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G A G G A N  A N A N DH E L E N A  R I Z Z OK Y L E  C O N N A U G H T O N
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Há 120 anos que a Miele é pioneira na área de aparelhos 

de cozinhar encastráveis, que estabelecem constante-

mente novos padrões no que concerne a capacidade de 

desempenho. A Geração 7000 está mais intuitiva do 

que nunca. É a maior e mais inovadora criação na 

história da nossa empresa e representa a redefinição da 

perfeição.

Descubra as inovações mais revolucionárias que já 

desenvolvemos. Uma novidade mundial que permite 

cozinhar sem calor. Aparelhos de cozinhar encastráveis 

que o conhecem e que podem interagir consigo. Ino-

vações que lhe permitem preparar pratos aparente-

mente complicados e alcançar resultados consis-

tentemente perfeitos. Experimente as várias formas de 

cozinhar de um modo completamente novo.

O artista floral japonês Azuma Makoto, distinguido a 

nível mundial, forma uma equipa inigualável juntamente 

com os chefes de cozinha premiados Helena Rizzo, 

Gaggan Anand e Kyle Connaughton. Assumiram a tarefa 

de descobrir a que patamar poderiam levar o seu estilo 

de cozinhar com recurso aos novos aparelhos de cozi-

nhar encastráveis da Miele, deixando-se inspirar pela 

genialidade artística de Azuma. O resultado foram 

criações com as quais os quatro levaram a arte e a 

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

vidade com a intuição da Miele.

 G E R A Ç Ã O   7 0 0 0

G O I N G  B E Y O N D  
    T H E  O R D I N A R Y
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A Z U M A  M A K O T O ,  A R T I S TA
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N O V I D A D E  M U N D I A L :  O  F O R N O  D I A L O G  D A  M I E L E

C O Z I N H A R 
  D E  F O R M A  M A I S 
S I M P L E S
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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 agora, com a Geração 7000, vamos elevar 

esses padrões a outros níveis. 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 de alimentos é cozinhado em simultâneo e isoladamtente, e não de fora 

para dentro, como acontece num forno convencional. Desta forma, um peixe pode ser aque-

cido no bloco de gelo sem que este derreta. Uma tecnologia única que inspira a criatividade 

tanto de amadores como de chefs 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 cuidar dos seus convidados de 

uma forma relaxada. 

Graças à câmara no interior do forno pode sempre ver o seu prato, 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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S E M P R E  P E R F E I T O
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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.

MO T I O N R E A C T  

Apenas os aparelhos de cozinhar encastráveis da Miele funcionam de forma tão intui-

tiva 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.

V I S O R  M   T O U C H  

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 torna a leitura mais fácil a qualquer hora do dia ou da noite.
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O  B O M 
 G O S T O 
        C O M E Ç A  N O  D E S I G N

Concordamos com Oscar Wilde, que afirmou 

que o bom gosto é simples: as pessoas ficam 

sempre satisfeitas com o melhor. Desenvolve-

mos os nossos novos aparelhos de cozinhar 

encastráveis exatamente com este argumento 

em mente: design impactante e manusea-

mento intuitivo. Disponível em 4 linhas de 

design: deixe-se inspirar pela nossa  

Geração 7000!
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D E S I G N  V I T R O L I N E
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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.

D E S I G N  E M  T O R R E

P E R F E I T O  N A  V E R T I C A L

Forno, forno a vapor ou aparelho combinado: 

com o design em torre, cria uma disposição 

eficiente e uma boa funcionalidade dos seus 

aparelhos.

D E S I G N  C U B I Q

C O M B I N A Ç Ã O  C O N C E N T R A D A

Tudo à vista: a disposição em quadrado 

permite um manuseamento confortável dos 

seus aparelhos.

D E S I G N  E M  T

A B E R T O  P A R A  T U D O

Pretende algo mais? Cinco aparelhos propor-

cionam-lhe uma disposição simétrica com o 

design em T. Existe bastante espaço para os 

móveis da sua cozinha ao lado e por cima.

F L E X I B I L I D A D E 
  P A R A  Q U A L Q U E R  O P Ç Ã O
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D E S I G N  P A N O R Â M I C O

A L I N H A M E N T O  P E R F E I T O

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.

21-1505_Part01_Einl_Gen7000_Kurz_PT.indd   1321-1505_Part01_Einl_Gen7000_Kurz_PT.indd   13 20.09.21   10:3820.09.21   10:38



 P A I N É I S  D E  C O M A N D O

TÁT E I S  E  
   S I M P L E S

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 de EasyControl inclui dois botões 

rotativos rebatíveis. O design dos diferentes painéis segue sempre o mesmo conceito e 

convence pela elevada luminosidade, durabilidade e uma excelente atenção ao detalhe.

U M  T O Q U E  D E  G É N I O .
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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 L T 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 perfeita-

mente visíveis. Novidade: é possível ajustar a luminosidade do visor, o que é perfeito se utilizar aparelhos 

brancos.

M  T O U C H  S :  V I S U A L  E  F U N C I O N A M E N T O  S O F I S T I C A D O S

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 Ã O  D I R E T A  M A I S  V I S O R  D E  T E X T O  S I M P L E S 

D E  Q U A T 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 Ã O  D I R E T A  M A I S  V I S O R  D E  T E X T O  S I M P L E S 

D E  U M A  L I N H A

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 uma linha

E A S Y C O N T R O L

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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D R .  M A R K U S  M I E L E  E  
D R .  R E I N H A R D  Z I N K A N N

O  N O S S O  C O M P R O M I S S O

 I M M E R  B E S S E R
B E M - V I N D O  À  M I E L E

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-

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

caminhos possíveis: baixar os preços ou ser melhor do 

que os outros. Era praticamente impossível percorrer os 

dois caminhos em simultâneo. Acabariam por optar pelo 

segundo caminho: ser melhor do que os outros. 

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

conseguido honrar sempre este elevado nível de ambi-

ção pode ser comprovado pelos bons resultados obti-

dos nos inúmeros testes efetuados e pelas distinções 

recebidas, especialmente por parte de muitos milhões 

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

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

que geralmente apenas se regista em empresas que 

passaram por várias gerações na mesma família.

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

derada um símbolo de produtos de primeira qualidade e 

da competência técnica. A Miele é igualmente sinónimo 

de respeito, de lealdade e de valorização da cooperação 

entre os seus parceiros comerciais, clientes finais, 

fornecedores, colaboradores e vizinhos. 

Quem compra produtos da marca Miele, está a agir com 

consciência ecológica. Isto é assegurado pelos seus 

métodos de produção eficientes em termos de recursos 

e por produtos que também permitem estabelecer 

padrões em termos de consumo de energia elétrica, de 

água e de detergentes, contribuindo para uma pou-

pança significativa dos custos.*

Este nível de alta qualidade será mantido, é o que nos 

assegura a quarta geração de administradores da 

marca.

Atentamente,
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17* Pode obter mais informação sobre os nossos esforços e princípios relativamente ao tema da sustentabilidade na seguinte página de internet www.miele-nachhaltigkeit.de.
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Q U A L I D A D E

Há mais de 120 anos que garanti-

mos 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-

nas de lavar louça ou fornos) a 

testes para assegurar uma vida útil 

de 20 anos. Garantimos assim uma 

total confiança sem preocupações. 

Os clientes da Miele em todo o 

mundo mantêm-se fiéis à Miele e 

recomendam a marca. Também 

para o futuro, prometemos-lhe que 

não faremos quaisquer cedências 

no que diz respeito à fiabilidade e 

durabilidade dos nossos 

eletrodomésticos.

T E C N O L O G I A

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

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

tratamento da roupa, dos pisos e da louça, mas também às mais diversas 

experiências gastronómicas na cozinha. Para esta diversificação contribuem 

várias caraterísticas de equipamento inovadoras que apenas são oferecidas pela 

marca Miele. Isto é comprovado pelos melhores resultados obtidos vezes sem 

conta nos mais conhecidos testes de produtos realizados a nível mundial.

S Ã O  V Á R I A S  A S  R A Z Õ E S  A  F A V O R  D A  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»). O que isto significa: fazemos todos os possíveis para 

sermos «Immer Besser» do que a concorrência e nos tornarmos «Immer Besser», superando o que já 

conseguimos alcançar. 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.
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M A R C A

A Miele é, em muitos países, a marca 

mais reconhecida do setor. No 

mercado alemão, a Miele foi selecio-

nada entre todos os setores como a 

melhor marca de produtos de todos os 

tempos («best brand ever»). Uma 

marca assim revela também o seguinte 

acerca dos seus clientes: os clientes 

Miele dão um grande valor ao desem-

penho e à sustentabilidade ambiental 

dos seus eletrodomésticos. Quem 

compra produtos Miele demonstra que 

se preocupa com a qualidade e que 

tem estilo.

A R T E

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 puxadores que são fresados a partir de um 

pedaço de metal, até às ranhuras que são 

ajustadas entre si em todos os grupos de produ-

tos,cada elemento faz parte da nossa busca pela 

perfeição absoluta. Porque nada é mais impor-

tante para nós do que a sua satisfação duradoura 

com a Miele.

A S S I S T Ê N C I A  T É C N I C A

Os clientes da Miele recebem tratamento preferencial: 

isto é garantido pelo nosso rápido e eficaz serviço de 

apoio ao cliente, nomeado várias vezes como o 

melhor do setor. Teremos também todo o gosto em ir 

a sua casa se pretender indicações de produtos 

personalizadas ou se necessitar de limpeza profissio-

nal para os seus eletrodomésticos Miele. Estamos 

sempre aqui para si. Prometemos!

D E S I G N

A Miele representa formas claras, elegância 

intemporal e utilização intuitiva. Quer seja  

através do clássico seletor rotativo, do 

sensor discreto ou do ecrã tátil de alta  

resolução: a operação do equipamento 

Miele é fácil e divertida. Em nenhum outro 

lugar encontra uma diversidade comparável 

de linhas de design e paletas de cores 

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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I M M E R  B E S S E R 
         S E M P R E  P E L A  M I E L E

Acessórios e produtos de tratamento podem ser consultados no catálogo em separado de acessórios ou em www.miele.pt

04 Geração 7000: Going beyond the ordinary

10 O bom gosto começa no design
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16 Painéis de comando táteis e simples 

18 O nosso compromisso «Immer Besser»
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M I E L E @
 H O M E
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Eletrodomésticos em rede com Miele@home*
Caraterísticas em destaque Miele@home

Integração em sistemas domóticos
Através das soluções avançadas de parceiros, os eletrodomésticos 
Miele interligáveis em rede podem ser integrados num sistema 
domótico existente. A interligação total da tecnologia doméstica e 
dos eletrodomésticos traz grandes benefícios em termos de eficiên-
cia energética, conforto e segurança.

App da Miele**
O seu assistente perfeito: com a app da Miele, tem os seus eletro-
domésticos Miele sempre sob controlo. Quer, por exemplo, acom-
panhar o processo de confeção no forno ou saber se o programa 
de lavagem já terminou? A app dá-lhe as informações de que 
necessita e proporciona uma utilização cómoda e rápida. Além do 
mais, a app fornece informações e serviços suplementares para os 
seus aparelhos Miele, por ex. os assistentes de lavagem ou receitas. 
Descarregue já a app!

Comando por voz***
Graças aos assistentes comandos por voz Amazon Alexa, pode 
comandar muito comodamente por voz os seus eletrodomésticos 
Miele ligados em rede. É muito prático iniciar um programa, fazer 
regulações e consultar o estado da máquina. Tem ainda acesso a 
inúmeros serviços diferentes. Ative agora a Miele Skill necessária e 
inicie o comando por voz. O melhor de tudo: fica com as mãos 
livres, para mais conforto, higiene e flexibilidade. 

Ligação em rede inteligente: com o nosso sistema inovador Miele@
home, tira o máximo partido dos seus aparelhos Miele e torna o seu 
dia a dia ainda mais inteligente. Todos os eletrodomésticos inteligen-
tes Miele permitem uma ligação em rede cómoda e segura. A 
operação é fácil, com a app Miele@mobile, com comando por voz 
ou integração sistemas domóticos já existentes. A ligação em rede 
faz-se com o router Wi-Fi doméstico e a cloud da Miele.
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Eletrodomésticos em rede com Miele@home*
Os destaques da app da Miele**

Painel de controlo
Sempre atualizado: no painel de controlo, 
pode consultar o estado de todos os 
equipamentos da Miele ligados em rede. 

MobileControl
Tudo sempre sob controlo: com o Mobile-
Control pode comandar os aparelhos na 
app. 

RemoteService
Atualizado: com RemoteService, as atuali-
zações de software são instaladas no 
aparelho por transferência de dados. 

Descarregue já a app!

ShopConnect
Simples e rápido: com o ShopConnect, 
pode encomendar comodamente consumí-
veis Miele na loja online da Miele.

***  Oferta digital adicional da Miele & Cie. KG. Todas as aplicações inteligentes tornam-se possíveis através do sistema Miele@home. O conjunto de funções pode variar consoante o modelo e o 
país. 

***  Disponível para um dispositivo móvel (ver requisitos mínimos nas indicações da App Store. Versão representada da app previsivelmente disponível a partir do 2. º trimestre de 2021.)
***  O comando por voz utiliza o serviço Amazon Alexa e depende da sua disponibilidade. O conjunto de funções pode variar de país para país.

Descubra as opções 
adicionais da app da Miele em:  

www.miele.pt
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 F O R N O S 

M U LT I F U N Ç Õ E S
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Fornos multifunções
Os nossos fornos multifunções 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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A comida fica deliciosa. E a limpeza? A Miele disponibiliza-lhe aqui duas opções diferentes 
de tornar a limpeza tão fácil quanto possível: PerfectClean e limpeza automática pirolítica.

À altura dos olhos ou por baixo da placa
Modelos, medidas do nicho, interiores do forno e sistemas de limpeza 
dos fornos multifunções*

O espaçoso
60 cm de largura, 60 cm de altura

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

O compacto 
60 cm de largura, 45 cm de altura

O extra grande
90 litros, 3 níveis de encaixe

O espaçoso
76 litros, 5 níveis de encaixe

O compacto
49 litros, 3 níveis de encaixe

As medidas do nicho

Sistemas de limpeza

Diversidade de tamanhos

Equipamento pirolítico e acessórios 
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 superfí-
cies . O seu forno limpa-se sozinho! Graças 
ao PyroFit, pode deixar tabuleiros e assa-
deiras, grelhas laterais e calhas telescópi-
cas FlexiClip no forno durante este pro-
cesso e depois retirá-los totalmente limpos. 
De seguida, a cinza pode ser facilmente 
removida do fundo do forno com um pano.

PerfectClean
Extraordinariamente fácil de 

limpar. O interior do seu forno é fornecido 
com 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.

* depende do modelo
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
As caraterísticas em destaque* dos fornos multifunções

* 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

Sonda de temperatura sem 
fios3)

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

Cozinhar com clima1)

Consiga resultados profissio-
nais 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 tenta 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.

TasteControl2)

O arrefecimento rápido auto-
mático impede o prolongamento indesejado 
da confeção e pode manter os alimentos 
quentes.

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

Miele@home
Vida inteligente: com Miele@home ligue os 
eletrodomésticos em rede para mais 
possibilidades.

Câmara no interior do forno
A câmara no interior do forno 

mostra-lhe o processo de confeção, esteja 
onde estiver. Soluções inteligentes e inova-
doras com a ajuda da câmara integrada no 
interior do forno.
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Cozinhar com clima com aquecimento superior e 
inferior
Qualidade clássica: com humidade obtém os melho-
res resultados em receitas tradicionais.

Ar quente Plus
Maravilhosamente leve e descomplicado: ideal para 
cozinhar e assar delicadamente em até dois 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.

A regulação adequada a cada receita
Os modos de funcionamento* dos fornos multifunções

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

Programa Sabbat
O programa Sabbat permite a utilização do aparelho 
para as tradições judaicas.

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 que 
devam ficar dourados por baixo.

Descongelar
Suave para produtos ultracongelados: descongela-
mento cuidadoso com ar frio e sob condições ideais.

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 total
Versátil dentro de casa: pode grelhar grandes quanti-
dades de bifes, salsichas e espetadas, entre outros.

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

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

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

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

*depende do modelo

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

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

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

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

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

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 convencio-
nal e humidade. Estão disponíveis várias opções con-
soante 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 programa-
dos, o interior do forno é arrefecido, evitando-se um 
prolongamento indesejado da confeção. 

Sonda de temperatura
Medição precisa da temperatura no interior dos 
alimentos.

Câmara
A comida sempre à vista, graças à câmara no interior do 
forno.

M Touch

M Touch S

DirectSensor

DirectSensor S

EasyControl

MultiLingua

PerfectClean

Pyrolysis

Pyrolyse &
Pyrofit

Clima

FlexiClip

TasteControl

Sonda
temperatura

Camera
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Fornos multifunções Active

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): 

595 x 596 x 569

PVP recomendado  599 €
N.º de material:  11129280
Código EAN: 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): 

595 x 596 x 569

PVP recomendado  799 €
N.º de material:  11129290
Código EAN: 4002516180012

EasyControl 76 ι PerfectClean EasyControl 76 ι Pyrolysis

H 2265-1 B/BP

Instalação sob bancada

H 2265-1 B/BP

Instalação em armário

21-1505_Part03_H_B_Gen7000_Kurz_PT.indd   3421-1505_Part03_H_B_Gen7000_Kurz_PT.indd   34 20.09.21   10:3420.09.21   10:34



35

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): 595 

x 596 x 569

PVP recomendado 629 €
N.º de material:  11129300
Código EAN: 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): 

595 x 596 x 569

PVP recomendado 829 €
N.º de material:  11129310
Código EAN: 4002516179924

EasyControl 76 ι

FlexiClip

PerfectClean EasyControl 76 ι

FlexiClip

Pyrolysis

H 2267-1 B/BP

Instalação sob bancada

H 2267-1 B/BP

Instalação em armário
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Fornos multifunções PureLine

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): 

595 x 596 x 569

PVP recomendado 1.149 €
N.º de material:  11129360
Código EAN: 4002516179931

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): 

595 x 596 x 569

PVP recomendado 1.349 €
N.º de material:  11129400
Código EAN: 4002516180050

EasyControl 76 ι

FlexiClip

PerfectClean EasyControl 76 ι

FlexiClip

Pyrolysis

H 2860 B/BP

Instalação sob bancada

H 2860 B/BP

Instalação em armário
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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): 

595 x 596 x 569

PVP recomendado    1.549 €
N.º de material:  11129550
Código EAN: 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): 

595 x 596 x 569

PVP recomendado  1.899 €
N.º de material:  11129560
Código EAN: 4002516180418

DirectSensor S

PerfectClean

FlexiClip

76 ι MultiLingua

Clima

DirectSensor S

Pyrolysis

FlexiClip

76 ι MultiLingua

Clima

H 7264 B/BP

Instalação sob bancada

H 7264 B/BP

Instalação em armário
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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): 

595 x 596 x 569

PVP recomendado    2.649 €
N.º de material:  11129580
Código EAN: 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): 

595 x 596 x 569

PVP recomendado  3.099 €
N.º de material:  11129590
Código EAN: 4002516180531

DirectSensor

Pyrolysis

FlexiClip

76 ι

Sonda
temperatura

MultiLingua

Clima

TasteControl TasteControl

M Touch S

Pyrolysis

FlexiClip

76 ι

Sonda
temperatura

MultiLingua

Clima

H 7464 BP e 7660 BP

Instalação sob bancada

H 7464 BP e 7660 BP

Instalação em armário

Fornos multifunções PureLine
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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

• Câmara: 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): 

595 x 596 x 569

PVP recomendado   3.549 €
N.º de material:  11129600
Código EAN: 4002516180425

M Touch

Pyrolysis

FlexiClip

76 ι

Sonda
temperatura

MultiLingua

Clima

Camera

H 7860 BP

Instalação sob bancada

H 7860 BP

Instalação em armário

21-1505_Part03_H_B_Gen7000_Kurz_PT.indd   3921-1505_Part03_H_B_Gen7000_Kurz_PT.indd   39 20.09.21   10:3420.09.21   10:34



40

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

• Câmara: 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   7.299 €
N.º de material:  11129410
Código EAN: 4002516230243

M Touch

Pyrolyse &
Pyrofit

FlexiClip

76 ι

Sonda
temperatura

MultiLingua

Clima

Camera

H 7890 BP

Instalação sob bancada

H 7890 BP

Instalação em armário

Fornos multifunções PureLine
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Forno multifunções PureLine 
H 2840 B 
• Forno multifunções PureLine para um 

nicho de 45 cm de altura
• Volume interior: 49 litros
• Eficiência energética A+
• Visor EasyControl
• SoftOpen e SoftClose: sistema de 

abertura e fecho suaves
• 8 funções disponíveis
• Calhas telescópicas FlexiClip 
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 

595 x 456 x 569

PVP recomendado   1.199 €
N.º de material:  11129420
Código EAN: 4002516179962

EasyControl 49 ι

FlexiClip

PerfectClean

H 2840 B

Instalação sob bancada

H 2840 B

Instalação em armário
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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): 

595 x 596 x 568

PVP recomendado 
Brilliant White 1.149 €
N.º de material:  11129320
Código EAN: 4002516179870

PVP recomendado 
Graphite Grey 1.249 €
N.º de material:  11129340
Código EAN: 4002516179009
 
PVP recomendado 
Obsidian Black 1.249 €
N.º de material:  11129330
Código EAN: 4002516180036

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): 

595 x 596 x 568

PVP recomendado 
Brilliant White 1.349 €
N.º de material: 11129370
Código EAN: 4002516179948

PVP recomendado 
Graphite Grey 1.449 €
N.º de material: 11129390
Código EAN: 4002516179955
 
PVP recomendado 
Obsidian Black 1.449 €
N.º de material:  11129380
Código EAN:  4002516180043

Fornos multifunções VitroLine

EasyControl 76 ι

FlexiClip

PerfectClean EasyControl 76 ι

FlexiClip

Pyrolysis

H 2860 B/BP

Instalação sob bancada

H 2860 B/BP

Instalação em armário
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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): 

595 x 596 x 568

PVP recomendado 
Graphite Grey 1.649 €
N.º de material: 11129540
Código EAN: 4002516122869

PVP recomendado 
Obsidian Black 1.649 €
N.º de material: 11129530
Código EAN: 4002516122852

Forno multifunções VitroLine
H 7264 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 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): 

595 x 596 x 568

PVP recomendado 
Graphite Grey 1.999 €
N.º de material: 11120560
Código EAN: 4002516182542

PVP recomendado 
Obsidian Black  1.999 €
N.º de material: 11120550
Código EAN: 4002516120445

DirectSensor S

PerfectClean

FlexiClip

76 ι MultiLingua

Clima

DirectSensor S

Pyrolysis

FlexiClip

76 ι MultiLingua

Clima

H 7264 B/BP

Instalação sob bancada

H 7264 B/BP

Instalação em armário
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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): 

595 x 596 x 568

PVP recomendado 
Graphite Grey 2.749 €
N.º de material: 11120900
Código EAN: 4002516172673

PVP recomendado 
Obsidian Black 2.749 €
N.º de material: 11120890
Código EAN: 4002516172871

Forno multifunções VitroLine
H 7660 BP
• Forno multifunções pirolítico 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): 

595 x 596 x 568

PVP recomendado 
Graphite Grey 3.199 €
N.º de material: 11120970
Código EAN: 4002516172789

PVP recomendado 
Obsidian Black 3.199 €
N.º de material: 11120960
Código EAN: 4002516172970

DirectSensor

Pyrolysis

FlexiClip

76 ι

Sonda
temperatura

MultiLingua

Clima

TasteControl

M Touch S

Pyrolysis

FlexiClip

76 ι

Sonda
temperatura

MultiLingua

Clima

TasteControl

H 7464 BP e 7660 BP

Instalação sob bancada

H 7464 BP e 7660 BP

Instalação em armário

Fornos multifunções VitroLline
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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
• Câmara: 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): 

595 x 596 x 568

PVP recomendado 
Graphite Grey 3.649 €
N.º de material: 11121090
Código EAN: 4002516173038

PVP recomendado 
Obsidian Black 3.649 €
N.º de material: 11121080
Código EAN: 4002516172895

M Touch

Pyrolysis

FlexiClip

76 ι

TasteControl

MultiLingua

Clima

Camera

H 7860 BP

Instalação sob bancada

H 7860 BP

Instalação em armário

21-1505_Part03_H_B_Gen7000_Kurz_PT.indd   4521-1505_Part03_H_B_Gen7000_Kurz_PT.indd   45 20.09.21   10:3420.09.21   10:34



46

21-1505_Part04_BM_Gen7000_Kurz_PT.indd   4621-1505_Part04_BM_Gen7000_Kurz_PT.indd   46 20.09.21   10:3120.09.21   10:31



47

 F O R N O S  C O M 

M I C R O - O N D A S
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Três tipos de confeção num só forno
Adapta-se a si!
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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 funciona-
mento 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

* depende do modelo
1) EP 1 345 474 B1

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

Quick & Gentle
Resultados perfeitos em muito menos 
tempo: a tecnologia Inverter regula conti-
nuamente a potência de micro-ondas. 
Combine calor convencional com micro-on-
das para maior flexibilidade durante a 
confeção no quotidiano.

Interior em aço inox com estrutura 
patenteada1)

Limpeza fácil: a superfície especial com 
estrutura texturada é resistente a riscos e é 
antiaderente.

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

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

Miele@home
Vida inteligente: com Miele@home ligue os 
eletrodomésticos em rede para mais 
possibilidades.
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Ar quente Plus
Maravilhosamente leve e descomplicado: ideal para 
cozinhar e assar delicadamente em até dois 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.

A regulação adequada a cada receita
Os modos de funcionamento* dos fornos com micro-ondas 

Ar quente Eco
Especial poupança de energia: empadões ou gratina-
dos perfeitos.

Programa Sabbat
O programa Sabbat permite a utilização do aparelho 
para as tradições judaicas.

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

Descongelar
Suave para produtos ultracongelados: descongela-
mento cuidadoso com ar frio e sob condições ideais.

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
Versátil dentro de casa: pode grelhar grandes quanti-
dades de bifes, salsichas e espetadas, entre outros.

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

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

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

*depende do modelo

Micro-ondas + Grill
Cozinhar e grelhar: consiga 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, espeta-
das, rolos de carne, salteados e muito mais.

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

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

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

Programas favoritos
Para 20 pratos preferidos: basta definir o modo de 
funcionamento, a temperatura e a duração e repeti-los 
com êxito.

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

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

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 potên-
cia de micro-ondas a partir de 300 W graças à tecnolo-
gia 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 convencio-
nal 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.

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

M Touch

M Touch S

DirectSensor

DirectSensor S

MultiLingua

PerfectClean

Quick & Gentle

1000 W

Cozinhar combi

Programas 
automáticos

Sonda
temperatura

Cozinhar a baixas
temperaturas
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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 456 x 569

PVP recomendado  1.849 €
N.º de material:  11129440
Código EAN: 4002516179894

Fornos compactos com micro-ondas PureLine

DirectSensor S

PerfectClean

Mo + 
coz. vapor

43 ι

Quick & Gentle

MultiLingua

1000 W

H 7240 BM

Instalação sob bancada

H 7240 BM

Instalação em armário
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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 456 x 569

PVP recomendado 2.699 €
N.º de material:  11129460
Código EAN: 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 456 x 569

PVP recomendado 2.949 €
N.º de material:  11129470
Código EAN: 4002516180616

Fornos compactos com micro-ondas PureLine

M Touch S

PerfectClean

Mo + 
coz. vapor

43 ι

Quick & Gentle

Sonda
temperatura

MultiLingua

1000 W

Cozinhar a baixas
temperaturas

M Touch

PerfectClean

Mo + 
coz. vapor

43 ι

Quick & Gentle

Sonda
temperatura

MultiLingua

1000 W

Cozinhar a baixas
temperaturas

H 7640 BM e 7840 BM

Instalação em armário

H 7640 BM e 7840 BM

Instalação sob bancada
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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

PVP recomendado 
Graphite Grey 1.949 €
N.º de material: 11119380
Código EAN: 4002516172604

PVP recomendado 
Obsidian Black 1.949 €
N.º de material: 11119360
Código EAN: 4002516172727

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 456 x 568

PVP recomendado 
Graphite Grey 2.799 €
N.º de material: 11129490
Código EAN: 4002516173212

PVP recomendado 
Obsidian Black 2.799 €
N.º de material: 11129480
Código EAN: 4002516173113

Fornos compactos com micro-ondas VitroLine

DirectSensor S

PerfectClean

Cozinhar combi

43 ι

Quick & Gentle

MultiLingua

1000 W

M Touch S

PerfectClean

Cozinhar combi

43 ι

Quick & Gentle

Sonda
temperatura

MultiLingua

1000 W

Cozinhar a baixas
temperaturas

H 7240 BM e 7640 BM

Instalação em armário

H 7240 BM e 7640 BM

Instalação sob bancada
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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 456 x 568

PVP recomendado 
Graphite Grey 3.049 €
N.º de material: 11119560
Código EAN: 4002516172826

PVP recomendado 
Obsidian Black 3.049 €
N.º de material: 11119550
Código EAN: 4002516172758

Fornos compactos com micro-ondas VitroLine

M Touch

PerfectClean

Cozinhar combi

43 ι

Quick & Gentle

Sonda
temperatura

MultiLingua

1000 W

Cozinhar a baixas
temperaturas

H 7840 BM

Instalação em armário

H 7840 BM

Instalação sob bancada
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 F O R N O S  A
V A P O R
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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 ade-
qua-se perfeitamente aos nichos padrão 
de armários. Deste modo, tem a liber-
dade 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. 
Este aparelho e o aparelho de encastrar 
garantem conforto de utilização e uma 
variedade de aplicações.
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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 tipos de estrutura

Sistemas de geração de vapor

O clássico
60 cm de largura, 45 cm de altura

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

O aparelho de instalação livre
50 cm de largura, 38 cm de altura

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, sobre-
mesas e muitas outras refeições.

DualSteam
Potente gerador de vapor 

externo com 3,3 kW de potência e dois 
bocais de vapor.

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 confe-
ção independentemente da quantidade, 
assim como aquecimento mais rápido. O 
gerador de vapor externo impede a forma-
ção de depósitos de calcário no interior do 
forno, tornando a limpeza especialmente 
fácil.

