garante um ambiente agradável e sem odores incómodos.
Com Con@ctivity 3.0 o exaustor e a placa
são integrados em Miele@home.
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O que significa cada ícone?
Ícones para exaustores

Eficiência energética
São disponibilizadas as classes de eficiência energética
de A++ a B.
Con@ctivity
Função automática através de Wi-Fi para uma temperatura ambiente ideal e máximo conforto de utilização.
MobileControl
Aceder ao estado ou controlar os aparelhos através do
smartphone ou do tablet.
Filtro de 10 camadas
Filtro de gorduras metálico de 10 camadas, adequado
para lavagem na máquina de lavar louça.
Indicador do filtro
Indicação ótica para a saturação do filtro de gorduras e
do filtro de carvão ativo.
Motor ECO
Exaustor particularmente eficiente.

Iluminação LED
Para uma iluminação otimizada de toda a placa.

Individual
Soluções personalizadas de exaustores para cada
cliente.
Hood in Motion
Posicionamento correto do exaustor para cada situação
de trabalho.
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Exaustores de teto

Exaustor de teto
DA 2808 EDST
• Exaustor de teto com 88 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível
intensivo)
• Iluminação LED
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros de
gorduras
• 2 filtros de aço inoxidável com
10 camadas para uma máxima absorção,
adequados para a lavagem na máquina
de lavar louça
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre
a placa e o exaustor
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• Motor ECO integrado para menos ruído:
65 dB no nível intensivo
• Potência no nível intensivo: 725 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P):
880 x 342 x 500

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

Exaustores

DA 2808 EDST

2.249 €
10862800
4002516019527
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Exaustores de ilha

PUR 98 D

Exaustor de ilha
PUR 98 D
• Exaustor de ilha com 90 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível
intensivo)
• Iluminação LED
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• 3 filtros de aço inoxidável com
10 camadas para uma máxima absorção,
adequados para a lavagem na máquina
de lavar louça
• Potência sonora no nível intensivo: 69
dB(A) re1pW
• Potência no nível intensivo: 650 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P):
898 x 70 x 598

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN
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1.669 €
10383620
4002515710777

Exaustor de ilha
DA 6708 D
Aura Edition 6000
• Exaustor de ilha com 100 cm de largura
• Apto para recirculação
• 4 níveis de potência (com intensivo)
• Iluminação LED
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros
• 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas, aptos para máquina de lavar louça
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre
a placa e o exaustor
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• Potência sonora no nível intensivo:
74 dB(A) re1pW
• Potência no nível intensivo: 620 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P):
1.000 x 112 x 700
PVP recomendado
Aço inox. CleanSteel
N.º de material
Código EAN

3.269 €
10755650
4002515937099

PVP recomendado
Brilliant White
N.º de material
Código EAN

3.269 €
10755620
4002515937051

PVP recomendado
Obsidian Black
N.º de material
Código EAN

3.269 €
10755630
4002515937075

DA 6708 D

Exaustor de ilha
DA 7378 D
Aura 4.0 Ambient
• Exaustor de ilha em Brilliant White com
500 mm de diâmetro
• Modelo exclusivo para recirculação
• Iluminação LED
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros de
gorduras
• 2 filtros de aço inoxidável com
10 camadas para uma máxima absorção,
adequados para a lavagem na máquina
de lavar louça
• AmbientFragrance: possibilidade de
escolher entre vários aromas
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre
a placa e o exaustor
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• Potência no nível intensivo: 600 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (Ø x A):
500 x 440

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

4.999 €
11476590
4002516311102

Exaustor de ilha
DA 6698 D
Puristic Edition 6000
• Exaustor de ilha com 90 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível
intensivo)
• Iluminação LED
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros de
gorduras
• 3 filtros de aço inoxidável com
10 camadas para uma máxima absorção,
adequados para a lavagem na máquina
de lavar louça
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre
a placa e o exaustor
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• Pacote acústico Silence da Miele para
uma maior insonorização: 65 dB no nível
intensivo
• Potência no nível intensivo: 730 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P):
898 x 85 x 598
PVP recomendado
Aço inox. CleanSteel
N.º de material
Código EAN

2.169 €
10750490
4002515937006

PVP recomendado
Brilliant White
N.º de material
Código EAN

2.169 €
10750450
4002515936948

DA 6698 D

Exaustores

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

213

Exaustores de ilha

DA 4248 V-D

Exaustor de ilha
DA 4248 V D Puristic Varia
• Exaustor de ilha com 120 cm de largura
• Apto para saída de ar
• 4 níveis de potência (incluindo nível
intensivo)
• Iluminação LED
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros de
gorduras
• 6 filtros de aço inoxidável com
10 camadas para uma máxima absorção,
adequados para a lavagem na máquina
de lavar louça
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre
a placa e o exaustor
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• Pacote acústico Silence da Miele para
uma maior insonorização: 70 dB no nível
intensivo
• Potência no nível intensivo: 675 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P):
1.198 x 70 x 698

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN
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3.729 €
10862840
4002515987179

Exaustor Downdraft
DA 6890
• Exaustor «Downdraft« com 92 cm de
largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível
intensivo)
• Iluminação LED
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros de
gorduras
• 2 filtros de metal adequados para lavagem
na máquina de lavar louça
• Potência sonora no nível intensivo:
69 dB(A) re1pW
• Potência no nível intensivo: 710 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P):
916 x 400 x 361

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

2.169 €
9813600
4002515450345

DA 6890

Exaustores de parede

PUR 98 W

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

899 €
10351360
4002515710784

Exaustor de parede
PUR 98 W
• Exaustor de parede com 90 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível
intensivo)
• Iluminação LED
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• 3 filtros de aço inoxidável com
10 camadas para uma máxima absorção,
adequados para lavagem na máquina de
lavar louça
• Potência sonora no nível intensivo: 67
dB(A) re1pW
• Potência no nível intensivo: 650 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P):
898 x 62 x 500
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

999 €
10383640
4002515710791

PUR 68 W

Exaustores

Exaustor de parede
PUR 68 W
• Exaustor de parede com 60 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível
intensivo)
• Iluminação LED
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• 2 filtros de aço inoxidável com
10 camadas para uma máxima absorção,
adequados para lavagem na máquina de
lavar louça
• Potência sonora no nível intensivo:
67 dB(A) re1pW
• Potência no nível intensivo: 650 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P):
598 x 62 x 500
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Exaustores de parede

DA 9090 W

Exaustor de parede
DA 9090 W Screen
• Exaustor de parede com 90 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível
intensivo)
• Iluminação LED
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• 2 filtros de aço inoxidável com
10 camadas para uma máxima absorção,
adequados para lavagem na máquina de
lavar louça
• Potência sonora no nível intensivo: 70
dB(A) re1pW
• Potência no nível intensivo: 675 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P):
880 x 500 x 256
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Exaustor de parede
DA 6096 W Wing
• Exaustor de parede com 90 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível
intensivo)
• Iluminação LED de baixo consumo (2 x 4,5
W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Filtro de aço inoxidável com 10 camadas
para uma máxima absorção, adequado
para lavagem na máquina de lavar louça
• Potência sonora no nível intensivo: 66
dB(A) re1pW
• Potência no nível intensivo: 650 m3/h
• Para instalação em saída de ar para cima
é necessário o acessório de chaminé
DADC 6000 (com peça e tubo
telescópico)
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P):
898 x 547 x 523

PVP recomendado
Graphite Grey
N.º de material
Código EAN

899 €
11469910
4002516328445

PVP recomendado
Brilliant White
N.º de material
Código EAN

1.229 €
9982540
4002515539255

PVP recomendado
Obsidian Black
N.º de material
Código EAN

899 €
11469860
4002516328841

PVP recomendado
Obsidian Black
N.º de material
Código EAN

1.229 €
9982550
4002515539262

DA 6096 W

Exaustor de parede
DA 4298 W Puristic Plus
• Exaustor de parede com 90 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível
intensivo)
• Iluminação LED
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros de
gorduras
• 3 filtros de aço inoxidável com
10 camadas para uma máxima absorção,
adequados para lavagem na máquina de
lavar louça
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre
a placa e o exaustor
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• Pacote acústico Silence da Miele para
uma maior insonorização: 64 dB no nível
intensivo
• Potência no nível intensivo: 630 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P):
898 x 62 x 500

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

1.569 €
10862850
4002516019671

Exaustor de parede
DA 7198 W Triple
• Exaustor de parede com 90 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível
intensivo)
• Iluminação LED
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros
• Filtro de aço inoxidável com
10 camadas para uma máxima absorção,
adequado para lavagem na máquina de
lavar louça
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre
a placa e o exaustor
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• Motor ECO integrado para menos ruído:
72 dB no nível intensivo
• Potência no nível intensivo: 600 m3/h
• Para instalação em saída de ar para cima
é necessário o acessório de chaminé
DADC 7000 (com peça e tubo
telescópico)
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P):
880 x 440 x 433
PVP recomendado
Graphite Grey
N.º de material
Código EAN

1.729 €
10812210
4002515976029

PVP recomendado
Obsidian Black
N.º de material
Código EAN

1.729 €
10812200
4002515976012

DA 7198 W

Exaustores

DA 4298 W
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Exaustores de parede

DA 6798 W
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Exaustor de parede
DA 6798 W Shape
• Exaustor de parede com 90 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível
intensivo)
• Iluminação LED
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros de
gorduras
• Filtro de aço inoxidável com 10 camadas
para uma máxima absorção, adequado
para lavagem na máquina de lavar louça
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• Pacote acústico Silence da Miele para
uma maior insonorização: 63 dB no nível
intensivo
• Potência no nível intensivo: 610 m3/h
• Para instalação em saída de ar para cima
é necessário o acessório de chaminé
DADC 6000 (com peça e tubo
telescópico)
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P):
898 x 568 x 493

Exaustor de parede
DA 6698 W Puristic Edition 6000
• Exaustor de parede com 90 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível
intensivo)
• Iluminação LED
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros de
gorduras
• 3 filtros de aço inoxidável com
10 camadas para uma máxima absorção,
adequados para lavagem na máquina de
lavar louça
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• Pacote acústico Silence da Miele para
uma maior insonorização: 63 dB no nível
intensivo
• Potência no nível intensivo: 640 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P):
898 x 85 x 500

PVP recomendado
Obsidian Black
N.º de material
Código EAN

PVP recomendado
Aço inox. CleanSteel
N.º de material
Código EAN

2.169 €
10862860
4002515987162

PVP recomendado
Brilliant White
N.º de material
Código EAN

2.169 €
10750300
4002515935934

2.069 €
10750370
4002515935811

DA 6698 W

Exaustor para fixar sob móvel superior
DA 1260
• Exaustor para fixar por baixo do móvel
superior com 60 cm de largura
• Para fixar por baixo do móvel superior ou
montagem independente na parede
• Apto para saída de ar e recirculação
• Iluminação LED
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• 2 filtros de aço inoxidável com
10 camadas para uma máxima absorção,
adequados para lavagem na máquina de
lavar louça
• Potência sonora no nível intensivo:
74 dB(A) re1pW
• Potência no nível intensivo: 545 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P):
598 x 125 x 500

PVP recomendado
Aço inox. CleanSteel
N.º de material
Código EAN

469 €
10552920
4002515790588

PVP recomendado
Brilliant White
N.º de material
Código EAN

469 €
10552960
4002515790595

DA 1260

Exaustores

Exaustor para fixar sob móvel superior
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Exaustores de pala

DA 3466

Exaustor de pala
DA 3466
• Exaustor de encastrar de pala com 60 cm
de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• Iluminação LED
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Filtro de aço inoxidável com
10 camadas para uma máxima absorção,
adequado para lavagem na máquina de
lavar louça
• Potência sonora no nível intensivo:
64 dB(A) re1pW
• Potência no nível intensivo: 550 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P):
595 x 34 x 275

Exaustor de pala
DA 3496
• Exaustor de encastrar de pala com 90 cm
de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• Iluminação LED
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• 2 filtros de aço inoxidável com
10 camadas para uma máxima absorção,
adequados para lavagem na máquina de
lavar louça
• Potência sonora no nível intensivo:
64 dB(A) re1pW
• Potência no nível intensivo: 550 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P):
895 x 34 x 275
DA 3496

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN
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649 €
10031790
4002515558140

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

799 €
10031800
4002515558157

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

DA 3698

Exaustores

Exaustor de pala
DA 3698
• Exaustor de encastrar de pala com 90 cm
de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível
intensivo)
• Iluminação LED
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros de
gorduras
• 2 filtros de aço inoxidável com
10 camadas para uma máxima absorção,
adequados para lavagem na máquina de
lavar louça
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre
a placa e o exaustor
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• Motor ECO integrado para menos ruído:
63 dB no nível intensivo
• Potência no nível intensivo: 635 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P):
892 x 37 x 309
2.129 €
10862810
4002516019626
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Exaustores de encastrar

DA 2558

Exaustor de encastrar
DA 2558
• Exaustor de encastrar com 50 cm de
largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível
intensivo)
• Iluminação LED de baixo consumo
(2 x 3 W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros de
gorduras
• 1 filtro de aço inoxidável com 10 camadas
para uma máxima absorção, adequado
para lavagem na máquina de lavar louça
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre
a placa e o exaustor
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• Pacote acústico Silence da Miele para
uma maior insonorização: 67 dB(A) re1pW
• Potência no nível intensivo: 600 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P):
532 x 50 x 372

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN
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699 €
10862750
4002515987186

Exaustor de encastrar
DA 2578
• Exaustor de encastrar com 70 cm de
largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível
intensivo)
• Iluminação LED de baixo consumo
(2 x 3 W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros de
gorduras
• 2 filtros de aço inoxidável com
10 camadas para uma máxima absorção,
adequados para lavagem na máquina de
lavar louça
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre
a placa e o exaustor
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• Pacote acústico Silence da Miele para
uma maior insonorização: 67 dB(A) re1pW
• Potência no nível intensivo: 600 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P):
702 x 50 x 402
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

799 €
10751660
4002515935460

DA 2578

Exaustor de encastrar
DA 2668
• Exaustor de encastrar com 60 cm de
largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível
intensivo)
• Iluminação LED de baixo consumo
(2 x 3 W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros de
gorduras
• 2 filtros de aço inoxidável com
10 camadas para uma máxima absorção,
adequados para lavagem na máquina de
lavar louça
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre
a placa e o exaustor
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• Pacote acústico Silence da Miele para
uma maior insonorização: 64 dB(A) re1pW
• Potência no nível intensivo: 585 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P):
580 x 64 x 293
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

1.429 €
10862760
4002516019121

Exaustor de encastrar
DA 2698
• Exaustor de encastrar com 90 cm de
largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível
intensivo)
• Iluminação LED de baixo consumo
(2 x 3 W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros de
gorduras
• 2 filtros de aço inoxidável com
10 camadas para uma máxima absorção,
adequados para lavagem na máquina de
lavar louça
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre
a placa e o exaustor
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• Pacote acústico Silence da Miele para
uma maior insonorização: 62 dB(A) re1pW
• Potência no nível intensivo: 640 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P):
880 x 64 x 293
PVP recomendado
Aço inox. CleanSteel
N.º de material
Código EAN

1.729 €
10862770
4002516019398

PVP recomendado
Brilliant White
N.º de material
Código EAN

1.729 €
10751480
4002515935576

DA 2698

Exaustores

DA 2668

223

Exaustores de encastrar

Exaustor de encastrar
DA 2628
• Exaustor de encastrar com 120 cm de
largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível
intensivo)
• Iluminação LED de baixo consumo
(3 x 4,5 W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros de
gorduras
• 4 filtros de aço inoxidável com
10 camadas para uma máxima absorção,
adequados para lavagem na máquina de
lavar louça
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre
a placa e o exaustor
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• Pacote acústico Silence da Miele para
uma maior insonorização: 62 dB(A) re1pW
• Potência no nível intensivo: 640 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P):
1.180 x 64 x 293
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN
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2.129 €
10751290
4002515935491

DA 2628
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Exaustores
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Máquinas de café

MÁQUINAS
DE CAFÉ
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Que tipo de máquina de café pretende?
Os modelos e conceitos de comando das máquinas de café

A máquina que melhor se adapta às suas necessidades
Dependendo da sua cozinha e das suas preferências, a Miele disponibiliza máquinas de café
de instalação livre ou de encastrar. Descubra a que melhor se adapta a si.