MonoSteam
Potente gerador de vapor externo com 
2,3 kW de potência e um bocal de vapor.
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
As caraterísticas em destaque* dos fornos a vapor

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.

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 melho-
res resultados. 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 pelo 
gerador de vapor externo com 3,3 KW e a 
disposição e o alinhamento de ambos os 
bocais de vapor DualSteam.

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

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

Cozinhar em Sous-vide
Para sabor intenso: confeção especial-
mente suave de alimentos embalados a 
vácuo a baixas temperaturas.

* depende do modelo
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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 cuida-
dosamente 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 uni-
forme 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.

O que significa cada ícone?
Ícones para fornos a vapor

DirectSensor

DirectSensor S

40ι

MultiLingua

Sous-vide

Programas 
automáticos

DualSteam

Interior
aço inox.

EasySensor

MonoSteam
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Forno 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 1.139 €
N.º de material:  9577600
Código EAN: 4002515310366

EasySensor

MonoSteam

24 ι
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Fornos a vapor PureLine

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 455 x 569

PVP recomendado  1.449 €
N.º de material:  11146160
Código EAN: 4002516156550

DG 2840 e 7240

Instalação sob bancada

EasySensor

Interior
aço inox.

40ι

DualSteam Programas 
automáticos

DG 2840 e 7240

Instalação em armário

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 455 x 569

PVP recomendado 1.749 €
N.º de material:  11146240
Código EAN: 4002516163480

DirectSensor S

Interior
aço inox.

40ι

DualSteam

MultiLingua

Programas 
automáticos
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Fornos a vapor PureLine

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 455 x 569

PVP recomendado 2.109 €
N.º de material:  11146210
Código EAN: 4002516156598

DG 7440

Instalação sob bancada

DG 7440

Instalação em armário

DirectSensor

Sous-vide

Interior
aço inox.

40ι MultiLingua

Programas 
automáticos
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Fornos a vapor VitroLine

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 455 x 569

PVP recomendado 
Graphite Grey 1.559 €
N.º de material:  11146170
Código EAN: 4002516156567

PVP recomendado 
Obsidian Black 1.559 €
N.º de material:  11146180
Código EAN: 4002516143086

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 455 x 569

PVP recomendado 
Graphite Grey 1.849 €
N.º de material:  11146190
Código EAN: 4002516156574

PVP recomendado 
Obsidian Black 1.849 €
N.º de material:  11146200
Código EAN: 4002516156581

EasySensor

Interior
aço inox.

40ι

DualSteam Programas 
automáticos

DirectSensor S

Interior
aço inox.

40ι

DualSteam

MultiLingua

Programas 
automáticos

DG 2840 e 7240

Instalação sob bancada

DG 2840 e 7240

Instalação em armário
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Fornos a vapor VitroLine

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 455 x 569

PVP recomendado 
Graphite Grey  2.209 €
N.º de material:  11146220
Código EAN: 4002516156604

PVP recomendado 
Obsidian Black 2.209 € 
N.º de material:  11146230
Código EAN: 4002516156611

DirectSensor

Sous-vide

Interior
aço inox.

40ι

DualSteam

MultiLingua

Programas 
automáticos

DG 7440

Instalação sob bancada

DG 7440

Instalação em armário
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 F O R N O S  A 
V A P O R 
  C O M B I N A D O S
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Máxima versatilidade
Os fornos a vapor combinados

Polivalência com a Miele

Tamanhos

O forno a vapor combinado é um verda-
deiro 3 em 1 na cozinha porque oferece 
todas as vantagens de um forno multifun-
ções e ainda a possibilidade combinar os 
dois.  Os alimentos são cozinhados de 
forma gentil 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.

O forno a vapor combinado apresenta todo 
o seu potencial em confeção combinada. 
Uma combinação de humidade e calor 
seco que produz resultados perfeitos, 
especialmente ao cozer e assar. 

O nosso forno a vapor combinado existe 
em dois tamanhos diferentes, sendo o 
aparelho adequado para cada cozinha. 
Desta forma, assegura uma degustação 
intensa e saudável em cada situação.

Forno a vapor combinado XL
Ideal para encastrar 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
Ideal para montar no nicho de forno clás-
sico de 60 x 60 cm. Pode completar perfei-
tamente 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?
As caraterísticas em destaque* dos fornos a vapor combinados

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

Cozinhar Combi
Pura satisfação: resultados 

perfeitos através da combinação de calor 
seco e húmido.

DualSteam
Perfeição que se adequa ao 

seu gosto: como complemento ideal ao 
forno e à placa, o forno a vapor combinado 
Miele assegura os melhores resultados. 
Tempos de aquecimento e de confeção 
rápidos, assim como a distribuição uni-
forme do vapor e uma precisão otimizada 
da temperatura viabilizam a preparação 
prática de refeições deliciosas e cozinhadas 
no ponto. Isto é possibilitado pelo gerador 
de vapor externo (3,3 KW) e a disposição e 
o alinhamento de ambos os bocais de 
vapor DualSteam.

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

Interior do forno em aço inox 
com acabamento 

PerfectClean
Alta qualidade e fácil de limpar: os nossos 
fornos a vapor combinados estão equipa-
dos com interior do forno em aço 
inoxidável.

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 SoftClose1)

Basta um toque para abrir e fechar o painel 
elevatório com suavidade.
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Ar quente Plus
Maravilhosamente leve e descomplicado: ideal para 
cozinhar e assar rápida e cuidadosamente em até três 
níveis.

Cozinhar a vapor Eco
Ecológico e sustentável: poupe energia com a confe-
ção a vapor dos seus alimentos.

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

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

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.

Programa Sabbat
O Programa Sabbat permite a utilização dos apare-
lhos, mesmo durante as festividades judaicas.

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

Mix & Match
Pratos deliciosos num instante: com o Mix & Match 
pode cozinhar diferentes alimentos em simultâneo.

Cozinhar a vapor
Uma confeção mais saudável: durante a confeção 
com vapor de água são preservados muitos nutrien-
tes, bem como a cor e o sabor dos alimentos.

O modo de funcionamento adequado a cada receita
Os modos de funcionamento dos fornos a vapor combinados

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

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

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

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

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

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

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

Aquecimento intensivo
Bases crocantes, coberturas saborosas: seja pizza, 
quiche ou bolo de fruta, em baixo fica crocante, em 
cima suculento.
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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 cuida-
dosamente cozinhados sob vácuo.

Programas automáticos
Cozinhar em esforço, basta selecionar o programa 
adequado.

Tecnologias de vapor
Geração e distribuição de vapor rápida e 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

M Touch

M Touch S

DirectSensor

68 ι

Sous-vide

DualSteam

Mix & Match

Lift-Up
Control Panel

DirectWater 
Plus

Programas 
automáticos
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Fornos a vapor combinados XL PureLine

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 569

PVP recomendado 2.979 €
N.º de material:  11154330
Código EAN: 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 569

PVP recomendado 3.599 €
N.º de material:  11146900
Código EAN: 4002516162056

DirectSensor

Sous-vide

Mix & Match

48 ι

Programas 
automáticos

Lift-Up
Control Panel

MultiLingua

DualSteam

M Touch S

Sous-vide

Mix & Match

48 ι

Programas 
automáticos

Lift-Up
Control Panel

MultiLingua

DualSteam

DGC 7440 e 7640

Instalação sob bancada

DGC 7440 e 7640

Instalação em armário

DGC 7440 e 7640

Detalhe do painel elevatório
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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 569

PVP recomendado    3.799 €
N.º de material:  11146950
Código EAN: 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 569

PVP recomendado   4.169 €
N.º de material:  11146980
Código EAN: 4002516161455

M Touch S

Sous-vide

Mix & Match

48 ι

Programas 
automáticos

Lift-Up
Control Panel

MultiLingua

DualSteam

DirectWater 
Plus

M Touch

Sous-vide

Mix & Match

48 ι

Programas 
automáticos

Lift-Up
Control Panel

MultiLingua

DualSteam

DGC 7645 e 7840

Instalação sob bancada

DGC 7645 e 7840

Detalhe do painel elevatório

DGC 7645 e 7840

Instalação em armário

21-1505_Part06_DGC_Gen7000_Kurz_PT.indd   7921-1505_Part06_DGC_Gen7000_Kurz_PT.indd   79 20.09.21   10:2820.09.21   10:28



80

Fornos a vapor combinados XL PureLine

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 569

PVP recomendado  4.319 €
N.º de material:  11149100
Código EAN: 4002516162117

M Touch

Sous-vide

Mix & Match

48 ι MultiLingua

Lift-Up
Control Panel

Programas 
automáticos DualSteam

DirectWater 
Plus

DGC 7845

Instalação sob bancada

DGC 7845

Instalação em armário

DGC 7845

Detalhe do painel elevatório

21-1505_Part06_DGC_Gen7000_Kurz_PT.indd   8021-1505_Part06_DGC_Gen7000_Kurz_PT.indd   80 20.09.21   10:2820.09.21   10:28



81

Fornos a vapor combinados XXL PureLine

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 596 x 567

PVP recomendado 4.169 €
N.º de material:  11154340
Código EAN: 4002516163558

DirectSensor

Sous-vide

Mix & Match

68 ι MultiLingua

Lift-Up
Control Panel

Programas 
automáticos DualSteam

DGC 7450 e 7460

Instalação sob bancada

DGC 7450 e 7460

Instalação em armário

Forno a vapor combinado VitroLine 
DGC 7450* 
• Forno a vapor combinado PureLine DGC 

7450 para um nicho de 60 cm de altura
• Volume interior: 76 litros
• Visor DirectSensor 
• Interior com PerfectClean e parede com 

catalisador
• Programas automáticos
• Função Sous-vide: elaboração de alimen-

tos previamente embalados a vácuo
• SoftOpen e SoftClose: sistema de aber-

tura e fecho suaves
• Tecnologia MonoSteam
• Função Manter quente
• Conectividade total: Miele@home, Mobile-

Control e WiFiConn@ct
• Iluminação interior com um foco LED
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 

554 x 579 x 547

PVP recomendado 2.299 €
N.º de material:  aguarda confirmação
Código EAN: aguarda confirmação

* Lançamento em setembro 2022

DirectSensor

Manter 
quente

76 ι MultiLingua

Programas 
automáticos MonoSteam
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Fornos a vapor combinados XXL PureLine

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  
• 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 596 x 567

PVP recomendado 5.199 €
N.º de material:  11149160
Código EAN: 4002516162131

M Touch

Sous-vide

Mix & Match

68 ι MultiLingua

Lift-Up
Control Panel

Programas 
automáticos DualSteam

DGC 7660 e 7860

Instalação sob bancada

DGC 7660 e 7860

Instalação em armário

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 596 x 567

PVP recomendado 4.839 €
N.º de material:  11154360
Código EAN: 4002516163565

M Touch S

Sous-vide

Mix & Match

68 ι MultiLingua

Lift-Up
Control Panel

Programas 
automáticos DualSteam
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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 
• 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 596 x 567

PVP recomendado 5.449 €
N.º de material:  11149220
Código EAN: 4002516161486

M Touch

Sous-vide

Mix & Match

68 ι MultiLingua

Lift-Up
Control Panel

Programas 
automáticos DualSteam

DirectWater 
Plus

DGC 7865

Instalação sob bancada

DGC 7865

Instalação em armário
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Fornos a vapor combinados XL VitroLine

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 569

PVP recomendado 
Graphite Grey  3.079 €
N.º de material:  11146680
Código EAN: 4002516161073

PVP recomendado 
Obsidian Black 3.079 €
N.º de material:  11146700
Código EAN: 4002516161080

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 569

PVP recomendado 
Graphite Grey  3.699 €
N.º de material:  11146890
Código EAN: 4002516162049

PVP recomendado 
Obsidian Black 3.699 €
N.º de material:  11146880
Código EAN: 4002516130581

DirectSensor

Sous-vide

Mix & Match

48 ι

Programas 
automáticos

Lift-Up
Control Panel

MultiLingua

DualSteam

M Touch S

Sous-vide

Mix & Match

48 ι

Programas 
automáticos

Lift-Up
Control Panel

MultiLingua

DualSteam

DGC 7440 e 7640

Instalação sob bancada

DGC 7440 e 7640

Instalação em armário

DGC 7440 e 7640

Detalhe do painel elevatório
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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 569

PVP recomendado 
Graphite Grey  3.909 €
N.º de material:  11146920
Código EAN: 4002516162063

PVP recomendado 
Obsidian Black 3.909 €
N.º de material:  11146940
Código EAN: 400251616270

M Touch S

Sous-vide

Mix & Match

48 ι

Programas 
automáticos

Lift-Up
Control Panel

MultiLingua

DualSteam

DirectWater 
Plus

DGC 7645

Instalação em armário

DGC 7645

Detalhe do painel elevatório

DGC 7860 e 7865

Instalação sob bancada

Fornos a vapor combinados XL VitroLine
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Fornos a vapor combinados XL VitroLine

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 569

PVP recomendado 
Graphite Grey 4.269 €
N.º de material:  11146970
Código EAN:  4992516161448 

PVP recomendado 
Obsidian Black 4.269 €
N.º de material:  11146960
Código EAN:  4002516161431 

M Touch

Sous-vide

Mix & Match

48 ι

Programas 
automáticos

Lift-Up
Control Panel

MultiLingua

DualSteam

DGC 7840

Instalação sob bancada

DGC 7840

Detalhe do painel elevatório

DGC 7840

Instalação em armário
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Fornos a vapor combinados XL VitroLine

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 
• 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 569

PVP recomendado 
Graphite Grey  4.419 €
N.º de material:  11149070
Código EAN: 4002516162094

PVP recomendado 
Obsidian Black 4.419 €
N.º de material:  11149090
Código EAN: 4002516162100

M Touch

Sous-vide

Mix & Match

48 ι MultiLingua

Lift-Up
Control Panel

Programas 
automáticos DualSteam

DirectWater 
Plus

DGC 7845

Instalação sob bancada

DGC 7845

Instalação em armário

DGC 7845

Detalhe do painel elevatório

21-1505_Part06_DGC_Gen7000_Kurz_PT.indd   8821-1505_Part06_DGC_Gen7000_Kurz_PT.indd   88 20.09.21   10:2920.09.21   10:29



89

Fornos a vapor combinados XXL VitroLine

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 596 x 567

PVP recomendado 
Graphite Grey  4.269 €
N.º de material:  11146790
Código EAN: 4002516130543

PVP recomendado 
Obsidian Black 4.269 €
N.º de material:  11146800
Código EAN: 4002516130550

Forno a vapor combinado VitroLine 
DGC 7450* 
• Forno a vapor combinado PureLine DGC 

7450 para um nicho de 60 cm de altura
• Volume interior: 76 litros
• Visor DirectSensor 
• Interior com PerfectClean e parede com 

catalisador
• Programas automáticos
• Função Sous-vide: elaboração de alimen-

tos previamente embalados a vácuo
• SoftOpen e SoftClose: sistema de aber-

tura e fecho suaves
• Tecnologia MonoSteam
• Função Manter quente
• Conectividade total: Miele@home, Mobile-

Control e WiFiConn@ct
• Iluminação interior com um foco LED
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 

554 x 579 x 547

PVP recomendado 
Graphite Grey  2.399 €
N.º de material:  aguarda confirmação
Código EAN: aguarda confirmação

PVP recomendado 
Obsidian Black 2.399 €
N.º de material:  aguarda confirmação
Código EAN: aguarda confirmação

* Lançamento em setembro 2022

DirectSensorDirectSensor

Sous-vide

Mix & MatchManter 
quente

68 ι76 ι MultiLinguaMultiLingua

Lift-Up
Control Panel

Programas 
automáticos

Programas 
automáticos DualSteamMonoSteam

DGC 7450 e 7460

Instalação sob bancada

DGC 7450 e 7460

Instalação em armário
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Fornos a vapor combinados XXL VitroLine

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  
• 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 596 x 567

PVP recomendado 
Graphite Grey  5.559 €
N.º de material:  11149240
Código EAN: 4002516162155

PVP recomendado 
Obsidian Black 5.559 €
N.º de material:  11149210
Código EAN: 4002516161479

M Touch

Sous-vide

Mix & Match

68 ι MultiLingua

Lift-Up
Control Panel

Programas 
automáticos DualSteam

DirectWater 
Plus

DGC 7450 e 7865

Instalação sob bancada

DGC 7450 e 7865

Instalação em armário

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  
• 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 596 x 567

PVP recomendado 
Graphite Grey  5.349 €
N.º de material:  11149110
Código EAN: 4002516130888

PVP recomendado 
Obsidian Black 5.349 €
N.º de material:  11149130
Código EAN: 4002516162124

M Touch

Sous-vide

Mix & Match

68 ι MultiLingua

Lift-Up
Control Panel

Programas 
automáticos DualSteam
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F O R N O S  A  
  V A P O R  C O M 

M I C R O - O N D A S
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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?
  
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.
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
As caraterísticas em destaque* dos fornos a vapor com micro-ondas

* depende do modelo

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.

DualSteam
Perfeição que se adequa ao 

seu gosto. Complemento ideal ao forno e à 
placa, o forno a vapor Miele assegura os 
melhores resultados. Tempos de aqueci-
mento e de confeção rápidos, assim como 
a distribuição uniforme do vapor e uma 
precisão otimizada da temperatura viabili-
zam a preparação prática de refeições 
deliciosas e cozinhadas no ponto. Isto é 
possibilitado pelo gerador de vapor externo 
(3,3 KW) e a disposição e o alinhamento de 
ambos os bocais de vapor DualSteam. Cozinhar a vapor com micro-ondas

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

Interior do forno em aço inox 
com estrutura texturada

Alta qualidade e fácil de limpar: os nossos 
fornos a vapor com micro-ondas têm o 
interior em aço inox.

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 conti-
nuamente a potência das micro-ondas.
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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 cuida-
dosamente cozinhados sob vácuo.

Potência 
Potência de micro-ondas até 1000 watts.

Tecnologia de vapor
Geração de vapor rápida e distribuição de vapor uni-
forme 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.

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

M Touch

DirectSensor

40ι

MultiLingua

Sous-vide

1000 W

DualSteam

Mo + 
coz. vapor

Interior
aço inox.
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Fornos a vapor com micro-ondas PureLine

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 455 x 569

PVP recomendado  2.499 €
N.º de material:  11145830
Código EAN: 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 455 x 569 
 

PVP recomendado  4.149 €
N.º de material:  11145800
Código EAN: 4002516130284

DGM 7440 e 7840

Instalação sob bancada

DGM 7440 e 7840

Instalação em armário

DirectSensor

Sous-vide

Interior
aço inox.

40ι

1000 W

Mo + 
coz. vapor

MultiLingua

DualSteam

M Touch

Sous-vide

Interior
aço inox.

40ι

1000 W

Mo + 
coz. vapor

MultiLingua

DualSteam
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Fornos a vapor com micro-ondas VitroLine

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 455 x 569

PVP recomendado 
Graphite Grey  2.599 €
N.º de material:  11145810
Código EAN: 4002516154778

PVP recomendado 
Obsidian Black 2.599 €
N.º de material:  11145820
Código EAN: 4002516154785

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 455 x 569

 PVP recomendado 
Graphite Grey 4.259 €
N.º de material:  11145850
Código EAN: 4002516154815 

PVP recomendado 
Obsidian Black 4.259 €
N.º de material:  11145840
Código EAN: 4002516154808

DirectSensor

Sous-vide

Interior
aço inox.

40ι

1000 W

Mo + 
coz. vapor

MultiLingua

DualSteam

M Touch

Sous-vide

Interior
aço inox.

40ι

1000 W

Mo + 
coz. vapor

MultiLingua

DualSteam

DGM 7440 e 7840

Instalação sob bancada

DGM 7440 e 7840

Instalação em armário
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Os modelos

A sua cozinha é um reflexo da sua 
personalidade e hábitos. Os aparelhos 
adequam-se na perfeição ao seu espaço 
e preferências de utilização. Os micro-
ondas da Miele existem em várias 
versões para que possa equipar a sua 
cozinha à medida e de acordo com os 
seus gostos pessoais.

A Miele disponibiliza micro-ondas de 
dois modelos básicos: encastrados num 
nicho ou como aparelho 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

Modelos TopControl
Os micro-ondas da Miele com painel de 
comandos superior combinam perfeita-
mente com outros eletrodomésticos de 
encastrar.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.

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

Os conceitos de operação

Os modos de funcionamento

Medidas do nicho e diversidade de tamanhos

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

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.

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

Experimente as maravilhas culinárias dos 
micro-ondas que vão além de aquecer e 
descongelar. Deixe-se surpreender pela 
variedade de possibilidades que os micro-
-ondas da Miele lhe oferecem nas rotinas 
da cozinha.

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

Micro-ondas com grill
Com o grill de quartzo integrado, pode 
gratinar os alimentos e conseguir um 
delicioso acabamento tostado. Pode 
também utilizá-lo para assar e grelhar. Pode 
também confecionar tostas, legumes ou 
camarões grelhados e refinar um soufflé de 
legumes com uma saborosa crosta de 
queijo.
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
As caraterísticas em destaque* dos micro-ondas 

* depende do modelo

Programas automáticos
Preparar pratos sem esforço: basta selecio-
nar o programa e, p. ex., selecionar o peso, 
que o aparelho faz o resto.

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.

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

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

EasySensor
Reinventar os clássicos: os modelos Side-
Control da Miele também têm comando 
tátil.
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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.

O que significa cada ícone?
Ícones para micro-ondas

EasySensor

DirectSensor S

XL: 46 ι

26 ι

17 ι

MultiLingua

1000 W

900 W

Iluminação
LED

Quartz Grill

Popcorn

Programas 
automáticos

40 cm
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Micro-ondas de instalação livre

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 649 €
N.º de material 9565150
Código EAN 4002515283943

EasySensor

900 W

26 ι

Iluminação
LED Quartz Grill

Programas 
automáticos
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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 310

PVP recomendado 899 €
N.º de material 11139460
Código EAN 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 310

PVP recomendado 999 €
N.º de material 11139470
Código EAN 4002516126713 M 2230 SC e 2234 SC

EasySensor

900 W

17 ι

Iluminação
LED

Programas 
automáticos

EasySensor

900 W

17 ι

Iluminação
LED

Programas 
automáticos

Quartz Grill
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Micro-ondas de encastrar

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 401

PVP recomendado 979 €
N.º de material 11139490
Código EAN 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 1.219 €
N.º de material 11139520
Código EAN 4002516126829

EasySensor

900 W

26 ι

Iluminação
LED

Programas 
automáticos

DirectSensor S

900 W

Popcorn

XL: 46 ι

Iluminação
LED

Programas 
automáticos

MultiLingua

40 cm

M 7240 TC

Instalação sob bancada

M 7240 TC

Instalação em armário

M 2240 SC
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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 1.429 €
N.º de material 11139570
Código EAN 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  1.529 €
N.º de material 11139560
Código EAN 4002516126843

PVP recomendado 
Obsidian Black 1.529 €
N.º de material 11139540
Código EAN 4002516126836

DirectSensor S

900 W

Popcorn

XL: 46 ι

Iluminação
LED

Programas 
automáticos

MultiLingua

Quartz Grill

40 cm

DirectSensor S

900 W

Popcorn

XL: 46 ι

Iluminação
LED

Programas 
automáticos

MultiLingua

Quartz Grill

40 cm

M 7244 TC

Instalação em armário

M 7244 TC

Instalação sob bancada

Micro-ondas de encastrar
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G A V E TA S 
 A Q U E C E D O R A S 
G O U R M E T
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Adaptação ideal às suas exigências
As medidas do nicho e os tamanhos das gavetas aquecedoras Gourmet

As nossas gavetas aquecedoras Gourmet Miele estão disponíveis 
em três tamanhos e são adequadas para diferentes situações e 
dimensões de instalação.

A clássica: 14 cm de altura, 60 cm de largura
Graças à sua altura de 14 cm, a gaveta aquecedora Gourmet pode 
ser facilmente combinada com um aparelho compacto de 45 cm de 
altura como, por exemplo, uma máquina de café, um forno a vapor, 
um forno a vapor, forno a vapor combinado ou um forno com 
micro-ondas para um nicho de 60 cm de altura. 

As extras grandes: 29 cm de altura, 60 cm de largura
A nossa gaveta aquecedora Gourmet com 29 cm de altura é muito 
espaçosa. Juntamente com um forno clássico com 60 cm de altura 
ou um forno a vapor combinado XXL, obtém a melhor combinação 
para um nicho com 88 cm de altura, aproveitando desta forma ao 
máximo o espaço disponível. 

Tamanhos e medidas do nicho

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 preen-
cher o nicho por baixo do aparelho de 60 cm de altura. A frente, 
com 32 cm de altura é mais alta do que outras gavetas Gourmet da 
Miele. Deste modo, é minimizada a folga visível entre a gaveta e o 
eletrodoméstico colocado em cima, ajustando-se à medida do 
espaço entre os eletrodomésticos de 45 cm de altura.

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 a garrafeira Miele 
KWT 6422 iG e um eletrodoméstico com 60 cm de altura ao lado.
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
As caraterísticas em destaque* das gavetas aquecedoras Gourmet

* depende do modelo

Quatro modos de funcionamento
4 em 1: aquecimento de chávenas ou 
pratos, manter alimentos quentes ou 
cozinhar com temperaturas baixas.

Cozinhar a baixas 
temperaturas

Trate da melhor forma a carne de alta 
qualidade com o modo de funcionamento 
Cozinhar a baixas temperaturas. Com este 
método profissional, a carne é cuidadosa-
mente 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 tecnolo-
gia mais moderna.

Push2Open
Abertura rápida: basta uma leve pressão na 
gaveta.

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

Variedade de aplicações
A gaveta aquecedora Gourmet também é 
ideal para desidratar, secar ervas, levedar 
massa, derreter chocolate e muito mais.
.

21-1505_Part09_ESW_Gen7000_Kurz_PT.indd   11921-1505_Part09_ESW_Gen7000_Kurz_PT.indd   119 20.09.21   10:2320.09.21   10:23



120

Comando
Seleção direta dos modos de funcionamento, tempera-
turas 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.

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

SensorTouch

29 cm

14 cm

Cozinhar a baixas
temperaturas

Push2open

Calhas 
telescópicas

Timer

Rack

21-1505_Part09_ESW_Gen7000_Kurz_PT.indd   12021-1505_Part09_ESW_Gen7000_Kurz_PT.indd   120 20.09.21   10:2320.09.21   10:23



121

Gavetas aquecedoras Gourmet

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

PVP recomendado 
Graphite Grey 1.249 €
N.º de material 11149260
Código EAN 4002516162551

PVP recomendado 
Obsidian Black  1.249 € 
N.º de material 11149250
Código EAN 4002516162544

SensorTouch SensorTouch

Push2open Push2openCalhas 
telescópicas

14 cm 14 cmCozinhar a baixas
temperaturas

Cozinhar a baixas
temperaturas

Timer Timer

ESW 7110

Instalação por baixo de um forno de 45 cm

ESW 7010

Instalação por baixo de um forno de 45 cm

Gaveta aquecedora Gourmet 
ESW 7110 
•  Gaveta aquecedora Gourmet para nicho 

de 14 cm de altura
• Design PureLine 
•  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

PVP recomendado 1.249 € 
N.º de material 11149290 
Código EAN 4002516162650
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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

PVP recomendado 
Graphite Grey  1.409 € 
N.º de material 11326670
Código EAN 4002516247586

PVP recomendado 
Obsidian Black  1.409 € 
N.º de material 11326660
Código EAN 4002516247333

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   1.349 € 
N.º de material 11149300
Código EAN 4002516162667

SensorTouch

Push2open

Rack

32 cm

Calhas 
telescópicas

Cozinhar a baixas
temperaturas

Timer

Gavetas aquecedoras Gourmet

ESW 7030

Instalação por baixo de um forno de 60 cm

SensorTouch

Push2open

29 cm Sous-vide

Timer

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  1.349 € 
N.º de material 11149280
Código EAN 4002516162643 

PVP recomendado
CleanSteel  1.349 € 
N.º de material 11153820
Código EAN 4002516164524

PVP recomendado
Obsidian Black  1.349 € 
N.º de material 11149270
Código EAN 4002516162636 

SensorTouch

Sous-vide

29 cm

Calhas 
telescópicas

Cozinhar a baixas
temperaturas

Timer

ESW 7020

Instalação por baixo de um forno de 60 cm
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 G A V E TA S  D E
V Á C U O
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Preservar o bom sabor
A versátil gaveta de vácuo

Auxiliar prático nas rotinas da cozinha
Os alimentos sabem melhor quando são frescos. No entanto, 
consegue comprar os ingredientes frescos para cozinhar todos os 
dias? E se sobrar alguma coisa? Com a gaveta de vácuo da Miele 
pode conservar os alimentos por muito mais tempo. Através da 
remoção do ar e, com ele, do oxigénio, a frescura é muito mais 
duradora do que acontece com o armazenamento convencional no 
congelador ou no frigorífico, quer se trate de carne, legumes ou 
fruta.

Se gostar de preparar porções maiores a fim de as consumir aque-
cidas posteriormente, por exemplo, alguns dias mais tarde, a gaveta 
de vácuo garante-lhe uma experiência de sabor total, como no 
primeiro dia de preparação. Assim pode cozinhar, por exemplo, ao 
fim-de-semana, com paz e sossego e armazenar a vácuo porções 
individuais, colocando-as posteriormente no frigorífico. Dessa 
forma, pode desfrutar de uma refeição deliciosa, mesmo esponta-
neamente, após um longo dia de trabalho a meio da semana.

Para experimentar sabores intensos
Ao cozinhar em Sous-vide pode preparar alimentos num saco de 
vácuo a temperaturas constantemente baixas, no forno a vapor. É 
particularmente recomendado para a preparação de carne, peixe, 
legumes e fruta, pois os aromas libertam-se de forma particular-
mente intensa neste processo. As especiarias e as marinadas 
combinam na perfeição com a comida, criando um excelente sabor.

A gaveta de vácuo da Miele proporciona-lhe uma grande variedade de aplicações: o arma-
zenamento a vácuo 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 
limpa devido ao embalamento 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 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. 
Dividir em porções, armazenar e preparar para cozinhar, tudo com apenas um aparelho.
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
As caraterísticas em destaque das gavetas de vácuo de encastrar

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

Embalar a vácuo
Ao extrair ar e oxigénio, os seus alimentos 
são preparados de forma ideal para cozi-
nhar 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 espaço 
no congelador. Três níveis de vácuo

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

Push2Open
Abertura rápida: basta uma leve pressão na 
gaveta.

Recipientes de vácuo reutilizáveis
A alternativa sustentável: ao contrário dos 
sacos de vácuo, pode reutilizar os recipien-
tes de vácuo.

Sacos de vácuo próprios para alimentos
Embalagem segura: os sacos de vácuo da 
Miele são resistentes à temperatura, hermé-
ticos e não efetam o sabor dos alimentos.
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Comando
Teclas sensoras para a seleção direta do nível de vácuo 
e de selagem desejado.

Capacidade de carga
Capacidade da câmara de vácuo de aço inoxidável de 8 
litros. 

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.

O que significa cada ícone?
Ícones para gavetas de vácuo

SensorTouch

14 cm

Vacuum

Push2open

Timer

Sous-vide
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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  2.399 € 
N.º de material 11149320
Código EAN 4002516162537

PVP recomendado 
Obsidian Black  2.399 € 
N.º de material 11149310
Código EAN 4002516162520

SensorTouch

Push2open

14 cm

Timer

Vacuum

Sous-vide

Gavetas de vácuo

EVS 7010

Instalação por baixo de um forno de 45 cm

EVS 7010

Instalação por baixo de um forno de 60 cm
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 P L A C A S  
E L É T R I C A S  E 
  D E  I N D U Ç Ã O
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Combinadas com um fogão

Independentes de um fogão

Tipos
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Adaptação perfeita às suas exigências
Tipos, tamanhos e designs das placas elétricas e de indução

Indução: a criadora de tendências Elétricas: as tradicionais Gás: o clássico

Modelos

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

Placas com moldura envolvente em aço 
inoxidável

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

Placas para a montagem à face ou sobre 
a bancada

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

Diversidade de tamanhos

Design da moldura

21-1505_Part11_KMElektro_Gen7000_Kurz_PT.indd   13521-1505_Part11_KMElektro_Gen7000_Kurz_PT.indd   135 20.09.21   10:1820.09.21   10:18



136

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 White SmartSelect

Comando por botão

FlexControl com visor tátil

ComfortSelect EasySelect

Indução total: sinónimo de flexibilidade máxima

Desfrute da derradeira liberdade: pode usar toda a placa, sem zonas de cozinhar predefini-
das e, portanto, com a máxima flexibilidade. Posicione o seu recipiente para cozinhar da 
melhor forma possível em qualquer situação e exatamente da forma que pretende. Podem 
ser colocados individualmente até seis tachos, frigideiras e assadeiras compatíveis com 
indução. As nossas placas com indução total existem em várias larguras.

Reconhecimento inteligente de 
recipientes

Auxiliar de posicionamento1)SilentMove

1) Patente: EP2988573 
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KM 7897 FL
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Funções de assistência 
auxiliadas por sensor
Cozinhar nunca foi tão fácil

Resultados sempre perfeitos: a nossa 
função de assistência auxiliada por senso-
res TempControl torna as suas rotinas de 
cozinha mais fáceis e traz alegria à tarefa de 
cozinhar. Os sensores TempControl podem 
ser encontrados em várias placas com 
comando SmartSelect, bem como em toda 
a área de cozinhar da placa FlexControl 
com visor tátil.

Com TempControl* obtém resultados ideais 
de forma consistente em diferentes proces-
sos de confeção. Para isso, basta selecio-
nar 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 as funções com qualquer tipo de 
recipiente preparado para indução.

Miele@home
Na aplicação da Miele poderá encontrar um 
vasto leque de receitas especialmente 
concebidas para utilização com o Temp-
Control e o CookAssist.

Com placas da Miele controladas por sensores, a 
tecnologia inteligente toma conta da sua cozinha. 

* Patente: EP1704754, EP2153698 
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Nível Simmer
Muitos pratos só ficam perfeitos quando se 
lhes junta molho, como é o caso de guisa-
dos ou da massa à bolonhesa. No nível 
Simmer, a placa regula a temperatura 
adequada. Isto evita salpicos e os molhos 
ficam perfeitos.

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 congela-
dos.

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 tor-
rar 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.
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
As caraterísticas em destaque1) das placas de indução

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

TempControl
Resultados sempre perfeitos: a 

temperatura do recipiente é mantida cons-
tante e já nada queima.

SmartSelect White
Rápido e intuitivo: os níveis de 

potência podem ser diretamente ajustados 
para cada zona de cozinhar.

PowerFlex
Insuperável, rápido e flexível: a 

potência Booster até 7,3 kW é única.

Visor tátil 
Simplicidade máxima: visor tátil de 7 pole-
gadas com várias cores para uma operação 
intuitiva.

1) depende do modelo
2) Patente: EP1704754, EP2153698 

Con@ctivity 3.0 
Concentre-se na confeção: 
com Con@ctivity 3.0, o exaustor sabe o que 
tem a fazer. O exaustor reage automatica-
mente 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 da Wi-Fi. Com 
Con@ctivity 3.0, pode integrar exaustor e 
placa em Miele@home.
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O que significa cada ícone?
Ícones para placas de indução

Comando
Os níveis de potência podem ser selecionados facil-
mente 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 extrema-
mente 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.

Combinável com SmartLine
 Os elementos SmartLine disponibilizam diferentes 
métodos de confeção e podem ser perfeitamente 
combinados entre si.

Con@ctivity 
3.0

PowerFlex

Indução total

TwinBooster

Manter 
quente

Manter quente 
Plus

Stop & Go

TempControl

SmartLine

SmartSelect

2345
2345

ComfortSelect

2345

EasySelect

2345

21-1505_Part11_KMElektro_Gen7000_Kurz_PT.indd   14221-1505_Part11_KMElektro_Gen7000_Kurz_PT.indd   142 20.09.21   10:2020.09.21   10:20



143

Placas de indução

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
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função «Manter quente»
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

574 x 51 x 504

PVP recomendado  
N.º de material 

1.099 € 
11218090

Código EAN 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
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• 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   1.179 € 
N.º de material 11419290
Código EAN 4002516283881

EasySelect

2345

TwinBooster Manter 
quente Stop & Go

ComfortSelect

2345

TwinBooster

Con@ctivity 
3.0

Manter 
quente

PowerFlex

Stop & Go

KM 7201 FR

KM 7464 FR
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Placas de indução

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
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• 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   1.249 € 
N.º de material 11218150
Código EAN 4002516201724

Placa de indução
KM 7262 FR
• Placa de indução de instalação com 

moldura de aço inoxidável
• 4 zonas de cozinhar (1 zona TempControl)
• Comando SmartSelect: seleção 

numérica rápida em amarelo
• Função Stop&Go
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função «Manter quente»
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

614 x 51 x 514

PVP recomendado   1.199 € 
N.º de material 11218110
Código EAN 4002516200406

ComfortSelect

2345

EasyControl

TwinBooster TwinBooster

Con@ctivity 
3.0

Manter 
quente

Manter 
quente

SmartLine

PowerFlex

Stop & Go Stop & Go

KM 7262 FR

KM 7464 FL

Instalação à face

KM 7464 FL

Instalação sobre bancada
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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
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função «Manter quente»
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

764  x 51 x 504

PVP recomendado  1.269 €
N.º de material 11218100
Código EAN 4002516200390

Placa de indução
KM 7404 FX
• Placa de indução de instalação 

à face
• 4 zonas de cozinhar (1 zona PowerFlex)
• Comando SmartSelect: seleção 

numérica rápida em amarelo
• Função Stop&Go
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• 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): 

592 x 51 x 492

PVP recomendado  1.479 €
N.º de material 11218120
Código EAN 4002516200635

EasySelect

2345

ComfortSelect

2345

TwinBooster TwinBooster

Con@ctivity 
3.0

Manter 
quente

Manter 
quenteStop & Go Stop & Go

KM 7210 FR

KM 7404 FX
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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
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• 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 1.519 €
N.º de material 11218160
Código EAN 4002516201731

Placa de indução 
KM 7564 FL
• Placa de indução com instalação à face/

sobre a bancada
• 4 zonas de cozinhar (2 zonas PowerFlex)
• Comando SmartSelect: prático e intuitivo 

em amarelo
• Função Stop&Go
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função «Manter quente»
• Conectivity 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 1.549 €
N.º de material 11218270
Código EAN 4002516201748

ComfortSelect

2345

SmartSelect

2345
2345

TwinBooster TwinBooster

Con@ctivity 
3.0

Con@ctivity 
3.0

Manter 
quente

Manter 
quente

PowerFlex PowerFlex

Stop & Go Stop & Go

Placas de indução

KM 7465 FL

Instalação à face

KM 7465 FL

Instalação sobre bancada

KM 7564 FL

Instalação sobre bancada

KM 7564 FL

Instalação à face
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Placa de indução
KM 7174 FR
• Placa de indução com moldura em aço 

inoxidável
• 4 zonas de cozinhar (2 zonas PowerFlex)
• Botões giratórios
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função «Manter quente»
• Visor amarelo
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

806 x 71 x 526

PVP recomendado 1.749 €
N.º de material 11215650
Código EAN 4002516200628

Botões

TwinBooster Manter 
quente

PowerFlex

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
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• 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 1.699 €
N.º de material 11218130
Código EAN 4002516201588

ComfortSelect

2345

TwinBooster

Con@ctivity 
3.0

Manter 
quente

PowerFlex

Stop & Go

KM 7414 FX

Instalação à face

KM 7174 FR

Instalação à face
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Placas de indução 

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
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• 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   1.849 € 
N.º de material 11218180
Código EAN 4002516185277

*Disponível a partir de março 2022

SmartSelect

2345
2345

TwinBooster

Con@ctivity 
3.0

Manter 
quente

Indução total

Stop & Go

KM 7667 FL

Instalação sobre bancada

KM 7667 FL

Instalação à face
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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
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• 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   2.349 € 
N.º de material 11331770
Código EAN 4002516257325

Con@ctivity 
3.0

Manter quente 
Plus

PowerFlex

Stop & Go

TwinBooster

SmartSelect

2345
2345

KM 7684 FL

Instalação à face

KM 7684 FL

Instalação sobre bancada
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Placas de indução

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
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• 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  2.249 €
N.º de material 11218200
Código EAN 4002516185291

*Disponível a partir de março 2022

SmartSelect

2345
2345

TwinBooster

Con@ctivity 
3.0

Manter 
quente

Indução total

Stop & Go

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
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• 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  2.299 €
N.º de material 11218170
Código EAN 4002516201632

SmartSelect

2345
2345

TwinBooster

Con@ctivity 
3.0

Manter 
quente

PowerFlex

Stop & Go

KM 7594 FL

Instalação à face

KM 7594 FL

Instalação sobre bancada

KM 7677 FL

Instalação sobre bancada

KM 7677 FL

Instalação à face

21-1505_Part11_KMElektro_Gen7000_Kurz_PT.indd   15021-1505_Part11_KMElektro_Gen7000_Kurz_PT.indd   150 20.09.21   10:2020.09.21   10:20



151

Placa de indução 
KM 7879 FL 
• Placa de indução de instalação à face ou 

sobre a bancada
• 4 zonas de cozinhar (1 zona TempControl)
• Comando SmartSelect White: seleção 

numérica rápida em branco
• Função Stop&Go
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• 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): 

800 x 51 x 520

PVP recomendado   2.549 € 
N.º de material 11520730
Código EAN 4002516337584

SmartSelect 
White

2345
2345

TwinBooster

TempControl

Con@ctivity 
3.0

Manter quente 
Plus

PowerFlex

Stop & Go

KM 7879 FL

KM 7879 FL

21-1505_Part11_KMElektro_Gen7000_Kurz_PT.indd   15121-1505_Part11_KMElektro_Gen7000_Kurz_PT.indd   151 20.09.21   10:2020.09.21   10:20



152

Placa de indução 
KM 7699 FR
• Placa de indução de instalação 

sobre a bancada
• 4 zonas de cozinhar (1 zona TempControl)
• Comando SmartSelect: seleção 

numérica rápida em amarelo
• Função Stop&Go
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• 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 52 x 520

PVP recomendado  2.649 €
N.º de material 11520720
Código EAN 4002516338352

SmartSelect

2345
2345

TwinBooster

TempControl

Con@ctivity 
3.0

Manter quente 
Plus

PowerFlex

Stop & Go

KM 7699 FR

Placas de indução
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Placas de indução

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
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• 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  3.049 €
N.º de material 11218210
Código EAN 4002516187448

Placa de indução KM 7999 FL
• Placa de indução de instalação à face ou 

sobre a bancada
• 3 zonas de cozinhar TempControl 

(1 zona de cozinhar PowerFlex XL)
• Visor tátil de grandes dimensões 
• Função inteligente CookAssist para a 

preparação de receitas em colaboração 
com a app da Miele

• 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): 

936 x 67 x 520

PVP recomendado   4.629 € 
N.º de material 11218230
Código EAN 4002516235538

SmartSelect 
White

2345
2345

TwinBooster

Con@ctivity 
3.0

Manter 
quente

SmartLine

Indução total

Stop & Go

KM 7999 FL

KM 7999 FL

KM 7897 FL

KM 7897 FL

Touch Display

TempControl

Con@ctivity 
3.0

PowerFlex
X L

Stop & Go

SilentMove
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
As caraterísticas em destaque1) das placas elétricas

1) depende do modelo 
2) Patente: EP2001267

ExtraSpeed2)

Poupa ainda mais tempo: com 
uma tecnologia exclusiva da Miele, fica com 
mais tempo para si.

Con@ctivity 3.0 
Concentre-se na confeção: 
com Con@ctivity 3.0, o exaustor sabe o que 
tem a fazer. O exaustor reage automatica-
mente 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 da Wi-Fi. Com 
Con@ctivity 3.0, pode integrar exaustor e 
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.

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

SmartSelect
Rápido e intuitivo: os níveis de 

potência e tempos podem ser diretamente 
ajustados para cada zona de cozinhar.

Manter quente
À temperatura certa: a tempe-

ratura na base do recipiente é regulada 
automaticamente para que os alimentos 
não queimem.
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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 independente-
mente da quantidade.

ExtraSpeed
Resistência elétrica para uma fervura rápida.

EasySelect

2345

ComfortSelect

2345

Con@ctivity 
3.0

Zona oval/
retangular

Stop & Go

Manter 
quente

ExtraSpeed
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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

PVP recomendado 649 € 
N.º de material 10873500
Código EAN 4002515989906

EasySelect

2345

Stop & Go Manter 
quente

Placas elétricas

KM 6520
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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

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

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

PVP recomendado 1.069 € 
N.º de material 10873520
Código EAN 4002516063551

ComfortSelect

2345

Zona oval/
retangular

Con@ctivity 
3.0

Stop & Go Manter 
quente

ComfortSelect

2345

Zona oval/
retangular

ExtraSpeed

Con@ctivity 
3.0

Stop & Go Manter 
quente

KM 6542 FL

KM 6540 FR

Placas elétricas
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 P L A C A S  D E 
I N D U Ç Ã O  c o m 
 E X A U S T O R  
  I N T E G R A D O 
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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 exaus-
tor mais tarde. Todas as placas de indução 
com exaustor integrado da Miele estão 
equipadas de série com a Con@ctivity.

PowerFlex XL
Muito espaço: como toda a 

profundidade da placa é utilizada, é posível 
colocar na perfeição grandes recipientes 
para cozinhar.

Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
As caraterísticas em destaque* das placas de indução com exaustor integrado

TwinBooster
Flexibilidade única: a potência 

de indução pode ser distribuída individual-
mente ou ser concentrada numa só zona.

* depende do modelo

ComfortSelect Plus
Compacto e cómodo: todas as 

zonas de cozinhar, bem como o exaustor, 
podem ser claramente controlados através 
de uma escala numérica central.

Exaustor à face
À face e elegante: graças ao design dis-
creto, pode aproveitar da máxima liberdade 
de conceção na sua cozinha.

Filtro de gorduras metálico em aço inox
Fácil de limpar: os filtros de gorduras metá-
licos com 10 camadas de alta qualidade 
podem ser lavados na máquina de lavar 
louça e são muito resistentes.
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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 extrema-
mente curtos.

Manter quente
Manter quente à temperatura de servir independente-
mente 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.

SmartSelect

2345
2345

Con@ctivity 
2.0

PowerFlex

TwinBooster

Manter 
quente

Stop & Go

10 Filtros

Eco Motor
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SmartSelect

2345
2345

TwinBooster

10 Filtros

Con@ctivity 
3.0

Manter 
quente

Eco Motor

PowerFlex

Stop & Go

165

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 3.0: 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)
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função Stop&Go
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

806 x 201 x 526

PVP recomendado 3.199 €
N.º de material 11495240
Código EAN 4002516329688

KMDA 7634 FR

Placas de indução com exaustor integrado
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SmartSelect

2345
2345

TwinBooster

10 Filtros

Con@ctivity 
3.0

Manter 
quente

Eco Motor

PowerFlex

Stop & Go

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 3.0: 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)
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função Stop&Go
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

800 x 200 x 520

PVP recomendado 3.199 €
N.º de material 11495250
Código EAN 4002516329930

KMDA 7634 FL KMDA 7634 FL
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Comfort Select
Plus

2345

TwinBooster

10 Filtros

Con@ctivity 
3.0

Manter 
quente

Eco Motor

PowerFlex
X L

Stop & Go

167

Placa de indução com exaustor 
 integrado KMDA 7476 FR
• Placa de indução com exaustor integrado 

com moldura em aço inoxidável
• 4 zonas de cozinhar (2 PowerFlex XL)
• ComandoComfortSelect Plus prático e 

intuitivo em amarelo
• Con@ctivity 3.0: resposta automática do 

exaustor mediante ajustes na placa
• Possibilidade de cozinhar com até 

4  recipientes em simultâneo
• Filtro de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma absorção máxima
• Motor ECO integrado (motor de corrente 

contínua)
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função Stop&Go
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

806 x 201 x 526

PVP recomendado   3.299 € 
Nº de material 11786350
Código EAN 4002516451464

Esquema de montagem

Placas de indução com exaustor integrado
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Comfort Select
Plus

2345

TwinBooster

10 Filtros

Con@ctivity 
3.0

Manter 
quente

Eco Motor

PowerFlex
X L

Stop & Go

168

Placa de indução com exaustor 
 integrado KMDA 7476 FL
• Placa de indução com exaustor integrado 

de instalação à face ou sobre a bancada
• 4 zonas de cozinhar (2 PowerFlex XL)
• ComandoComfortSelect Plus prático e 

intuitivo em amarelo
• Con@ctivity 3.0: resposta automática do 

exaustor mediante ajustes na placa
• Possibilidade de cozinhar com até 

4  recipientes em simultâneo
• Filtro de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma absorção máxima
• Motor ECO integrado (motor de corrente 

contínua)
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função Stop&Go
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

800 x 200 x 520

PVP recomendado   3.299 € 
Nº de material 11786360
Código EAN 4002516450894

Esquema de montagem Esquema de montagem

Placas de indução com exaustor integrado
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S M A R T L I N E 
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Gás
O gás é uma energia primária. Isto significa 
que se trata uma forma 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.

Indução
Rapidez e eficiência energética: na placa de 
indução, o calor forma-se diretamente no 
fundo da panela eo 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 pela sua versatilidade 
como pela sua rapidez. Graças às suas 
inúmeras vantagens, a indução é já usada 
há muito tempo nas cozinhas profissionais.

TeppanYaki
A tradição na gastronomia japonesa 
moderna: a cozinhaTeppan 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 aqueci-
mento 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.

Liberdade para cozinhar como pretende
Um modelo para cada estilo
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
As caraterísticas em destaque* dos elementos SmartLine

PowerFlex
Insuperável, rápido e flexível: a 

potência Booster até 3,65 kW é única.

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 indepen-
dente do temporizador e à desativação 
automática, assim como a indicação de três 
níveis.

TwinBooster
Flexibilidade única: a potência 

de indução pode ser distribuída individual-
mente ou ser concentrada numa só zona.

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

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

GasStop 
Tranquilidade: se a chama se apagar, por 
exemplo, devido a uma corrente de ar, é 
interrompida a entrada de gás.

* depende do modelo
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SmartLine
Possibilidades de combinação livres de todos os ele-
mentos 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 regulá-
veis em separado.

TwinBooster
Dois níveis de potência para tempos de fervura extrema-
mente curtos.

Manter quente
Manter quente à temperatura de servir independente-
mente 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.

O que significa cada ícone?
Ícones de elementos SmartLine

SmartLine

Botões

SmartSelect

2345
2345

PowerFlex

Teppan Yaki

TwinBooster

Manter 
quente

GasStop

10 Filtros

Eco Motor

Grelhas
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SmartLine

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 1.429 € 
N.º de material 11402440
Código EAN 4002516305866

CSDA 7000 FL

Instalação sobre bancada

CSDA 7000 FL

Instalação à face

SmartSelect

2345
2345

10 Filtros

SmartLine

Eco Motor
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Combiset a gás 
CS 7101-1
• SmartLine de instalação à face ou sobre a 

bancada
• SmartLine com um queimador wok duplo
• Botão seletor giratório
• Grelhas ConfortClean
• Desligar de segurança GasStop
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

378 x 92 x 520”

PVP recomendado 1.219 € 
N.º de material 11402820
Código EAN 4002516306801

CS 7101-1

Instalação à face

CS 7101-1

Instalação sobre bancada

SmartLine

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 1.409 € 
N.º de material 10684490
Código EAN 4002515930274

SmartLine

TwinBooster

SmartSelect

2345
2345

Manter 
quente

PowerFlex

CS 7612 FL

Instalação à face

CS 7612 FL

Instalação sobre bancada

SmartLine

Grelhas

Botões

GasStop
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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

PVP recomendado 1.169 € 
N.º de material 11408180
Código EAN 4002516306191

SmartLine

Grelhas

Botões

GasStop

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 2.469 € 
N.º de material 10684510
Código EAN 4002515875148

SmartLine SmartSelect

2345
2345

Manter 
quente

CS 7632 FL

Instalação à face

CS 7632 FL

Instalação sobre bancada
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P R O L I N E 
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Adaptação perfeita às suas exigências
Tipos e tamanhos os elementos ProLine

Tipo de instalação

Diversidade de tamanhos

Modelos

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.

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 automati-
camente. A vantagem: praticamente não 
existem perdas de energia. A confeção é 
particularmente segura, uma vez que as 
áreas junto à zona de cozinhar permane-
cem relativamente frias.

Gás
Tudo é possível com as clássicas placas a 
gás da Miele. Estão disponíveis em diversas 
larguras e com vários equipamentos. Os 
queimadores a gás ProLine controlados 
eletronicamente possuem caraterísticas de 
segurança e conforto inovadoras.

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

Clássicos: 288 mm de largura
Práticos: 380 mm de largura

Dessa forma, pode criar a sua combinação 
de aparelhos personalizada e tem sempre 
espaço suficiente para os seus recipientes.
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Gostaria de utilizar diferentes opções 
de confeção num único sistema?
Os elementos ProLine mais exclusivos da Miele

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 suculen-
tos. Se também utilizar pedras vulcânicas, 
os alimentos ficamcom o aroma típico de 
grelhado.

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 quentes.

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 ProLine, o exaustor de 
bancada da Miele aspira o vapor onde ele 
se forma.

Criações culinárias ambiciosas exigem técnicas profissionais. Para dar 
resposta a este requisito, a Miele disponibiliza também aparelhos espe-
ciais, como, p. ex., TeppanYaki, Barbecue Grill e muito mais. Descubra 
um novo universo de sabores!
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
As caraterísticas em destaque* dos elementos ProLine

* depende do modelo

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

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

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

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

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.
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
As caraterísticas em destaque* do exaustor de bancada ProLine

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

Os elementos ProLine com exaustor de 
bancada da Miele fascinam pelas caraterís-
ticas especiais de design e conforto de 
cada elemento. Apesar de cada eletrodo-
méstico ter as suas próprias funções, todos 
os modelos ProLine combinam na perfei-
ção e formam um conjunto homogéneo e 
elegeante. O destaque do design de qual-
quer cozinha.

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

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

Botões
Conforto adequado: a potência é ajustada 
de forma intuitiva e simples através do 
botão.

Classe de eficiência energética
Informações resumidas: a etiqueta energé-
tica informa-o sobre a rentabilidade e 
capacidade do seu exaustor de bancada.
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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.

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

TwinBooster
Dois níveis de potência para tempos de fervura extrema-
mente curtos.

Manter quente
Manter quente à temperatura de servir independente-
mente da quantidade.

O que significa cada ícone?

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

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

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 extrema-
mente curtos.

Manter quente
Manter quente à temperatura de servir independente-
mente da quantidade.

Eficiência energética
 A etiqueta energética informa-o sobre a rentabilidade e 
capacidade de desempenho do exaustor de bancada.

Botões

Ícones para elementos ProLine Ícones para elementos ProLine  
com exaustor de bancada

GasStop & 
ReStart

QuickStart

TwinBooster

Manter 
quente

Botões

Eco Motor

10 Filtros

TwinBooster

Manter 
quente
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CombiSet

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 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

PVP recomendado 3.869 € 
N.º de material 10365950
Código EAN 4002515693834

Botões

TwinBooster

10 Filtros Eco Motor

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): 

288 x 73 x 520  

PVP recomendado 1.099 € 
N.º de material 7129320
Código EAN 4002514418728

CombiSet elétrico 
CS 1122 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 1.299 € 
N.º de material 7119550
Código EAN 4002514384450

Botões Botões

CS 1112 E

CS 1122 E
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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

PVP recomendado 1.399 € 
N.º de material 9068610
Código EAN 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 1.509 € 
N.º de material 9068600
Código EAN 4002515021750

Botões Botões

TwinBooster TwinBoosterManter 
quente

Manter 
quente

CS 1222 I

CS 1212-1 I
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CombiSet

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 1.149 € 
N.º de material 10938800
Código EAN 4002516127123

Botões GasStop

PerfectClean

QuickStart

Grelhas

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 1.219 € 
N.º de material 7129340
Código EAN 4002514419244

Botões

CS 1012-2 G

CS 1312 BG
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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

PVP recomendado  2.259 €  
N.º de material 7986890
Código EAN 4002514994727

Combiset a gás
CS 1021-1 G
• ProLine com moldura em aço inoxidável
• Um queimador com wok duplo com uma 

potência máxima de 6000 W
• 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): 

380 x 142 x 520

PVP recomendado  1.309 €  
N.º de material 10938820
Código EAN 4002516127086

BotõesBotões

Teppan Yaki

GasStop QuickStart

CS 1327 Y

CS 1021-1 G
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 P L A C A S
A  G Á S
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Tipo de instalação

Modelos

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

Gás
O gás é uma energia primária. Isto significa 
que se trata uma forma 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. Mas o gás 
também já tem uma longa tradição. 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

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

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

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

Diversidade de tamanhos ComandosVariantes de design

As clássicas: placas a gás à base de aço 
inoxidável

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

As elegantes: placas a gás à base de 
vitrocerâmica

Placas a gás sem sistema eletrónico
Todas as placas a gás da Miele possuem a 
caraterística de segurança GasStop, que 
garante a interrupção imediata da alimenta-
ção de gás em caso de falha de chama. 
Desta forma, não há fugas de gás 
inadvertidas.

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

* Patente: DE 102007015822

21-1505_Part15_KMGas_Gen7000_Kurz_PT.indd   19921-1505_Part15_KMGas_Gen7000_Kurz_PT.indd   199 20.09.21   10:1120.09.21   10:11



200

21-1505_Part15_KMGas_Gen7000_Kurz_PT.indd   20021-1505_Part15_KMGas_Gen7000_Kurz_PT.indd   200 20.09.21   10:1120.09.21   10:11



201

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

*depende do modelo
**DE 102007015822 (patenteado)

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

Placas a gás com sistema eletrónico
As placas a gás da Miele, equipadas com 
sistema eletrónico, dispõem de caraterísti-
cas que lhe proporcionam ainda mais 
segurança e conforto: o QuickStart** 
garante uma ignição acelerada e o GasStop 
& ReStart** uma reignição automática em 
caso de falha de chama. Alguns modelos 
também possuem um temporizador, assim 
como indicações de calor e calor residual.

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

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

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

Queimadores flexíveis
Dos económicos aos potentes: existe um 
queimador adequado com o melhor 
desempenho para cada aplicação.
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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 con-
forto de limpeza inigualável.

O que significa cada ícone?
Ícones para placas a gás

Botões

GasStop

GasStop & 
ReStart

QuickStart

Grelhas

PerfectClean
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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

PVP recomendado 699 € 
N.º de material 7187740
Código EAN 4002514449883

Botões

PerfectClean

GasStop

KM 2010

Placas a gás
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Placas a gás

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 849 € 
N.º de material 7111180
Código EAN 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   1.049 € 
N.º de material 7111190
Código EAN 4002514374956

Botões GasStop

PerfectClean

Botões GasStop

PerfectClean

KM 2034 G

KM 2012 G
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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

PVP recomendado 1.749 € 
N.º de material 10939190
Código EAN 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  1.799 € 
N.º de material 10939070
Código EAN 4002516063568

Botões

Grelhas

GasStop & 
ReStart QuickStart Botões

Grelhas

GasStop & 
ReStart QuickStart

KM 3054-1 G

2356-1 G
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 E X A U S T O R E S
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Boas perspetivas para o planeamento da sua cozinha
Tipos de exaustores

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

Exaustores de teto
Ventilação integrada para um perspetiva 
aberta

Exaustores de ilha

Exaustores de parede

Tipos de construção

Exaustores Downdraft
A solução elegante atrás da placa

Exaustores de encastrar
A solução certa para cada tipo instalação

Exaustor de encastrar

Exaustor com pala extensível Exaustor para fixar sob o móvel superior

Exaustor de bancada
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Descubra a largura ideal para a sua placa
Larguras dos exaustores

O ambiente ideal para cada estilo de vida
Funções dos exaustores

Ao cozinhar e, em particular, ao fritar são produzidos vapores, 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 ventilador externo e circulação de ar.

Saída de ar: altamente eficiente e elimina a 
humidade

Saída de ar para motores externos: 
eficaz e particularmente silenciosa

Circulação de ar: simples e vantajosa em 
termos energéticos

Para cozinhas pequenas e médias
Exaustores entre 50 cm e 80 cm de largura

Para cozinhas grandes e abertas
Exaustores entre 90 cm e 120 cm de 
largura

21-1505_Part16_DA_Gen7000_Kurz_PT.indd   21021-1505_Part16_DA_Gen7000_Kurz_PT.indd   210 20.09.21   10:0020.09.21   10:00



211

Aura 4.0 Ambient
Elegante e com comando inteligente

Comando inteligente exclusivamente 
através da app da Miele

Cozinha com um perfume agradável

Iluminação colorida personalizada

Função de desumidificação única

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 os vapores da cozinha, 
como também está equipado com novas 
funções.