Conceitos de comando

Além disso, estão também disponíveis
opcionalmente com uma ligação à água de
rede. Uma opção muito prática pois deixa
de ser necessário encher manualmente o
reservatório de água e a máquina está
sempre pronta a usar.

Degustação de café em qualquer lugar
Os modelos de instalação livre da Miele
podem ser instalados em qualquer local da
sua cozinha ou mesmo na sua sala de
estar. Desta forma pode desfrutar de um
café perfeito em qualquer local. Pode
também escolher entre a clássica série
CM7 com comando CM Touch e os modelos compactos CM6 e CM5 com comando
DirectSensor.

M Touch
O elegante comando M Touch permite
realizar ajustes na máquina deslizando ou
percorrendo para baixo, tal como num
smartphone. O comando e a limpeza são
muito simples e cómodos.

DirectSensor
Graças ao DirectSensor com visor TFT de
alta resolução pode preparar as suas
bebidas favoritas com apenas um toque.

Máquinas de café

Integração perfeita
Os modelos de encastrar encaixam na
perfeição num nicho de 45 cm de altura,
seja na vertical ou na horizontal, em harmonia com os restantes eletrodomésticos.
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Que tipo de caraterísticas se adaptam melhor às suas
necessidades?

Uma experiência de sabor inigualável
Desfrute do seu café em pleno com as
máquinas de café da Miele. Graças ao
sistema AromaticSystemFresh, cada café é
tirado com grãos de café moídos na hora
que são em seguida aromatizados delicadamente para obter um aroma e sabor
intensos.
Com CoffeeSelect tem à sua disposição também de três reservatórios de grãos
para introduzir até três tipos de café diferentes. Uma tecnologia de preparação inteligente garante um desenvolvimento total do
aroma.
Para lhe dar uma experiência de degustação única e completa, a Miele desenvolveu
os seus próprios cafés: grãos selecionados
torrados num processo delicado que
corresponde à qualidade das nossas
máquinas de café.

CoffeeSelect 1)
Três reservatórios de
grãos para que possa escolher o café que
prefere.

Fácil de utilizar
Melhor desgustação de café: preparação
simples e rápida graças às funções
inteligentes.

Limpeza fácil
Os componentes removíveis e os programas de limpeza automáticos garantem uma
limpeza perfeita.

Limpeza automática 2)
A máquina de café tem um
sistema de limpeza automático e está
sempre pronta a ser utilizada.

CupSensor 3)
Distância ideal: o sistema
CupSensor reconhece a altura da chávena
e coloca a saída central na posição correta.

* depende do modelo
1) Patente: EP 2957199
2) Patente: EP 2705783, EP 2705784,
DE 102014113160, DE102014113161
3) Patente: EP 2454976

Máquinas de café

Os destaques* das máquinas de café de encastrar
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O que significa cada ícone?
Ícones para máquinas de café de instalação livre

Comando
Comando intuitivo por toque diretamente num visor a
cores TFT.
Seleção de especialidades de bebidas através de sensor
tátil, indicação através de visor de texto de 4 linhas.
AromaticSystem
O café em pó e a água misturam-se, de forma especialmente intensa e o aroma do café pode desenvolver-se
ainda melhor.
O moinho inovador mói os grãos na hora para cada café.

MultiLingua
Pode definir diferentes idiomas no visor
de forma a entender perfeitamente todas as
informações.
OneTouch for Two
Preparação simultânea de duas especialidades de café
deliciosas com um simples toque.
EasyClean
Módulo de fervura amovível para uma higiene otimizada.

Coffee & Tea
Especialidades de café italianas e preparação individual
de diversos tipos de chá à temperatura ideal.
Programas de limpeza
Programas de limpeza cómodos para uma higiene
otimizada e para garantia de uma longa vida útil.
CupSensor 1)
Reconhece a altura da chávena e desloca a saída central
para a posição adequada.
AutoDescale
Descalcificação automática patenteada 2)
para maior conforto.

1)
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2)

Patente: EP 2454976 B1
Patente: EP 2705783, 2705784, US 9370271

Máquinas de café de instalação livre

PVP recomendado
N.º de material:
Código EAN:

799 €
11511960
4002516327844

Máquina de café de instalação livre
CM 5510 Silence
• Máquina de café de instalação livre
CM 5510 Silence
• Visor DirectSensor
• OneTouch for Two para duas preparações
• AromaticSystem
• Capacidade de café: 200 g
• Função de enxaguagem automática
• Função de água quente para chás ou
infusões

PVP recomendado
N.º de material:
Código EAN:

919 €
11511970
4002516327851
Máquinas de café

Máquina de café de instalação livre
CM 5310 Silence
• Máquina de café de instalação livre
CM 5310 Silence
• Visor DirectSensor
• OneTouch for Two para duas preparações
• AromaticSystem
• Capacidade de café: 200 g
• Função de enxaguagem automática
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Máquinas de café de instalação livre
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Máquina de café de instalação livre
CM 6150
• Máquina de café de instalação livre
CM 6150
• Visor DirectSensor
• OneTouch for Two para duas preparações
• AromaticSystem
• Capacidade de café: 300 g
• Função de enxaguagem automática

Máquina de café de instalação livre
CM 6350
• Máquina de café de instalação livre
CM 6350
• Visor DirectSensor
• OneTouch for Two para duas preparações
• AromaticSystem
• Capacidade de café: 300 g
• Função de enxaguagem automática
• Função de água quente para chás ou
infusões
• Recipiente térmico de aço inoxidável para
leite

PVP recomendado
Branco lótus
N.º de material:
Código EAN:

999 €
10514900
4002515768242

PVP recomendado
Branco lótus
N.º de material:
Código EAN:

1.229 €
10514970
4002515768273

PVP recomendado
Preto obsidiana
N.º de material:
Código EAN:

999 €
10514910
4002515768259

PVP recomendado
Preto obsidiana
N.º de material:
Código EAN:

1.229 €
10514980
4002515768280

PVP recomendado
N.º de material:
Código EAN:

2.299 €
11025300
4002516071242

Máquina de café de instalação livre
CM 7750
• Máquina de café de instalação livre CM
7750
• Visor C Touch
• OneTouch for Two para duas preparações
• CoffeeSelect: até 3 tipos de café
diferentes
• AromaticSystemFresh: moinho inovador
que mói café para cada preparação
• Capacidade de café: 210g /180g /150g
• Coffee & Tea: mais de 20 tipos de café e
chá
• Função de enxaguagem automática
• Recipiente térmico de aço inoxidável para
leite
• AutoDescale: cartucho para a
descalcificação automática
• Ligação em rede através da app
Miele@home

PVP recomendado
N.º de material:
Código EAN:

Máquinas de café

Máquina de café de instalação livre
CM 7550
• Máquina de café de instalação livre CM
7550
• Visor C Touch
• OneTouch for Two para duas preparações
• AromaticSystem
• Capacidade de café: 500 g
• Coffee & Tea: mais de 20 tipos de café e
chá
• Função de enxaguagem automática
• Recipiente térmico de aço inoxidável para
leite
• AutoDescale: cartucho para a
descalcificação automática
• Ligação em rede através da app
Miele@home

2.699 €
11025330
4002516071266
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O que significa cada ícone?
ícones para máquinas de café de encastrar

Comando
Comando intuitivo por toque.
Seleção direta de especialidades de bebidas através de
sensor tátil, indicação através de visor de texto de 4
linhas.
AromaticSystemFresh
O moinho inovador mói na hora os grãos para cada café.

MultiLingua
Pode definir diferentes idiomas no visor
de forma a entender perfeitamente todas as
informações.
CupSensor 1)
Reconhece a altura da chávena e desloca a saída central
para a posição correta.
OneTouch for Two
Preparação simultânea de duas especialidades de café
deliciosas com um simples toque.
DirectWater
O aparelho é comutável para uma ligação à água da
rede.
CoffeeSelect
Nos três reservatórios de grãos encontram-se diferentes
variedades de grãos de café.
AutoClean
Limpeza automática patenteada 2) de tubos do leite e
desengorduramento da unidade de fervura.
AutoDescale
Descalcificação automática patenteada 3)
para maior conforto.

Patente: EP 2454977 B1
Patente: DE 10214113160, 10214113161
3) Patente: EP 2705783, 2705784, US 9370271
1)

2)
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Máquinas de café PureLine

PVP recomendado
N.º de material:
Código EAN:

2.899 €
11164870
4002516140214

Máquina de café de encastrar
PureLine CVA 7840
• Máquina de café de encastrar PureLine
para um nicho de 45 cm
• Visor M Touch
• OneTouch for Two para duas preparações
• CoffeeSelect: até 3 tipos de café
diferentes
• AromaticSystemFresh: moinho inovador
que mói café para cada preparação
• AutoClean e AutoDescale: limpeza e
descalcificação automáticas
• Capacidade dos reservatórios de café:
210 g/150 g /150 g
• Coffee & Tea: mais de 20 tipos de café e
chá
• MotionReact: deteção do movimento,
interrupção dos sinais acústicos, ligação
do painel e da luz da máquina
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
595 x 455,5 x 475
PVP recomendado
N.º de material:
Código EAN:

CVA 7440 e 7840
Máquinas de café

Máquina de café de encastrar
PureLine CVA 7440
• Máquina de café de encastrar PureLine
para um nicho de 45 cm
• Visor DirectSensor
• OneTouch for Two para duas preparações
• AromaticSystemFresh: moinho inovador
que mói café para cada preparação
• Capacidade de café: 300 g
• Coffee & Tea: mais de 20 tipos de café e
chá
• Função de enxaguagem automática
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
595 x 455,5 x 475

3.399 €
11164880
4002516140221

Instalação em armário
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Máquinas de café PureLine

Máquina de café de encastrar PureLine
CVA 7845
• Máquina de café de encastrar PureLine
para um nichi de 45 cm com entrada de
água
• Visor M Touch
• OneTouch for Two para duas preparações
• CoffeeSelect: até 3 tipos de café
diferentes
• AromaticSystemFresh: moinho inovador
que mói café para cada preparação
• AutoClean e AutoDescale: limpeza e
descalcificação automáticas
• Capacidade dos reservatórios de café :
210 g /150 g /150 g
• Coffee & Tea: mais de 20 tipos de café e
chá
• MotionReact: deteção do movimento,
interrupção dos sinais acústicos, ligação
do painel e da luz da máquina
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConnect
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
595 x 455,5 x 525

PVP recomendado
Aço inox. “CleanSteel”
N.º de material:
Código EAN:
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CVA 7845

3.399 €
11164910
4002516140252

Instalação em armário

Máquinas de café de encastrar Vitro e ArtLine

CVA 7440

Máquina de café de encastrar
VitroLine/ArtLine CVA 7845
• Máquina de café de encastrar VitroLine/
ArtLine para um nicho de 45 cm com
entrada de água
• Visor M Touch
• CoffeeSelect: até 3 tipos de café
diferentes
• AromaticSystemFresh: moinho inovador
que mói café para cada preparação
• AutoClean e AutoDescale: limpeza e
descalcificação automáticas
• Capacidade dos reservatórios de café:
210 g /150 g /150 g
• Coffee & Tea: mais de 20 tipos de café e
chá
• MotionReact: deteção do movimento,
interrupção dos sinais acústicos, ligação
do painel e da luz da máquina
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl e WiFiConnect
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
595 x 455,5 x 525

PVP recomendado
Graphite Grey
N.º de material:
Código EAN:

2.999 €
1164860
4002516140207

PVP recomendado
Graphite Grey
Nº de material:
Código EAN:

3.499 €
11164900
4002516140245

PVP recomendado
Obsidian Black
N.º de material:
Código EAN:

2.999 €
11164850
4002516140191

PVP recomendado
Obsidian Black
Nº de material:
Código EAN:

3.599 €
11164890
4002516140238

Instalação em armário

Máquinas de café

Máquina de café de encastrar
Vitro/ArtLine CVA 7440
• Máquina de café de encastrar VitroLine/
ArtLine para um nicho de 45 cm
• Visor DirectSensor
• OneTouch for Two para duas preparações
• AromaticSystemFresh: moinho inovador
que mói café para cada preparação
• Capacidade de café: 300 g
• Coffee & Tea: mais de 20 tipos de café e
chá
• Função de enxaguagem automática
• Conectividade total: Miele@home,
MobileControl e WiFiConn@ct
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
595 x 455,5 x 475
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Máquinas de café

A PA R E L H O S D E
GARRAFEIRAS
FRIO
E
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Aparelhos de frio e Garrafeiras

Que tipo de eletrodoméstico se adapta melhor às suas
necessidades?
Modelos da gama de frio, MasterCool e garrafeiras
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Tipo de aparelhos

Modelos

Frigoríficos

Modelos de instalação livre

Combinados

Modelos de encastrar

Congeladores

Modelos de encastrar por baixo de uma
bancada

Garrafeiras

MasterCool

Qual formato ou acabamento exterior pretende?
Vasta gama de modelos de instalação livre para uma integração perfeita na cozinha

Diversidade de tamanhos

Integração perfeita

60 cm de largura

Blackboard edition

Blackboard edition
Brilliant White
Obsidian Black
Aço inoxidável CleanSteel
Acabamento inox
Branco

Interior XL
O interior XL oferece claramente mais
espaço em todos os níveis, mesmo nos de
congelação.

Aparelhos de frio e Garrafeiras

75 cm de largura

Mais espaço para alimentos frescos
As gavetas PerfectFresh e PerfectFresh Pro
disponibilizam mais espaço para a conservação de alimentos frescos.
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Que tipo de painel de comando prefere?
Conceitos de comando dos aparelhos de frio e garrafeiras

Conceitos de comando
Os painéis de comando da Miele são fáceis
de usar. Cada aparelho de frio disponibiliza
os mais modernos painéis de comando que
combinam comodidade e design.

Painel FreshTouch
O painel de comando FreshTouch é composto por um visor TFT a cores com função de
toque sem teclas. Todas as indicações e funções podem ser selecionadas diretamente no
visor e ajustadas com um simples toque.

Painel MasterSensor
O painel de comando MasterSensor é composto por um visor tátil TFT de alta resolução no
qual é possível regular a temperatura ou a intensidade da luz com apenas um toque. Pode
também mudar a cor de fundo do visor tátil para preto ou branco.

Painel TouchControl
O painel de comando TouchControl distingue-se pela superfície de comando lisa com teclas
sensoras que permitem selecionar as funções com um toque e uma indicação digital da
temperatura em graus.