- É o primeiro exaustor da Miele equipado 
exclusivamente com um comando inteli-
gente através da app da Miele.

- Função de desumidificação HumidityBa-
lance: 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 liberta-
ção da humidade. 

- MyAmbientLight permite ajustar a cor da 
luz ao seu gosto. Função AmbientFra-
grance: perfume a sua cozinha com um 
agradável aroma. Pode escolher o aroma 
consoante o seu gosto. 

21-1505_Part16_DA_Gen7000_Kurz_PT.indd   21121-1505_Part16_DA_Gen7000_Kurz_PT.indd   211 20.09.21   10:0120.09.21   10:01



212

21-1505_Part16_DA_Gen7000_Kurz_PT.indd   21221-1505_Part16_DA_Gen7000_Kurz_PT.indd   212 20.09.21   10:0120.09.21   10:01



213

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 ambiene agradável 
e sem odores incómodos.
Com Con@ctivity 3.0, o exaustor e a placa 
são integrados em Miele@home.

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

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 reduzi o ruído de 
forma eficiente.

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

*depende do modelo

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

MyAmbientLight
Permite configurar diversas cores de 
iluminação.
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Eficiência energética
São disponibilizadas as classes de eficiência energética 
de A++ a B.

Con@ctivity 
Função automática através de Wi-Fi para uma tempera-
tura 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.

O que significa cada ícone?
Ícones para exaustores 

Con@ctivity 
3.0

MobileControl

10 Filtros

Indicador 
do Filtro

Eco Motor

Iluminação
LED

Individual

Hood in 
Motion
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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

• Compatível com placas Miele 3.0 ou 
comando através da app da Miele.

• 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 EDST 2.349 €
N.º de material 10862800
Código EAN 4002516019527

PVP rec. Brilliant White 2.349 €
N.º de material 10751520
Código EAN 4002515937136

10 Filter

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

MobileControl

Eco Motor

DA 2808 EDST

Exaustores de teto

Comando exclusivamente através da app Miele@home
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Exaustores de ilha

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 1.669 €
N.º de material 10383620
Código EAN 4002515710777

10 Filtros

Iluminação
LED

PUR 98 D
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Exaustor Downdraft  DAD 4940
• Aprox. 94 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação 

(necessário kit DUU 600 / DKF 30-P/-R)
• Comando intuitivo SmartControl com as 

regulações possíveis destacadas a amarelo 
• 5 níveis de potência (incl. 2 niveis intensivos) 
• Iluminação LED regulável em 3 níveis
• 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: 
72-76 dB(A) re1pW*

• Potência no nível intensivo:  640-555 m3/h* 
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

936 x 300 x 120 mm

PVP recomendado 2.199 €
N.º de material 11986200
Código EAN *pendente de confirmar

Exaustor Downdraft DAD 4840
• Aprox. 92 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação 

(necessário kit DUU 600 / DKF 30-P/-R)
• Comando intuitivo SmartControl com as 

regulações possíveis destacadas a amarelo 
• 5 níveis de potência (incl. 2 niveis intensivos) 
• Iluminação LED regulável em 3 níveis
• 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: 
72-76 dB(A) re1pW

• Potência no nível intensivo:  640-555 m3/h* 
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

916 x 300 x 120 mm

PVP recomendado 2.199 €
N.º de material 11986180
Código EAN *pendente de confirmar

LED LED

Indicador 
do Filtro

Indicador 
do Filtro

Hood in 
Motion

Hood in 
Motion

Con@ctivity 
3.0

Con@ctivity 
3.0

10 Filtros 10 FiltrosEco Motor Eco Motor

DAD 4940

DAD 4840

*primeiro valor corresponde à saída de ar e o segundo à 
recirculação

*primeiro valor corresponde à saída de ar e o segundo à 
recirculação
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Exaustor de ilha
DA 6708 D
Aura Edition 6000
• Exaustor de ilha com 100 cm de largura
• Exclusivo 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 cama-

das, aptos para máquina de lavar louça 
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 

a placa e o exaustor
• Compatível com placas Miele 3.0 ou 

comando através da app da Miele.
• 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  3.469 €
N.º de material 10755650
Código EAN 4002515937099

PVP recomendado
Brilliant White     3.469 €
N.º de material 10755620
Código EAN 4002515937051

PVP recomendado 
Obsidian Black 3.469 €
N.º de material 10755630
Código EAN 4002515937075

10 Filtros

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

MobileControl

DA 6708 D

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

• Compatível com placas Miele 3.0 ou 
comando através da app da Miele.

• 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   3.469 € 
N.º de material 10750490
Código EAN 4002515937006

PVP recomendado 
Brilliant White 3.469 €
N.º de material 10750450
Código EAN 4002515936948

10 Filtros

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

MobileControl

Eco Motor

DA 6698 D

Exaustores de ilha
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Exaustor de ilha 
DA 4248 V D Puristic Varia
• Exaustor de ilha com 120 cm de largura
• Exclusivo 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

• Compatível com placas Miele 3.0 ou 
comando através da app da Miele.

• 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  3.969 €
N.º de material 10862840
Código EAN 4002515987179

10 Filtros

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

MobileControl

Eco Motor

DA 4248 V-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

• Compatível com placas Miele 3.0 ou 
comando através da app da Miele.

• Conectividade total: Miele@home, 
MobileControl e WiFiConn@ct

• Potência no nível intensivo: 600 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (Ø x A): 

500-700 x 440 x 500

PVP recomendado  5.399 €
N.º de material 11476590 
Código EAN 4002516311102

10 Filtros

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

Individual

MobileControl

Eco Motor

Hood in 
Motion

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient
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DA 396-7

Exaustores de parede

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

PVP recomendado 899 €
N.º de material 10351360
Código EAN 4002515710784

Exaustor de parede 
DA 396-7 EDST “Classic”
• 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, 
adequado para lavagem na máquina de 
lavar louça

• Potência sonora no nível intensivo: 
62 dB(A) re1pW

• Potência no nível intensivo: 500 m³/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

598 x 120 x 520

PVP recomendado 849 €
N.º de material 10558460
Código EAN 4002515790014

10 Filtros10 Filtros

Iluminação
LED

Iluminação
LED

PUR 68 W
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Exaustor de parede
DA 9091 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 cama-

das para uma máxima absorção, ade-
quado para lavagem na máquina de lavar 
louça

• Potência sonora no nível intensivo: 
62 dB(A) re1pW

• Potência no nível intensivo: 670 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

880 x 500 x 260

PVP recomendado 
Graphite Grey 899 €
N.º de material 11683950
Código EAN 4002516400035

PVP recomendado 
Obsidian Black 899 €
N.º de material 11683940
Código EAN 4002516400752

Silence

10 Filtros

DA 9091 W

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  999 €
N.º de material 10383640
Código EAN 4002515710791

10 Filtros

Iluminação
LED

PUR 98 W
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DA 399-7

Exaustor de parede 
DA 399-7 “Classic”
• 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, 
adequado para lavagem na máquina de 
lavar louça

• Potência sonora no nível intensivo: 
62 dB(A) re1pW

• Potência no nível intensivo: 500 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

898 x 120 x 520

PVP recomendado  945 €
N.º de material 10558470
Código EAN 4002516400035

10 Filtros

Iluminação
LED

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  
Brilliant White  1.229 € 
N.º de material 9982540
Código EAN 4002515539255

PVP recomendado 
Obsidian Black 1.229 €
N.º de material 9982550
Código EAN 4002515539262

10 Filtros

Iluminação
LED

DA 6096 W

Exaustores de parede
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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

• Compatível com placas Miele 3.0 ou 
comando através da app da Miele.

• 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   1.649 €
N.º de material 10862850
Código EAN 4002516019671

Exaustor de parede 
DA 6498 W «Pure»
• 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 gordura 
• 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

• Compatível com placas Miele 3.0 ou 
comando através da app da Miele.

• Conectividade total: Miele@home, Mobile-
Control e WiFiConnect

• Motor ECO integrado para menos ruído: 
64 dB no nível intensivo

• Potência no nível intensivo: 610 m3/h
• Para instalação em saída de ar para cima 

é necessário o acessório para chaminé 
DADC 6000 (com peça e tubo telescópico) 

• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 
899 x 550 x 530

PVP recomendado 
Graphite Grey 1.669 €  
N.º de material 10812190
Código EAN 4002515960837

PVP recomendado 
Obsidian Black 1.669 € 
N.º de material 10812180
Código EAN 400251596082

10 Filtros 10 Filtros

Iluminação
LED

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

Indicador 
do Filtro

MobileControl MobileControl

Eco Motor Eco Motor

DA 4298 W

DA 6498 W
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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

• Compatível com placas Miele 3.0 ou 
comando através da app da Miele.

• 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  1.799 € 
N.º de material 10812210
Código EAN 4002515976029

PVP recomendado 
Obsidian Black 1.799 €
N.º de material 10812200
Código EAN 4002515976012

10 Filtros

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

MobileControl

Eco Motor

DA 7198 W

Exaustor de parede 
DA 4228 W “Puristic Plus” 
• Exaustor de parede de 120 cm de largura
• AExclusivo para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível 

intensivo)
• Iluminação LED
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• 4 filtros 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

• Compatível com placas Miele 3.0 ou 
comando através da app da Miele.

• 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: 630 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

1.198 x 62 x 500

PVP recomendado   1.829 €
N.º de material 10862830
Código EAN 4002516019299

10 Filtros

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

MobileControl

Eco Motor

DA 4228 W

Exaustores de parede
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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

• Compatível com placas Miele 3.0 ou 
comando através da app da Miele.

• 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

PVP recomendado 
Obsidian Black 2.199 €
N.º de material 10750370
Código EAN 4002515935811

10 Filtros

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

MobileControl

Eco Motor

DA 6798 W

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

• Compatível com placas Miele 3.0 ou 
comando através da app da Miele.

• 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 
Aço inox. CleanSteel  2.299 € 
N.º de material 10862860
Código EAN 4002515987162

PVP recomendado 
Brilliant White 2.299 € 
N.º de material 10750300
Código EAN 4002515935934

10 Filtros

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

MobileControl

Eco Motor

DA 6698 W
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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  499 € 
N.º de material 10552920
Código EAN 4002515790588

PVP recomendado 
Brilliant White 499 €
N.º de material 10552960
Código EAN 4002515790595

10 Filtros

Iluminação
LED

DA 1260

Exaustor para fixar sob móvel superior
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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

PVP recomendado 679 €
N.º de material 10031790
Código EAN 4002515558140

10 Filtros

Iluminação
LED

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

PVP recomendado 849 €
N.º de material 10031800
Código EAN 4002515558157

10 Filtros

Iluminação
LED

DA 3496

DA 3466

Exaustores de pala
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Exaustor de pala 
DA 3598
• 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
• 2 filtros de aço inoxidável com 10 cama-

das para uma máxima absorção, 
adequado para lavagem na máquina de 
lavar louça

• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 
a placa e o exaustor

• Compatível com placas Miele 3.0 ou 
comando através da app da Miele.

• Conectividade total: Miele@home, Mobile-
Control e WiFiConnect

• 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

PVP recomendado 1.449 € 
N.º de material 11745860
Código EAN 4002516433460

10 Filtros

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

MobileControl

Eco Motor

DA 3598

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

• Compatível com placas Miele 3.0 ou 
comando através da app da Miele.

• 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

PVP recomendado 2.259 €
N.º de material 10862810
Código EAN 4002516019626

10 Filtros

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

MobileControl

Eco Motor

DA 3698

Exaustores de pala
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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 729 €
N.º de material 10862750
Código EAN 4002515987186

10 Filtros

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

MobileControl

DA 2558

Exaustores de encastrar

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 829 €
N.º de material 10751660
Código EAN 4002515935460

10 Filtros

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

MobileControl

DA 2578

21-1505_Part16_DA_Gen7000_Kurz_PT.indd   22921-1505_Part16_DA_Gen7000_Kurz_PT.indd   229 20.09.21   10:0220.09.21   10:02



230

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

• Compatível com placas Miele 3.0 ou 
comando através da app da Miele.

• 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 1.499 €
N.º de material 10862760
Código EAN 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

• Compatível com placas Miele 3.0 ou 
comando através da app da Miele.

• 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  1.829 € 
N.º de material 10862770
Código EAN 4002516019398

PVP recomendado 
Brilliant White 1.829 € 
N.º de material 10751480
Código EAN 4002515935576

10 Filtros

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

MobileControl

Eco Motor 10 Filtros

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

MobileControl

Eco Motor

DA 2698

DA 2668

Exaustores de encastrar
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Exaustor de encastrar
DA 2628
• Exaustor de encastrar com 120 cm de 

largura
• Exclusivo para saída de ar
• 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

• Compatível com placas Miele 3.0 ou 
comando através da app da Miele.

• 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  2.259 € 
N.º de material 10751290
Código EAN 4002515935491

10 Filtros

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

MobileControl

Eco Motor

DA 2628

Exaustores de encastrar

21-1505_Part16_DA_Gen7000_Kurz_PT.indd   23121-1505_Part16_DA_Gen7000_Kurz_PT.indd   231 20.09.21   10:0220.09.21   10:02



232

21-1505_Part17_CVA_Gen7000_Kurz_PT.indd   23221-1505_Part17_CVA_Gen7000_Kurz_PT.indd   232 20.09.21   09:5820.09.21   09:58



233

  M Á Q U I N A S  D E 
C A F É
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Que tipo de máquina de café pretende? 
Os modelos e tipos de comando das 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 harmo-
nia com os restantes eletrodomésticos. 
Combine-o com outros aparelhos de 
encastrar, seja na vertical ou na horizontal, 
para criar um conceito totalmente uniforme. 
Isto permite também que utilize idealmente 
o espaço na sua cozinha. 

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

A máquina que melhor se adapta às suas necessidades
Dependendo da sua cozinha e das suas preferências, a Miele disponibiliza várias máquinas 
de café de encastrar. Assim, encontra sempre a máquina de café perfeita, perfeitamente 
adaptada às suas necessidades. 

M Touch
O elegante comando M Touch permite 
realizar ajustes na máquina deslizando ou 
percorrendo para baixo, tal como num 
smartphone. Fácil de operar e limpar.

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

Tipos de comando
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
Os destaques* das máquinas de café de encastrar 

* depende do modelo
1) Patente: EP 2957199
2)  Patente: EP 2705783, EP 2705784, 

DE 102014113160, DE102014113161
3) Patente: EP 2454976

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

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 para 
obter um aroma e sabor intensos. Com 
CoffeeSelect tem à sua disposição também 
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:. dessa 
forma surge uma experiência de sabor 
incomparável, que complementa a sua 
manhã, tarde ou noite de forma deliciosa. 

Limpeza fácil
Os componentes removíveis e os progra-
mas de limpeza automáticos garantem uma 
limpeza perfeita.

CoffeeSelect1)

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

Limpeza automática2)

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

CupSensor3)

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

O que significa cada ícone?
ícones para máquinas de café de encastrar

MultiLingua

M Touch

DirectSensor

Aromatic
System Fresh

CupSensor

OneTouch
for Two

DirectWater

Co�eeSelect

AutoClean

AutoDescale

1) Patente: EP 2454977 B1
2) Patente: DE 10214113160, 10214113161
3) Patente: EP 2705783, 2705784, US 9370271
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Máquinas de café PureLine

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

PVP recomendado 3.019 €
N.º de material:   11164870
Código EAN: 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 3.599 €
N.º de material:  11164880
Código EAN: 4002516140221

DirectSensor

CupSensor

Aromatic
System Fresh

OneTouch
for Two

MultiLingua M Touch

CupSensor

Co�eeSelect

Aromatic
System Fresh

OneTouch
for Two

AutoClean

MultiLingua

AutoDescale

CVA 7440 e 7840

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 nicho 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, Mobile-
Control e WiFiConnect

• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 
595 x 455,5 x 475

PVP recomendado 
Aço inox. CleanSteel 3.699 €
N.º de material:   11164910
Código EAN: 4002516140252

CVA 7845

Instalação em armário

M Touch

CupSensor

Co�eeSelect

Aromatic
System Fresh

OneTouch
for Two

AutoClean

MultiLingua

DirectWater

AutoDescale
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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

PVP recomendado 
Graphite Grey 3.099 €
N.º de material:  1164860
Código EAN:   4002516140207
 
PVP recomendado 
Obsidian Black 3.099 €
N.º de material:  11164850
Código EAN:   4002516140191

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, Mobile-
Control e WiFiConnect

• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 
595 x 455,5 x 475

PVP recomendado 
Graphite Grey 3.799 €
N.º de material:  11164900
Código EAN: 4002516140245
 
PVP recomendado 
Obsidian Black 3.799 €
N.º de material:  11164890
Código EAN: 4002516140238

DirectSensor

CupSensor

Aromatic
System Fresh

OneTouch
for Two

MultiLingua

Máquinas de café de encastrar Vitro e ArtLine

M Touch

CupSensor

Co�eeSelect

Aromatic
System Fresh

OneTouch
for Two

AutoClean

MultiLingua

DirectWater

AutoDescale

CVA 7440

Instalação em armário
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A nova etiqueta energética UE para máquinas de 
lavar e secar roupa desde março de 2021
Com os novos regulamentos, a UE tem como objetivo continuar 
a reduzir o consumo de energia dentro da Europa, contribuindo 
assim para a preservação do ambiente. Além disso, esta 
reclassificação pretende fornecer aos consumidores finais uma 
maior clareza e melhor avaliação de produtos.

Quais são as principais novidades?

Os novos requisitos legais e uma maior restrição dos limites das 
classes de eficiência energética levam a uma nova classificação 
dos aparelhos nas classes de eficiência energética.

Ao eliminar as classes + de eficiência energética como, por 
exemplo, A+++ e ao introduzir a nova classificação de A a G, é 
mais fácil comparar produtos.

A partir de 01.03.2021, é possível consultar mais informações 
sobre o aparelho através de um código QR que o leva à base 
de dados da UE (EPREL).

Porque motivo são os aparelhos fornecidos com 
duas etiquetas energéticas?

A UE estipula que até março de 2021, ou seja, durante o 
período de transição, todos os aparelhos devem ser fornecidos 
com a etiqueta energética antiga e com a nova. A reclassifi-
cação da eficiência energética (A a G) na nova etiqueta energé-
tica faz com que a eficiência energética do aparelho seja «pior». 
No entanto, este não é o caso. Devido aos novos limites de 
classes de eficiência energética estipulados, ocorre uma 
restrição da classificação da etiqueta, de modo a que o apa-
relho foi colocado numa nova classe.
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Tratamento da roupa de 
forma ecológica
Eficiência e sustentabilidade

Sustentabilidade

Há mais de 10 anos que estudamos sistema de conservação 
complexos que façam com que os alimentos dos nossos clientes 
durem mais tempo e contribuam para um maior conforto e flexibili-
dade, mas que também reduzem de maneira significativa o des-
perdício de alimentos. Mais de 70% dos nossos aparelhos de frio 
estão equipados com um sistema de conservação que permite aos 
clientes conservarem e manterem os seus alimentos frescos.

A sustentabilidade e o desenvolvimento de produtos eficientes 
fazem parte da tradição da Miele há mais de 120 anos. Graças à 
escolha consciente dos materiais, os aparelhos da Miele caracte-
rizam-se pela sua longevidade e elevada capacidade de reciclagem.

Consumo mínimo e eficiência máxima 

No fabrico dos seus eletrodomésticos, a Miele utiliza apenas com-
ponentes de qualidade premium que, graças à sua interação ideal, 
contribuem para um baixo consumo energético. Por exemplo, a 
iluminação dos aparelhos de frio é LED. As máquinas de lavar louça, 
as máquinas de lavar roupa e as máquinas de lavar e secar roupa 
podem ser ligadas a uma entrada de água quente e possuem 
programas específicos para minimizar o consumo de recursos.
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A P A R E L H O S  D E  F R I O  E 
  G A R R A F E I R A S
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Tipos de construção

Aparelhos de integrar

Garrafeiras MasterCool

Modelos de instalação livre

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

Poupança com consciência ambiental
Eficiência e sustentabilidade 

A responsabilidade face ao ambiente tem tradição na Miele há mais de 120 anos. A natureza 
é a base da nossa de existência, que pretendemos proteger. Assim, enquanto fabricante de 
eletrodomésticos de primeira qualidade, concentramo-nos continuamente no desenvolvi-
mento de aparelhos de frio sustentáveis e inovadores. 

Refrigerar e congelar de forma económica e ecológica
Os aparelhos de frio da Miele utilizam apenas componentes de alta qualidade que, em 
conjunto, contribuem para um baixo consumo energético. Estes incluem não só compresso-
res económicos e LED de longa duração, mas também funcionalidades como a NoFrost, 
aliadas ao comando inteligente. 

Sustentabilidade 
Há mais de 10 anos que a Miele tem vindo a investigar sistemas de refrigeração complexos 
que prolongam a validade dos alimentos dos nossos clientes, contribuindo assim para um 
aumento significativo da comodidade e flexibilidade , mas reduzindo também muito o des-
perdício alimentar. Mais de 70% de todos os aparelhos de frio Miele estão equipados com 
um sistema de refrigeração que permite aos clientes conservarem a frescura dos seus 
alimentos.
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Nicho de 140 cm  

FNS 35402 i K 7433 E, K 7434 E, K 7464 E,  
K 7443 D, K 7444 D, K 7473 D, K 7474 D

Nicho de 178 cm  

FNS 37402 i , 
FNS 37492 iE

K 7733 E, K 7763 E, K 7732 E,  
K 7734 F, K 7764 E, K 7743 E,  
K 7744 E, K 7773 D, K 7774 D,  
K 7731 F, K 7741 F

FNS 37401 i, 
FNS 37492 iE

KF 7731 E, KFN 7733 F, KFN 7734 F,  
KFN 7734 D, KFN 7764 D, KFN 7785 D,  
KF 7742 D, KF 7772 B, KFN 7744 E,  
KFN 7774 D, KFN 7795 D

Nicho de 45 cm  

KWT 7112 iG KWT 7112 iG

Nicho de 88 cm  

KWT 6422 iG KWT 6422 iG

KWT 6422 i KWT 6422 i

Nicho de 178 cm  

KWT 6722 iGS KWT 6722 iGS

KWT 6722 iS KWT 6722 iS

KWT 6322 UG KWT 6312 UGS

KWT 6322 UG KWT 6322 UG

KWT 6312 UGS KWT 6312 UGS

KWT 6321 UG KWT 6321 UG

Aparelho à esquerda Aparelho à direita

FN 12827 S K 12820 SD

FN 12827 S edt/cs K 12820 SD edt/cs

FN 14827 S K 14820 SD

FN 14827 S ed/cs-1 K 14820 SD ed/cs,  
K 14827 SD ed/cs-1

KFN 14827 SDE ed/cs-2 K 14820 SD ed/cs

KWTN 14826 SDE ed/cs-2 K 14820 SD ed/cs,  
K 14827 SD ed/cs-1

FN 28262 ws,  
FN 28262 S edt/cs*

K 28202 D ws, K 28202 D ect/cs

FNS 28463 E ed/cs KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs

FNS 28463 E bb KS 28463 D bb

KFNS 28463 E ed/cs KS 28423 D ed/cs

KWNS 28462 E ed/cs KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs
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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.

Aparelhos de integrar (60 cm de largura) para combinações Side-
-by-Side (sem lado de instalação predefinido).

As seguintes garrafeiras de integrar de 60 cm de largura podem ser 
combinadas lado a lado. Não é necessário seguir uma ordem de 
instalação, pelo que os aparelhos podem ser dispostos 
individualmente.

As seguintes garrafeiras de encastrar são adequadas para o seu 
armário alto de 60 cm de largura e podem ser combinadas lado a 
lado.

Os seguintes aparelhos de instalação livre têm 60 cm de largura e 
podem ser combinados lado a lado.

MasterCool
Os aparelhos de frio de encastrar da gama MasterCool pode ser 
posicionados 
aleatoriamente lado a lado. Para tal, é necessário colocar o acessó-
rio opcional KSK 2001 (não incluído no fornecimento).

*  Necessário acessório de montagem side-by-side KSK 
28202 (não incluído no fornecimento)
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Painel TouchControl (apenas para garrafeiras)

Painel MasterSensor (apenas para aparelhos MasterCool)

Painel com botão rotativo

Painel TouchControl

Painel SensorTouch

Painel FreshTouch

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.

Frigoríficos

Combinados

Congeladores

Variedade de modelos

Que tipo de eletrodoméstico se adapta melhor às suas 
necessidades?
Conceitos de comando dos aparelhos de frio e garrafeiras 
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De qual sistema de refrigeração necessita?
Pura satisfação e sabores originais 

De qual sistema de congelação necessita?
Armazenamento prolongado com muito conforto 

PerfectFresh Active
O mais fresco possível: a humidificação ativa e visível na gaveta é 
conseguida por um nebulizador, impedindo assim que a humidade 
seja retirada dos alimentos. A fruta e os legumes são armazenados 
de forma ideal, mesmo com pouca quantidade de alimentos. Para 
além da função de humidificação ativa, este sistema de refrigeração 
cria uma zona de temperatura controlada automaticamente entre 0 
e +3 °C. Conseguimos uma conservação três vezes maior para 
carne, peixe e muitos laticíneos, bem como cinco vezes maior para 
fruta e legumes. Funcionalidade aliada à estética, é o centro das 
atenções!

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 lacticínios permanecem frescos durante 
um período 3 vezes mais longo. As frutas e os legumes mantêm a 
sua frescura durante 5 vezes mais tempo, graças à regulação 
otimizada da humidade na gaveta.

DailyFresh
A zona de frio tem espaço para muitos alimentos frescos. A conser-
vação é prolongada graças à regulação da humidade. Deste modo, 
a fruta e os legumes permanecem frescos e viçosos durante visivel-
mente mais tempo.

NoFrost
Com o sistema NoFrost nunca mais vai precisar de descongelar o 
seu aparelho de frio da Miele. Com a refrigeração por ventilação, o 
ar seco frio é distribuído uniformemente, o que impossibilita a 
formação de gelo no interior. Além disso, os seus alimentos conge-
lados não ganham gelo e as gavetas abrem e fecham facilmente 
sem qualquer camada de gelo a dificultar. NoFrost oferece elevado 
conforto ao congelar e poupa-lhe a descongelação demorada, para 
sempre.

ComfortFrost
Com ComfortFrost raramente tem de descongelar o compartimento 
congelador. Graças ao evaporador, o gelo no interior do aparelho 
acumula-se mais lentamente. Deste modo, evita os vários proble-
mas resultantes da descongelação frequente.

DuplexCool
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 frigorí-
fico não ficam resequidos e não são transferidos odores para os 
alimentos do congelador , p. ex., peixe, cebola ou queijo. O Duplex-
Cool garante condições de conservação seguras para os seus 
alimentos nos combinados.

21-1505_Part18_KF_Gen7000_Kurz_PT.indd   24921-1505_Part18_KF_Gen7000_Kurz_PT.indd   249 20.09.21   09:5720.09.21   09:57



250

21-1505_Part18_KF_Gen7000_Kurz_PT.indd   25021-1505_Part18_KF_Gen7000_Kurz_PT.indd   250 20.09.21   09:5720.09.21   09:57



251

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

* depende do modelo

Regulação precisa da porta interior
Facilmente adaptável: o ajuste individual da 
altura na porta interior permite utilizar o 
espaço de forma ideal. 

PerfectFresh Active
A Miele abre novos caminhos para a fres-
cura!  Uma fina névoa de água é pulveri-
zada na gaveta PerfectFresh Active a cada 
90 minutos e sempre que a porta é aberta. 
Os seus alimentos são molhados suave-
mente e o nível de humidade do ar tem 
sempre a condição ideal, independente-
mente da carga. O sistema de refrigeração 
PerfectFresh Active da Miele garante 
condições de armazenamento ideais no 
seu frigorífico.

FlexiLight 2.0
Iluminação perfeita: a ilumina-

ção LED das prateleiras de vidro é regulável 
de modo flexível.

PerfectFresh Pro
Frescura prolongada: com a temperatura 
ideal e alta humidade do ar, fruta e vegetais 
duram até 5 vezes mais tempo.

Parede posterior CleanSteel
Frio e limpo: graças à parede posterior 
CleanSteel, o frio é especialmente bem 
distribuído no seu frigorífico.

FlexiTray
Máxima comodidade: a base de vidro 
rotativa permite uma fácil remoção, mesmo 
quando completamente carregada.
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Eficiência energética
São indicadas classes de eficiência energética de A a G. 
O melhor valor da Miele para aparelhos de frio de encas-
trar é B.

Nível de ruído
Indica o nível de ruído exato em decibéis (dB).

ComfortSize
 Os tabuleiros ou outros objetos grandes podem ser 
colocados acima da zona de frescos.

Sistema de refrigeração
Armazenamento ideal com humidificação ativa, frescura 
até 5 vezes mais tempo.

Armazenamento profissional: frescura durante 5 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.

Descongele o compartimento menos vezes graças ao 
evaporador.

IceMaker
 IceMaker com ligação â agua de rede para uma produ-
ção rápida e simples de até 100 cubos de gelo por dia.

Reservatório de água integrado para produção de até 
100 cubos de gelo por dia.

Iluminação
Iluminação do painel em vidro regulável para uma ilumi-
nação ideal através do sistema FlexiLight 2.0.

Ilumina sem encandeamento e pode ser posicionada de 
forma flexível e individual em cada nível da prateleira.

Eficiente e isenta de manutenção para uma iluminação 
perfeita.

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

O que significa cada ícone?
Ícones para aparelhos de frio

37 dB

ComfortSize

DailyFresh

PerfectFresh
Pro

PerfectFresh
Active

NoFrost

ComfortFrost

IceMaker

MyIce

SoftClose

FlexiLight

FlexiLight 2.0

LED

21-1505_Part18_KF_Gen7000_Kurz_PT.indd   25221-1505_Part18_KF_Gen7000_Kurz_PT.indd   252 20.09.21   09:5820.09.21   09:58



253

Frigoríficos de integrar

Frigorífico de integrar por baixo da 
bancada K 5124 UiF
• Frigorífico de integrar para instalação num 

nicho de 87 cm de altura
• Comando com botão rotativo
• Iluminação com lâmpada incandescente
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

lavagem na máquina de lavar louça
• Medidas do nicho em mm (L x A x P): 

600 x 820 – 870 x 550 
• Nível de potência sonora: 38 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 124 litros

PVP recomendado  1.249 €
N.º de material 9014870
Código EAN 4002514984827

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 tempera-

tura do frigorífico
• Função de bloqueio e sinal acústico da 

porta
• Medidas do nicho em mm (L x A x P): 

600 x 820 - 880 x 550
• Capacidade útil total: 136 litros
• Nível de potência sonora: 35 dB(A) re1pW

PVP recomendado  1.249 €
Nº de material 10799630
Código EAN 4002515952511

38 dB 35 dB
Esquema de montagem 
K 5124 UiF

* data de lançamento aguarda confirmação.

Esquema de montagem 
K 31222 Ui
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Frigoríficos de integrar

Frigorífico de integrar apto para side-by-
side K 7733 E
• Frigorífico de integrar apto para side-by-

-side em branco para um nicho de 
178,5 cm de altura

• Comando tátil SensorTouch
• Iluminação LED
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

a limpeza na máquina de lavar louça
• ComfortSize: colocação fácil de objetos 

grandes ou tabuleiros nas prateleiras
• DailyFresh: gaveta espaçosa com humi-

dade regulável para fruta e legumes mais 
frescos

• SuperCool: rápida redução da tempera-
tura do frigorífico

• Função de bloqueio e sinal acústico e 
ótico de abertura de porta

• Modo Festa e modo Férias: temperatura 
do congelador ajustável consoante as 
suas necessidades

• Comunicação simples com o aparelho 
através de Miele@home

• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 
560 – 570 x 1.772 – 1.778 x 550

• Nível de potência sonora: 35 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 308 litros

PVP recomendado  1.249 €
N.º de material 11641400
Código EAN 4002516379133

DailyFresh

Iluminação
LED

35 dB ComfortSize

Esquema de montagem
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Frigorífico de integrar

Frigorífico de integrar apto para side-by-
-side K 7444 D
• Frigorífico de integrar apto para side-by-

-side em branco para um nicho de 140 cm 
de altura

• Comando tátil SensorTouch
• Iluminação LED
• PerfectFresh Pro: armazenamento profis-

sional para uma frescura que se mantém 
durante 5 vezes mais tempo

• ComfortClean: prateleiras adequadas para 
a limpeza na máquina de lavar louça

• ComfortSize: colocação fácil de objetos 
grandes ou tabuleiros nas prateleiras

• SuperCool: rápida redução da tempera-
tura do frigorífico

• Função de bloqueio e sinal acústico e 
ótico de abertura de porta

• Modo Festa e modo Férias: temperatura 
do congelador ajustável consoante as 
suas necessidades

• Comunicação simples com o aparelho 
através de Miele@home

• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 
560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550

• Nível de potência sonora: 35 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 206 litros

PVP recomendado  1.449 €
Nº de material 11641340
Código EAN 4002526379096

PerfectFresh
Active

Iluminação
LED

35 dB ComfortSize

Esquema de montagem
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Frigoríficos de integrar

Frigorífico de integrar apto para side-by-
side K 7743 E
• Frigorífico de integrar apto para side-by-

-side em branco para um nicho de 
178,5 cm de altura

• Comando tátil SensorTouch
• Iluminação LED
• PerfectFresh Pro: armazenamento profis-

sional para uma frescura que se mantém 
durante 5 vezes mais tempo

• ComfortClean: prateleiras adequadas para 
a limpeza na máquina de lavar louça

• ComfortSize: colocação fácil de objetos 
grandes ou tabuleiros nas prateleiras

• SuperCool: rápida redução da tempera-
tura do frigorífico

• Função de bloqueio e sinal acústico e 
ótico de abertura de porta

• Modo Festa e modo Férias: temperatura 
do congelador ajustável consoante as 
suas necessidades

• Comunicação simples com o aparelho 
através de Miele@home

• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 
560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550

• Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 294 litros

PVP recomendado  1.549 €
N.º de material 11641550
Código EAN 4002516379225

PerfectFresh
Pro

Iluminação
LED

37 dB ComfortSize

Esquema de montagem
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Frigoríficos de integrar

Frigorífico de integrar K 7793 C
• Frigorífico de integrar para instalação num 

nicho de 178,5 cm de altura
• Painel FreshTouch
• FlexiLight 2.0: iluminação personalizada
• FlexiTray: prateleira rotativa para um fácil 

acesso a todos os alimentos
• SuperCool: rápida redução da tempera-

tura no frigorífico
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

a limpeza na máquina de lavar louça
• ComfortSize: colocação fácil de objetos 

grandes ou tabuleiros nas prateleiras
• PerfectFresh Active: armazenamento ideal 

com humidificação ativa
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• Ligação simples ao aparelho com 

Miele@home e WiFiConn@ct
• Medidas do nicho em mm (L x A x P): 

pendentes de confirmar
• Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW

PVP recomendado  2.499 €
N.º de material 11641840
Código EAN 40025163787

PerfectFresh
Active

FlexiLight 2.0

37 dB ComfortSize

SoftClose

Esquema de montagem

*  Foto de produto e esquema de montagem aguardam 
confirmação. Consultar a página web para obter informa-
ções atualizadas.
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Congelador de encastrar sob 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 
• Iluminação LED
• Redução do descongelamento graças a 

ComfortFrost
• SuperFrost: rápida congelação dos 

alimentos 
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura 
• Medidas do nicho em mm (L x A x P): 600 

x 820 - 880 x 550
• Nível de potência sonora: 38 dB(A) re1pW 
• Capacidade útil total: 96 litros

   
PVP recomendado 1.249 €
N.º de material 10799920
Código EAN 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
• 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 nicho em mm (L x A x P): 560 

- 570 x 1.397 - 1.413 x 550
• Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW 
• Capacidade útil total: 157 litros 

PVP recomendado 2.049 €
N.º de material 9430620
Código EAN 4002515202395

Iluminação
LED

38 dB

Iluminação
LED

37 dB

NoFrost

SoftClose

Congeladores de encastrar/integrar

Esquema de montagem 
FNS 35402 i

Esquema de montagem 
F 31202 UiF
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Congelador de integrar
FNS 37405 i
• Congelador de integrar para instalação 

num nicho de 178,5 cm de altura
• Comando tátil TouchControl
• Apto para instalação Side-by-side 
• 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
• Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 213 litros

PVP recomendado 2.149 €
N.º de material 11784880
Código EAN 4002516439554

Iluminação
LED

37 dB

NoFrost

SoftClose

Congeladores de integrar

FNS 37405 i
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Combinados de integrar

Combinado de integrar KFN 7714 F
• Combinado de integrar branco para 

encastrar em nicho de 178,5 cm de altura
• Comando tátil TouchControl
• Iluminação LED
• NoFrost: sem necessidade de desconge-

lamento manual
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• Modo Festa: temperatura do congelador 

ajustável consoante as suas necessidades
• Medidas do nicho em mm (L x A x P): 

560 – 570 x 1.772 – 1.780 x 550
• Nível de potência sonora: 39 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 254 litros

PVP recomendado  1.249 €
Nº de material 11622150
Código EAN 4002516373339

Iluminação
LED

39 dB

NoFrost

KFN 7714 F

Combinado de integrar KFN 7734 F
• Combinado de integrar branco para 

encastrar em nicho de 178,5 cm de altura
• Comando tátil SensorTouch
• Iluminação LED
• NoFrost: sem necessidade de desconge-

lamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

a limpeza na máquina de lavar louça
• ComfortSize: colocação fácil de objetos 

grandes ou tabuleiros nas prateleiras
• DailyFresh: gaveta espaçosa com humi-

dade regulável para fruta e
• legumes mais frescos 
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• Modo Férias e modo Festa: temperatura 

do congelador ajustável consoante as 
suas necessidades

• Medidas do nicho em mm (L x A x P): 
560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550

• Nível de potência sonora: 35 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 253 litros

PVP recomendado  1.349 €
Nº de material 11642180
Código EAN 4002516379157

DailyFresh

Iluminação
LED

35 dB

NoFrost

ComfortSize

KFN 7734 F
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Combinados de integrar

Combinado de integrar KFN 7744 E
• Combinado de integrar branco para 

encastrar em nicho de 178,5 cm de altura
• Comando tátil SensorTouch
• Iluminação LED
• PerfectFresh Pro: armazenamento profis-

sional para uma frescura que se mantém 
durante 5 vezes mais tempo

• SuperCool e SuperFrost: rápida refrigera-
ção e congelação dos alimentos

• ComfortClean: prateleiras adequadas para 
a limpeza na máquina de lavar louça

• ComfortSize: colocação fácil de objetos 
grandes ou tabuleiros nas prateleiras

• NoFrost: sem necessidade de desconge-
lamento manual

• Função de bloqueio e sinais acústicos e 
óticos de porta aberta e de temperatura

• Modo Festa e Modo Férias: temperatura 
do congelador ajustável consoante as 
suas necessidades

• Ligação simples com o aparelho através 
de Miele@home

• Medidas do nicho em mm (L x A x P): 
560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550

• Nível de potência sonora: 35 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 244 litros

PVP recomendado  1.749 €
N.º de material 11642660
Código EAN 4002516379379

PerfectFresh
Pro

Iluminação
LED

35 dB

NoFrost

ComfortSize

KFN 7744 E e KFN 7774 D 

Combinado de integrar KFN 7774 D
• Combinado de integrar branco para 

encastrar em nicho de 178,5 cm de altura
• Comando tátil FreshTouch
• FlexiLight 2.0: iluminação personalizada
• PerfectFresh Active: armazenamento ideal 

com humidificação ativa
• SuperCool e SuperFrost: rápida refrigera-

ção e congelação dos alimentos
• SoftClose: fecho suave da porta
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

a limpeza na máquina de lavar louça
• NoFrost: sem necessidade de desconge-

lamento manual
• Função de bloqueio e sinais acústicos 

eóticos de porta aberta e de temperatura
• Modo Festa e modo Férias: temperatura 

do congelador ajustável consoante as 
suas necessidades

• Comunicação simples com o aparelho 
através de Miele@home

• Medidas do nicho em mm (L x A x P): 
560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550

• Nível de potência sonora: 34 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 245 litros

PVP recomendado  2.449 €
N.º de material 11642670
Código EAN 4002516379386

PerfectFresh
Active

FlexiLight 2.0

34 dB

NoFrost

SoftClose
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Diversidade de tamanhos

Os aparelhos de frio Miele com interior XL oferecem nitidamente mais espaço e conforto 
para guardar os seus alimentos.

Mais espaço para objetos volumosos
A profundidade maior no compartimento 
frigorífico possibilita a acomodação de 
objetos grandes e volumosos de forma fácil. 

Mais volume para produtos congelados 
volumosos
O interior XL proporciona um volume mais 
percetível e em todos os níveis, mesmo nos 
de congelação.  Ainda mais 

Espaço para alimentos frescos
As gavetas dos frescos para PerfectFresh e 
PerfectFresh Pro disponibilizam uma oferta 
de espaço especialmente ampla.

Interior XL

60 cm de largura

75 cm de largura

Frigoríficos

Combinados

Congeladores

Variedade de modelos

Que tipo de eletrodoméstico se adapta melhor às suas 
necessidades?
Vasta gama de modelos de instalação livre para uma integração perfeita na cozinha 
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Qual formato ou acabamento exterior pretende?
Integração perfeita dos aparelhos de frio de instalação livre no ambiente da cozinha  

Integração perfeita

Blackboard edition

Blackboard edition

Brilliant White

Obsidian Black

Aço inoxidável CleanSteel
Acabamento inox

Branco
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Que tipo de painel de comando prefere?
Conceitos de comando dos aparelhos de instalação livre

Painel PicTronic

Painel TouchControl

Painel FreshTouch

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 TouchControl (apenas para garrafeiras)
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De qual sistema de refrigeração necessita?
Pura satisfação e sabores originais 

De qual sistema de congelação necessita?
Armazenamento prolongado com muito conforto 

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 lacticínios permanecem frescos durante 
um período 3 vezes mais longo. As frutas e os legumes mantêm a 
sua frescura durante 5 vezes mais tempo, graças à regulação 
otimizada da humidade na gaveta. Para uma panorâmica perfeita 
existe ainda a iluminação LED integrada.

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

DailyFresh
A zona de frio tem espaço para muitos alimentos frescos. A conser-
vação é prolongada graças à regulação da humidade. Deste modo, 
a fruta e os legumes permanecem frescos e viçosos durante visivel-
mente mais tempo.

NoFrost
Com o sistema NoFrost nunca mais vai precisar de descongelar o 
seu congelador da Miele. Com a refrigeração por ventilação, o ar 
seco frio é distribuído uniformemente, o que impossibilita a forma-
ção de gelo no interior. Além disso, os seus alimentos congelados 
não ganham gelo e as gavetas abrem e fecham facilmente sem 
qualquer camada de gelo a dificultar. NoFrost oferece elevado 
conforto ao congelar e poupa-lhe a descongelação demorada, para 
sempre.

DuplexCool
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 frigorí-
fico não ficam resequidos e não são transferidos odores para os 
alimentos do congelador, p. ex., peixe, cebola ou queijo. O Duplex-
Cool garante condições de conservação seguras para os seus 
alimentos nos combinados.
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
As caraterísticas em destaque* dos aparelhos de frio

* depende do modelo

NoFrost 
Nunca mais vai ter de descongelar o com-
partimento: com a refrigeração por ventila-
ção não ocorre a formação de gelo no 
interior, o que evita o descongelamento. 

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 
lacticínios permanecem frescos durante um 
período 3 vezes mais longo. As frutas e os 
legumes mantêm a sua frescura durante 5 
vezes mais tempo, graças à regulação 
otimizada da humidade na gaveta. Para 
uma panorâmica perfeita existe ainda a 
iluminação LED integrada. Por isso, o 
PerfectFresh Pro é a melhor forma de 
armazenamento fresco da Miele.

FlexiLight
Iluminação perfeita: a ilumina-

ção LED das prateleiras de vidro regulável 
de modo flexível.

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

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

Click2open
Abertura fácil: mesmo os aparelhos sem 
puxador podem ser facilmente abertos 
através de um simples gesto.
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Eficiência energética
São indicadas classes de eficiência energética de A a G. 
O melhor valor da Miele para aparelhos de frio de instala-
ção livre é C.

Nível de ruído
Indica o nível de ruído exato em decibéis (dB).

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

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
 IceMaker com ligação â agua de rede para uma produ-
ção rápida e simples de até 100 cubos de gelo por dia.

Reservatório de água integrado para produção de até 
100 cubos de gelo por dia.

Iluminação
Ilumina sem encandeamento e pode ser posicionada de 
forma flexível e individual em cada nível da prateleira.

Eficiente e isenta de manutenção para uma iluminação 
perfeita.

Auxiliares de abertura da porta
Mesmo os aparelhos sem puxadores podem ser abertos 
de forma especialmente fácil através de um simples 
gesto.

Abertura fácil da porta do aparelho

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

O que significa cada ícone?
Ícones para aparelhos de frio

37 dB

X L

DailyFresh

PerfectFresh

PerfectFresh
Pro

NoFrost

IceMaker

MyIce

LED

FlexiLight

EasyOpen

Click2open

SoftClose
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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
• Nível de potência sonora: 40 dB(A) re1pW 
• Capacidade útil total: 310 litros 

PVP recomendado 1.049 €
N.º de material 10622020
Código EAN 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
• Nível de potência sonora: 40 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 344 litros

  
PVP recomendado 1.099 €
N.º de material 11213670
Código EAN 4002516168218

Combinados de instalação livre 

Iluminação
LED

40 dB

NoFrost

Iluminação
LED

40 dB

NoFrost

EasyOpen EasyOpen
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Combinado de instalação livre 
KFN 29162 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
• Nivel de potência sonora: 40 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 344 litros

PVP recomendado 1.199 €
N.º de material 11213680
Código EAN 4002516168225

Iluminação
LED

40 dB

NoFrost

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
• Nível de potência sonora: 39 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 310 litros

PVP recomendado 1.149 €
N.º de material 10622110
Código EAN 4002515812082

Iluminação
LED

39 dB

NoFrost

EasyOpenEasyOpen

Combinados de instalação livre 
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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
• Nível de potência sonora: 39 dB(A) re1pW  
• Capacidade útil total: 310 litros

PVP recomendado 1.249 €
N.º de material 10622130
Código EAN 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
• Nível de potência sonora: 39 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 344 litros
  

PVP recomendado 1.199 €
N.º de material 10622540
Código EAN 4002515812433

Iluminação
LED

39 dB

NoFrost

Iluminação
LED

39 dB

NoFrost

EasyOpen EasyOpen
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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
• Nível de potência sonora: 39 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 344 litros
  

PVP recomendado 1.299 €
N.º de material 10622570
Código EAN 4002515812440

Iluminação
LED

39 dB

NoFrost

EasyOpen

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

• Nível de potência sonora: 36 dB(A) re1pW  
• Capacidade útil total: 365 litros

PVP recomendado 1.549 €
N.º de material 10153960
Código EAN 4002515597613

Iluminação
LED

36 dB

NoFrostDailyFresh

Click2open

X L

Combinados de instalação livre 
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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

• Nível de potência sonora: 36 dB(A) re1pW 
• Capacidade útil total: 365 litros

PVP recomendado 1.699 €
N.º de material 10153970
Código EAN 4002515597620

DailyFresh

Iluminação
LED

36 dB

NoFrost

Click2open

X L

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

• Nível de potência sonora: 36 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 365 litros
  

PVP recomendado 1.849 €
N.º de material 10242900
Código EAN 4002515639023

DailyFresh

Iluminação
LED

36 dB

NoFrost

Click2open

X L
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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

• Nível de potência sonora: 36 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 350 litros
  

PVP recomendado 2.849 €
N.º de material 10243110
Código EAN 4002515639153

PerfectFresh
Pro

FlexiLight

36 dB

NoFrost

Click2open

X L

SoftClose

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

• Nível de potência sonora: 36 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 350 litros
  

PVP recomendado 1.799 €
N.º de material 10153920
Código EAN 4002515597491

PerfectFresh

Iluminação
LED

36 dB

NoFrost

Click2open

X L

Combinados de instalação livre 
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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

• Nível de potência sonora: 36 dB(A) re1pW 
• Capacidade útil total: 350 litros

PVP recomendado 2.849 €
N.º de material 10243100
Código EAN 4002515639146

PerfectFresh
Pro

FlexiLight

36 dB

NoFrost

Click2open

X L

SoftClose

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
• Iluminação mediante 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
• 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

• Nível de potência sonora: 40 dB(A) re1pW 
• Capacidade útil total: 428 litros

PVP recomendado 3.199 €
N.º de material 10721540
Código EAN 4002515887585

PerfectFresh

40 dB

NoFrost

EasyOpenIluminação
LED

X L

SoftClose
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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
• Nível de potência sonora: 33 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 385 litros

PVP recomendado 1.049 €
N.º de material 10243420
Código EAN 4002515639269

Iluminação
LED

33 dB

EasyOpen

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
• Nível de potência sonora: 33 dB(A) re1pW  
• Capacidade útil total: 385 litros

PVP recomendado 1.199 €
N.º de material 10243430
Código EAN 4002515639276

Iluminação
LED

33 dB

EasyOpen
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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
• Nível de potência sonora:  37 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 395 litros

PVP recomendado 1.899 €
N.º de material 10804770
Código EAN 4002515954317

DailyFresh

FlexiLight

37 dB

Click2open

X L

SoftClose

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
• Nível de potência sonora: 36 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 372 litros
  

PVP recomendado 2.349 €
N.º de material 10804780
Código EAN 4002515954324

PerfectFresh
Pro

FlexiLight

36 dB

Click2open

X L

SoftClose
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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

• Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 389 litros

PVP recomendado 2.399 €
N.º de material 10804790
Código EAN 4002515954331

PerfectFresh
Pro

FlexiLight

37 dB

Click2open

X L

SoftClose

Frigoríficos Side-by-side
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Garrafeira e congelador Side-by-side

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
• Nível de potência sonora: 38 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 279 litros

PVP recomendado 4.349 €
N.º de material 10805200
Código EAN 4002515954621

FlexiFrame
Plus

Iluminação
LED

38 dB

NoFrost

Click2open

X L

SoftClose
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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
• Nível de potência sonora: 41 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 253 litros
  

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

41 dB

NoFrost

EasyOpen SoftClose

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
• Nível de potência sonora: 41 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 253 litros
  

PVP recomendado 1.149 €
N.º de material 10243300
Código EAN 4002515639252

41 dB

NoFrost

EasyOpen SoftClose
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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
• Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW 
• Capacidade útil total: 262 litros

PVP recomendado 2.069 €
N.º de material 10805070
Código EAN 4002515954362

Iluminação
LED

Iluminação
LED

37 dB

NoFrost

Click2open

X L

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
• Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 262 litros
   

PVP recomendado 2.169 €
N.º de material 10805090
Código EAN 4002515954379

37 dB

NoFrost

Click2open

X L

21-1505_Part18_KF_Gen7000_Kurz_PT.indd   28121-1505_Part18_KF_Gen7000_Kurz_PT.indd   281 20.09.21   10:0020.09.21   10:00



282

Iluminação
LED

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
• Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 311 litros
  

PVP recomendado 2.949 €
N.º de material 10805190
Código EAN 4002515954393

PerfectFresh

37 dB

NoFrost

Click2open

X L

SoftClose

Combinado Side-by-side
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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
• Nível de potência sonora: 38 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 268 litros

PVP recomendado 1.349 €
N.º de material 10243230
Código EAN 4002515639221

38 dB

NoFrost

Click2open SoftClose

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

Qualidade inigualável
Com perfeição e precisão, para a máxima 
qualidade. Tudo isto começa desde logo 
com a seleção dos materiais certos. Prate-
leiras de vidro de grande qualidade, plásti-
cos 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.

Design primoroso
As singulares caraterísticas de equipamento 
do interior cumprem todos os requisitos. As 
suas linhas horizontais sublinham o design 
elegante. O design intemporal do comparti-
mento interior dá suporte a uma iluminação 
perfeita e antirreflexo do aparelho. 

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

Iluminação inspiradora
O BrilliantLight define novos padrões no 
âmbito na gama MasterCool. Cada área do 
compartimento de refrigeração é iluminada 
na perfeição por múltiplas faixas LED, 
iluminando os alimentos na perfeição. 

MasterCool 
Design e tecnologia de alta qualidade em grande formato

Excelência do design: os novos eletrodomésticos Master-
Cool da Miele.
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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 os ingredientes frescos para 
cozinhar todos os dias?

Além de garantir a qualidade dos alimentos 
que compra, é também necessário armaze-
ná-los corretamente. Quando se vai cozi-
nhar, é essencial que os alimentos ainda 
estejam frescos, saborosos e bons.

Nas gavetas do seu aparelho MasterCool é 
criado o ambiente perfeito para um armaze-
namento cuidado dos seus alimentos. 
Graças à inovadora função MasterFresh, a 
temperatura de refrigeração é especial-
mente 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. Deste 
modo, os alimentos permanecem frescos 
até 3 vezes mais tempo.

Miele MasterCool 
Sistema de refrigeração MasterFresh: pura satisfação e sabor natural 
Sistema de refrigeração DuplexCool Pro: armazenamento prolongado com muito conforto

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 resse-
quidos e não são transferidos odores para 
os alimentos do congelador , p. ex., peixe, 
cebola ou queijo.

Além das vantagens do sistema Duplex-
Cool, o DuplexCool Pro oferece uma 
potência de refrigeração máxima com dois 
compressores separados, um para cada 
circuito de refrigeração.

O DuplexCool Pro garante condições de 
conservação ideais para os seus alimentos.
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
As caraterísticas em destaque* dos MasterCool

* depende do modelo

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

Push2open
Confortável e fiável: basta uma pressão 
suave na frente e a porta do seu aparelho 
MasterCool abre-se apenas com um toque. 
Devido a este sistema automático único, 
usufrui de um conforto máximo: basta abrir 
a porta e retirar de forma confortável os 
seus alimentos frescos. Graças ao Push2o-
pen, o design é puro e discreto. Assim, 
integra o seu aparelho MasterCool à face 
em qualquer cozinha sem puxadores. 
Gosta mais de um estilo clássico? O 
Push2open pode ser facilmente convertido 
em Pull2Open, usando o painel de 
comando. Desta forma, a porta não abre ao 
ser pressionada mas sim com o puxar 
suave, abrindo também automaticamente.

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

BrilliantLight
Delicada e agradável: as luzes LED de alta 
qualidade asseguram uma iluminação ideal 
e uma harmoniosa luz ambiente.

IceMaker
Produção e reserva rápidas: o IceMaker, 
que pode ser ligado em separado, produz 
até 150 cubos de gelo por dia.
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Eficiência energética
São indicadas classes de eficiência energética de A a G. 
O melhor valor da Miele para aparelhos MasterCool é E.  

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
Descongelação e limpeza do aparelho mais fáceis.

IceMaker
 IceMaker com ligação â agua de rede para uma produ-
ção 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 separa-
dores individuais e reguláveis.

O que significa cada ícone?
Ícones para MasterCool

Push2open

MultiLingua

MasterFresh

NoFrost

IceMaker

Ice/Water 
Dispenser

BrilliantLight

SommelierSet

FlexiFrame
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Frigorífico MasterCool
K 2802 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
• Comunicação simples com o aparelho 

através de Miele@home 
• 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
• Nível de potência sonora: 40 dB(A) re1pW 
• Capacidade útil total: 467 litros

PVP recomendado 7.999 €
N.º de material 11503720
Código EAN 4002516321996

Frigorífico MasterCool
K 2902 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
• Comunicação simples com o aparelho 

através de Miele@home
• 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
• Nível de potência sonora: 40 dB(A) re1pW 
• Capacidade útil total: 579 litros

PVP recomendado 8.499 €
N.º de material 11503740
Código EAN 4002516323211

Frigoríficos MasterCool

MasterFresh

BrilliantLight

40 dB

Push2open

MultiLingua

MobileControl

MasterFresh

BrilliantLight

40 dB

Push2open

MultiLingua

MobileControl
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Congelador MasterCool
F 2812 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
• Comunicação simples com o aparelho 

através de Miele@home
• 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
• Nível de potência sonora: 42 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 445 litros
  

PVP recomendado 8.199 €
N.º de material 11504030
Código EAN 4002516323198

Congelador MasterCool
F 2672 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
• Comunicação simples com o aparelho 

através de Miele@home
• 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
• Nível de potência sonora: 42 dB(A) re1pW 
• Capacidade útil total: 304 litros

PVP recomendado 8.299 €
N.º de material 11504080
Código EAN 4002516323341

Congeladores MasterCool

BrilliantLight

42 dB

NoFrost

Push2open

MultiLingua

IceMaker

MobileControl BrilliantLight

42 dB

NoFrost

Push2open

MultiLingua

Ice/Water 
Dispenser

MobileControl
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Combinados MasterCool

Combinado MasterCool
KF 2802 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
• Comunicação simples com o aparelho 

através de Miele@home
• 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
• Nível de potência sonora: 42 dB(A) re1pW 
• Capacidade útil total: 404 litros

PVP recomendado 8.499 €
N.º de material 11503820
Código EAN 4002516323235

Combinado MasterCool
KF 2902 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
• Comunicação simples com o aparelho 

através de Miele@home
• 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
• Nível de potência sonora: 42 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 505 litros
  

PVP recomendado 8.999 €
N.º de material 11503860
Código EAN 4002516323259

MasterFresh

BrilliantLight

42 dB

NoFrost

Push2open

MultiLingua

IceMaker

MobileControl

MasterFresh

BrilliantLight

42 dB

NoFrost

Push2open

MultiLingua

IceMaker

MobileControl
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Combinado MasterCool
KF 2982 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
• Comunicação simples com o aparelho 

através de Miele@home
• 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
• Nível de potência sonora: 42 dB(A) re1pW 
• Capacidade útil total: 505 litros

PVP recomendado 9.499 €
N.º de material 11503930
Código EAN 4002516323310

MasterFresh

BrilliantLight

42 dB

NoFrost

Push2open

MultiLingua

IceMaker

MobileControl

Garrafeira MasterCool
KWT 2612 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
• Comunicação simples com o aparelho 

através de Miele@home
• 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): 

603 x 2.125 x 608
• Nível de potência sonora: 42 dB(A) re1pW 
• Capacidade útil total: 441 litros

PVP recomendado 9.299 €
N.º de material 11504100
Código EAN 4002516323365

3-Zone

BrilliantLight

42 dB

Push2open

FlexiFrame

MultiLingua

MobileControl

Combinados e garrafeiras MasterCool
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Esquemas de encastre
K 2802 Vi

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

1. Vista de frente 
2. Cabo de alimentação, C = 3000 mm 
3. Nesta zona sem ligação à água/ELT 
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Esquemas de encastre
K 2902 Vi

KFP 3604 ed/cs

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

1. Vista frontal 
2. Cabo de alimentação, C = 3000 mm 
3. Nesta zona sem ligação à água/ELT 
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Esquemas de encastre
F 2812 Vi

KFP 3004 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

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 2672 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 2802 Vi

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

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
KF 2902 Vi

KFP 3614/3624 ed/cs

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

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
KF 2982 Vi

KFP 3624/34 ed/cs

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

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 2612 Vi

KFP 2454 ed/cs

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

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

* depende do modelo

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

SommelierSet
Adapte a sua garrafeira ao seu 

gosto com o SommelierSet exclusivo da 
Miele. Prepare bons vinhos para a decanta-
ção 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.

Na compra de uma garrafeira KWT 6722 iGS ou 

KWT 6834 SGS, receberá gratuitamente um 

SommerlierSet (oferta no valor de 499 euros).

FlexiFrame Plus
Combinação perfeita: com 

barras deslocáveis longitudinal e transver-
salmente é possível armazenar mesmo 
mesmo as garrafas Magnum.

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

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

FlexiFrame 
Apenas uma pega: remover 

separadores individuais para poder armaze-
nar de modo flexível mesmo as garrafas de 
vinho grandes.
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O que significa cada ícone?
Ícones para garrafeiras

Eficiência energética
São indicadas classes de eficiência energética de A a G. 
O melhor valor da Miele para garrafeiras é G. 

Nível de ruído
Indica o nível de ruído exato em decibéis (dB).