Painel PicTronic
O painel de comando PicTronic permite ajustes através das teclas sensoras. A temperatura
é destacada num visor preto.
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Combinações side-by-side
Flexibilidade dos aparelhos de frio, MasterCool e garrafeiras

Os aparelhos de frio Miele convencem através da sua grande
flexibilidade. Combine, por exemplo, dois congeladores lado a lado
ou coloque um frigorífico e um congelador lado a lado utilizando a
combinação clássica Side-by-Side.

Garrafeira de encastrar por baixo da bancada (60 cm de largura)
para combinação Side-by-Side sem lado de instalação predefinido.
É necessário o kit Side-by-Side KSK 6300).
KWT 6322 UG

KWT 6312 UG

Aparelhos de encastrar (60 cm de largura) para combinações
Side-by-Side (sem lado de instalação predefinido)
Nicho de 140 cm
FNS 35402 i
Nicho de 178 cm
FNS 37402 i
FNS 37402 i
KFNS 37432 iD
KFNS 37432 iD

K 35272 iD
K 37272 iD, K 37672 ID
KFN 37282 iD, KFN 37432 iD,
KFN 37452 iDE, KFN 37682 iD
K 37272 iD
KFN 37282 iD, KFN 37432 iD,
KFNS 37452 iDE, KFN 37682 iD

Aparelhos de instalação livre (60 cm de largura) para combinações
Side-by-Side
Aparelho à esquerda

Aparelho à direita

FN 28262 ws, FN 28262 S edt/cs*
FNS 28463 E ed/cs
FNS 28463 E bb
KFNS 28463 E ed/cs
KWNS 28462 E ed/cs

K 28202 D ws, K 28202 D ect/cs
KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs
KS 28463 D bb
KS 28423 D ed/cs
KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs

* necessário kit de montagem side by side KSK 28202

Aparelhos de frio e Garrafeiras

Os aparelhos de frio de encastrar da gama MasterCool podem ser
posicionados aleatoriamente lado a lado. Para tal, é necessário
colocar o acessório KSK 2002 (não incluido no fornecimento).
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De qual sistema de refrigeração necessita?
Pura satisfação e sabores originais

Os alimentos frescos são a base de uma
alimentação saudável. A fruta e os legumes
devem ser consumidos tão frescos e
apetitosos como quando acabam de ser
comprados. No entanto, quem consegue
comprar ingredientes frescos para cozinhar
todos os dias?
Além de garantir a qualidade dos alimentos
que compra, é também necessário armazená-los corretamente. Quando se vai cozinhar, é essencial que os alimentos ainda
estejam frescos, saborosos e bons. A
solução: PerfectFresh Pro, PerfectFresh,
MasterFresh e DailyFresh.
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PerfectFresh Pro
Os alimentos permanecem frescos até
5 vezes mais tempo. Com o intervalo de
temperaturas de regulação automática
entre os 0 °C e +3 °C, a carne, o peixe e
diversos laticínios permanecem frescos
durante um período 3 vezes mais longo. As
frutas e os legumes mantêm as sua frescura durante 5 vezes mais tempo, graças à
regulação otimizada da humidade na
gaveta. A iluminação LED integrada permite
uma visão perfeita. Por isso, PerfectFresh
Pro é a melhor forma de armazenar alimentos frescos da Miele.

PerfectFresh
Com o PerfectFresh os alimentos permanecem frescos durante 3 vezes mais tempo. O
intervalo de temperatura entre 0 °C e +3 °C
oferece as condições ideais para uma
conservação mais duradoura da carne,
peixe e diversos laticínios. As frutas e
legumes têm na gaveta de frio um ambiente
ideal devido à elevada humidade. Os
nutrientes, o sabor e a consistência mantêm-se conservados mais tempo, para uma
maior satisfação.
DailyFresh
A zona de frio tem espaço para muitos
alimentos frescos. A conservação é prolongada graças à regulação de humidade.
Deste modo, a fruta e os legumes permanecem frescos e viçosos durante mais
tempo.

Que tipo de caraterísticas se adaptam melhor às suas
necessidades?
As caraterísticas em destaque* dos aparelhos de frio

FlexiLight
Iluminação perfeita: a iluminação LED das prateleiras de vidro é regulável
de modo flexível.

NoFrost
Graças à recirculação de ar frio, não se
forma gelo no interior e não é necessário
descongelar.

Blackboard edition
Personalização: pode escrever, pintar
ou desenhar com giz na frente do aparelho.

Eficiência energética
Eficiência energética A+++: máxima eficiência e frescura.

Aparelhos de frio e Garrafeiras

PerfectFresh
Alimentos frescos durante 3 vezes mais
tempo: a temperatura ideal para fruta,
legumes, peixe, carne e laticínios.

* depende do modelo
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O que significa cada ícone?
Ícones para aparelhos de frio

Eficiência energética
São indicadas classes de eficiência energética de
A+++ a A+.
Nível de ruído
Indica o nível de ruído exato em decibéis (dB).

Abertura fácil da porta do aparelho.

Formato do interior
Maior profundidade cria mais espaço e flexibilidade
também para objetos volumosos.

Amortecimento do fecho de porta
Fecho suave da porta sem abanar as garrafas na porta
interior.

Sistema de refrigeração
Armazenamento profissional: frescura durante
5 vezes mais tempo.
Os alimentos permanecem frescos até 3 vezes mais
tempo.
A gaveta espaçosa com humidade regulável para fruta e
legumes mais frescos.
Sistema de congelação
Nunca mais descongele o compartimento graças à
refrigeração por ventilação.
IceMaker
Reservatório de água integrado para produção de até
100 cubos de gelo por dia.
Iluminação
Ilumina sem encadeamento e pode ser posicionada de
forma flexível e individual em cada nível da prateleira.
Eficiente e isenta de manutenção para uma iluminação
perfeita.
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Auxiliar de abertura da porta
Mesmo os aparelhos sem puxadores podem ser abertos
de forma especialmente fácil através de um simples
gesto.

Combinado de instalação livre
KFN 28132 D ws
• Combinado de instalação livre branco
• Auxiliar de abertura da porta
• Iluminação LED
• Painel PicTronic
• DynaCool: sistema de refrigeração
dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou
congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de
descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para
a limpeza na máquina de lavar louça
• Função de bloqueio e sinais acústicos e
óticos de porta aberta e de temperatura
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
600 x 1.861 x 657
• Capacidade útil total: 304 litros
• Nível de potência sonora: 42 dB(A) re1pW

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

949 €
10622020
4002515811863

Combinado de instalação livre
KFN 29162 D ws
• Combinado de instalação livre branco
• Auxiliar de abertura da porta
• Iluminação LED
• Painel PicTronic
• DynaCool: sistema de refrigeração
dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou
congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de
descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para
a limpeza na máquina de lavar louça
• Função de bloqueio e sinais acústicos e
óticos de porta aberta e de temperatura
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
600 x 2.011 x 657
• Capacidade útil total: 338 litros
• Nível de potência sonora: 42 dB(A) re1pW

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

Aparelhos de frio e Garrafeiras

Combinados de instalação livre

999 €
11213670
4002516168218
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Combinados de instalação livre

Combinado de instalação livre
KFN 29132 D edt/cs
• Combinado de instalação livre em aço
inoxidável
• Auxiliar de abertura da porta
• Iluminação LED
• Painel PicTronic
• DynaCool: sistema de refrigeração
dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou
congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de
descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para
a limpeza na máquina de lavar louça
• Função de bloqueio e sinais acústicos e
óticos de porta aberta e de temperatura
• CleanSteel: aço inoxidável antidedadas
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
600 x 2.011 x 655
• Capacidade útil total: 338 litros
• Nível de potência sonora: 42 dB(A) re1pW
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN
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1.099 €
10622470
4002515812426

Combinado de instalação livre
KFN 28133 ws
• Combinado de instalação livre branco
• Auxiliar de abertura da porta
• Iluminação LED
• Painel PicTronic
• DynaCool: sistema de refrigeração
dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou
congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de
descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para
a limpeza na máquina de lavar louça
• Função de bloqueio e sinais acústicos e
óticos de porta aberta e de temperatura
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
600 x 1.861 x 657
• Capacidade útil total: 304 litros
• Nível de potência sonora: 40 dB(A) re1pW

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

1.049 €
10622110
4002515812082

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

1.099 €
10622130
4002515812099

Combinado de instalação livre
KFN 29133 D ws
• Combinado de instalação livre branco
• Auxiliar de abertura da porta
• Iluminação LED
• Painel PicTronic
• DynaCool: sistema de refrigeração
dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou
congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de
descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para
a limpeza na máquina de lavar louça
• Função de bloqueio e sinais acústicos e
óticos de porta aberta e de temperatura
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
600 x 2.011 x 657
• Capacidade útil total: 338 litros
• Nível de potência sonora: 40 dB(A) re1pW

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

Aparelhos de frio e Garrafeiras

Combinado de instalação livre
KFN 28133 edt/cs
• Combinado de instalação livre em aço
inoxidável
• Auxiliar de abertura da porta
• Iluminação LED
• Painel PicTronic
• DynaCool: sistema de refrigeração
dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou
congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de
descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para
a limpeza na máquina de lavar louça
• Função de bloqueio e sinais acústicos e
óticos de porta aberta e de temperatura
• CleanSteel: aço inoxidável antidedadas
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
600 x 1.861 x 657
• Capacidade útil total: 302 litros
• Nível de potência sonora: 40 dB(A) re1pW

1.099 €
10622540
4002515812433
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Combinados de instalação livre

Combinado de instalação livre
KFN 29133 D edt/cs
• Combinado de instalação livre em aço
inoxidável
• Auxiliar de abertura da porta
• Iluminação LED
• Painel PicTronic
• DynaCool: sistema de refrigeração
dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou
congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de
descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para
a limpeza na máquina de lavar louça
• Função de bloqueio e sinais acústicos e
óticos de porta aberta e de temperatura
• CleanSteel: aço inoxidável antidedadas
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
600 x 2.011 x 657
• Capacidade útil total: 338 litros
• Nível de potência sonora: 40 dB(A) re1pW

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN
254

1.199 €
10622570
4002515812440

Combinado de instalação livre
KFN 29233 D ws
• Combinado de instalação livre branco e
interior XL
• Click2Open: auxiliar de abertura de porta
• Iluminação LED
• Painel FreshTouch
• DynaCool: sistema de refrigeração
dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou
congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de
descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para
a limpeza na máquina de lavar louça
• Função de bloqueio e sinais acústicos e
óticos de porta aberta e de temperatura
• Gaveta CompactCase e gaveta DailyFresh
com regulação de humidade
• Modo Festa e modo Férias: temperatura
do congelador ajustável consoante as
suas necessidades
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
600 x 2.010 x 675
• Capacidade útil total: 361 litros
• Nível de potência sonora: 38 dB(A) re1pW
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

1.449 €
10153960
4002515597613

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

1.599 €
10153970
4002515597620

Combinado de instalação livre
KFN 29233 D bb Blackboard Edition
• Combinado de instalação livre com
acabamento de ardósia e interior XL
• Click2Open: auxiliar de abertura de porta
• Iluminação LED
• Comando tátil FreshTouch
• DynaCool: sistema de refrigeração
dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou
congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de
descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para
a limpeza na máquina de lavar louça
• Função de bloqueio e sinais acústicos e
óticos de porta aberta e de temperatura
• Gaveta CompactCase e gaveta DailyFresh
com regulação de humidade
• Modo Festa e modo Férias: temperatura
do congelador ajustável consoante as
suas necessidades
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
600 x 2.010 x 685
• Capacidade útil total: 361 litros
• Nível de potência sonora: 38 dB(A) re1pW
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

Aparelhos de frio e Garrafeiras

Combinado de instalação livre
KFN 29233 D edt/cs
• Combinado de instalação livre em aço
inoxidável e interior XL
• Click2Open: auxiliar de abertura da porta
• Iluminação LED
• Comando tátil FreshTouch
• DynaCool: sistema de refrigeração
dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou
congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de
descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para
a limpeza na máquina de lavar louça
• Função de bloqueio e sinais acústicos e
óticos de porta aberta e de temperatura
• Gaveta CompactCase e gaveta DailyFresh
com regulação de humidade
• Modo Festa e modo Férias: temperatura
do congelador ajustável consoante as
suas necessidades
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
600 x 2.010 x 675
• Capacidade útil total: 361 litros
• Nível de potência sonora: 38 dB(A) re1pW

1.749 €
10242900
4002515639023
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Combinados de instalação livre

Até acab

ar stock

Combinado de instalação livre
KFN 29243 D ed/cs
• Combinado de instalação livre em aço
inoxidável e interior XL
• Click2Open: auxiliar de abertura de porta
• Iluminação LED
• Comando tátil FreshTouch
• DynaCool: sistema de refrigeração
dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou
congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de
descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para
a limpeza na máquina de lavar louça
• Função de bloqueio e sinais acústicos e
óticos de porta aberta e de temperatura
• Gaveta CompactCase e gaveta DailyFresh
com regulação de humidade
• Modo Festa e modo Férias: temperatura
do congelador ajustável consoante as
suas necessidades
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
600 x 2.010 x 675
• Capacidade útil total: 349 litros
• Nível de potência sonora: 38 dB(A) re1pW
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PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

1.599 €
10243070
4002515639122

Combinado de instalação livre
KFN 29283 D edt/cs
• Combinado de instalação livre em aço
inoxidável e interior XL
• Click2Open: auxiliar de abertura de porta
• Iluminação LED
• Comando tátil FreshTouch
• DynaCool: sistema de refrigeração
dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou
congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de
descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para
a limpeza na máquina de lavar louça
• Função de bloqueio e sinais acústicos e
óticos de porta aberta e de temperatura
• Gavetas PerfectFresh para um nível de
temperatura e de humidade ideais para
alimentos delicados
• Modo Festa e modo Férias: temperatura
do congelador ajustável consoante as
suas necessidades
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
600 x 2.010 x 675
• Capacidade útil total: 343 litros
• Nível de potência sonora: 38 dB(A) re1pW
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

1.649 €
10153920
4002515597491

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

2.649 €
10243110
4002515639153

Combinado de instalação livre
KFN 29683 D obsw
• Combinado de instalação livre com porta
de vidro Obsidian Black e interior XL
• Click2Open: auxiliar de abertura de porta
• FlexiLight: iluminação personalizada
• Comando tátil FreshTouch
• DynaCool: sistema de refrigeração
dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou
congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de
descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para
a limpeza na máquina de lavar louça
• Função de bloqueio e sinais acústicos e
óticos de porta aberta e de temperatura
• PerfectFresh Pro: alimentos conservados
até cinco vezes mais tempo
• Modo Festa e modo Férias: temperatura
do congelador ajustável consoante as
suas necessidades
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
600 x 2.010 x 685
• Capacidade útil total: 343 litros
• Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

2.649 €
10243100
4002515639146

Aparelhos de frio e Garrafeiras

Combinado de instalação livre
KFN 29683 D brws
• Combinado de instalação livre com porta
de vidro Brilliant White e interior XL
• Click2Open: auxiliar de abertura de porta
• FlexiLight: iluminação personalizada
• Comando tátil FreshTouch
• DynaCool: sistema de refrigeração
dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou
congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de
descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para
a limpeza na máquina de lavar louça
• Função de bloqueio e sinais acústicos e
óticos de porta aberta e de temperatura
• PerfectFresh Pro: alimentos conservados
até cinco vezes mais tempo
• Modo Festa e modo Férias: temperatura
do congelador ajustável consoante as
suas necessidades
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
600 x 2.010 x 685
• Capacidade útil total: 343 litros
• Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW
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Combinados de instalação livre