Zona de temperatura
 Existem aparelhos com uma, duas ou três zonas de 
temperatura em que a temperatura pode ser individual-
mente selecionada.

Prateleiras
É possível armazenar garrafas Magnum através dos 
separadores longitudinais e transversais reguláveis.

Estabilidade perfeita para todas as garrafas com separa-
dores 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
Os projetores de halogéneo iluminam de forma completa 
e elegante cada zona do frigorífico.

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.

38 dB

3-Zone

FlexiFrame

FlexiFrame
Plus

Active 
AirClean

SommelierSet

LED

BrilliantLight

Push2open

SoftClose
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FlexiFrame

Iluminação
LED

35 dB

Active 
AirClean

3-Zone

SommelierSet

SoftClose
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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
• Inclui um SommelierSet de oferta*
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

700 x 1.920 x 746
• Nível de potência sonora: 35 dB(A) re1pW  
• Capacidade útil total: 503 litros

PVP recomendado 5.149 €
N.º de material 10409090
Código EAN 400251571667

Garrafeira de instalação livre

* Oferta avaliada em 499 euros
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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
• Nível de potência sonora: 38 dB(A) re1pW 
• Capacidade útil total: 94 litros 

PVP recomendado 2.549 €
N.º de material 9764980
Código EAN 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
• Nível de potência sonora: 35 dB(A) re1pW  
• Capacidade útil total: 94 litros

PVP recomendado 3.149 €
N.º de material 9138040
Código EAN 4002515035719

Garrafeiras de encastrar por baixo da bancada

Iluminação
LED

38 dB

Active 
AirClean

2-Zone

FlexiFrame

Iluminação
LED

35 dB

Active 
AirClean

Push2open

2-Zone

SoftClose
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Garrafeira de encastrar
KWT 7112 iG 
• 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
• Nível de potência sonora:  32 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 47 litros

PVP recomendado 2.449 €
N.º de material 11186560
Código EAN 4002516150701

PVP recomendado  
Obsidian Black 2.549 €
N.º de material 11186580
Código EAN 4002516150923

PVP recomendado  
Graphite Grey 2.549 €
N.º de material 11186570
Código EAN 4002516150916

Garrafeira de encastrar
KWT 6422 iG 
• Garrafeira de integrar para instalação em 

nicho de 90 cm de altura
• Porta em vidro com acabamento Obsidian 

Black 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
• Nível de potência sonora: 32 dB(A) re1pW  
• Capacidade útil total: 104 litros

Obsidian Black
PVP recomendado 3.099 €
N.º de material 10737480
Código EAN 4002515897997

Graphite Grey
PVP recomendado 3.099 €
N.º de material 11687190
Código EAN 4002516394228

FlexiFrame
Plus

Iluminação
LED

32 dB

Active 
AirClean

Push2open

1-Zone

SoftClose

FlexiFrame

Iluminação
LED

32 dB

Active
AirClean

Push2open

2-Zone

SoftClose

Garrafeiras de encastrar
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Garrafeira de integrar

Garrafeira de integrar 
KWT 6722 iGS obsw (Obsidian black)
• Garrafeira de integrar
• Porta de vidro com acabamento Obsidian 

Black
• Adequada para instalação Side-by-side
• Iluminação LED
• DynaCool: sistema de refrigeração 

dinâmica
• Comando TouchControl
• Número de zonas de temperatura: 2
• 8 prateleiras de madeira FlexiFrame
• Espaço para 83 garrafas Bordeaux de 

0,75 l
• Expositor de garrafas e SommerlierSet de 

oferta*
• Função bloqueio, alarme acústico da 

porta e alarme acústico e ótico de 
temperatura

• Medidas do nicho em mm (L x A x P): 557 
x 1.769 x 560

• Capacidade útil total: 271 litros
• Nivel acústico: 32 dB(A) re1pW

PVP recomendado 4.399 €
N.º de material 10737540
Código EAN 400251589800

FlexiFrame

Iluminação
LED

32 dB

Push2open

2-Zone

SoftClose

SommelierSet

* Oferta avaliada em 499 euros
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KWT 6322 UG KWT 6321 UG

Esquemas de encastre

KWT 7112 iG

KWT 6422 iG
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 M Á Q U I N A S  D E
L A V A R  L O U Ç A
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Novidade mundial AutoDos: sistema de dosagem 
automática AutoDos com PowerDisk integrado
Comodidade e eficácia de limpeza únicas

Obtenha resultados de limpeza excelentes com a nossa inovação: a 
primeira dosagem automática a nível mundial com PowerDisk do mer-
cado. 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 grau de sujidade e a ajusta a 
dosagem conforme a leitura.

Esqueça as dosagens, só tem de se lem-
brar uma vez por mês: com a inovadora 
tecnologia de dosagem com PowerDisk, o 
detergente em pó granulado tem uma 
duração média de 20 ciclos de lavagem1). 
Dessa forma, desfruta de uma nova 
liberdade. 

A Miele@home permite-lhe explorar todo o 
potencial dos seus aparelhos Miele, tor-
nando a sua vida diária ainda mais inteli-
gente: a primeira máquina de lavar louça 
autónoma do mundo pode ser ligada em 
rede com segurança e comodidade, tor-
nando a operação ainda mais fácil e conve-
niente. Comodidade máxima no seu dia a 
dia.

As máquinas de lavar louça da nova gera-
ção 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.

1) no programa ECO 50 °C
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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. Dessa 
forma, a máquina pode ser perfeitamente 
integrada no design da sua cozinha.
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Que tipo de eletrodoméstico se adapta melhor às suas 
necessidades?
Tipos de instalação das máquinas de lavar louça

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 levá-la e voltar a instalá-la noutro 
local, em caso de mudança.

As máquinas de lavar louça da Miele podem ser instaladas de várias 
formas para integração perfeita na sua cozinha e para o máximo 
conforto.

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.

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

Máquinas de encastrar por baixo de uma 
bancada
As máquinas de lavar louça de encastrar 
por baixo da bancada estão disponíveis em 
Brilliant White e em aço inoxidável CleanS-
teel 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.
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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.

As máquinas de lavar louça da Miele estão disponíveis em  
diferentes alturas e larguras. 

A solução ideal para a sua cozinha!

Medidas da máquina de lavar louça 
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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 parcial-
mente e de integrar completamente da 
Miele também estão disponíveis na versão 
XXL. São adequadas para cozinhas com 
uma altura de nicho a partir de 85 cm, por 
exemplo, para cozinhas novas com banca-
das mais altas. O seu cesto superior tem 
tem uma capacidade de carga aproximada-
mente 25% superior para uma maior flexibi-
lidade e melhores opções de arrumação: 
espaço seguro para copos de pé alto, 
chávenas de café grandes e peças de até 
23 cm de diâmetro.

A versão mais estreita
(45 cm de largura, 81 cm de altura) 
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 pre-
tendem prescindir do conforto de uma 
máquina de lavar louça da Miele.
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Visor M Touch S

Teclas sensoras

Design
318

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.

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.

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.

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

Conforto

Visor TFT
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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.

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

MultiLingua
Multilingue: configure o seu idioma para poder compreen-
der facilmente todas as informações.
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Sistema de limpeza avançado
Excelentes resultados: o 

AutoDos é o primeiro sistema de dosagem 
automática do mundo com PowerDisk 
integrado1). 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. Liberdade total: o Power-
Disk é o suficiente para, em média, 20 
ciclos de lavagem2). E a dosagem de 
detergente é sempre feita na quantidade 
certa.

1) Patente: EP2850990, US9962062
2) No programa ECO 50 °C

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

Gaveta 3D-MultiFlex1)

Arrumação simplificada: através de possibilidades de 
ajuste refinadas também pode posicionar de forma adequada peças 
de louça pequenas. 

Miele@home
Torne a sua vida mais inteligente: com Miele@home, 

ligue os eletrodomésticos numa rede para mais possibilidades.

Configuração dos cestos FlexLine
Flexibilidade cómoda: ajustar de forma simples, posicio-

nar de forma flexível e alcançar 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 uma conceção inteligente do fluxo de água. * Caraterísticas de equipamento dependentes do modelo

1) Patente: DE102008062761B3, EP2201887B, US9516990B2 
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O que significa cada ícone?
Ícones para máquinas de lavar louça

*  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

Eficiência energética
São disponibilizadas classes de eficiência energética de 
C a F.

Consumo de água
As máquinas de lavar louça da Miele são muito eficien-
tes. O valor mais alto é de 8,9 litros.

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 remo-
vida 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.

≥ 6 ι

MultiLingua

38 dB**

QuickPower
Wash

AutoDos

BrilliantLight

M Touch S

M Touch Vi

3D MultiFlex

3 D

Gaveta 
Talheres

Cesto 
Talheres

21-1505_Part19_GS_Gen7000_Kurz_PT.indd   32221-1505_Part19_GS_Gen7000_Kurz_PT.indd   322 20.09.21   09:5420.09.21   09:54



323

Máquinas de lavar louça de instalação livre 60 cm

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 de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 95 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora
• Opção Curto para poupança de tempo
• Cestos superior e inferior Comfort

PVP recomendado 
Brilliant White 799 €
N.º de material 11492300
Código EAN 4002516313984

PVP recomendado  
Aço inox. CleanSteel 899 €
N.º de material 11492310
Código EAN 4002516313991

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 de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 93 kWh
• Consumo de água no programa 

 ECO: 8,9 litros
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora
• Opção Curto para poupança de tempo
• Cestos superior e inferior Comfort

PVP recomendado 
Brilliant White 799 €
N.º de material 11492280
Código EAN 4002516313960

PVP recomendado  
Aço inox. CleanSteel 899 €
N.º de material 11492290
Código EAN 4002516313977

45 dB Gaveta 
Talheres

MultiLingua

QuickPower
Wash45 dB Cesto 

Talheres

MultiLingua

QuickPower
Wash

21-1505_Part19_GS_Gen7000_Kurz_PT.indd   32321-1505_Part19_GS_Gen7000_Kurz_PT.indd   323 20.09.21   09:5420.09.21   09:54



324

Máquinas de lavar louça de instalação livre 60 cm

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 de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

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

PVP recomendado  
BrilliantWhite 949 €
N.º de material 11492490
Código EAN 4002516314059

PVP recomendado  
Aço inox. CleanSteel 1.040 €
Nº de material 11492510
Código EAN 4002516314066

45 dB 3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash

Verificar dados atualizados em www.miele.pt

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 de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 73 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

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 899 €
N.º de material 11492460
Código EAN 4002516314042

45 dB Cesto 
Talheres

MultiLingua

QuickPower
Wash
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Máquina de lavar louça G 7200 SC
• Máquina de lavar louça de instalação livre 

com gaveta para talheres
• Capacidade: 14 serviços
• 8 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 43 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• EcoFeedback: estimativa do consumo de 

água e energia
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

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  
BrilliantWhite 1.149 €
N.º de material  11870410
Código EAN 4002516464211

PVP recomendado 
Aço inox. CleanSteel 1.199 €
N.º de material 11870420 
Código EAN 4002516464228

43 dB 3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash

Máquinas de lavar louça de instalação livre 60 cm

Máquina de lavar louça G 7110 SC 
AutoDos
• Máquina de lavar louça de instalação livre 

com gaveta para talheres 
• Capacidade para 14 serviços 
• 8 programas de lavagem 
• Muito silenciosa: 44 dB 
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 64 kWh 
• Consumo de água no prog. ECO: 8,4 l 
• EcoFeedback: estimativa do consumo de 

água e energia 
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora 
• Sistema AutoDos: dosagem automática 

de detergente com PowerDisk integrado 
• Secagem AutoOpen: abertura automática 

da porta depois da lavagem 
• Cestos ComfortPlus e gaveta para talhe

res 3D MultiFlex totalmente ajustável 
• Comunicação simples com a máquina de 

lavar louça através de WiFiConn@ct

PVP recomendado 
Brilliant White 1.149 €
N.º de material  11780850  
Código EAN  4002516436874     

PVP recomendado 
Aço inox. CleanSteel (portas) 1.199 €
N.º de material 11780860 
Código EAN 4002516436881 

Máquina de lavar louça G 7410 SC
• Máquina de lavar louça de instalação livre 

com gaveta para talheres
• Capacidade: 14 serviços
• 10 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 42 dB(A) re1pW
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• EcoFeedback: estimativa do consumo de 

água e energia
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

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 3D MultiFlex totalmente ajustável
• Comunicação simples com a máquina de 

lavar louça através de WiFiConn@ct

PVP recomendado 
Brilliant White 1.449 €
N.º de material  11870480  
Código EAN  4002516464280     

PVP recomendado 
Aço inox. CleanSteel 1.649 €
N.º de material 11870490 
Código EAN 4002516464297

44 dB 42 dB

AutoDos AutoDos

≥ 6 ι

3D MultiFlex 3D MultiFlex

MobileControl MobileControl

MultiLingua MultiLingua

QuickPower
Wash

QuickPower
Wash

*  Lançamento previsto para janeiro de 2022. Até essa data, o 
modelo equivalente disponível para venda é o G 7310 SC 
com eficiência C e os números de material BrilliantWhite 
11091930 /CleanSteel  11091940 e PVP 1.149 euros 
e  1.649 euros.

*  Lançamento previsto para janeiro de 2022. Até essa data, o 
modelo equivalente disponível para venda é o G 7100 SC 
com eficiência C e os números de material BrilliantWhite 
11091800 /CleanSteel  11091840 e PVP 1.149 euros e  1.199 
euros. 
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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: 45 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 78 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8 litros
• QuickPowerWash: lavagem e seca-

gem em menos de 1 hora
• Opção Curto para poupança de tempo
• Gaveta para talheres 

PVP recomendado 899 €
N.º de material 11492620
Código EAN 4002516314417

Máquina de lavar louça G 5640 SC
• Máquina de lavar louça de 45 cm de 

instalação livre com gaveta para talheres 
3D MultiFlex

• Capacidade para 9 serviços 
• 6 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 44 dB(A) re1pW
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 63 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 7,7 litros
• EcoFeedBack: estimativa do consumo de 

água e energia
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora
• Secagem AutoOperan: abertura automá-

tica da porta depois da lavagem

PVP recomendado 1.029 €
N.º de material 11492640
Código EAN 4002516314431

45 dB 44 dBGaveta 
Talheres 3D MultiFlex

MultiLingua MultiLingua

QuickPower
Wash

QuickPower
Wash
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Máquinas de lavar louça de integrar parcialmente 60 cm

Máquina de lavar louça G 5210 SCi
• Máquina de lavar louça de integrar parcial-

mente com gaveta para talheres
• Capacidade para 14 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 74 kWh 
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

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 1.219 €
N.º de material 11492540
Código EAN 4002416314073

45 dB 3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash

Máquina de lavar louça G 5000 SCi
• Máquina de lavar louça de integrar parcial-

mente com gaveta para talheres
• Capacidade: 14 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 96 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora
• Opção Curto para poupança de tempo
• Cestos superior e inferior Comfort

PVP recomendado 
Brilliant White 899 €
N.º de material 11492320
Código EAN 4002516314004

PVP recomendado 
Aço inox. CleanSteel 999 €
N.º de material 11492380
Código EAN 4002516314318

45 dB Gaveta 
Talheres

MultiLingua

QuickPower
Wash

G 5000 SCi

G 5210 SCi
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Máquina de lavar louça G 7200 SCi
• Máquina de lavar louça de integrar 

parcialmente com gaveta para talheres
• Capacidade: 14 serviços
• 8 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 43 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• EcoFeedback: estimativa do consumo de 

água e energia
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

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 
Brilliant White 1.549 €
N.º de material 11870440 
Código EAN 4002516464242

PVP recomendado 
Aço inox. CleanSteel 1.649 €
N.º de material 11870450
Código EAN 4002516464259

43 dB 3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash

Máquinas de lavar louça de integrar parcialmente 60 cm

Máquina de lavar louça G 7110 SCi 
AutoDos
• Máquina de lavar louça de integrar parcial

mente com gaveta para talheres 
• Capacidade para 14 serviços 
• 8 programas de lavagem 
• Muito silenciosa: 44 db 
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

prog. ECO: 64 kWh 
• Consumo de água no prog. ECO: 8,4 litros 
• EcoFeedback: estimativa do consumo de 

água e energia 
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora 
• Sistema AutoDos: dosagem automática 

de detergente com PowerDisk integrado 
• Secagem AutoOpen: abertura automática 

da porta depois da lavagem 
• Cestos ComfortPlus e gaveta para talhe

res 3D Multiflex totalmente ajustável 
• Comunicação simples com a máquina de 

lavar louça através de WiFiConn@ct 

PVP recomendado 1.399 €
N.º de material  11780880
Código EAN 4002516436898

PVP recomendado 
Aço inox. CleanSteel (portas) 1.499 €
N.º de material 11780890
Código EAN 4002516436904

44 dB

AutoDos

≥ 6 ι

3D MultiFlex

MobileControl

MultiLingua

QuickPower
Wash

G 7200 SCi

G 7110 SCi

*  Lançamento previsto para janeiro de 2022. Até essa data, o 
modelo equivalente disponível para venda é o G 7100 SCi 
com eficiência C e os números de material BrilliantWhite 
11091870 /CleanSteel 11091900 e PVP 1.549 euros e 1.649 
euros.
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Máquinas de lavar louça de integrar parcialmente 60 cm

Máquina de lavar louça G 7920 SCi
• Máquina de lavar louça de integrar 

parcialmente com gaveta para talheres
• Capacidade: 14 serviços
• 10 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 41 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• EcoFeedback: estimativa do consumo de 

água e energia
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

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 3D MultiFlex totalmente ajustável
• Comunicação simples com o aparelho 

através de WiFiConn@ct

PVP recomendado 2.849 €
N.º de material  11870520
Código EAN 4002516464334

41 dB

AutoDos

3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash

G 7920 SCi

*  Lançamento previsto para janeiro de 2022. Até essa data, o 
modelo equivalente disponível para venda é o G 7910 
SCi  com eficiência  C e o número de material 11091970 e 
PVP 2.849 euros
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Máquina de lavar louça G 5050 Vi
• Máquina de lavar louça de integrar com-

pletamente com cesto para talheres
• Capacidade para 13 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 93 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora
• Opção Curto para poupança de tempo
• Cestos superior e inferior Comfort

PVP recomendado 949 €
N.º de material 11492400
Código EAN 4002516314325

Máquina de lavar louça G 5050 SCVi
• Máquina de lavar louça de integrar com-

pletamente com gaveta para talheres
• Capacidade para 14 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 95 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora
• Opção Curto para poupança de tempo
• Cestos superior e inferior Comfort

PVP recomendado 1.049 €
N.º de material 11492430
Código EAN 4002516314035

45 dB Cesto 
Talheres

MultiLingua

QuickPower
Wash 45 dB Gaveta 

Talheres

MultiLingua

QuickPower
Wash

Máquinas de lavar louça de integrar completamente  
60 cm

G 5050 Vi

G 5050 SCVi
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Máquina de lavar louça G 5260 Vi
• Máquina de lavar louça de integrar com-

pletamente com gaveta para talheres 3D 
MultiFlex

• Capacidade para 14 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 73 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

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  1.179 €
Nº de material 11492560
Código EAN 4002516314080

45 dB Cesto 
Talheres

MultiLingua

QuickPower
Wash

Máquinas de lavar louça de integrar completamente  
60 cm

Máquina de lavar louça G 5260 SCVi
• Máquina de lavar louça de integrar com-

pletamente com gaveta para talheres 3D 
MultiFlex

• Capacidade para 14 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB
• Consumo de enegia em 100 lavagens no 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 l
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

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 1.219 €
N.º de material 11492580
Código EAN 4002516314097

45 dB 3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash

G 5260 Vi

G 5260 SCVi
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Máquinas de lavar louça de integrar completamente  
60 cm

Máquina de lavar louça G 5265 SCVi 
XXL*
• Máquina de lavar louça de integrar com-

pletamente com gaveta para talheres 3D 
MultiFlex

• Capacidade: 14 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

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 total-

mente ajustável

PVP recomendado 1.279 €
N.º de material 11492610
Código EAN 4002516314103

*Disponível a partir de 2022

45 dB 3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash

G 5265 SCVi XXL
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Máquinas de lavar louça de integrar completamente 
60 cm

Máquina de lavar louça G 7255 SCVi 
XXL*
• Máquina de lavar louça de integrar 

completamente XXL com gaveta para 
talheres 3D MultiFlex

• Capacidade: 14 serviços
• 8 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 43 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• EcoFeedback: estimativa de consumo de 

água e energia
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

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 1.649 €
N.º de material 11870470
Código EAN 4002516464273

43 dB 3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash

Máquina de lavar louça G 7250 SCVi
• Máquina de lavar louça de integrar com-

pletamente com gaveta para talheres
• Capacidade: 14 serviços
• 8 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 43 dB
• Consumo anual de energia: 213 kWh
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• EcoFeedback: estimativa de consumo de 

água e energia
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

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  1.599 €
N.º de material 11870460
Código EAN 4002516464266

43 dB 3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash

G 7250 SCVi

G 7255 SCVi XXL

*  Lançamento previsto para janeiro de 2022. 

*  Lançamento previsto para janeiro de 2022. Até essa data, o 
modelo equivalente disponível para venda é o G 7150 SCi 
com eficiência  C e o números de material 11091910 e PVP 
1.599 euros.
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Máquinas de lavar louça de integrar completamente 
60 cm

Máquina de lavar louça G 7165 SCVi XXL 
AutoDos
• Máquina de lavar louça de integrar com

pletamente com gaveta para talheres 
• Capacidade para 14 serviços 
• 8 programas de lavagem 
• Muito silenciosa: 44 dB 
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 64 kWh 
• Consumo de água no prog. ECO: 8,4 litros 
• EcoFeedback: estimativa do consumo de 

água e energia 
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora 
• Sistema AutoDos: dosagem automática 

de detergente com PowerDisk integrado 
• Secagem AutoOpen: abertura automática 

da porta depois da lavagem 
• Cestos ComfortPlus e gaveta para talhe

res 3D Multiflex totalmente ajustável 
• Comunicação simples com a máquina de 

lavar louça através de WiFiConn@ct 
  

PVP recomendado 1.599 €
N.º de material 11780920
Código EAN 4002516436928

44 dB

AutoDos

≥ 6 ι

3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash

MobileControl

Máquina de lavar louça G 7160 SCVi 
AutoDos
• Máquina de lavar louça de integrar com

pletamente com gaveta para talheres 
• Capacidade para 14 serviços 
• 8 programas de lavagem 
• Muito silenciosa: 44 dB 
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 64 kWh 
• Consumo de água no prog. ECO: 8,4 litros 
• EcoFeedback: estimativa do consumo de 

água e energia 
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora 
• Sistema AutoDos: dosagem automática 

de detergente com PowerDisk integrado 
• Secagem AutoOpen: abertura automática 

da porta depois da lavagem 
• Cestos ComfortPlus e gaveta para talhe

res 3D Multiflex totalmente ajustável 
• Comunicação simples com a máquina de 

lavar louça através de WiFiConn@ct 

PVP recomendado  1.549 €
N.º de material 11780910
Código EAN 4002516436911 

44 dB

AutoDos

≥ 6 ι

3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash

MobileControl

G 7160 SCVi

G 7165 SCVi XXL
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Máquina de lavar louça G 7460 SCVi
• Máquina de lavar louça de integrar 

completamente com gaveta para talheres
• Capacidade: 14 serviços
• 10 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 42 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• EcoFeedback: estimativa de consumo de 

água e energia
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

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 3D MultiFlex totalmente ajustável
• Comunicação simples com o aparelho 

através de WiFiConn@ct

PVP recomendado 1.879 €
N.º de material 11870500
Código EAN 4002516464310 

42 dB

AutoDos

3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash

Máquina de lavar louça G 7690 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: 41 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• EcoFeedback: estimativa de consumo de 

água e energia
• QuickPowerWash: lavagem e seca-

gem 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 3D MultiFlex totalmente ajustável
• Knock2open: abertura automática da 

porta com dois toques
• Comunicação simples com o aparelho 

através de WiFiConn@ct

PVP recomendado 2.419 €
N.º de material 11870510
Código EAN 4002516464327 

41 dB

AutoDos

3D MultiFlex

BrilliantLight

MultiLingua

QuickPower
Wash

Máquinas de lavar louça e integrar completamente
60 cm

G 7360 SCVi

G 7690 SCVi K2O

*  Lançamento previsto para janeiro de 2022. Até essa data, o 
modelo equivalente disponível para venda é o G 7590 SCVi 
K2O  com eficiência  C e o número de material 11091960 e 
PVP 2.419 euros.

*  Lançamento previsto para janeiro de 2022. Até essa data, o 
modelo equivalente disponível para venda é o G 7360 SCVi 
com eficiência  C e o número de material 11091950 e PVP 
1.879 euros.
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G 7975 SCVi K2O XXL

Máquinas de lavar louça e integrar completamente
60 cm

Máquina de lavar louça 
G 7975 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: 41 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• EcoFeedback: estimativa de consumo de 

água e energia
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

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 3D MultiFlex totalmente ajustável
• Knock2open: abertura automática da 

porta com dois toques
• Comunicação simples com o aparelho 

através de WiFiConn@ct

PVP recomendado 2.899 €
N.º de material 11870550
Código EAN 4002516464358

41 dB

AutoDos

3D MultiFlex

BrilliantLight

MultiLingua

QuickPower
Wash

G 7970 SCVi

Máquina de lavar louça G 7970 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: 41 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• EcoFeedback: estimativa de consumo de 

água e energia
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

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 3D MultiFlex totalmente ajustável
• Knock2open: abertura automática da 

porta com dois toques
• Comunicação simples com o aparelho 

através de WiFiConn@ct

PVP recomendado 2.849 €
N.º de material  11870530 
Código EAN 4002516464341 

41 dB

AutoDos

3D MultiFlex

BrilliantLight

MultiLingua

QuickPower
Wash

*  Lançamento previsto para janeiro de 2022.

*  Lançamento previsto para janeiro de 2022. Até essa data, o 
modelo equivalente disponível para venda é o G 7960 SCVi 
K2O  com eficiência  C e o número de material 11091980 e 
PVP 2.849 euros.
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Máquina de lavar louça G 5481 SCVi
• Máquina de lavar louça de integrar com-

pletamente com gaveta para talheres
• Capacidade para 9 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 78 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8 litros
• QuickPowerWash: lavagem e seca-

gem em menos de 1 hora
• Opção Curto para poupança de tempo

PVP recomendado 
Aço inox. CleanSteel 1.099 €
N.º de material 11492630
Código EAN 4002516314424

45 dB Gaveta 
Talheres

MultiLingua

QuickPower
Wash

Máquinas de lavar louça de integrar completamente
45 cm

G 5841 SCVi
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Os destaques das máquinas de lavar louça Professional
Resumo das diferenças mais importantes em relação a máquinas domésticas

Dosagem de detergentes líquidos
É possível conectar um módulo de dosa-
gem de líquidos para a utilização prática e 
económica de detergentes líquidos. A 
dosagem precisa permite obter resultados 
de limpeza perfeitos. Além disso, a utiliza-
ção é simplificada pela dosagem de 
líquidos.

Tempos de funcionamento muito curtos
Dá muita importância a tempos de funcio-
namento muito curtos e resultados brilhan-
tes? As máquinas de lavar louça da Miele 
Professional são a escolha perfeita: benefi-
cie de muitas funcionalidades inovadoras 
que fazem a sua louça brilhar num curto 
espaço de tempo.

Qualidade profissional
Um dia a dia de trabalho exigente pede 
produtos nos quais se pode confiar sempre 
a 100%. Para garantir essa fiabilidade, 
todos os aparelhos da Miele Professional 
são sujeitos a testes de qualidade abran-
gentes e a um controlo final rigoroso.

Operação simplificada
Utilização intuitiva e simples: todos os 
programas podem ser selecionados de 
forma rápida e iniciados com apenas um 
toque.
O visor de texto claro apresenta informa-
ções sobre todos os parâmetros de pro-
cesso importantes como, por exemplo, 
tempo restante, temperatura, etc. Além 
disso, são apresentadas indicações impor-
tantes como, por exemplo, quando é 
necessário reabastecer o sal e comunica-
das eventuais avarias.
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Máquina de lavar louça de integrar completamente
60 cm

PFD 104 SCVi XXL
Máquina de lavar louça de integrar com-
pletamente com gaveta 3D MultiFlex
• Rendimento de lavagem: 14 serviços 

médios em apenas 17 min
• EcoFeedback: estimativo do consumo de 

água e energia
• Muito silenciosa: 45 dB(A) re1pW
• Consumo de energia do programa ECO 

em 100 lavagens: 95 kWh
• Consumo de água do programa ECO por 

lavagem: 12 litros
• Abertura automática da porta com dois 

toques: Knock2open
• Secagem AutoOpen: abertura automática 

da porta depois da lavagem
• Medidas (A x L x P): 845 x 598 x 570 mm

PVP recomendado (IVA incluído) 3.599 €
N.º de material  11605060 
Código EAN 4002516366645 

45 dB

AutoDos

3D MultiFlex

AutoOpen

MultiLingua

Knock2open
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343

M Á Q U I N A S  D E 
  L A V A R ,  S E C A R 
E   E N G O M A R
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Produtos de alta qualidade, resultados perfeitos e excelentes e, 
sobretudo, eficientes. Os mais altos padrões de produção e mate-
riais sublinham o compromisso da marca Miele: «Immer Besser» 
(sempre melhor).
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Elevada qualidade Miele para uma longa vida útil
Para obter os mais elevados requisitos de qualidade, a Miele sub-
mete as suas máquinas a testes de resistência exigentes durante o 
seu desenvolvimento. Nestes testes é necessário que, por exemplo, 
as máquinas de lavar roupa lavem durante 10.000 horas. Deste 
modo, são executados aprox. 5000 programas diferentes. 

A qualidade Miele

Cuba robusta
A cuba é especialmente robusta e higiénica. É suportada por 
amortecedores e quatro molas tensoras e estabilizada com contra-
pesos em ferro fundido cinzento. Esta é a perfeição Miele para um 
mínimo de desgaste, isolamento acústico ideal e longa vida útil.

Motor ProfiEco
Nas máquinas de lavar roupa Miele experimenta motores especial-
mente potentes. O motor ProfiEco da Miele é especialmente econó-
mico e silencioso. Este necessita de pouca energia e não tem 
desgaste. Para lavar de forma eficiente e confortável, durante muitos 
anos.