Combinado de instalação livre
KFN 16947 D ed/cs
• Combinado de instalação livre em aço
inoxidável de 75 cm de largura
• Comando tátil TouchControl
• Sistema de abertura fácil da porta com
puxador EasyOpen
• DynaCool: sistema de refrigeração
dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou
congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de
descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para
a limpeza na máquina de lavar louça
• Função de bloqueio e sinais acústicos e
óticos de porta aberta e de temperatura
• Gavetas PerfectFresh para um nível de
temperatura e de humidade ideais para
alimentos delicados
• Modo Férias: aumento da temperatura do
congelador em caso de ausências
prolongadas
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
750 x 2.020x 630
• Capacidade útil total: 418 litros
• Nível de potência sonora: 41 dB(A) re1pW
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PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

3.069 €
10721540
4002515887585

Congelador de instalação livre
FN 28263 ws
• Congelador para instalação Side-by-side
branco
• Comando tátil TouchControl
• Auxiliar de abertura de porta Click2Open
• NoFrost: sem necessidade de
descongelamento manual
• Sinais acústicos e óticos de porta aberta e
de temperatura
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
600 x 1.850 x 675
• Capacidade útil total: 268 litros
• Nível de potência sonora: 38 dB(A) re1pW

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

1.349 €
10243230
4002515639221

Aparelhos de frio e Garrafeiras

Congelador de instalação livre
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Frigoríficos Side-by-side

Frigorífico Side-by-side
K 28202 D ws
• Frigorífico para instalação Side-by-side
branco
• Comando tátil TouchControl
• Auxiliar de abertura de porta com puxador
EasyOpen
• Iluminação LED
• DynaCool: sistema de refrigeração
dinâmica
• ComfortClean: prateleiras adequadas para
a limpeza na máquina de lavar louça
• Sinal acústico e ótico da porta
• Conjunto Side-by-side KSK 28202 não
incluído (disponível como acessório)
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
600 x 1.850 x 622
• Capacidade útil total: 381 litros
• Nível de potência sonora: 34 dB(A) re1pW

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

260

1.049 €
10243420
4002515639269

Frigorífico Side-by-side
K 28202 D edt/cs
• Frigorífico para instalação Side-by-side
em aço inoxidável CleanSteel
• Comando tátil TouchControl
• Auxiliar de abertura de porta com puxador
EasyOpen
• Iluminação LED
• DynaCool: sistema de refrigeração
dinâmica
• ComfortClean: prateleiras adequadas para
a limpeza na máquina de lavar louça
• Função de bloqueio e sinal acústico e
ótico de abertura de porta
• CleanSteel: aço inoxidável antidedadas
• Conjunto Side-by-side KSK 28202 não
incluído (disponível como acessório)
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
600 x 1.850 x 622
• Capacidade útil total: 381 litros
• Nível de potência sonora: 34 dB(A) re1pW

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

1.199 €
10243430
4002515639276

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

1.869 €
10804770
4002515954317

Frigorífico Side-by-side
KS 28463 D ed/cs
• Frigorífico para instalação Side-by-side
em aço inoxidável e interior XL
• Comando tátil FreshTouch
• Click2Open: auxiliar de abertura de porta
• FlexiLight: iluminação personalizada
• DynaCool: sistema de refrigeração
dinâmica
• ComfortClean: prateleiras adequadas para
a limpeza na máquina de lavar louça
• PerfectFresh Pro: alimentos frescos
durante mais tempo
• Modo Festa e modo Férias: temperatura
do congelador ajustável consoante as
suas necessidades
• Função de bloqueio e sinal acústico e
ótico de abertura de porta
• CleanSteel: aço inoxidável antidedadas
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
600 x 1.850 x 675
• Capacidade útil total: 366 litros
• Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

Aparelhos de frio e Garrafeiras

Frigorífico Side-by-side
KS 28423 D ed/cs
• Frigorífico para instalação Side-by-side
em aço inoxidável CleanSteel e interior XL
• Comando tátil FreshTouch
• Click2Open: auxiliar de abertura de porta
• FlexiLight: iluminação personalizada
• DynaCool: sistema de refrigeração
dinâmica
• ComfortClean: prateleiras adequadas para
a limpeza na máquina de lavar louça
• Gaveta CompactCase e gaveta DailyFresh
com regulação da humidade
• Modo Festa e modo Férias: temperatura
do congelador ajustável consoante as
suas necessidades
• Função de bloqueio e sinal acústico e
ótico de abertura de porta
• CleanSteel: aço inoxidável antidedadas
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
600 x 1.850 x 675
• Capacidade útil total: 390 litros
• Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW

2.249 €
10804780
4002515954324
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Frigoríficos Side-by-side

Frigorífico Side-by-side
KS 28463 D bb Blackboard Edition
• Frigorífico para instalação Side-by-side
com acabamento de ardósia e interior XL
• Comando tátil FreshTouch
• Click2Open: auxiliar de abertura de porta
• FlexiLight: iluminação personalizada
• DynaCool: sistema de refrigeração
dinâmica
• ComfortClean: prateleiras adequadas para
a limpeza na máquina de lavar louça
• PerfectFresh Pro: alimentos frescos
durante mais tempo
• Modo Festa e modo Férias: temperatura
do congelador ajustável consoante as
suas necessidades
• Função de bloqueio e sinal acústico e
ótico de abertura de porta
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
600 x 1.850 x 675
• Capacidade útil total: 366 litros
• Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN
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2.299 €
10804790
4002515954331

Garrafeira e congelador Side-by-side
KWNS 28462 E ed/cs
• Garrafeira e congelador para instalação
Side-by-side em aço inoxidável CleanSteel
e interior XL
• Comando tátil FreshTouch
• Click2Open: auxiliar de abertura de porta
• Iluminação LED
• DynaCool: sistema de refrigeração
dinâmica
• NoFrost: sem necessidade de
descongelamento manual
• 4 prateleiras de madeira FlexiFrame Plus
• Espaço para 42 garrafas Bordeaux de
0,75 litros
• Função de bloqueio e sinais acústicos e
óticos de porta aberta e de temperatura
• CleanSteel: aço inoxidável antidedadas
• Conjunto de união Side-by-side incluído
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
600 x 1.850 x 675
• Capacidade útil total: 279 litros
• Nível de potência sonora: 38 dB(A) re1pW
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

Aparelhos de frio e Garrafeiras

Garrafeira e congelador Side-by-side

3.999 €
10805200
4002515954621
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Congeladores Side-by-side

Congelador Side-by-side
FN 28262 ws
• Congelador para instalação Side-by-side
branco
• Comando tátil TouchControl
• Auxiliar de abertura de porta com puxador
EasyOpen
• NoFrost: sem necessidade de
descongelamento manual
• Sinais acústicos e óticos de porta aberta e
de temperatura
• Conjunto Side-by-side KSK 28202 não
incluído (disponível como acessório)
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
600 x 1.850 x 622
• Capacidade útil total: 253 litros
• Nível de potência sonora: 42 dB(A) re1pW

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN
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1.049 €
10243260
4002515639245

Congelador Side-by-side
FN 28262 ed/cs
• Congelador para instalação Side-by-side
em aço inoxidável
• Comando tátil TouchControl
• Auxiliar de abertura de porta com puxador
EasyOpen
• NoFrost: sem necessidade de
descongelamento manual
• Sinais acústicos e óticos de porta aberta e
de temperatura
• CleanSteel: aço inoxidável antidedadas
• Conjunto Side-by-side KSK 28202 não
incluído (disponível como acessório)
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
600 x 1.850 x 622
• Capacidade útil total: 253 litros
• Nível de potência sonora: 42 dB(A) re1pW
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

1.149 €
10243300
4002515639252

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

2.069 €
10805070
4002515954362

Congelador Side-by-side
FNS 28463 E bb Blackboard Edition
• Congelador para instalação Side-by-side
com acabamento de ardósia e interior XL
• Comando tátil FreshTouch
• Click2Open: auxiliar de abertura de porta
• Iluminação LED
• IceMaker com ligação direta à água
• NoFrost: sem necessidade de
descongelamento manual
• Função de bloqueio e sinais acústicos e
óticos de porta aberta e de temperatura
• Conjunto de união Side-by-side incluído
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
600 x 1.850 x 675
• Capacidade útil total: 262 litros
• Nível de potência sonora: 38 dB(A) re1pW
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

2.169 €
10805090
4002515954379

Aparelhos de frio e Garrafeiras

Congelador Side-by-side
FNS 28463 E ed/cs
• Congelador para instalação Side-by-side
em aço inoxidável CleanSteel e interior XL
• Comando tátil FreshTouch
• Click2Open: auxiliar de abertura de porta
• Iluminação LED
• IceMaker com ligação direta à água
• NoFrost: sem necessidade de
descongelamento manual
• Função de bloqueio e sinais acústicos e
óticos de porta aberta e de temperatura
• CleanSteel: aço inoxidável antidedadas
• Conjunto de união Side-by-side incluído
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
600 x 1.850 x 675
• Capacidade útil total: 262 litros
• Nível de potência sonora: 38 dB(A) re1pW
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Combinado Side-by-side

Combinado Side-by-side
KFNS 28463 E ed/cs
• Combinado para instalação Side-by-side
em aço inoxidável e interior XL
• Comando tátil FreshTouch
• Click2Open: auxiliar de abertura de porta
• Iluminação LED
• DuplexCool: circuito duplo independente
para frigorífico e congelador
• SuperCool: rápida redução da
temperatura do frigorífico
• NoFrost: sem necessidade de
descongelamento manual
• Função de bloqueio e sinais acústicos e
óticos de porta aberta e de temperatura
• Gavetas PerfectFresh para um nível de
temperatura e de humidade ideais para
alimentos delicados
• Modo Festa e modo Férias: temperatura
do congelador ajustável consoante as
suas necessidades
• Conjunto de união Side-by-side incluído
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
600 x 1.850 x 675
• Capacidade útil total: 275 litros
• Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN
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2.899 €
10805190
4002515954393

Frigorífico de encastrar sob bancada
K 31222 Ui
• Frigorífico de encastrar para instalação em
nicho de 82 cm de altura
• Painel PicTronic
• Apto para a instalação Side-by-side com o
modelo de congelador F 31202 UiF
• Iluminação LED
• ComfortClean: prateleiras adequadas para
a limpeza na máquina de lavar louça
• SuperCool: rápida redução da
temperatura do frigorífico
• Função de bloqueio e sinal acústico da
porta
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
600 x 820 - 880 x 550
• Capacidade útil total: 136 litros
• Nível de potência sonora: 39 dB(A) re1pW

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

1.249 €
10799630
4002515952511

Frigorífico de integrar
K 35272 iD
• Frigorífico de integrar para instalação em
nicho de 140 cm de altura
• Painel PicTronic
• Apto para instalação Side-by-side com o
modelo de congelador FNS 35402 i
• Iluminação LED
• DynaCool: sistema de refrigeração
dinâmica
• SuperCool: rápida redução da
temperatura do frigorífico
• ComfortClean: prateleiras adequadas para
a limpeza na máquina de lavar louça
• Gavetas PerfectFresh para um nível de
temperatura e de humidade ideais para
alimentos delicados
• Função de bloqueio e sinal acústico da
porta
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
560 - 570 x 1.397 - 1.413 x 550
• Capacidade útil total: 231 litros
• Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN
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Frigoríficos de encastrar/integrar

1.349 €
9482100
4002515234327
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Frigoríficos de integrar

Frigorífico de integrar
K 37272 iD
• Frigorífico de integrar para instalação num
nicho de 178,5 cm de altura
• Painel PicTronic
• Apto para instalação Side-by-side com o
congelador FNS 37402 i
• Iluminação LED
• DynaCool: sistema de refrigeração
dinâmica
• SuperCool: rápida redução da
temperatura do frigorífico
• ComfortClean: prateleiras adequadas para
a limpeza na máquina de lavar louça
• Gavetas PerfectFresh para um nível de
temperatura e de humidade ideais para
alimentos delicados
• Função de bloqueio e sinal acústico da
porta
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
560 - 570 x 1.771 - 1.778 x 550
• Capacidade útil total: 301 litros
• Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN
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1.579 €
9474410
4002515229149

Frigorífico de integrar
K 37672 iD
• Frigorífico de integrar para instalação num
nicho de 178,5 cm de altura
• Comando tátil TouchControl
• FlexiLight: iluminação personalizada
• DynaCool: sistema de refrigeração
dinâmica
• SuperCool: rápida redução da
temperatura do frigorífico
• PerfectFresh Pro: alimentos conservados
até cinco vezes mais tempo
• ComfortClean: prateleiras adequadas para
a limpeza na máquina de lavar louça
• Função de bloqueio e sinal acústico da
porta
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
560 - 570 x 1.772 - 1.778 x 550
• Capacidade útil total: 301 litros
• Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

2.149 €
10813530
4002515959220

Congelador de encastarsob bancada
F 31202 UiF
• Congelador de integrar para instalação
num nicho de 82 cm de altura sob uma
bancada
• Apto para instalação Side-by-side com o
frigorífico K 31222
• Iluminação LED
• DynaCool: sistema de refrigeração
dinâmica
• ComfortClean: prateleiras adequadas para
a limpeza na máquina de lavar louça
• Função de bloqueio e sinais acústicos e
óticos de porta aberta e de temperatura
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
600 x 820 - 880 x 550
• Capacidade útil total: 96 litros
• Nível de potência sonora: 38 dB(A) re1pW

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

1.249 €
10799920
4002515952597

Congelador de integrar
FNS 35402 i
• Congelador de integrar para instalação
num nicho de 140 cm de altura
• Comando tátil TouchControl
• Apto para instalação Side-by-side com o
frigorífico K 35272 iD
• Iluminação LED
• NoFrost: sem necessidade de
descongelamento manual
• SuperCool: rápida redução da
temperatura do frigorífico
• Função de bloqueio e sinais acústicos e
óticos de porta aberta e de temperatura
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
560 - 570 x 1.397 - 1.413 x 550
• Capacidade útil total: 157 litros
• Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

Aparelhos de frio e Garrafeiras

Congeladores de encastrar/integrar

1.949 €
9430620
4002515202395
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Congeladores de integrar

Congelador de integrar
FNS 37402 i
• Congelador de integrar para instalação
num nicho de 178,5 cm de altura
• Comando tátil TouchControl
• Apto para instalação Side-by-side com o
frigorífico K 37272 iD
• Iluminação LED
• NoFrost: sem necessidade de
descongelamento manual
• SuperCool: rápida redução da
temperatura do frigorífico
• Função de bloqueio e sinais acústicos e
óticos de porta aberta e de temperatura
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
560 - 570 x 1.772 - 1.788 x 550
• Capacidade útil total: 213 litros
• Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN
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2.049 €
9430750
4002515203149

Combinado de integrar
KF 37122 iD
• Combinado de integrar
• Painel PicTronic
• Iluminação LED
• DynaCool: sistema de refrigeração
dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou
congelação rápida dos alimentos
• ComfortClean: prateleiras adequadas para
a limpeza na máquina de lavar louça
• Função de bloqueio e sinais acústicos e
óticos de porta aberta e de temperatura
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
560 - 570 x 1.772 - 1.788 x 550
• Capacidade útil total: 281 litros
• Nível de potência sonora: 34 dB(A) re1pW

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

1.249 €
9359920
4002515162231

Combinado de integrar
KFN 37232 iD
• Combinado de integrar
• Iluminação LED
• DynaCool: sistema de refrigeração
dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou
congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de
descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para
a limpeza na máquina de lavar louça
• Função de bloqueio e sinais acústicos e
óticos de porta aberta e de temperatura
• Medidas do nicho em mm (L x A x P):
560 - 570 x 1.772 - 1.788 x 550
• Capacidade útil total: 256 litros
• Nível de potência sonora: 35 dB(A) re1pW
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

1.299 €
10614730
4002515808672
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Combinados de integrar
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Combinados de integrar

Combinado de integrar
KFN 37282 iD
• Combinado de integrar
• Apto para instalação Side-by-side
• Painel PicTronic
• Iluminação LED
• DynaCool: sistema de refrigeração
dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou
congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de
descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para
a limpeza na máquina de lavar louça
• Gavetas PerfectFresh para um nível de
temperatura e de humidade ideais para
alimentos delicados
• Função de bloqueio e sinais acústicos e
óticos de porta aberta e de temperatura
• Medidas do nicho em mm (L x A x P):
560 - 570 x 1.772 - 1.788 x 550
• Capacidade útil total: 237 litros
• Nível de potência sonora: 38 dB(A) re1pW

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN
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1.649 €
9508060
4002515249857

Combinado de integrar
KFNS 37432 iD
• Combinado de integrar
• Apto para instalação Side-by-side
• Comando tátil TouchControl
• FlexiLight: iluminação personalizada
• DynaCool: sistema de refrigeração
dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou
congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de
descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para
a limpeza na máquina de lavar louça
• Função de bloqueio e sinais acústicos e
óticos de porta aberta e de temperatura
• Medidas do nicho em mm (L x A x P):
560 - 570 x 1.772 - 1.788 x 550
• Capacidade útil total: 255 litros
• Nível de potência sonora: 38 dB(A) re1pW

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

1.949 €
9360020
4002515162163

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

2.149 €
9360070
4002515162200

Combinado de integrar
KFN 37452 iDE
• Combinado de integrar
• Apto para instalação Side-by-side
• Comando tátil TouchControl
• FlexiLight: iluminação personalizada
• DynaCool: sistema de refrigeração
dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou
congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de
descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para
a limpeza na máquina de lavar louça
• Função de bloqueio e sinais acústicos e
óticos de porta aberta e de temperatura
• MyIce: cubos de gelo sempre disponíveis
sem ser necessária ligação à água
• Miele@home, WiFiConn@ct, acessório
para a ligação XKS 3130 W incluído
• Medidas do nicho em mm (L x A x P): 560
- 570 x 1.772 - 1.788 x 550
• Capacidade útil total: 248 litros
• Nível de potência sonora: 38 dB(A) re1pW
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

Aparelhos de frio e Garrafeiras

Combinado de integrar
KFN 37682 iD
• Combinado de integrar
• Apto para instalação Side-by-side
• Comando tátil TouchControl
• FlexiLight: iluminação personalizada
• DynaCool: sistema de refrigeração
dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou
congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de
descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para
a limpeza na máquina de lavar louça
• PerfectFresh Pro: alimentos conservados
até cinco vezes mais tempo
• Função de bloqueio e sinais acústicos e
óticos de porta aberta e de temperatura
• Miele@home, WiFiConn@ct, acessório
para a ligação XKS 3130 W incluído
• Medidas do nicho em mm (L x A x P): 560
- 570 x 1.772 - 1.788 x 550
• Capacidade útil total: 238 litros
• Nível de potência sonora: 38 dB(A) re1pW

2.249 €
9360040
4002515161197
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Esquemas de encastre
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K 31222, F 31202

K 35272, FNS 35402

KF 37122

KFN 37232, KFN 37282, KFNS 37432,
KFN 37682, KFN 37452

K 37272, K 37672, FNS 37402
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Aparelhos de frio e Garrafeiras

MasterCool
Design e tecnologia de alta qualidade em grande formato

Qualidade inigualável
Com perfeição e precisão para a máxima
qualidade. Tudo começa com a seleção
dos materiais certos. Prateleiras de vidro de
grande qualidade, materiais resistentes aos
riscos e molduras maciças em alumínio
caraterizam a mais alta qualidade. O nosso
conhecimento e experiência são preciosos
conselheiros para obtermos produtos de
excelência.

Impacto visual
Basta olhar para os MasterCool para perceber a precisão e dedicação aplicadas na seleção
e processamento de cada material. Uma atenção sem limites a cada detalhe que se reflete
num design único.

Design primoroso
As singulares caraterísticas de equipamento
do interior cumprem todos os requisitos. As
suas linhas horizontais sublinham o design
purista. O design intemporal do interior dá
suporte a uma iluminação perfeita e antirreflexo do aparelho.
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Iluminação inspiradora
A BrilliantLight define novos padrões no
âmbito na gama MasterCool. Cada área do
compartimento frigorífico é iluminada por
múltiplas faixas LED, iluminando os alimentos na perfeição.

Excelência do design: os novos eletrodomésticos
MasterCool da Miele.

Máximo conforto
Os modelos MasterCool oferecem-lhe o
máximo conforto para o dia a dia com
as melhores opções de armazenamento de
alimentos, dispensador de gelo e água,
iluminação brilhante e facilidade de utilização. Os MasterCool estão à altura das mais
elevadas exigências a todos os níveis.

MasterCool da Miele
Sistema MasterFresh: pura satisfação e sabores originais
Sistema DuplexCool Pro: conservação prolongada com muito conforto

MasterFresh
Os alimentos frescos são a base de uma
alimentação saudável. A fruta e os legumes
devem ser consumidos tão frescos e apetitosos como quando acabam de ser comprados. No entanto, quem consegue comprar
ingredientes frescos para cozinhar todos os
dias?
Além de garantir a qualidade dos alimentos
que compra, é também necessário armazená-los corretamente. Quando se vai cozinhar,
é essencial que os alimentos ainda estejam
frescos, saborosos e bons.
Nas gavetas dos MasterCool é criado o
ambiente perfeito para um armazenamento
cuidado dos seus alimentos. Graças à
inovadora função MasterFresh, a temperatura
de refrigeração é especialmente baixa, de
modo a garantir uma conservação duradoura
das vitaminas e dos minerais. Também a
humidade do ar é ajustada na perfeição, quer
seja para fruta, legumes, laticínios, peixe ou
carne. Os alimentos permanecem frescos até
3 vezes mais tempo.

Além das vantagens do sistema DuplexCool, o DuplexCool Pro oferece uma
potência de refrigeração máxima graças
aos compressores separados, um
para cada circuito de refrigeração.
O DuplexCool Pro garante condições de
conservação ideais para os seus alimentos.

Aparelhos de frio e Garrafeiras

DuplexCool Pro
Os dois circuitos de refrigeração reguláveis
em separado para o frigorífico e congelador
garantem uma refrigeração ideal. Além
disso, não existe troca de ar entre as
zonas. Os alimentos no frigorífico não ficam
resequidos e não são transferidos odores
para os alimentos do congelador, p. ex., de
peixe, cebola ou queijo.
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas
necessidades?

Push2open
Confortável e fiável: basta uma pressão
suave na frente para que a porta do MasterCool se abra. Este mecanismo único
permite um conforto máximo: basta puxar
ligeiramente a porta para a abrir por completo e retirar de forma confortável os seus
alimentos. Graças ao Push2open, o design
é elegante e discreto, perfeito para uma
cozinha sem puxadores. Prefere um estilo
mais clássico? O Push2open pode ser
facilmente convertido em Pull2open,
usando o painel de comando. Desta forma,
a porta não abre ao ser pressionada mas
puxando suavemente, também de forma
automática.

IceMaker
Produção e reserva rápidas: o IceMaker
produz até 150 cubos de gelo por dia.

BrilliantLight
Delicada e agradável: as luzes LED de alta
qualidade asseguram uma iluminação ideal
do interior do aparelho.

MasterFresh
Alimentos frescos durante 3 vezes mais
tempo: a temperatura ideal para fruta,
legumes, peixe, carne e laticínios.

Dispensador de gelo/água
Frescura máxima: basta um toque para
dispensar cubos de gelo, gelo picado e
água fria.

WiFiConn@ct
Cómodo e rápido: controlar à distância
através de Wi-Fi.

* depende do modelo

Aparelhos de frio e Garrafeiras

As caraterísticas em destaque* da gama MasterCool
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O que significa cada ícone?
Ícones para MasterCool

Eficiência energética
São disponibilizadas classes de eficiência energética de
A++ a C.
Auxiliar de abertura da porta
A abertura automática é ativada através de uma leve
pressão na porta.
MultiLingua
Pode definir diferentes idiomas no visor, de forma a
entender perfeitamente todas as informações.
Sistema de refrigeração
Armazenamento profissional: frescura durante
3 vezes mais tempo.
Sistema de congelação
Já não dá tanto trabalho descongelar e limpar o
aparelho.
IceMaker
IceMaker com ligação à água da rede para uma produção rápida e simples de até 150 cubos de gelo por dia.
Dispensador de gelo/água
O prazer de apenas premir um botão à frente para obter
gelo e água fria.
Iluminação
Os LED iluminam de forma completa e elegante cada
zona do aparelho.
SommelierSet
Permite a decantação profissional, copos frescos e
garrafas de vinho à temperatura perfeita, mesmo depois
de abertas.
Prateleiras
Estabilidade perfeita para todas as garrafas com separadores individuais e reguláveis.

280

Frigorífico MasterCool
K 2801 Vi
• Frigorífico de integrar de 75 cm de largura
• Iluminação BrilliantLight e painel de
comandos MasterSensor
• Sistema de refrigeração MasterFresh
conserva os alimentos durante 3 vezes
mais tempo
• Auxiliares de abertura de porta
intercambiáveis Push2open ou Pull2open
• SlidingShelf: gaveta suspensa móvel
• Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl
• Medidas do nicho em mm (L x A x P):
762 x 2.134 - 2.164 x 629
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
756 x 2.125 x 608
• Capacidade útil total: 463 litros
• Nível de potência sonora: 40 dB(A) re1pW

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

7.449 €
11188540
4002516154648

Frigorífico MasterCool
K 2901 Vi
• Frigorífico de integrar de 90 cm de largura
• Iluminação BrilliantLight e painel de
comandos MasterSensor
• Sistema de refrigeração MasterFresh
conserva os alimentos durante 3 vezes
mais tempo
• Auxiliares de abertura de porta
intercambiáveis Push2open ou Pull2open
• SlidingShelf: gaveta suspensa móvel
• 2 zonas de refrigeração
• Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl
• Medidas do nicho em mm (L x A x P):
915 - 918 x 2.134 - 2.164 x 629
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
908 x 2.125 x 608
• Capacidade útil total: 567 litros
• Nível de potência sonora: 40 dB(A) re1pW
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

7.949 €
11188560
4002516154655
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Frigoríficos MasterCool
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Congeladores MasterCool

Congelador MasterCool
F 2811 Vi
• Congelador de integrar com 75 cm de
largura
• Iluminação BrilliantLight e painel de
comandos MasterSensor
• NoFrost: sem necessidade de
descongelamento manual
• Auxiliares de abertura de porta
intercambiáveis Push2Open ou Pull2Open
• IceMaker: produção de cubos de gelo
• Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl
• Medidas do nicho em mm (L x A x P):
762 x 2.134 - 2.164 x 629
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
756 x 2.125 x 608
• Capacidade útil total: 429 litros
• Nível de potência sonora: 42 dB(A) re1pW
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN
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7.849 €
11188650
4002516154716

Congelador MasterCool
F 2671 Vi
• Congelador de integrar com 60 cm de
largura
• Iluminação BrilliantLight e painel de
comandos MasterSensor
• NoFrost: sem necessidade de
descongelamento manual
• Auxiliares de abertura de porta
intercambiáveis Push2Open ou Pull2Open
• Dispensador de gelo e água
• Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl
• Medidas do nicho em mm (L x A x P):
762 x 2.134 - 2.164 x 629
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
603 x 2.125 x 608
• Capacidade útil total: 318 litros
• Nível de potência sonora: 42 dB(A) re1pW
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

7.899 €
11360590
4002516242536

Combinado MasterCool
KF 2801 Vi
• Combinado de integrar com 75 cm de
largura
• Iluminação BrilliantLight e painel de
comandos MasterSensor
• Sistema de refrigeração MasterFresh
conserva os alimentos durante 3 vezes
mais tempo
• NoFrost: sem necessidade de
descongelamento manual
• DuplexCool Pro: dois circuitos reguláveis
independentes para frigorífico e
congelador
• Auxiliares de abertura de porta
intercambiáveis Push2Open ou Pull2Open
• IceMaker: preparação de cubos de gelo
• SlidingShelf: gaveta suspensa móvel
• Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl
• Medidas do nicho em mm (L x A x P):
762 x 2.134 - 2.164 x 629
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
762 x 2.125 x 608
• Capacidade útil total: 404 litros
• Nível de potência sonora: 42 dB(A) re1pW

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

7.999 €
11188570
4002516154662

Combinado MasterCool
KF 2901 Vi
• Combinado de integrar com 90 cm de
largura
• Iluminação BrilliantLight e painel de
comandos MasterSensor
• Sistema de refrigeração MasterFresh
conserva os alimentos durante 3 vezes
mais tempo
• NoFrost: sem necessidade de
descongelamento manual
• DuplexCool Pro: dois circuitos reguláveis
independentes para frigorífico e
congelador
• Auxiliares de abertura de porta
intercambiáveis Push2Open ou Pull2Open
• SlidingShelf: gaveta suspensa móvel
• IceMaker: preparação de cubos de gelo
• Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl
• Medidas do nicho em mm (L x A x P):
915-918 x 2.134 - 2.164 x 629
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
908 x 2.125 x 608
• Capacidade útil total: 505 litros
• Nível de potência sonora: 42 dB(A) re1pW

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

Aparelhos de frio e Garrafeiras

Combinados MasterCool

8.499 €
11188580
4002516154679
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Combinados e garrafeiras MasterCool
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Combinado MasterCool
KF 2981 Vi
• Combinado de integrar com 90 cm de
largura
• Iluminação BrilliantLight e painel de
comandos MasterSensor
• Sistema de refrigeração MasterFresh
conserva os alimentos durante 3 vezes
mais tempo
• NoFrost: sem necessidade de
descongelamento manual
• DuplexCool Pro: dois circuitos reguláveis
independentes para frigorífico e
congelador
• Auxiliares de abertura de porta
intercambiáveis Push2Open ou Pull2Open
• SlidingShelf: gaveta suspensa móvel
• IceMaker: preparação de cubos de gelo
• 3 zonas de refrigeração
• Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl
• Medidas do nicho em mm (L x A x P):
915-918 x 2.134 - 2.164 x 629
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
908 x 2.125 x 608
• Capacidade útil total: 505 litros
• Nível de potência sonora: 42 dB(A) re1pW
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN
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8.999 €
11188630
4002516154693