Permutador de calor isento de manutenção
Nas máquinas de secar roupa com bomba de calor Miele, o permu-
tador de calor é protegido por um sistema de filtragem eficaz e não 
deve ser limpo. Isso garante que o consumo energético permaneça 
baixo durante toda a vida útil da máquina.
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Exclusivo Miele 
 Tratamento perfeito da roupa

O nosso sistema de tratamento da roupa tem em conta todo o 
processo desde a lavagem até a secagem e o engomar. Os produ-
tos de limpeza especiais da Miele foram desenvolvidos nos nossos 
próprios laboratórios e adequam-se idealmente às nossas 
máquinas. 

A combinação ideal
As máquinas de lavar e secar roupa Miele adaptam-se perfeita-
mente uma à outra. Pode encontrar a máquina de secar roupa certa 
para cada máquina de lavar roupa em termos de design e equipa-
mento. Portanto, podemos oferecer-lhe o melhor desempenho de 
limpeza e de cuidado com uma proteção excelente dos seus 
tecidos.

Acabamento perfeito da roupa
Muitos têxteis só obtêm um acabamento perfeito quando são 
engomados e protegidos adicionalmente por um tratamento mecâ-
nico e térmico. O engomar torna-se particularmente fácil, prático, 
rápido e eficaz com o sistema de engomar a vapor FashionMaster e 
com as máquinas de passar a ferro da Miele.

Resultados simplesmente perfeitos
Não se consegue o mesmo resultado com todos os detergentes. 
Por isso, a Miele desenvoleu produtos de limpeza próprios em 
colaboração com fornecedores selecionados. Com fórmulas adap-
tadas na perfeição com as máquinas de lavar e secar roupa da 
Miele, permitem-lhe aproveitar ao máximo o desempenho da sua 
máquina Miele com uma dosagem baixa que também protege o m. 
Pode assim aproveitar de forma ideal o desempenho das máquinas 
Miele com baixas dosagens e poupar o ambiente.
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Com a Miele, não precisa de escolher entre a melhor tecnologia e o 
design mais bonito. A classe e o equipamento das máquinas estão 
disponíveis em duas linhas de design: ChromeEdition e 
WhiteEdition.

As duas linhas de design
W1 e T1

ChromeEdition
Design clássico consoante o modelo, com anel da porta cromado, 
cinzento grafite ou branco. Pode optar por máquinas com painel 
direito ou inclinado.

WhiteEdition
Um estilo de design moderno para o tratamento da roupa: con-
soante o modelo, com porta de design redonda em branco, preto 
ou prateado alumínio.
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Consiga sempre resultados perfeitos: graças ao 
inovador sistema de dosagem TwinDos®, o 
detergente integrado UltraPhase 1 e 2 é doseado 
de modo completamente automático, pelo que 
poupa até 30% de detergente.

O UltraPhase 1 garante uma limpeza perfeita 
para cores brancas vibrantes e tecidos de cores 
luminosas. Com o UltraPhase 2, o agente 
branqueador é adicionado ao processo no 
momento ideal, para remover completamente as 
nódoas difíceis.
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Com UltraPhase 2, o agente branqueador é 
adicionado no processo de lavagem no 
momento ideal e elimina mesmo as nódoas 
mais persistentes como, por exemplo, café, 
chá, sumos de fruta ou vinho tinto. Aceda a 
www.miele.pt (Produtos, Produtos de 
limpeza Miele) e conheça o trabalho do 
laboratório químico da Miele e o desempe-
nho de limpeza do UltraPhase 1 e do 
UltraPhase 2. 

Os nossos UltraPhase 1 e UltraPhase 2 e 
Sensitive estão agora disponíveis como 
detergente líquido para peles sensíveis, sem 
quaisquer fragrâncias ou corantes. Proteja a 
sua pele e evite alergias. A roupa fica limpa 
e cuidada, como sempre.

O sistema de 2 fases da Miele lava melhor e 
de forma mais eficaz do que os detergentes 
líquidos convencionais que não contêm 
agentes branqueadores, uma vez que estes 
destruiriam as outras substâncias ativas. O 
UltraPhase 1 e 2 da Miele são acondiciona-
dos e doseados em separado, por isso, é 
possível usar agentes branqueadores no 
sistema TwinDos®. As substâncias ativas do 
UltraPhase 1 dissolvem a sujidade e elimi-
nam as nódoas de, por exemplo, óleos e 
gorduras, proteínas e amidos. 

O Instituto Hohenstein examinou as carate-
rísticas do sistema de dosagem automático 
de 2 fases em conjunto com o detergente 
de lavagem Miele UltraPhase 1 e UltraPhase 
2. O excelente efeito de lavagem foi confir-
mado em relação à remoção de nódoas, 
brancura, antienvelhecimento e à precisão 
de dosagem. 

TwinDos® – 
Inovação para os melhores resultados
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Combinação perfeita para maior 
sustentabilidade

* no programa «Fibras 40 °C», para máquinas de lavar roupa com TwinDos e PowerWash, consoante o modelo.

Económico em todas as situações: a integração perfeita do sistema de 
dosagem automática TwinDos® com o excelente desempenho de lim-
peza do PowerWash garante a máxima eficiência de lavagem. Mesmo 
peças individuais podem ser lavadas de modo económico, graças à 
prática opção SingleWash. Desta forma, poupa até 40% de detergente 
em cada aplicação e até 60% de energia e tempo*.
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Que tipo de painel de comando 
prefere?
Comando tátil M Touch

Regulação do timer através do rolo de seleção.

Menu suspenso para apresentação de informações adicionais e para ativação de outras 
funções.

Com o visor tátil inovador nas máquinas de lavar e secar roupa,a utilização é simples e clara. 
Tal como acontece num smartphone, as configurações da máquina são efetuadas através 
de toque, movimento e deslize num visor TFT de alta definição com indicações em texto. O 
visor central com texto em branco e símbolos com fundo preto asseguram uma visibilidade 
perfeita das informações. Para ajudar na orientação do utilizador, as informações são exibi-
das a cores.

M Touch
Seleção fácil através de toque, movimento e deslize.
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Outros tipos de comando

ComfortSensor
Rápido e intuitivo: visor de 1 linha, seleção direta das opções através de teclas sensoras.

O tipo de comando das máquinas de lavar e secar roupa da Miele é integrado de modo 
lógico e intuitivo: um botão rotativo confortável para o programa de lavagem e secagem, 
teclas sensoras claramente dispostas para funções adicionais. A configuração utilizada com 
mais frequência já se encontra pré-selecionada. Pode iniciar o seu programa de forma 
rápida e simples.

As diversas classes de máquinas da Miele disponibilizam-lhe diversas variantes de 
comando, no entanto, todas em design uniforme. Dessa forma pode perfeitamente combi-
nar oticamente máquina de lavar roupa e máquina de secar roupa de diversas classes de 
máquinas da Miele.

EasyControl
Escolha simples: para selecionar as opções, basta alternar entre funções com a tecla 
sensora.

DirectSensor
Operação fácil por toque: seleção direta da função por teclas sensoras.
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Ao comprar uma máquina de lavar 
roupa com sistema TwinDos® recebe 
gratuitamente 4 cartuchos Ultra-
Phase 1 e 3 cartuchos UltraPhase 
2**
Corresponde a um valor superior a 90 euros e 
poupa-lhe os custos com detergente durante mais 
de meio ano***. 

Ao comprar vários modelos de 
máquinas de lavar roupa com Cap-
Dosing recebe 3 cápsulas grátis.
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*** depende do modelo
***  Um cartucho UltraPhase 1 + 2 de cada está incluído na 

máquina, recebe os restantes cartuchos ao descontar o 
vale em anexo. 

***  Base de cálculo: 28 semanas com 5 lavagens/semana 
1) Patente: EP 2 784 205 
2) Testada e confirmada pelo wfk 
3) Patente: EP 2 365 120

Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
Vantagens* das máquinas de lavar roupa

PowerWash
O mais alto desempenho e 

rapidez de lavagem combinados com a 
máxima eficiência energética, para peças 
de roupa grandes e pequenas.

TwinDos®1)

O melhor sistema de deter-
gente líquido à distância de um toque.

A dosagem automática com o TwinDos® 
não só é prática, mas também garante uma 
limpeza perfeita: com UltraPhase 1 e 2 o 
seu aparelho tem o melhor sistema de 
detergente líquido. O TwinDos® doseia 
UltraPhase 1 e 2 sempre no momento certo 
do processo de lavagem, alcançando assim 
a máxima eficácia de lavagem. Além disso, 
o TwinDos® realiza uma dosagem tão 
precisa que permite poupar até 30% de 
detergente em relação a uma dosagem 
manual.

QuickPowerWash2)

Rápida e minuciosa: eficiência 
de lavagem A em apenas 49 minutos.

SingleWash
Solução eficiente para peças 

individuais: lave a sua camisola preferida de 
forma rápida, delicada e económica.

CapDosing3)

Doseie detergentes especiais, 
amaciadores e aditivos simplesmente com 
cápsulas individuais.

Tambor com estrutura de 
favos

Suave: a estrutura do tambor com estrutura 
de favos faz a roupa deslizar numa fina 
película de água.
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Classe de eficiência energética
Indica a classe de eficiência energética da máquina.
São indicadas as classes de eficiência energética de A a 
G.

Tipo de tambor/capacidade de carga
Indica o tipo de tambor e a sua capacidade de carga. 
Tambor com estrutura de favos com capacidade de 
carga de 1 a 9 kg.

MultiLingua
 Indica se o idioma do visor pode ser ajustado.
 Pode definir diferentes idiomas no visor, de forma a 
entender perfeitamente todas as informações.

Sistema de dosagem
 Indica que sistemas de dosagem automática estão 
disponíveis na máquina. 
 Os melhores resultados de limpeza graças ao sistema 
de 2 fases da Miele e a dosagens práticas.

PowerWash
 Indica se a máquina dispõe da tecnologia de lavagem 
PowerWash. 
A tecnologia de lavagem da Miele combina o melhor 
desempenho de lavagem e tempos de execução do 
programa curtos com alta eficiência energética.

CapDosing1)

Indica se a máquina dispõe de CapDosing.
Doseie detergentes especiais, amaciadores e aditivos 
simplesmente com cápsulas individuais.

AddLoad (Adicionar mais roupa)
Indica se a máquina dispõe de da função AddLoad.
 Flexibilidade para adicionar todo o tipo de têxteis.

Funções de alisamento
Indica quais as funções de alisamento disponíveis no 
aparelho.

 Redução do esforço de engomar em 50%: variedade 
máxima de aplicação, após um programa de lavagem ou 
como um programa de alisamento separado. 

Redução do esforço de engomar em 50%: alisamento 
após programa de 
lavagem.

Equipamento especial
 Indica que equipamento especial tem a máquina.
 Para quem quer poupar: com a 2.ª ligação economiza 
energia se, p. ex., reprocessar água quente com energia 
solar.

O que significa cada ícone?
Ícones para máquinas de lavar roupa

1- 9 kg

TwinDos

PowerWash

CapDosing

AddLoad

MultiLingua

SteamCare

Alisar extra

Água quente

1) Patente: EP 2 365 120
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Máquinas de lavar roupa

Máquina de lavar roupa WCA 020 Active
• Design ChromeEdition
• Capacidade de carga de até 7 kg
• Velocidade máxima de centrifugação de 

1.400 r.p.m.
• 12 programas de lavagem e 4 opções 

extra
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• Tecnologia exclusiva CapDosing
• Gaveta de detergente com limpeza auto-

mática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm

PVP recomendado  949 €
N.º de material 11433430
Código EAN 4002516303275

AddLoad

1- 7 kg

CapDosing

Máquina de lavar roupa WWD 020*
• Design WhiteEdition
• Capacidade de carga de até 8 kg
• Velocidade máxima de centrifugação de 

1.400 r.p.m.
• 12 programas de lavagem e 5 opções 

extra
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• Tecnologia exclusiva CapDosing
• Gaveta de detergente com limpeza auto-

mática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

PVP recomendado  1.049 €
Nº de material 11811810
Código EAN 4002516467441

*data de lançamento aguarda confirmação

AddLoad

1- 8 kg

CapDosing

Máquina de lavar roupa WCD 020*
• Design ChromeEdition
• Capacidade de carga até 8 kg
• Velocidade máxima de centrifugação até 

1.400 r.p.m.
• 12 programas de lavagem e 4 opções 

extra
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• Alisar Extra: facilita o engomar
• Pré-seleção de início até 24 h
• Tecnologia exclusiva: CapDosing
• Gaveta de detergente com limpeza auto-

mática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm

PVP recomendado  1.049 €
N.º de material 11811790
Código EAN 4002516467724

*data de lançamento aguarda confirmação

AddLoad

1- 8 kg

Alisar extra

CapDosing
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Máquina de lavar roupa WWD 320
• Design WhiteEdition
• Capacidade de carga de até 8 kg
• Velocidade máxima de centrifugação de 

1.400 r.p.m.
• 12 programas de lavagem e 5 opções 

extra
• QuickPowerWash: lavagem rápida e 

profunda em 49 minutos
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• Alisar Extra: facilita o engomar
• Tecnologia exclusiva CapDosing
• Gaveta de detergente com limpeza auto-

mática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

PVP recomendado  1.149 €
N.º de material 11395180
Código EAN 400251697123

AddLoad

1- 8 kg

PowerWash PowerWash

Alisar extra Alisar extra Alisar extra

CapDosing CapDosing CapDosing

MobileControl

Máquina de lavar roupa WCD 320
• Design ChromeEdition
• Capacidade de carga de até 8 kg
• Velocidade máxima de centrifugação de 

1.400 r.p.m.
• 12 programas de lavagem e 5 opções 

extra
• QuickPowerWash: lavagem rápida e 

profunda em 49 minutos
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• Alisar Extra: facilita o engomar
• Tecnologia exclusiva CapDosing
• Gaveta de detergente com limpeza auto-

mática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm

PVP recomendado  1.149 €
N.º de material 11395160
Código EAN 400251697116

AddLoad

1- 8 kg

Máquina de lavar roupa WWD 660
• Design WhiteEdition
• Capacidade de carga de até 8  kg
• Velocidade máxima de centrifugação de 

1.400 r.p.m.
• 12 programas de lavagem e 2 opções 

extra
• Dosagem automática de detergente com 

TwinDos
• WifiConn@ct através da app Miele@mobile
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• Alisar Extra: facilita o engomar
• Tecnologia exclusiva CapDosing
• Sinal acústico
• Gaveta de detergente com limpeza auto-

mática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

PVP recomendado  1.149 €
N.º de material 11598060
Código EAN 4002516374558

TwinDos

AddLoad

1- 8 kg

Máquinas de lavar roupa
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Máquina de lavar roupa WCD 660
• Design ChromeEdition
• Capacidade de carga de até 8  kg
• Velocidade máxima de centrifugação de 

1.400 r.p.m.
• 12 programas de lavagem e 5 opções 

extra
• Dosagem automática de detergente com 

TwinDos
• WifiConn@ct através da app Miele@mobile
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• Alisar Extra: facilita o engomar
• Tecnologia exclusiva CapDosing
• Sinal acústico
• Gaveta de detergente com limpeza auto-

mática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm

PVP recomendado  1.149 €
N.º de material 11598050
Código EAN 4002516374756

TwinDos

AddLoad AddLoad AddLoad

1- 8 kg

Alisar extra Alisar extra Alisar extra

CapDosing

MobileControl MobileControl MobileControl

Máquina de lavar roupa WWG 360
• Design WhiteEdition
• Capacidade de carga de até9  kg
• Velocidade máxima de centrifugação de 

1.400 r.p.m.
• 18 programas de lavagem e 9 opções 

extra
• QuickPowerWash: lavagem rápida e 

profunda em 49 minutos
• WifiConn@ct através da app Miele@mobile
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• Alisar Extra: facilita o engomar
• Tecnologia exclusiva CapDosing
• SingleWash: programa otimizado para até 

1 kg de carga
• Sinal acústico
• Gaveta de detergente com limpeza auto-

mática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

PVP recomendado  1.269 €
Nº de material 11395200
Código EAN 4002516281917

1- 9 kg

PowerWash

MultiLingua

CapDosing CapDosing

Máquina de lavar roupa WWG 660
• Design WhiteEdition
• Capacidade de carga de até 9 kg
• Velocidade máxima de centrifugação de 

1.400 r.p.m.
• 17 programas de lavagem e 8 opções 

extra
• Dosagem automática de detergente com 

TwinDos
• WifiConn@ct através da app Miele@mobile
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• Alisar Extra: facilita o engomar
• Tecnologia exclusiva CapDosing
• Sinal acústico
• Gaveta de detergente com limpeza auto-

mática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

PVP recomendado  1.269 €
N.º de material 11395210
Código EAN 4002516281870

TwinDos

1- 9 kg MultiLingua
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AddLoad AddLoad AddLoadAlisar extra Alisar extra SteamCareMobileControl MobileControl MobileControl

CapDosing CapDosing CapDosingTwinDos TwinDos TwinDosPowerWash PowerWash
2.0

Máquina de lavar roupa WCG 660
• Design ChromeEdition
• Capacidade de carga de até 9 kg
• Velocidade máxima de centrifugação de 

1.400 r.p.m.
• 17 programas de lavagem e 8 opções 

extra
• Dosagem automática de detergente com 

TwinDos
• WifiConn@ct através da app Miele@mobile
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• Alisar Extra: facilita o engomar
• Tecnologia exclusiva CapDosing
• Sinal acústico
• Gaveta de detergente com limpeza auto-

mática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm

PVP recomendado  1.269 €
N.º de material 11395190
Código EAN 4002516281818

1- 9 kg 1- 9 kg 1- 9 kgMultiLingua MultiLingua MultiLingua

Máquina de lavar roupa WWI 860
• Design WhiteEdition
• Capacidade de carga de até 9 kg
• Velocidade máxima de centrifugação de 

1.600 r.p.m.
• Visor Mtouch para uma experiência mais 

intuitiva
• 23 programas de lavagem e 9 opções 

extra
• Dosagem automática de detergente com 

TwinDos
• QuickPowerWash: lavagem rápida e 

profunda em 49 minutos
• WifiConn@ct através da app Miele@mobile
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• Alisar Extra: facilita o engomar
• Redução de 50% do esforço de engomar 

com SteamCare
• Tecnologia exclusiva CapDosing
• SingleWash: programa otimizado para até 

1 kg de carga
• Sinal acústico
• Opção Nódoas
• Gaveta de detergente com limpeza auto-

mática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

PVP recomendado  1.549 €
N.º de material 11395220
Código EAN 4002516282259

Máquina de lavar roupa WCR 860
• Design ChromeEdition
• Capacidade de carga de até 9 kg
• Velocidade máxima de centrifugação de 

1.600 r.p.m.
• Visor Mtouch para uma experiência mais 

intuitiva
• 26 programas de lavagem e 9 opções 

extra
• Dosagem automática de detergente com 

TwinDos
• QuickPowerWash: lavagem rápida e 

profunda em 49 minutos
• WifiConn@ct através da app Miele@mobile
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• Alisar Extra: facilita o engomar
• Tecnologia exclusiva CapDosing
• SingleWash: programa otimizado para até 

1 kg de carga
• Sinal acústico
• Opção Nódoas
• Gaveta de detergente com limpeza auto-

mática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm

PVP recomendado  1.849 €
N.º de material 10998440
Código EAN 4002516073185

Máquinas de lavar roupa
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Máquinas de lavar roupa Classic

Máquina de lavar roupa WWV 980 
Passion
• Design WhiteEdition
• Capacidade de carga de até 9 kg
• Velocidade máxima de centrifugação de 

1.600 r.p.m.
• Visor MTouch para uma experiência mais 

intuitiva
• 28 programas de lavagem e 10 opções 

extra
• Dosagem automática de detergente com 

TwinDos
• QuickPowerWash: lavagem rápida e 

profunda em 49 minutos
• WifiConn@ct através da app Miele@mobile
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• Redução de 50% do esforço de engomar 

com SteamCare
• Tecnologia exclusiva CapDosing
• SingleWash: programa otimizado para até 

1 kg de carga
• Sinal acústico
• Opção Nódoas
• Gaveta de detergente com limpeza auto-

mática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterProof
• Esforço de engomar reduzido em 50% 

com SteamCare
• Entrada de água quente incorporada
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

PVP recomendado  2.599 €
N.º de material 10998470
Código EAN 4002516072805

TwinDos

AddLoad

1- 9 kg

PowerWash
2.0

Alisar extra

MultiLingua

CapDosing

MobileControl
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M Á Q U I N A S  
D E  L A V A R  E 
S E C A R  R O U P A
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A máquina de lavar e secar roupa 
Lavagem e secagem contínuas numa só máquina

É melhor uma ou duas máquinas?
Uma máquina de lavar roupa mais máquina de secar roupa ou uma só máquina de lavar e 
secar roupa: a Miele disponibiliza eletrodomésticos de alta qualidade e inovadores para 
ambas as opções. A máquina de lavar e secar roupa é uma solução excepcional para 
pequenas quantidades de roupa ou quando não há espaço suficiente para instalar dois 
eletrodomésticos. Além disso, tem a vantagem insuperável de poder lavar e secar pequenos 
lotes de roupa num ciclo, o que permite poupar tempo.

Numa máquina de lavar e secar roupa da Miele pode lavar uma carga completa de roupa. 
Tendo em conta que a roupa precisa de mais espaço para a secagem, é possível secar 
apenas uma quantidade pequena por ciclo. 
Caso precise de lavar e secar frequentemente grandes quantidades, recomendamos-lhe 
que recorra a uma máquina de lavar roupa e uma máquina de secar roupa em separado. 
Com dois eletrodomésticos em separado pode lavar e secar em paralelo e consegue assim 
lidar mais rapidamente com grandes quantidades de roupa. 
Independentemente da solução que escolher, oferecemos limpeza perfeita e um resultado 
de secagem preciso. Por outras palavras: tratamento da roupa made by Miele.

Qual a máquina de lavar e secar roupa adequada para si?
Com 5 kg de lavagem e secagem contínuas, os eletrodomésticos compactos são ideais 
para agregados familiares de um único elemento ou condições de instalação limitadas. 
Desde que o espaço esteja disponível, a partir de 2 pessoas, recomendamos a versão XL. 
Para famílias com muita roupa a escolha perfeita são 2 eletrodomésticos em separado, para 
poder lavar e secar ao mesmo tempo.

Máquina de lavar e secar roupa compacta da Miele

Tecnologia compacta, dimensões compactas. Com a profundidade de 60 cm da caixa, a 
máquina de lavar e secar roupa WT1 da Miele consegue lavar e secar continuamente até 
5 kg de roupa. Se só pretender lavar, a máquina consegue processar até 8 kg de roupa 
numa operação. A máquina é assim indicada para famílias pequenas com uma quantidade 
de roupa média. 

Painel direito
A máquina de lavar e secar roupa com 
painel direito pode ser perfeitamente 
integrada à sua cozinha. Pode, além disso, 
ser instalada simplesmente sob a bancada 
de trabalho, com uma altura de nicho 
mínima de 85 cm. Em alternativa, a tampa 
do aparelho pode ser substituída por um 
módulo de encastrar. Nesse caso, a 
máquina de lavar e secar roupa encaixa 
num nicho de apenas 82 cm de altura.
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Tecnologia PerfectCare

Adora a sua roupa? Com a nossa tecnologia Miele PerfectCare, a 
roupa é sempre tratada com todo o carinho. Assim, a sua roupa 
está sempre protegida, tanto na lavagem como na secagem, e pode 
desfrutar das suas peças favoritas durante mais tempo.

A tecnologia PerfectCare consegue a sintonia perfeita entre quatro 
funções inteligentes que garantem os melhores resultados de lava-
gem e secagem:

Tambor com estrutura de favos da Miele
Garante um tratamento delicado da sua roupa favorita.

Deteção eletrónica da humidade residual PerfectDry
Desta forma, alcança resultados de secagem precisos e 
especialmente ecológicos. Consoante o modelo, as máquinas de la-
var e secar roupa da Miele disponibilizam até 5 níveis de secagem. 
A sua roupa apresenta assim sempre o grau de secagem que de-
seja.

Centrifugação térmica
Poupa tempo e energia. Ainda antes da secagem, a roupa é movi-
mentada dentro de uma corrente de ar quente e é centrifugada gra-
dualmente. O resultado: o teor de água diminui ainda antes do ciclo 
de secagem propriamente dito.

Limpeza automática de cotão
Não necessita de remover o cotão manualmente, pois a máquina 
efetua essa limpeza de forma automática e num programa sepa-
rado.
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Ao comprar uma máquina de lavar e 
secar roupa com TwinDos® recebe 
gratuitamente 4 cartuchos UltraPhase 
1 e 3 cartuchos UltraPhase 2**
,Corresponde a um valor superior a 90 euros e 
poupa-lhe os custos com detergente durante mais 
de meio ano***. 
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*** depende do modelo
***  Um cartucho UltraPhase 1 + 2 de cada está incluído na 

máquina, recebe os restantes cartuchos ao descontar o 
vale em anexo.

***  Base de cálculo: 28 semanas com 5 lavagens/semana
1) Patente: EP 2 784 205

Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
Vantagens* das máquinas de lavar e secar roupa

QuickPower
Tratamento da roupa em pouco 

tempo: tecnologias inovadoras oferecem 
resultados de lavagem e secagem 
excelentes.

TwinDos®1)

O melhor sistema de deter-
gente líquido à distância de um botão.

A dosagem automática com o TwinDos® 
não só é prática, mas também garante uma 
limpeza perfeita: com UltraPhase 1 e 2 o 
seu aparelho tem o melhor sistema de 
detergente líquido. 

O TwinDos® doseia UltraPhase 1 e 2 
sempre no momento certo do processo de 
lavagem, alcançando assim a máxima 
eficácia de lavagem. Além disso, o Twin-
Dos® realiza uma dosagem tão precisa que 
permite poupar até 30% de detergente em 
relação a uma dosagem manual.

PowerWash
O mais alto desempenho e 

rapidez de lavagem combinados com a 
máxima eficiência energética, para peças 
de roupa grandes e pequenas.

Extra Single
Rápido e eficiente: lave e seque 

a sua peça favorita em menos de uma hora, 
consoante o programa.

Tambor com estrutura de 
favos

Extremamente delicado: graças à estrutura 
da superfície em forma de favo, a roupa 
desliza suavemente sobre uma fina película 
de água.

SteamCare
Redução do esforço de engomar até 50%: 
após um programa de lavagem ou seca-
gem ou como um programa de alisamento 
separado.
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Classe de eficiência energética para lavagem e 
secagem contínua
 Para a lavagem e secagem contínua a classe de eficiên-
cia energética de A a G é mostrada.

Classe de eficiência energética para lavagem 
Para a lavagem é mostrada a classe de eficiência ener-
gética de A a G.

Tipo de tambor/capacidade de carga
Mostra a capacidade de carga máxima para a lavagem e 
para a lavagem e secagem contínua.

Tambor com estrutura de favos, lavagem 9 kg e 
secagem 6 kg.

Sistema de dosagem
 Indica que sistemas de dosagem automática estão 
disponíveis na máquina.

 O melhor sistema de detergente líquido à distância de 
um botão.

PowerWash
Indica se a máquina dispõe do sistema de PowerWash.

 O mais elevado desempenho e rapidez de lavagem 
combinados com a máxima eficiência energética, para 
peças de roupa grandes e pequenas.

CapDosing1)

Indica se a máquina dispõe de CapDosing.

Doseie detergentes especiais, amaciadores e aditivos 
simplesmente com cápsulas individuais.

Opção Nódoas
Indica se a máquina dispõe da opção Nódoas.

 Limpeza intensiva: o processo de lavagem é adaptado 
para o tratamento de nódoas.

Funções de alisamento 
Indica qual a função de alisamento disponível na 
máquina. 

 Redução do esforço de engomar até 50%: variedade 
máxima de aplicação, após um programa de lavagem ou 
secagem ou como um programa de alisamento 
separado.

PerfectCare
Indica se o aparelho dispõe da função PerfectCare.

Tecnologia para resultados de secagem e lavagem 
precisos.

O que significa cada ícone?
Ícones para máquinas de lavar e secar roupa

9 / 6 kg

SteamCare

Nódoas

CapDosing

PerfectCare

TwinDos

1) Patente: EP 2 365 120

PowerWash
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Máquinas de lavar e secar roupa

Máquina de lavar e secar roupa 
WTD 160
• Capacidade de carga de 8 kg para lava-

gem e 5 kg para secagem
• Velocidade máxima de centrifugação de 

1.500 r.p.m.
• 11 programas de lavagem e 2 opções 

extra
• 10 programas de secagem e 1 opção 

extra
• WifiConn@ct através da app Miele@mobile
• Gaveta de detergente com limpeza auto-

mática (AutoClean)
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 637 mm

PVP recomendado  1.749 €
N.º de material 11589140
Código EAN 4002516367833

8 / 5 kg

PerfectCare

Máquina de lavar e secar roupa 
WTI 360
• Capacidade de carga de 8*5 kg 

(lavar*secar)
• Velocidade de centrifugação máxima de 

1.600 r.p.m.
• 19 programas de lavagem e 7 opções 

extra
• 17 programas de secagem e 3 opções 

extra
• QuickPower: roupa perfeitamente limpa e 

seca em tempo recorde
• WifiConn@ct através da app Miele@mobile
• Tecnologia exclusiva CapDosing
• Sinal acústico
• Gaveta de detergente com limpeza auto-

mática (AutoClean)
• Sistema de fugas avançado 

WaterProof-Metal
• Esforço de engomar reduzido em 50% 

com SteamCare
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 637 mm

PVP recomendado  2.099 €
Nº de material 11589170
Código EAN 4002516368472

8 / 5 kg

PowerWash

SteamCare

MultiLingua

CapDosing

PerfectCare

Máquina de lavar e secar roupa  
WTR 860
• Capacidade de carga de 8*5 kg 

(lavar*secar)
• Velocidade máxima de centrifugação de 

1.600 r.p.m.
• 23 programas de lavagem e 7 opções 

extra
• 21 programas de secagem e 2 opções 

extra
• QuickPower: roupa perfeitamente limpa e 

seca em tempo recorde
• Dosagem automática de detergente com 

TwinDos
• WifiConn@ct através da app Miele@mobile
• Tecnologia exclusiva CapDosing
• Sinal acústico
• Opção Nódoas
• Gaveta de detergente com limpeza auto-

mática (AutoClean)
• Sistema de fugas avançado 

WaterProof-Metal
• Esforço de engomar reduzido em 50% 

com SteamCare
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 637 mm

PVP recomendado  2.199 €
Nº de material 11587920
Código EAN 4002516365044

TwinDos

Nódoas

8 / 5 kg

PowerWash

SteamCare

MultiLingua

CapDosing

PerfectCare
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M Á Q U I N A S  D E 
S E C A R  R O U P A
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Tecnologia EcoDry
Economizar durante toda a vida útil da máquina

A tecnologia EcoDry consiste num sistema 
de filtragem patenteado1)  com desempe-
nho ideal e num permutador de calor isento 
de manutenção. Este sistema assegura que 
nenhum tipo de cotão se fixa no permuta-
dor de calor. Em sistemas sem EcoDry, o 
permutador de calor pode ficar entupido 
com o tempo e provocar um aumento 
constante do consumo energético e dos 
tempos de secagem ao longo da vida útil 
da máquina de secar roupa. 
EcoDry: ideal para as suas roupas e uma 
maior poupança económica.