Garrafeira MasterCool
KWT 2611 Vi
• Garrafeira de integrar com 60 cm de
largura
• Iluminação BrilliantLight
• Painel de comandos MasterSensor
• Auxiliares de abertura de porta
intercambiáveis Push2Open ou Pull2Open
• 3 zonas de refrigeração
• 13 prateleiras FlexiFrame de madeira de
faia
• Espaço para 104 garrafas Bordeaux de
0,75 litros
• Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl
• Medidas do nicho em mm (L x A x P): 610
x 2.134 - 2.164 x 629
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
603x 2.125 x 608
• Capacidade útil total: 361 litros
• Nível de potência sonora: 42 dB(A) re1pW

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

8.649 €
11188670
4002516154747

Esquemas de encastre
K 2801 Vi

1. Vista de frente
2. Cabo de alimentação, C = 3000 mm
3. Nesta zona sem ligação à água/ELT

Aparelhos de frio e Garrafeiras

KFP 3004 ed/cs

A: Largura da porta do aparelho: 829 mm
B: Fronte do móvel (máx. 38 mm)
C: Puxador da porta
D: Distância entre a porta do aparelho e parede
(sem frente e puxador) 363 mm
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Esquemas de encastre
K 2901 Vi

1. Vista frontal
2. Cabo de alimentação, C = 3000 mm
3. Nesta zona sem ligação à água/ELT

KFP 3604 ed/cs
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A: Largura da porta do aparelho: 982 mm
B: Frente do móvel (máx. 38 mm)
C: Puxador da porta
D: Distância entre a porta do aparelho e parede
(em frente e puxador) 428 mm

Esquemas de encastre
F 2811 Vi

A: Largura da porta do aparelho: 829 mm
B: Frente do móvel (máx. 38 mm)
C: Puxador da porta
D: Distância entre a porta do aparelho e parede
(sem frente e puxador) 363 mm

Aparelhos de frio e Garrafeiras

KFP 3004 ed/cs

1. Vista frontal
2. Cabo de alimentação, C = 3000 mm
3. Mangueira de entrada de água, C = 2000 mm
4. Nesta zona sem ligação à água/ELT
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Esquemas de encastre
F 2671 Vi

A: Largura da porta do aparelho: 982 mm
B: Frente do móvel (máx. 38 mm)
C: Puxador da porta
D: Distância entre a porta do aparelho e parede
(sem frente e puxador) 428 mm
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Esquemas de encastre
KF 2801 Vi

1. Vista frontal
2. Cabo de alimentação, C = 3000 mm
3. Mangueira de entrada de água, C = 2000 mm
4. Nesta zona sem ligação à água/ELT

Aparelhos de frio e Garrafeiras

KFP 3014/24 ed/cs

A: Largura da porta do aparelho: 829 mm
B: Frente do móvel (máx. 38 mm)
C: Puxador da porta
D: Distância entre a porta do aparelho e parede(sem
frente e puxador) 363 mm
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Esquemas de encastre
KF 2901 Vi

1. Vista frontal
2. Cabo de alimentação, C = 3000 mm
3. Mangueira de entrada de água, C = 2000 mm
4. Nesta zona sem ligação à água/ELT

KFP 3614/3624 ed/cs
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A: Largura da porta do aparelho: 982 mm
B: Froente do móvel (máx. 38 mm)
C: Puxador da porta
D: Distância entre a porta do aparelho e a parede
(sem frente e puxador) 428 mm

Esquemas de encastre
KF 2981 Vi

A: Largura da porta do aparelho: 982 mm
B: Frente do móvel (máx. 38 mm)
C: Puxador da porta
D: Distância entre a porta do aparelho e a parede
(sem frente e puxador) 428 mm

Aparelhos de frio e Garrafeiras

KFP 3624/34 ed/cs

1. Vista frontal
2. Cabo de alimentação, C = 3000 mm
3. Mangueira de entrada de água, C = 2000 mm
4. Nesta zona sem ligação à água/ELT
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Esquemas de encastre
KWT 2611 Vi

A: Largura da porta do aparelho: 677 mm
B: Frente do móvel (máx. 38 mm)
C: Puxador da porta
D: Distância entre a porta do aparelho e parede
(sem frente e puxador) 299 mm

KFP 2454 ed/cs
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1. Vista frontal
2. Cabo de alimentação, C = 3000 mm
3. Nesta zona sem ligação à água/ELT
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Aparelhos de frio e Garrafeiras
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Que caraterísticas se adaptam melhor
às suas necessidades?
As caraterísticas em destaque* das garrafeiras

FlexiFrame
Simplicidade: ajuste as barras
individuais para poder armazenar garrafas
de vinho grandes com flexibilidade.

Zonas de temperatura
Personalizável: é possível armazenar ao
mesmo tempo até 3 tipos diferentes de
vinho à temperatura ideal.

FlexiFrame Plus
Combinação perfeita: com
barras deslocáveis longitudinal e transversalmente é possível armazenar mesmo
garrafas de tamanho Magnum.

Expositor de garrafas «Selector»
Apresentação elegante: as garrafas surgem
ligeiramente destacadas na luz ambiente da
garrafeira.

NoteBoard
Para uma rotulagem individual: as barras
magnéticas removíveis estão localizadas na
frente das prateleiras das garrafas.

* depende do modelo

Aparelhos de frio e Garrafeiras

SommelierSet
Adapte a sua garrefeira ao seu
gosto com o SommelierSet exclusivo da
Miele. Prepare bons vinhos para a decantação de forma profissional. Desfrute de
champanhe e vinho branco em copos
refrigerados. Mantenha a temperatura das
garrafas de vinho sempre perfeita mesmo
depois de abertas. Tenha sempre à mão
tudo o que precisa.
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O que significa cada ícone?
Ícones para garrafeiras

Eficiência energética
São disponibilizadas classes de eficiência energética de
A++ a C.
Nível de ruído
Indica o nível de ruído exato em decibéis (dB).

3
2
1

Zona de temperatura
Existem aparelhos com uma, duas ou três zonas de
temperatura em que a temperatura pode ser individualmente selecionada.
Prateleiras
É possível armazenar garrafas Magnum através dos
separadores longitudinais e transversais reguláveis.
Estabilidade perfeita para todas as garrafas com separadores individuais e reguláveis.
Filtro de odores
Filtro Active AirClean:
Não permite a formação de odores no compartimento
frigorífico.
SommelierSet
Permite a decantação profissional, copos frescos e
garrafas de vinho à temperatura perfeita, mesmo depois
de abertas.
Iluminação
Eficiente e isenta de manutenção para uma iluminação
perfeita
Auxiliar de abertura da porta
A abertura automática é ativada através de uma leve
pressão na porta de vidro.
Amortecimento do fecho de porta
Fecho suave da porta sem abanar as garrafas no interior.
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Garrafeira de instalação livre

Garrafeira de instalação livre
KWT 6834 SGS
• Garrafeira de instalação livre com porta de
vidro escurecido
• Comando tátil TouchControl
• Iluminação LED
• Sistema de abertura integrado na porta
• 3 zonas de refrigeração
• DynaCool: sistema de refrigeração
dinâmica
• Espaço para 178 garrafas Bordeaux de
0,75 litros
• 10 prateleiras em madeira FlexiFrame
• SommelierSet e expositor de garrafas
• Miele@home, WiFiConn@ct, acessório
para a ligação XKM 3100 W incluído
• Função de bloqueio e sinais acústicos e
óticos de porta aberta e de temperatura
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
700 x 1.920 x 746
• Capacidade útil total: 502 litros
• Nível de potência sonora: 38 dB(A) re1pW
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

Aparelhos de frio e Garrafeiras

3
2
1

5.099 €
10409090
4002515716670
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Garrafeiras de encastrar por baixo da bancada

2
1

2
1

Garrafeira de encastrar sob bancada
KWT 6321 UG
• Garrafeira de encastrar por baixo da
bancada num nicho de 82 cm de altura
• Porta em vidro
• Iluminação LED
• Painel de comando TouchControl
• DynaCool: sistema de refrigeração
dinâmica
• 2 zonas de refrigeração
• Espaço para 34 garrafas Bordeaux de
0,75 litros
• Função de bloqueio e sinais acústicos e
óticos de porta aberta e de temperatura
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
597 x 818 x 575
• Capacidade útil total: 94 litros
• Nível de potência sonora: 38 dB(A) re1pW

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN
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2.349 €
9764980
4002515397282

Garrafeira de encastrar sob bancada
KWT 6322 UG
• Garrafeira de encastrar por baixo da
bancada num nicho de 82 cm de altura
• Apta para instalação Side-by-side
• Porta em vidro e sistema de abertura
Push2open
• Iluminação LED
• DynaCool: sistema de refrigeração
dinâmica
• Painel de comando TouchControl
• 2 zonas de refrigeração
• 3 prateleiras de madeira FlexiFrame
• Espaço para 34 garrafas Bordeaux de
0,75 litros
• Função de bloqueio e sinais acústicos e
óticos de porta aberta e de temperatura
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
597 x 818 x 575
• Capacidade útil total: 94 litros
• Nível de potência sonora: 36 dB(A) re1pW
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

2.949 €
9138040
4002515035719

Garrafeiras de encastrar

Garrafeira de encastrar
KWT 7112 iG CleanSteel
• Garrafeira de integrar para instalação em
nicho de 45 cm de altura
• Porta de vidro com acabamento
CleanSteel/Obsidian Black/Graphite Grey
e sistema de abertura Push2Open
• Iluminação LED
• Painel PicTronic
• DynaCool: refrigeração dinâmica
• Comando tátil TouchControl
• 1 zona de refrigeração
• 2 prateleiras de madeira FlexiFrame Plus
• Função de bloqueio e sinais acústicos e
óticos de porta aberta e de temperatura
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
595 x 455 x 570
• Capacidade útil total: 46 litros
• Nível de potência sonora: 34 dB(A) re1pW
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

2.299 €
11186560
4002516150701

PVP recomendado
Obsidian Black
N.º de material
Código EAN

2.499 €
11186580
4002516150923

PVP recomendado
Graphite Grey
N.º de material
Código EAN

2.499 €
11186570
4002516150916

Garrafeira de encastrar
KWT 6422 iG
• Garrafeira de integrar
• Porta em vidro e sistema de abertura
Push2open
• Iluminação LED
• DynaCool: sistema de refrigeração
dinâmica
• Painel de comando TouchControl
• 2 zonas de refrigeração
• 2 prateleiras de madeira FlexiFrame
• Espaço para 33 garrafas Bordeaux de
0,75 litros
• Função de bloqueio e sinais acústicos e
óticos de porta aberta e de temperatura
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
595 x 909 x 572
• Capacidade útil total: 104 litros
• Nível de potência sonora: 34 dB(A) re1pW
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

2.999 €
10737480
4002515897997

Aparelhos de frio e Garrafeiras

2
1

1
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Garrafeiras de encastrar

2
1

Garrafeira de encastrar
KWT 6722 iGS Obsidian Black
• Garrafeira de integrar
• Porta de vidro com acabamento Obsidian
Black e sistema de abertura Push2Open
• Apta para instalação Side-by-side
• Iluminação LED
• DynaCool: sistema de refrigeração
dinâmica
• Comando tátil TouchControl
• 2 zonas de refrigeração
• 8 prateleiras de madeira FlexiFrame
• Espaço para 83 garrafas Bordeaux de
0,75 litros
• Grelha da base de suporte 3D e
SommerlierSet
• Função de bloqueio e sinais acústicos e
óticos de porta aberta e de temperatura
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P):
557 x 1.769 x 560
• Capacidade útil total: 271 litros
• Nível de potência sonora: 34 dB(A) re1pW
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

300

4.349 €
10737540
4002515898000

Esquemas de encastre

KWT 6321, KWT 6322

KTW 7112

KTW 6422

Aparelhos de frio e Garrafeiras

KTW 6722
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Máquinas de lavar louça

MÁQUINAS DE
LAVAR LOUÇA
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Novidade mundial: sistema de dosagem automática
AutoDos com PowerDisk integrado
Comodidade e eficácia de limpeza únicas

As máquinas de lavar louça da nova geração permitem uma grande liberdade em
termos de funcionamento. Pode utilizar o
sistema de dosagem automática AutoDos
com PowerDisk integrado ou dosear de
forma clássica as pastilhas ou o pó através
do depósito de dosagem. O cliente
decide sempre qual detergente pretende
utilizar.

Esqueça as dosagens, só tem de se lembrar uma vez por mês: com a inovadora
tecnologia de dosagem com PowerDisk, o
detergente em pó granuladotem uma
duração média de 20 ciclos de lavagem 1).

Com AutoStart, a primeira máquina de lavar
louça autónoma a nível mundial lava automaticamente no momento e no dia pretendido, basta programar uma vez. Comodidade máxima no seu dia a dia.

1) no

programa ECO 50 °C

Máquinas de lavar louça

Obtenha resultados de limpeza excelentes com a nossa inovação: o
primeiro sistema de dosagem automática a nível mundial com PowerDisk do mercado. Desenvolvemos um sistema único: uma nova gama de
máquinas de lavar louça e um detergente em pó granulado exclusivo.
Consoante o programa selecionado, é doseada a quantidade necessária
no momento ideal. Também é possível dosear várias vezes no mesmo
programa. No programa automático, um sensor mede o nível de sujidade e ajusta a dosagem conforme a leitura.
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Máquinas de lavar louça de integrar
completamente
A frente da máquina é revestida com uma
frente decorativa igual à da cozinha ou com
a frente em inox CleanSteel da Miele fornecidas em separado para uma integração
perfeita no ambiente da sua cozinha.
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Que tipo de máquina de lavar louça se adapta melhor às
suas necessidades?
Tipos de instalação das máquinas de lavar louça

Máquinas de integrar
A frente do aparelho pode ser revestida
com uma frente decorativa igual à da
cozinha, para um design uniforme. Também
é possível colocar uma frente em inox
CleanSteel.

Máquinas de instalação livre
Modelo de instalação livre com tampo
robusto que pode utilizar como superfície
de trabalho. Uma vez que a máquina não
está montada de forma permanente, é
possível transportá-la e voltar a instalá-la
noutro local, em caso de mudança.

Máquinas de encastrar por baixo da
bancada
As máquinas de lavar louça de encastrar
por baixo da bancada estão disponíveis em
Brilliant White e em aço inoxidável
CleanSteel e são ideais como modelos
de substituição.

Máquinas sem puxadores com
Knock2open
Bastam dois toques na porta para a
máquina se abrir automaticamente, sem
qualquer puxador.

Montagem alta
Ergonómica: todas as máquinas de lavar
louça de integrar da Miele podem ser
montadas sem problemas a uma altura
ideal.

Máquinas de lavar louça

As máquinas de lavar louça da Miele podem ser instaladas de várias
formas para uma integração perfeita na sua cozinha e para o máximo
conforto.
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Variedade de tamanhos das máquinas de lavar louça
Adaptado às suas necessidades

Máquina de lavar louça padrão
(60 cm de largura, 81 cm de altura)
A partir de 81 cm de altura, para um nicho
convencional.

Medidas
das máquinas de lavar louça
As máquinas de lavar louça da Miele estão disponíveis em
diferentes alturas e larguras.
A solução ideal para a sua cozinha!
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Máquina de lavar louça XXL
(60 cm de largura, 85 cm de altura)
As máquinas de lavar louça de encastrar
por baixo da bancada, de integrar parcialmente e de integrar completamente da
Miele também estão disponíveis na versão
XXL. São adequadas a cozinhas com um
nicho a partir de 85 cm, por exemplo, para
cozinhas novas com bancadas mais altas.
O seu cesto superior tem uma capacidade
de carga aproximadamente 12% superior
para uma maior flexibidade e melhores
opções de arrumação: espaço seguro para
copos de pé alto, chávenas de café grandes e peças até 23 cm de diâmetro.

A versão mais estreita
(45 cm de largura, 81 cm de
altura)

Máquinas de lavar louça

Os modelos de 45 cm oferecem o máximo
desempenho e conforto: gaveta para
talheres, baixo consumo energético e
cestos versáteis.
Ideal para casas com poucas pessoas e
pouco espaço, que ainda assim não pretendem prescindir do conforto de uma
máquina de lavar louça da Miele.
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Que tipo de comando pretende?
Os painéis das novas máquinas de lavar louça da Geração 7000

O novo conceito de painel das máquinas de lavar louça da Geração
7000 tem um só objetivo: satisfazer o cliente. Quer escolha o comando
tátil, as teclas seletoras intuitivas ou o visor de texto, o comando é muito
simples, orientando o utilizador de forma lógica e intuitiva ao longo de
todo o processo. Os visores táteis são muito fáceis de utilizar.

Visor M Touch S
No comando através de teclas sensoras no
painel tem disponível uma vasta gama de
programas. Os nomes dos programas e
outros conteúdos são apresentados no
visor de texto TFT de uma linha.

Teclas sensoras

Design
310

Comando tátil: com o visor M Touch S
percorre o menu e seleciona os programas
através dos ícones, tal como num smartphone. No visor tátil ligeiramente inclinado é
possível visualizar todo o conteúdo do
menu. Além disso, o visor é fácil de limpar.

O aspeto moderno que combina preto
obsidiana com aço inoxidável de elevada
qualidade confere um toque especial e
adapta-se perfeitamente ao ambiente da
cozinha.

MultiLingua
Multilingue: configure o seu idioma para poder compreender facilmente todas as informações.

Visor M Touch Vi

O novo visor M Touch Vi é sinónimo de
conforto máximo: o visor TFT de grandes
dimensões permite selecionar manualmente
os programas. Nenhuma outra máquina de
lavar louça de integrar completamente é tão
cómoda.

Selecione e modifique os programas de
lavagem e as opções tocando diretamente
no painel, basta um toque. É possível
controlar inúmeros programas através de
uma seleção direta.

Conforto

O visor de texto TFT de uma linha facilita a
leitura das indicações. Consoante o
modelo, é possível ver o logótipo da Miele
retroiluminado.

Máquinas de lavar louça

Visor TFT

311

312

Que caraterísticas se adaptam melhor às suas
necessidades?
Os destaques* das máquinas de lavar louça

AutoDos

Liberdade total: o PowerDisk é o suficiente
para, em média, 20 ciclos de lavagem1). Basta programar uma vez que
depois a máquina de lavar louça funciona
automaticamente com AutoStart.

AutoStart
Programe a G 7000 de forma a
iniciar automaticamente à hora predefinida.

Gaveta 3D MultiFlex 2)
Arrumação simplificada: várias
possibilidades de ajuste para arrumar
mesmo peças mais pequenas.

Configuração dos cestos
FlexLine
Flexibilidade cómoda: ajustar simples, colocação flexível e os melhores resultados de
limpeza.

QuickPowerWash
Programa curto: melhores resultados de
limpeza para louça com sujidade normal em
58 minutos.

Tecnologia EcoPower
Economiza água e energia: preservação de
recursos eficiente através de um conceção
inteligente do fluxo de água.

* Caraterísticas de equipamento dependentes do modelo
1) No programa ECO 50 °C
2) Patente: DE102008062761B3, EP2433549B1

Máquinas de lavar louça

Excelentes resultados: o AutoDos é o
primeiro sistema de dosagem automática
do mundo com PowerDisk integrado. A
máquina de lavar louça e o detergente em
pó granulado exclusivo funcionam com
precisão e a dosagem é efetuada em
função do programa e no momento ideal.
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O que significa cada ícone?
Ícones para máquinas de lavar louça

Eficiência energética
São disponibilizadas classes de eficiência energética de
A+++ -10% a A+.
Consumo de água
As máquinas de lavar louça mais económicas consomem a partir dos 6 litros no programa Automático.

MultiLingua
Pode definir diferentes idiomas no visor, de forma a
entender perfeitamente todas as informações.
Nível de ruído
A máquina de lavar louça mais silenciosa apresenta um
nível de ruído a partir de 38 dB no programa de lavagem
Extra silencioso.
Limpeza de talheres
A gaveta MultiFlex 3D patenteada 1) é ajustável em altura,
largura e profundidade de forma versátil e otimizada.
A gaveta de talheres 3D patenteada3) é ajustável em
altura, largura e profundidade.
Todos os talheres ficam separados, a sujidade é removida sem resíduos e os talheres são perfeitamente
secos.
Pode ser inserida de forma flexível sobre as filas de
suporte dianteiras do cesto inferior.
QuickPowerWash
Melhor desempenho de limpeza «A» em menos de uma
hora em combinação com as pastilhas ou PowerDisk®
da Miele.
AutoDos
Dosagem automática do detergente para resultados
ideais de limpeza e maior conforto.
BrilliantLight
4 Power LED asseguram uma iluminação perfeita do
interior.
Comando
Utilização rápida e simples através de movimento no
visor tátil.
Utilização rápida e simples através de movimento no
visor tátil totalmente integrado.
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* 10% mais económico do que o valor limite da
classe de eficiência energética A+++
** no programa Extra silencioso
1) Patente: DE102008062761B3, EP2433549B1
2) Patente: DE102008062761B3, EP2201887B1
3) Patente: EP 2201887B1, DE 102008062761B3

Máquinas de lavar louça de instalação livre 60 cm

Máquina de lavar louça G 5000
• Máquina de lavar louça de instalação livre
com cesto para talheres
• Capacidade para 13 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB
• Consumo anual de energia de 262 kWh
• Consumo anual de água de 2492 litros
• Consumo de água no programa Automático a partir de 6 litros
• QuickPowerWash: lavagem em menos de
1 hora
• Opção Curto para poupança de tempo
• Cestos superior e inferior Comfort

Máquina de lavar louça G 5000 SC
• Máquina de lavar louça de instalação livre
com gaveta para talheres
• Capacidade para 14 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB
• Consumo anual de energia de 266 kWh
• Consumo anual de água de 2492 litros
• Consumo de água no programa Automático a partir de 6 litros
• QuickPowerWash: lavagem em menos de
1 hora
• Opção Curto para poupança de tempo
• Cestos superior e inferior Comfort

Máquina de lavar louça G 5210
• Máquina de lavar louça de instalação livre
com cesto para talheres
• Capacidade para 13 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB
• Consumo anual de energia de 210 kWh
• Consumo anual de água de 2492 litros
• Consumo de água no programa Automático a partir de 6 litros
• QuickPowerWash: lavagem em menos de
1 hora
• Secagem AutoOpen: abertura automática
da porta depois da lavagem
• Opção Curto para poupança de tempo
• Cestos superior e inferior Comfort

PVP recomendado
Brilliant White
N.º de material
Código EAN

749 €
11492280
4002516313960

PVP recomendado
Brilliant White
N.º de material
Código EAN

749 €
11492300
4002516313984

PVP recomendado
Brilliant White
N.º de material
Código EAN

PVP recomendado
Aço inox. CleanSteel
N.º de material
Código EAN

849 €
11492290
4002516313977

PVP recomendado
Aço inox. CleanSteel
N.º de material
Código EAN

849 €
11492310
4002516313991
Máquinas de lavar louça

849 €
11492460
4002516314042
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Máquinas de lavar louça de instalação livre 60 cm
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Máquina de lavar louça G 5210 SC
• Máquina de lavar louça de instalação livre
com gaveta para talheres
• Capacidade para 14 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB
• Consumo anual de energia de 213 kWh
• Consumo anual de água de 2492 litros
• Consumo de água no programa Automático a partir de 6 litros
• QuickPowerWash: lavagem em menos de
1 hora
• Secagem AutoOpen: abertura automática
da porta depois da lavagem
• Opção Curto para poupança de tempo
• Cestos superior e inferior Comfort
• Gaveta para talheres 3D MultiFlex

Máquina de lavar louça G 7100 SC
• Máquina de lavar louça de instalação livre
com gaveta para talheres
• Capacidade: 14 serviços
• 8 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 44 dB
• Consumo anual de energia: 213 kWh
• Consumo anual de água: 2.492 litros
• Consumo de água no programa
Automático a partir de 6 litros
• EcoFeedback: estimativa do consumo de
água e energia
• QuickPowerWash: lavagem em menos de
1 hora
• Secagem AutoOpen: abertura automática
da porta depois da lavagem
• Cestos ExtraComfort e gaveta para
talheres MultiFlex 3D totalmente ajustável

Máquina de lavar louça G 7310 SC
• Máquina de lavar louça de instalação livre
com gaveta para talheres
• Capacidade: 14 serviços
• 10 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 43 dB(A) re1pW
• Consumo anual de energia: 208 kWh
• Consumo anual de água: 2.492 litros
• Consumo de água no programa
Automático a partir de 6 litros
• EcoFeedback: estimativa do consumo de
água e energia
• QuickPowerWash: lavagem em menos de
1 hora
• Sistema AutoDos: dosagem automática
de detergente com PowerDisk integrado
• Secagem AutoOpen: abertura automática
da porta depois da lavagem
• Cestos ExtraComfort e gaveta para
talheres MultiFlex 3D totalmente ajustável
• Comunicação simples com a máquina de
lavar louça através de WiFiConn@ct

PVP recomendado
BrilliantWhite
N.º de material
Código EAN

899 €
11492490
4002516314059

PVP recomendado
BrilliantWhite
N.º de material
Código EAN

1.099 €
11091800
4002516102250

PVP recomendado
Brilliant White
N.º de material
Código EAN

1.399 €
11091930
4002516102328

PVP recomendado
Aço inox. CleanSteel
Nº de material
Código EAN

999 €
11492510
4002516314066

PVP recomendado
Aço inox. CleanSteel
N.º de material
Código EAN

1.149 €
11091840
4002516102267

PVP recomendado
Aço inox. CleanSteel
N.º de material
Código EAN

1.599 €
11091940
4002516102335

Máquinas de lavar louça 45 cm

Máquina de lavar louça G 5430 SC
• Máquina de lavar louça de instalação livre
de 45 cm
• Capacidade para 9 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 46 dB
• Consumo anual de energia de 221 kWh
• Consumo anual de água de 2240 litros
• Consumo de água no programa Automático a partir de 6 litros
• QuickPowerWash: lavagem em menos de
1 hora
• Opção Curto para poupança de tempo
• Gaveta para talheres
849 €
11492620
4002516314417

Máquinas de lavar louça

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN
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Máquinas de lavar louça de integrar parcialmente 60 cm
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Máquina de lavar louça G 5000 SCi
• Máquina de lavar louça de integrar parcialmente com gaveta para talheres
• Capacidade: 14 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB
• Consumo anual de energia de 266 kWh
• Consumo anual de água de 2492 litros
• Consumo de água no programa Automático a partir de 6 litros
• QuickPowerWash: lavagem em menos de
1 hora
• Opção Curto para poupança de tempo
• Cestos superior e inferior Comfort

Máquina de lavar louça G 5210 SCi
• Máquina de lavar louça de integrae parcialmente com gaveta para talheres
• Capacidade para 14 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB
• Consumo anual de energia de 213 kWh
• Consumo anual de água de 2492 litros
• Consumo de água no programa Automático a partir de 6 litros
• QuickPowerWash: lavagem em menos de
1 hora
• Secagem AutoOpen: abertura automática
da porta depois da lavagem
• Opção Curto para poupança de tempo
• Cestos superior e inferior Comfort

PVP recomendado
Brilliant White
N.º de material
Código EAN

849 €
11492320
4002516314004

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

PVP recomendado
Aço inox. CleanSteel
N.º de material
Código EAN

949 €
11492380
4002516314318

1.169 €
11492540
4002416314073

Máquina de lavar louça G 7100 SCi
• Máquina de lavar louça de integrar
parcialmente com gaveta para talheres
• Capacidade: 14 serviços
• 8 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 44 dB
• Consumo anual de energia: 213 kWh
• Consumo anual de água: 2.492 litros
• Consumo de água no programa
Automático a partir de 6 litros
• EcoFeedback: estimativa do consumo de
água e energia
• QuickPowerWash: lavagem em menos de
1 hora
• Secagem AutoOpen: abertura automática
da porta depois da lavagem
• Cestos ExtraComfort e gaveta para
talheres MultiFlex 3D totalmente ajustável
PVP recomendado
Brilliant White
N.º de material
Código EAN

1.499 €
11091870
4002516102281

PVP recomendado
Aço inox. CleanSteel
N.º de material
Código EAN

1.599 €
11091900
4002516102298

Máquinas de lavar louça de integrar parcialmente 60 cm

Máquina de lavar louça G 7910 SCi
• Máquina de lavar louça de integrar
parcialmente com gaveta para talheres
• Capacidade: 14 serviços
• 10 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 42 dB
• Consumo anual de energia: 208 kWh
• Consumo anual de água: 2.492 litros
• Consumo de água no programa
Automático a partir de 6 litros
• EcoFeedback: estimativa do consumo de
água e energia
• QuickPowerWash: lavagem em menos de
1 hora
• Sistema AutoDos: dosagem automática
do detergente com PowerDisk integrado
• Secagem AutoOpen: abertura automática
da porta depois da lavagem
• Cestos MaxiComfort e gaveta para
talheres MultiFlex 3D totalmente ajustável
• Comunicação simples com o aparelho
através de WiFiConn@ct
2.799 €
11091970
4002516102366
Máquinas de lavar louça

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN
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Máquinas de lavar louça de integrar completamente
60 cm

Máquina de lavar louça G 5050 Vi
• Máquina de lavar louça de integrar completamente com cesto para talheres
• Capacidade para 13 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB
• Consumo anual de energia de 262 kWh
• Consumo anual de água de 2492 litros
• Consumo de água no programa Automático a partir de 6 litros
• QuickPowerWash: lavagem em menos de
1 hora
• Opção Curto para poupança de tempo
• Cestos superior e inferior Comfort

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN
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899 €
11492400
4002516314325

Máquina de lavar louça G 5050 SCVi
• Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta para talheres
• Capacidade para 14 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB
• Consumo anual de energia de 266 kWh
• Consumo anual de água de 2492 litros
• Consumo de água no programa Automático a partir de 6 litros
• QuickPowerWash: lavagem em menos de
1 hora
• Opção Curto para poupança de tempo
• Cestos superior e inferior Comfort

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

999 €
11492430
4002516314035

Máquina de lavar louça G 5260 Vi
• Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta para talheres 3D
MultiFlex
• Capacidade para 14 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB
• Consumo anual de energia de 210 kWh
• Consumo anual de água de 2492 litros
• Consumo de água no programa Automático a partir de 6 litros
• QuickPowerWash: lavagem em menos de
1 hora
• Secagem AutoOpen: abertura automática
da porta depois da lavagem
• Opção Curto para poupança de tempo
• Cestos superior e inferior Comfort
PVP recomendado
Nº de material
Código EAN

1.129 €
11492560
4002516314080

Máquinas de lavar louça de integrar completamente
60 cm

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

1.149 €
11492580
4002516314097

Máquina de lavar louça G 5265 SCVi XXL
• Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta para talheres
• Capacidade: 14 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB
• Consumo anual de energia de 213 kWh
• Consumo anual de água de 2492 litros
• Consumo de água no programa Automático a partir de 6 litros
• QuickPowerWash: lavagem em menos de
1 hora
• Secagem AutoOpen: abertura automática
da porta depois da lavagem
• Opção Curto para poupança de tempo
• Cestos superior e inferior Comfort
• Gaveta para talheres Multiflex 3D totalmente ajustável
•

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

1.229 €
11492610
4002516314103

Máquina de lavar louça G 7150 SCVi
• Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta para talheres
• Capacidade: 14 serviços
• 8 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 44 dB
• Consumo anual de energia: 213 kWh
• Consumo anual de água: 2.492 litros
• Consumo de água no programa Automático a partir de 6 litros
• EcoFeedback: estimativa de consumo de
água e energia
• QuickPowerWash: lavagem em menos de
1 hora
• Secagem AutoOpen: abertura automática
da porta depois da lavagem
• Cestos ExtraComfort e gaveta para
talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

1.549 €
11091910
4002516102304
Máquinas de lavar louça

Máquina de lavar louça G 5260 SCVi
• Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta para talheres
• Capacidade para 14 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB
• Consumo anual de energia de 213 kWh
• Consumo anual de água de 2492 litros
• Consumo de água no programa Automático a partir de 6 litros
• QuickPowerWash: lavagem em menos de
1 hora
• Secagem AutoOpen: abertura automática
da porta depois da lavagem
• Opção Curto para poupança de tempo
• Cestos superior e inferior Comfort
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Máquinas de lavar louça de integrar completamente
60 cm

Máquina de lavar louça G 7155 SCVi XXL
• Máquina de lavar louça de integrar
completamente XXL com gaveta para
talheres
• Capacidade: 14 serviços
• 8 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 44 dB
• Consumo anual de energia: 213 kWh
• Consumo anual de água: 2.492 litros
• Consumo de água no programa
Automático a partir de 6 litros
• EcoFeedback: estimativa de consumo de
água e energia
• QuickPowerWash: lavagem em menos de
1 hora
• Secagem AutoOpen: abertura automática
da porta depois da lavagem
• Cestos ExtraComfort e gaveta para
talheres MultiFlex 3D totalmente ajustável

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN
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1.599 €
11091920
4002516102311

Máquina de lavar louça G 7360 SCVi
• Máquina de lavar louça de integrar
completamente com gaveta para talheres
• Capacidade: 14 serviços
• 10 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 43 dB
• Consumo anual de energia: 208 kWh
• Consumo anual de água: 2.492 litros
• Consumo de água no programa
Automático a partir de 6 litros
• EcoFeedback: estimativa de consumo de
água e energia
• QuickPowerWash: lavagem em menos de
1 hora
• Sistema AutoDos: dosagem automática
do detergente com PowerDisk integrado
• Secagem AutoOpen: abertura automática
da porta depois da lavagem
• Cestos ExtraComfort e gaveta para
talheres MultiFlex 3D totalmente ajustável
• Comunicação simples com o aparelho
através de WiFiConn@ct

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

1.829 €
11091950
4002516102342

Máquina de lavar louça G 7590 SCVi K2O
• Máquina de lavar louça de integrar
completamente com gaveta para talheres
e iluminação BrilliantLight
• Capacidade: 14 serviços
• 11 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 42 dB
• Consumo anual de energia: 208 kWh
• Consumo anual de água: 2.492 litros
• Consumo de água no programa
Automático a partir de 6 litros
• EcoFeedback: estimativa de consumo de
água e energia
• QuickPowerWash: lavagem em menos de
1 hora
• Sistema AutoDos: dosagem automática
do detergente com PowerDisk integrado
• Secagem AutoOpen: abertura automática
da porta depois da lavagem
• Cestos MaxiComfort e gaveta para
talheres MultiFlex 3D totalmente ajustável
• Knock2open: abertura automática da
porta com dois toques
• Comunicação simples com o aparelho
através de WiFiConn@ct
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

2.369 €
11091960
4002516102359

Máquina de lavar louça G 7960 SCVi K2O
• Máquina de lavar louça de integrar
completamente com gaveta para talheres
e iluminação BrilliantLight
• Capacidade: 14 serviços
• 11 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 42 dB
• Consumo anual de energia: 208 kWh
• Consumo anual de água: 2.492 litros
• Consumo de água no programa
Automático a partir de 6 litros
• EcoFeedback: estimativa de consumo de
água e energia
• QuickPowerWash: lavagem em menos de
1 hora
• Sistema AutoDos: dosagem automática
do detergente com PowerDisk integrado
• Secagem AutoOpen: abertura automática
da porta depois da lavagem
• Cestos MaxiComfort e gaveta para
talheres MultiFlex 3D totalmente ajustável
• Knock2open: abertura automática da
porta com dois toques
• Comunicação simples com o aparelho
através de WiFiConn@ct

PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

2.799 €
11091980
4002516102373

Máquina de lavar louça
G 7965 SCVi K2O XXL
• Máquina de lavar louça XXL de integrar
complemente com gaveta para talheres e
iluminação BrilliantLight
• Capacidade: 14 serviços
• 11 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 42 dB
• Consumo anual de energia: 208 kWh
• Consumo anual de água: 2.492 litros
• Consumo de água no programa
Automático a partir de 6 litros
• EcoFeedback: estimativa de consumo de
água e energia
• QuickPowerWash: lavagem em menos de
1 hora
• Sistema AutoDos: dosagem automática
do detergente com PowerDisk integrado
• Secagem AutoOpen: abertura automática
da porta depois da lavagem
• Cestos MaxiComfort e gaveta para
talheres MultiFlex 3D totalmente ajustável
• Knock2open: abertura automática da
porta com dois toques
• Comunicação simples com o aparelho
através de WiFiConn@ct
PVP recomendado
N.º de material
Código EAN

2.849 €
11091990
4002516102380

Máquinas de lavar louça

Máquinas de lavar louça e integrar completamente
60 cm
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Máquinas de lavar louça de integrar completamente
45 cm

Máquina de lavar louça G 5481 SCVi
• Máquina de lavar louça de integrar completamente com gaveta para talheres
• Capacidade para 9 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 46 dB
• Consumo anual de energia de 221 kWh
• Consumo anual de água de 2240 litros
• Consumo de água no programa Automático a partir de 6 litros
• QuickPowerWash: lavagem em menos de
1 hora
• Opção Curto para poupança de tempo
PVP recomendado
Aço inox. CleanSteel
N.º de material
Código EAN
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1.049 €
11492630
4002516314424
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Máquinas de lavar louça

Serviço de entrega e instalação
Quando o conforto é um princípio

Queremos garantir-lhe o melhor início possível na sua relação com
os seus aparelhos Miele.
De acordo com as suas preferências, entregamos os seus novos
aparelhos em casa, onde serão então instalados por um especialista da Miele. Receberá ainda dicas e informações preciosas sobre
a utilização do seu produto.
Uma colocação em serviço profissional garante o funcionamento
perfeito dos seus aparelhos e dá-lhe ainda a oportunidade de se
familiarizar com as muitas funções. Desde o início, a Miele está ao
seu dispor para o ajudar a tirar o máximo partido dos seus
aparelhos.

Início rápido com dicas de especialistas
Os seus aparelhos são instalados por um especialista da Miele, que
lhe fará uma apresentação do modo de utilização do aparelho.
Jogar pelo seguro desde o princípio
Com a nossa assistência técnica podemos garantir a instalação
correta do seu aparelho, estabelecendo assim os pressupostos de
validade da nossa garantia de fabricante. Além do mais, realizamos
um teste de segurança.
Os especialistas da Miele fazem a diferença
Ninguém conhece melhor os aparelhos da Miele do que os nossos
técnicos. Confie os seus aparelhos a quem os construiu.
Encontrará mais informações sobre o serviço de entrega e instalação na internet em www.miele.pt ou através do nosso serviço
telefónico de atendimento ao cliente através do número 214 248
100.
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Aconselhamento individual sobre produtos
A nossa experiência ao seu serviço

Os aparelhos Miele são de elevada qualidade e muito inovadores,
sendo por isso a melhor escolha. Para que desfrute ainda mais dos
seus eletrodomésticos e inúmeras funções, a Miele gostaria de lhe
oferecer o nosso serviço de aconselhamento sobre produtos.
Coloque as suas questões e teremos todo o gosto em prestar
aconselhamento para que obtenha os melhores resultados.
Podemos configurar consigo os seus programas favoritos, explicar-lhe as funções especiais e dar-lhe sugestões de manutenção e
utilização. Mostramos-lhe como obter os melhore rescultados e
indicamos o que pode fazer para desfrutar do seu eletrodoméstico
Miele durante muito tempo.

Aconselhamento personalizado
Os especialistas da Miele tentarão responder a todas as suas
dúvidas.
Configuração dos seus programas favoritos
Graças a uma programação personalizadas, os seus eletrodomésticos adaptam-se na perfeição às suas necessidades e hábitos.
Sugestões e truques para resultados perfeitos
Receberá informações úteis sobre a utilização e manutenção dos
seus aparelhos.
Encontrará mais informações sobre o aconselhamento individual
sobre produtos na internet em www.miele.pt e através do nosso
serviço telefónico de atendimento ao cliente através do número 214
248 100.
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Extensão de garantia
Quando a segurança é uma questão de princípio

Máxima segurança com a extensão de garantia da Miele
Comprar um eletrodoméstico da Miele significa investir em durabilidade, máximo conforto de utilização e qualidade premium, ou seja,
é a melhor opção. Quer prolongar a garantia do seu novo aparelho? A Miele oferece-lhe uma garantia exclusiva de até 10 anos.
Durante os dois primeiros anos da garantia do seu eletrodoméstico,
tem a possibilidade de adquirir diretamente à Miele uma extensão
de garantia de 1, 5 ou 10 anos. A extensão da garantia por 1 ano
pode também ser adquirida aquando da visita dos técnicos de
assistência da Miele. Esta extensão aplica-se a aparelhos que não
tenham mais de 10 anos.

Garantia Miele exclusiva
A Miele é o único fabricante a oferecer uma garantia completa
durante um período de 10 anos. Opcionalmente também disponibiliza uma extensão de garantia durante 1 ano.
Máxima segurança
Durante o período de extensão da garantia não serão debitadas
quaisquer reparações de avarias, salvo se causadas intencionalmente ou devido a negligência grave.
Substituição por um aparelho novo
Receberá um outro aparelho se não conseguirmos reparar o seu.
A mais elevada flexibilidade
Pode celebrar o contrato em qualquer altura durante o período de
garantia legal de dois anos.
Fiável e rápido
Caso seja necessário efetuar uma reparação, os nossos técnicos de
assistência altamente qualificados prestar-lhe-ão uma assistência
rápida e fiável.

Encontrará mais informações sobre extensões da garantia na
Internet em www.miele.pt e através do nosso serviço telefónico de
apoio ao cliente através do número 214 248 100.

Serviço de manutenção
Quando a preservação do valor é uma filosofia de vida

Para que desfrute do seu eletrodoméstico durante muito tempo, a
Miele coloca à sua disposição o serviço de manutenção anual: o
Serviço de manutenção.

Preservação do valor dos seus eletrodomésticos
A limpeza e a manutenção realizadas por especialistas da Miele
garantem que os seus eletrodomésticos estão sempre em perfeitas
condições.

No âmbito desta oferta, o nosso serviço de assistência técnica
realiza uma manutenção profissional dos seus aparelhos Miele. Com
um sistema de diagnóstico desenvolvido especialmente pela Miele,
verificamos os seus aparelhos e deixamo-los novamente como
novos.

Resultados perfeitos
A manutenção regular e os testes funcionais, bem como as atualizações de programas, garantem que alcançará sempre os melhores
resultados.

Além de verificar o seu funcionamento, os seus eletrodomésticos
serão ainda submetidos a uma limpeza intensiva com produtos da
Miele. Receberá ainda aconselhamento sobre como tirar o máximo
partido dos seus eletrodomésticos.

Valiosos conselhos
Os especialistas da Miele estão ao seu dispor com conselhos, dicas
e truques sobre todos os temas relacionados com a utilização ideal
dos seus eletrodomésticos.
Encontrará mais informações sobre o serviço de manutenção na
internet em www.miele.pt e através do nosso serviço telefónico de
atendimento ao cliente através do número 214 248 100.
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Serviço de assistência técnica da Miele
O seu parceiro de confiança

A aquisição de um eletrodoméstico Miele significa apostar numa
longa vida útil e em qualidade. No entanto, caso venha a necessitar
de ajuda, o serviço de assistência ao cliente da Miele ajuda-o rápida
e fiavelmente.
A qualidade do nosso serviço de assistência ao cliente é avaliada
regularmente com inquéritos aos clientes da Miele e ainda com
investigações por organismos independentes.
Para nós, um serviço perfeito não se limita a prestar uma ajuda
competente em caso de reparação. O acompanhamento que a Miele
lhe oferece vai muito além, desde a entrega e instalação dos seus
aparelhos até à sua colocação em serviço.
Sempre perto de si
Os nossos técnicos Miele e parceiros de assistência selecionados
estão presentes em todo o país e irão ter consigo com a máxima
rapidez.
Competência
Os nossos técnicos são especializados na reparação de eletrodomésticos da Miele, o que garante uma reparação rápida e
profissional.

Rapidez e eficiência
As falhas são rapidamente detetadas com o diagnóstico em PC
desenvolvido especialmente para os eletrodomésticos Miele. Mais
de 90% de todos os casos de assistência técnica ficam tratados
logo na primeira intervenção.
Fornecimento seguro de peças de substituição
Com as peças de substituição originais da Miele pode não só contar
com a célebre qualidade Miele, como também com a sua rápida
disponibilidade, mesmo muitos anos depois de ter adquirido o
seu eletrodoméstico Miele.
Facilmente acessível
Pode solicitar-nos uma reparação online em www.miele.pt ou
também por telefone, através do número 214 248 100.
Pode encontrar mais informações em www.miele.pt.
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E-learning da Miele
Informações sobre o produto em qualquer momento

Conheça ao detalhe os nossos eletrodomésticos em qualquer momento. Só precisa de um computador,
tablet ou smartphone e de uma ligação à Internet e está a um passo de se tornar num verdadeiro especialista de produto da Miele.
Entre em: www.miele-elearning.com/pt e descubra uma nova fórmula de aprendizagem dinâmica e
divertida.

Os nossos especialistas em formação criaram uma ampla variedade de cursos online para uma seleção de
produtos. Só tem de se registar e estará pronto a começar. De seguida, poderá selecionar o produto do seu
interesse e iniciar o seu módulo de e-learning. Cada módulo requer 20 a 25 minutos para concluir no computador e 5 a 10 minutos na versão móvel. Terá acesso a informações sobre o produto, a vídeos e a exemplos
que o ajudarão a entender e a assimilar os argumentos principais de cada produto. Ao concluir cada módulo,
terá a possibilidade de realizar um teste final para comprovar o nível de conhecimento adquirido.
Divirta-se a aprender!
Se necessitar de mais informações sobre os nossos cursos de e-learning, não hesite em contactar-nos através
de marketing@miele.pt, teremos todo o gosto em o ajudar.
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Miele Portuguesa, Lda.
Avenida do Forte, 5
2790-073 Carnaxide
Telefone: 21 424 81 00
E-Mail: info@miele.pt
Website: www.miele.pt
Serviço de Apoio ao Cliente
info@miele.pt

Proteção ativa do ambiente:
Papel branqueado com total isenção de cloro.
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