As máquinas de secar roupa com bomba 
de calor estabelecem padrões a nível 
mundial para as mais altas exigências de 
qualidade e fiabilidade. Com a tecnologia 
EcoDry, economiza a longa vida da 
máquina de secar roupa, já que a Miele 
mantém os consumos de energia e os 
tempos de secagem num nível baixo ao 
longo de toda a vida útil da sua máquina. 
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EcoSpeed
Ecologia e eficiência

1) Patente: EP 2 107 155

Com o EcoSpeed, seque a roupa com 
especial rapidez, poupando ao mesmo 
tempo o ambiente com a melhor classe de 
eficiência energética A+++. Economia e 
programas com durações mais curtas 
combinam-se assim na perfeição. Com a 
carga completa, pode retirar até 20 minutos 
ao tempo de secagem com o EcoSpeed. 
Se quiser secar apenas algumas peças de 
roupa, poupa aprox. 10% do tempo de 
secagem.

Além de apresentarem a melhor classe de 
eficiência energética A+++, as máquinas de 
secar roupa com EcoSpeed trabalham com 
o refrigerante natural R290, totalmente 
isento de HFC, reduzindo assim ao mínimo 
a potencial emissão de gases de estufa. 
Assim, o EcoSpeed alia tempos de funcio-
namento mais curtos, a melhor eficiência 
energética e a sustentabilidade na sua 
máquina de secar roupa da Miele.
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
Vantagens* das máquinas de secar roupa

FragranceDos2)

Frescura para todos os senti-
dos: com a Miele, a sua roupa não fica 
apenas macia, mas também maravilhosa-
mente perfumada.

Tecnologia EcoDry
A tecnologia EcoDry da Miele 

garante-lhe consumos energéticos e 
tempos de secagem sempre baixos. Atra-
vés da combinação eficaz do 1) sistema de 
filtragem patenteado da Miele e do permu-
tador de calor isento de manutenção, o 
cotão não tem hipóteses de obstruir o 
permutador de calor e reduzir o desempe-
nho a longo prazo.

As máquinas de secar com bomba de calor 
da Miele funcionam sempre de forma 
económica com EcoDry: uma vida útil longa 
do aparelho.

Eficiência energética
Melhor desempenho A+++ -10%: elevada 
economia e ótimos resultados.

Tecnologia de bomba de calor
Também para roupas delicadas: secar com 
temperaturas baixas é económico e espe-
cialmente cuidadoso.

Permutador de calor isento de 
manutenção
Bem protegida: um filtro protege a caixa de 
condensação e torna a sua limpeza 
desnecessária.

* depende do modelo
1) Patente: EP 2 107 155
2) Patente: EP 2 431 516

EcoSpeed
Vantagem dupla: graças ao EcoSpeed, 
seque a roupa em até menos 20 minutos, 
com a melhor eficiência energética.
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Eficiência energética
Indica a eficiência energética do aparelho.

São indicadas as classes de eficiência energética de 
A+++ a C. 

Tipo de tambor/capacidade de carga
Indica o tipo de tambor e a capacidade de carga do 
tambor.

Tambor com estrutura de favos1) com capacidade de 
carga de 1 a 9 kg.

MultiLingua
Indica se o idioma do visor pode ser ajustado.

Pode definir diferentes idiomas no visor, de forma a 
entender perfeitamente todas as informações.

EcoDry
 Indica se a máquina está equipada com tecnologia 
EcoDry.

 Sempre económico: o sistema de filtragem e o permuta-
dor de calor isento de manutenção mantêm o consumo 
de energia e o tempo de funcionamento sempre baixos.

EcoSpeed
 Indica se a máquina está equipada com EcoSpeed. 

 Secagem até 20 minutos mais rápida: com a melhor 
eficiência energética.

 
FragranceDos2)

 Indica se a máquina está preparada para o uso de 
doseadores de aroma.

 Frescura para todos os sentidos: com a Miele não tem 
apenas roupa muito macia, mas também maravilhosa-
mente perfumada.

Roupa perfumada como gosta: mude rapidamente entre 
2 aromas diferentes, dependendo da preferência.

AddLoad (Adicionar mais roupa)
 Indica se a máquina dispõe da função AddLoad.

 É possível adicionar mais roupa após o início do 
programa.

Funções de alisamento
Indica qual a função de alisamento disponível na 
máquina.

Menor necessidade de engomar: o vapor de água e o 
calor alisam os seus têxteis ainda na máquina de secar 
roupa.

Grande efeito de alisamento: tanto as peças de roupa 
húmida como secas se tornam visivelmente mais lisas. 
 
Visivelmente sem rugas: a roupa húmida e seca é cuida-
dosamente alisada.

Perfect Dry
Indica se o aparelho dispõe da função «Perfect Dry».

Sempre seco na perfeição: a máquina de secar roupa 
deteta o teor de calcário da sua água e adapta a dura-
ção do processo.

O que significa cada ícone?
Ícones para máquinas de secar roupa

MultiLingua

1- 9 kg

EcoDry

EcoSpeed

- 10 %*

AddLoad

PerfectDry

SteamFinish

Alisar extra

Alisar plus

* mais económico do que o valor limite (24) da 
classe de eficiência energética A+++
1) Patente: EP 1 293 594
2) Patente: EP 2 431 516

FragranceDos

FragranceDos²
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Máquinas de secar roupa com bomba de calor

Máquina de secar roupa 
TWC 220 WP*
• Design WhiteEdition
• Capacidade de carga de até 8 kg
• 12 programas de secagem e 1 opção 

extra
• Silenciosa: 66 dB
• Secagem de precisão com PerfectDry  
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• FragranceDos: suporte especial para 

dispensador de aroma
• Pré-seleção de início até 24h
• Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 655 mm
• Inclui kit de esvaziamento de água con-

densada: mangueira e acessórios

PVP recomendado  1.049 €
N.º de material 11846600
Código EAN 4002516474203

*data de lançamento aguarda confirmação

Máquina de secar roupa 
TCA 220 WP
• Design ChromeEdition
• Capacidade de carga de até 7 kg
• 12 programas de secagem 1 opção extra
• Silenciosa: 66 dB
• Secagem de precisão com PerfectDry 
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• FragranceDos: suporte especial para 

dispensador de aroma
• Pré-seleção de início até 24h
• Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 640 mm
• Inclui kit de esvaziamento de água con-

densada: mangueira e acessórios

PVP recomendado  999 €
N.º de material 11846570
Código EAN 4002516472353

AddLoadAddLoad AddLoad

EcoDryEcoDry EcoDry

Alisar extraAlisar extra Alisar extra

FragranceDosFragranceDos FragranceDos

PerfectDryPerfectDry PerfectDry

Máquina de secar roupa 
TCC 220 WP*
• Design ChromeEdition
• Capacidade de carga de até 8 kg
• 12 programas de secagem e 1 opção 

extra
• Silenciosa: 66 dB
• Secagem de precisão com PerfectDry 
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• FragranceDos: suporte especial para 

dispensador de aroma
• Pré-seleção de início até 24h
• Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 640 mm
• Inclui kit de esvaziamento de água con-

densada: mangueira e acessórios

PVP recomendado  1.049 €
N.º de material 11846580
Código EAN 4002516472995

*data de lançamento aguarda confirmação

1- 8 kg1- 7 kg 1- 8 kg
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Máquinas de secar roupa com bomba de calor

AddLoad AddLoad

1- 8 kg 1- 8 kg

EcoDryEcoDry FragranceDos FragranceDos

PerfectDry PerfectDry

Máquina de secar roupa 
TWD 260 WP 
• Design WhiteEdition
• Capacidade de carga de até 8 kg
• 12 programas de secagem e 1 opção 

extra
• Silenciosa: 66 dB
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• FragranceDos: suporte especial para 

dispensador de aroma
• Secagem de precisão com PerfectDry  
• Conectividade con Miele@mobile
• Máquina de secar roupa e máquina de 

lavar roupa com ligação inteligente com 
Wash2Dry

• Pré-seleção de início até 24h
• Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 643 mm
• Inclui kit de esvaziamento de água con-

densada: mangueira e acessórios

PVP recomendado  1.149 €
N.º de material 11846620
Código EAN 4002516474890

Máquina de secar roupa 
TCD 260 WP
• Design ChromeEdition
• Capacidade de carga de até 8 kg
• 12 programas de secagem e 1 opção 

extra
• Silenciosa: 66 dB
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• FragranceDos: suporte especial para 

dispensador de aroma
• Secagem de precisão com PerfectDry 
• Conectividade con Miele@mobile
• Máquina de secar roupa e máquina de 

lavar roupa com ligação inteligente com 
Wash2Dry

• Pré-seleção de início até 24h
• Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 636 mm
• Inclui kit de esvaziamento de água con-

densada: mangueira e acessórios

PVP recomendado  1.249 €
N.º de material 11846590
Código EAN 400251647351

Alisar extraAlisar extraAlisar extra PerfectDry

Máquina de secar roupa 
TWC 560 WP
• Design WhiteEdition
• Capacidade de carga de até 8 kg
• 12 programas de secagem e 1 opção extra 
• Silenciosa: 66 dB
• Secagem ainda mais rápida com EcoSpeed 
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• FragranceDos: suporte especial para 

dispensador de aroma
• Secagem de precisão com PerfectDry 
• Conectividade con Miele@mobile
• Máquina de secar roupa e máquina de 

lavar roupa com ligação inteligente com 
Wash2Dry

• Pré-seleção de início até 24h
• Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 655 mm
• Inclui kit de esvaziamento de água con-

densada: mangueira e acessórios”

PVP recomendado  1.149 €
N.º de material 11846610
Código EAN 4002516474883

AddLoad

1- 8 kg

EcoSpeedEcoDry FragranceDos
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AddLoad PerfectDry

EcoDry

1- 8 kg

EcoSpeed FragranceDos²

Máquina de secar roupa 
TCF 760 WP 
• Design ChromeEdition
• Capacidade de carga de até 8 kg
• 12 programas de secagem e opção 

DryCare 40 que permite secar todas as 
roupas lavadas a 40 graus sem separar

• Silenciosa: 66 dB
• Secagem ainda mais rápida com 

EcoSpeed
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• FragranceDos(2): suporte especial para 

dois dispensadores de aroma
• Secagem de precisão com PerfectDry  
• Conectividade con Miele@mobile
• Máquina de secar roupa e máquina de 

lavar roupa com ligação inteligente com 
Wash2Dry

• Pré-seleção de início até 24h
• Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 636 mm
• Inclui kit de esvaziamento de água con-

densada: mangueira e acessórios

PVP recomendado  1.249 €
N.º de material 11846650
Código EAN 11846570

PerfectDry

Máquina de secar roupa 
TWL 780 WP 
• Design WhiteEdition
• Capacidade de carga de até 9 kg
• 12 programas de secagem e opção 

DryCare 40 que permite secar todas as 
roupas lavadas a 40 graus sem separar

• Secagem ainda mais rápida com 
EcoSpeed

• ConfortSensor
• Silenciosa: 64 dB
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• FragranceDos(2): suporte especial para 

dois dispensadores de aroma
• Secagem de precisão com PerfectDry 
• Conectividade con Miele@mobile
• Sinal acústico
• EcoFeedback: informação sobre os 

consumos e estado do filtro de cotão
• Máquina de secar roupa e máquina de 

lavar roupa com ligação inteligente com 
Wash2Dry

• Pré-seleção de início até 24h
• Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 643 mm
• Inclui kit de esvaziamento de água con-

densada: mangueira e acessórios

PVP recomendado  1.749 €
N.º de material 11846670
Código EAN 400251648466

- 10 %* - 10 %*

AddLoad

1- 9 kg

EcoSpeedEcoDry FragranceDos²

AddLoad PerfectDry

Máquina de secar roupa 
TWF 760 WP
• Design WhiteEdition
• Capacidade de carga de até 8 kg
• 12 programas de secagem e opção 

DryCare 40 que permite secar todas as 
roupas lavadas a 40 graus sem separar

• Silenciosa: 66 dB
• Secagem ainda mais rápida com 

EcoSpeed
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• FragranceDos(2): suporte especial para 

dois dispensadores de aroma
• Secagem de precisão com PerfectDry 
• Conectividade con Miele@mobile
• Máquina de secar roupa e máquina de 

lavar roupa com ligação inteligente com 
Wash2Dry

• Pré-seleção de início até 24h
• Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 643 mm
• Inclui kit de esvaziamento de água con-

densada: mangueira e acessórios

PVP recomendado  1.249 €
N.º de material 11846660
Código EAN 4002516481089

1- 8 kg

EcoSpeedEcoDry FragranceDos²

SteamFinishAlisar extra Alisar extra
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SteamFinish SteamFinishPerfectDry PerfectDry

- 10 %* - 10 %*1- 9 kg 1- 9 kg

EcoDry EcoDryFragranceDos² FragranceDos²

Máquina de secar roupa
TWR 780 WP*
• Design WhiteEdition
• Capacidade de carga de até 9 kg
• 22 programas de secagem e 8 opções

extra como DryCare 40 que permite secar 
todas as roupas lavadas a 40 graus sem 
separar e DryFresh, para reduzir eficaz- 
mente os odores com capor (ideal com 
DryFresh) e PowerFresh

• Visor MTouch para uma experiência mais
intuitiva

• Silenciosa: 62 dB
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• FragranceDos(2): suporte especial para

dois dispensadores de aroma
• Secagem de precisão com PerfectDry
• SteamFinish para redução do esforço de

engomar
• Sinal acústico
• Conectividade com Miele@mobile
• Máquina de secar roupa e máquina de

lavar roupa com ligação inteligente com 
Wash2Dry

• EcoFeedback: informação sobre os
consumos e estado do filtro de cotão

• Pré-seleção de início até 24h
• Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 636 mm 
• IncluI kit de esvaziamento de água con-

densada: mangueira e acessórios

*Disponível a partir de 2022

PVP recomendado  2.499 €
N.º de material 11845120
Código EAN 4002516485087

Máquina de secar roupa 
TWV 780 WP
• Design WhiteEdition
• Capacidade de carga de até 9 kg
• 23 programas de secagem e 8 opções 

extra como DryCare 40 que permite secar 
todas as roupas lavadas a 40 graus sem 
separar e DryFresh, para reduzir eficaz-
mente os odores com vapor (ideal com o 
nosso dispensador de aroma DryFresh) e 
PowerFresh

• Visor Mtouch para uma experiência mais 
intuitiva

• Silenciosa: 62 dB
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• FragranceDos(2): suporte especial para 

dois dispensadores de aroma
• Secagem de precisão com PerfectDry
• SteamFinish para redução do esforço de 

engomar
• Sinal acústico
• Conectividade con Miele@mobile
• Máquina de secar roupa e máquina de 

lavar roupa com ligação inteligente com 
Wash2Dry

• EcoFeedback: informação sobre os 
consumos e estado do filtro de cotão

• Pré-seleção de início até 24h
• Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 643 mm
• Inclui kit de esvaziamento de água con-

densada: mangueira e acessórios

PVP recomendado  2.649 €
N.º de material 11845130
Código EAN 4002516485315

AddLoad AddLoad

Máquinas de secar roupa com bomba de calor

PerfectDry

- 10 %*

AddLoad

1- 9 kg

EcoDry FragranceDos²

Máquina de secar roupa 
TCR 780 WP 
• Design ChromeEdition
• Capacidade de carga de até 9 kg
• 22 programas de secagem e 8 opções 

extra como DryCare 40 que permite secar 
todas as roupas lavadas a 40 graus sem 
separar e DryFresh, para reduzir eficaz-
mente os odores com vapor (ideal com o 
nosso dispensador de aroma DryFresh) e 
PowerFresh

• Visor Mtouch para uma experiência mais 
intuitiva

• Silenciosa: 62 dB
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• FragranceDos(2): suporte especial para 

dois dispensadores de aroma
• Secagem de precisão com PerfectDry 
• SteamFinish para redução do esforço de 

engomar
• Sinal acústico
• Conectividade con Miele@mobile
• Máquina de secar roupa e máquina de lavar 

roupa com ligação inteligente com Wash2Dry 
• EcoFeedback: informação sobre os 

consumos e estado do filtro de cotão
• Pré-seleção de início até 24h
• Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 636 mm
• Inclui kit de esvaziamento de água con-

densada: mangueira e acessórios

PVP recomendado  2.499 €
N.º de material 11845090
Código EAN 4002516477389

SteamFinish
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S I S T E M A S  
 D E  E N G O M A R
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Uma nova era 
no tratamento de roupa
Sistema de engomar a vapor FashionMaster

FashionMaster: parceiro de engomagem com muito conforto
Com a combinação compacta de ferro de engomar, gerador de 
vapor e de tábua de engomar, o impopular trabalho de engomar 
torna-se numa atividade alegre e divertida.

O segredo do FashionMaster é a sua tecnologia inteligente. O nosso 
lema no desenvolvimento: resultados ideais com consumo de 
energia mínimo. Começa com o 1-2 Lift System1) patenteado. Desta 
forma, o FashionMaster configura-se quase sozinho em poucos 
segundos. Continua com a tecnologia de vapor extraordinariamente 
precisa e eficiente que assegura um alisamento perfeito com facili-
dade. O ferro com a sua base com estrutura de favos especial 
garante a distribuição de vapor ideal e, por conseguinte, os melho-
res resultados de alisamento.
As vantagens de gerar vapor são empregues de forma útil e versátil 
nos têxteis pendurados através do potente Steamer. Um visor 
informa-o constantemente acerca do estado do aparelho e apre-
senta recomendações de ação, p. ex. quando deve ser reabaste-
cido o reservatório de água. E não menos importante, o Fashion-
Master é caraterizado pelo seu excelente design funcional. Fechado 
é quase demasiado bonito para estar oculto no nicho. Portanto, não 
é de admirar que esta inovação da Miele tenha sido distinguida por 
vários júris de design de renome.

Adeus, stress de engomar. Bem-vindo, FashionMaster!
Engomar não consta das suas atividades preferidas? Nós com-
preendemos. Por isso, desenvolvemos o sistema de engomar com 
o qual pode alisar os seus têxteis de forma mais fácil, rápida e 
uniforme do que anteriormente.

Com o FashionMaster da Miele, esta tarefa deixa de ser um sacrifí-
cio. Mesmo a preparação do trabalho poupa tempo e esforço: o 
FashionMaster tem tudo com tábua de engomar, ferro e gerador de 
vapor. Com a facilidade de um carrinho de golfe, segue-o sem 
problemas para o local de engomar sobre as duas rodas delicadas 
sobre pavimento. Níveis personalizados também não são um 
obstáculo. A tecnologia inovadora do FashionMaster ajuda-o a lidar 
com elevadas quantidades de roupa de modo surpreendentemente 
fácil e rápido. Desde blusas de seda delicadas até roupa de linho 
robusto, de lantejoulas difíceis a estampados, o FashionMaster 
resolve cada problema de engomar em tempo recorde. Sem com-
promissos, mas com muita diversão.

1)Patente: EP 2 169 108 

21-1505_Part20_WA_Gen7000_Kurz_PT.indd   38821-1505_Part20_WA_Gen7000_Kurz_PT.indd   388 20.09.21   09:5620.09.21   09:56



389

21-1505_Part20_WA_Gen7000_Kurz_PT.indd   38921-1505_Part20_WA_Gen7000_Kurz_PT.indd   389 20.09.21   09:5620.09.21   09:56



390

21-1505_Part20_WA_Gen7000_Kurz_PT.indd   39021-1505_Part20_WA_Gen7000_Kurz_PT.indd   390 20.09.21   09:5720.09.21   09:57



391

Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
Vantagens do sistema de engomar a vapor FashionMaster

Tábua de engomar ativa
Melhores resultados de engomagem: a 
função de insuflar e de sucção garantem 
uma utilização de vapor e de posiciona-
mento da roupa ideais.

Base do ferro com estrutura 
em favos1)

O tambor com estrutura de favos paten-
teado garante um tratamento delicado e 
único nas máquinas de lavar roupa e nas 
máquinas de secar roupa da Miele. O 
mesmo princípio também faz diferença no 
FashionMaster. A base com estrutura de 
favos exclusiva alcança os melhores resulta-
dos de engomagem com o tratamento 
delicado e excelente. Ao contrário dos 
ferros convencionais, o vapor é distribuído 
de maneira rápida e uniforme através de 
pequenos canais entre os favos por toda a 
base do ferro. A película de vapor criada 
leva o ferro a deslizar de forma leve e muito 
eficaz pela roupa.

Vapor
Mais do que ar quente: pressão de vapor 
de 4 bar e vapor constante de 100 g/min 
para resultados de qualidade profissional.

1–2 Lift System
Dois passos, zero esforço! 

Pronto numa questão de segundos graças 
ao patenteado2) 1-2 Lift System. 

Regulação flexível em altura
Simplesmente ergonómico: a mola pneu-
mática integrada ajusta a tábua à altura de 
trabalho perfeita. (83 até 102 cm).

Steamer 
Muito prático: os têxteis pendurados como 
vestidos, casacos ou cortinados são 
suavemente alisados e refrescados.

1) Patente: EP 2 233 632 
2) Patente: EP 2 169 108

21-1505_Part20_WA_Gen7000_Kurz_PT.indd   39121-1505_Part20_WA_Gen7000_Kurz_PT.indd   391 20.09.21   09:5720.09.21   09:57



392

Tipo de têxteis
Indica para que tipo de têxteis esta máquina é particular-
mente adequada.

Este aparelho é particularmente bem adequado para 
engomar vestuário exterior.

Base com estrutura de favos1)

Indica se o aparelho está equipado com base com 
estrutura de favos.

 Resultados ideais: o ferro alisa delicada e eficazmente a 
sua roupa devido à película de vapor entre os favos.

MultiLingua
Indica se o idioma do visor pode ser ajustado.

Pode definir diferentes idiomas no visor, de forma a 
entender perfeitamente todas as informações.

Vapor
Indica a capacidade de vapor do aparelho.

Pressão de vapor de 4 bar e vapor constante de 100 g/
min para resultados de qualidade profissional.

1–2 Lift System
Indica se o aparelho está equipado com o 
1-2 Lift System.

 Dois passos, zero esforço! Pronto numa questão de 
segundos graças ao patenteado2) 1-2 Lift System.

Steamer
Indica se o aparelho dispõe de um Steamer.

 Com o prático Steamer pode alisar suavemente vestidos 
pendurados, casacos, cortinados, etc.

O que significa cada ícone?
Ícones para FashionMaster

Estrutura
de favos

4 bar

Steamer

MultiLingua

Roupas
delicadas

1-2-Lift-System

1) Patente: EP 2 233 632  
2) Patente: EP 2 169 108 
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FashionMaster

FashionMaster B 4847
• Engomagem profissional a vapor (4 bares) 

e 100 g de vapor/minuto
• Ferro com base antiaderente com estru-

tura de favos
• Tábua de engomar com função de insuflar 

e de sucção
• Steamer para engomar na vertical
• Visor com texto para acesso a todas as 

funções e manutenção
• Sistema 1-2-Lift com ajuste de altura entre 

83 e 102 cm
• Depósito de água de 1,25 litros
• Compartimento para arrumação
• Rodas de fácil deslizamento
• Sistema de descalcificação automática
• Sistema de arrefecimento CoolDown
• Medidas aberto (A x L x P): 

970 x 1480 x 470 mm
• Medidas fechado (A x L x P): 

1280 x 470 x 370 mm

PVP recomendado  1.899 €
N.º de material 11977910
Código EAN 4002516526476

Roupas
delicadas

4 bar

Estrutura
de favos

1-2-Lift-System

MultiLingua

Steamer
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
Vantagens* das máquinas de passar a ferro

Extremamente versátil
Flexível para cada requisito: roupas de 
todos os tipos e tamanhos podem ser 
alisadas de forma rápida e fácil.

Máquinas de passar a ferro: as campeãs 
contra dobras e pregas
As máquinas de passar a ferro parecem-lhe 
antiquadas e pesadas? Então provavel-
mente nunca trabalhou com uma máquina 
de passar a ferro da Miele. As vantagens 
irão convencê-lo rapidamente. Nunca 
engomou de forma tão confortável e rápida! 
Em comparação com o engomar conven-
cional, poupa muito esforço ... e até 50% do 
tempo. Assim, ganha tempo para as coisas 
mais agradáveis da vida!

Função vapor
Alisamento fácil: tecnologia de 

dois reservatórios para um alisamento 
rápido e melhor, com vapor uniforme.

Elevada pressão de contacto 
Mais pressão, mais alisamento: no engomar 
à mão, teria de aplicar uma pressão cons-
tante de 7 kg para uma pressão 
comparável. 

Seleção de temperatura adequada aos 
têxteis
Suave nas fibras: basta definir a tempera-
tura de acordo com as instruções da 
etiqueta de conservação. Os seus tecidos 
ficarão bonitos durante mais tempo.

Engomar sentado
Ergonómico e sem dificuldades: as suas 
costas são protegidas, o funcionamento 
através de pedal mantém as duas mãos 
livres.

* depende do modelo
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Tipo de têxteis
Indica para que tipo de têxteis esta máquina é particular-
mente adequada.

 Esta máquina é especialmente adequada para engomar 
roupa lisa como roupa de cama, toalhas e guardanapos, 
etc.

Vapor
Indica se o aparelho dispõe de função Vapor.

 Alisamento fácil: tecnologia de dois reservatórios para 
um alisamento rápido e melhor, com vapor uniforme.

O que significa cada ícone?
Ícones para máquinas de passar a ferro

Vapor

Roupa lisa
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Máquina de passar a ferro 

Máquina de passar a ferro B 995 D
• Sem esforço graças à elevada 

compressão
• Engomar confortável de peças de roupa 

grandes: rolo largo
• Tempo de trabalho individual graças à 

velocidade do rolo variável
• Engomar fácil de peças de roupa compli-

cadas: rolo totalmente livre
• Melhores resultados também com têxteis 

secos: função de vapor
• Barra recolhedora para arrefecer a roupa 

em vincos
• Rolo com enrolamento para a absorção 

de humidade
• Seleção de temperatura adaptada ao 

tecido
• Transporte fácil graças às suas quatro 

rodas
• Medidas (L x A x P): 

985 mm x 959 mm x 380 mm
• Medidas dobrada (L x A x P): 

500 mm x 1.055 mm x 380 mm

PVP recomendado  1.999 €
N.º de material 7241190
Código EAN 4002514458755

Roupa lisa Vapor
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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 especia-
lista 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, o 
qual lhe fará uma apresentação do modo de utilização do aparelho. 
Nesta formação prática receberá dicas e informações preciosas.

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 instala-
ção na internet em https://www.miele.pt/domestico/servico-ao-
-cliente-21.htm ou através do nosso serviço telefónico de atendi-
mento ao cliente através do número 214 248 100.
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Os aparelhos Miele são de elevada qualidade e muito inovadores e 
são por isso a melhor escolha. Para que  disfrute ainda mais dos 
seus eletrodomésticos e inúmeras funções, a Miele gostaria de lhe 
oferecer o nosso serviço de aconselhamento sobre produtos. 

Ajustamos este serviço individualmente, à medida das suas neces-
sidades. Damos-lhe um aconselhamento abrangente acerca das 
funções e da melhor utilização dos seus aparelhos Miele em sua 
casa.

Podemos configurar consigo os seus programas favoritos, explicar-
-lhe funções especiais e dar-lhe sugestões de manutenção e opera-
ção. Mostramos-lhe como obter os melhores resultados e indica-
mos o que pode fazer para desfrutar do seu eletrodoméstico Miele 
durante muito tempo.
Com o aconselhamento personalizado sobre produtos, damos aliás 
mais um passo em frente e cozinhamos consigo até três pratos.

Aconselhamento personalizado
Os especialistas da Miele tentarão responder a todas as suas 
dúvidas.

Configuração dos seus programas favoritos
Graças a uma programação personalizada, os seus eletrodomésti-
cos 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.

Cozinhamos consigo
Se assim o desejar, cozinhamos consigo e mostramos-lhe como 
confecionar na perfeição os seus pratos favoritos, os de sempre e 
outros novos, e como tirar partido das muitas funções dos seus 
novos aparelhos Miele.

Encontrará mais informações sobre o aconselhamento individual 
sobre produtos na internet em https://www.miele.pt/domestico/
servico-ao-cliente-21.htm e através do nosso serviço telefónico de 
atendimento ao cliente através do número 214 248 100.

Aconselhamento individual sobre produtos
A nossa experiência ao seu serviço
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Máxima segurança com a extensão de garantia da Miele
Comprar um eletrodoméstico da Miele significa investir em durabili-
dade, máximo conforto de utilização e qualidade premium, ou seja, 
é a melhor opção. Quer prolongar a garantia do seu novo aparelho? 
Mediante o pagamento de um valor global único, a Miele oferece-lhe 
uma garantia exclusiva de até 10 anos.

Durante os primeiros dois 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 disponibi-
liza 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 intencional-
mente 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 dentro de todo o período de garantia 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 https://www.miele.pt/domestico/servico-ao-cliente-21.
htm e através do nosso serviço telefónico de apoio ao cliente 
através do número 214 248 100.

Extensão de garantia
Quando a segurança é uma questão de princípio
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Com a decisão de adquirir aparelhos Miele de primeira classe e 
duradouros, estará a tomar uma decisão de excelência. Para que 
desfrute do seu eletrodoméstico durante muito tempo, a Miele 
coloca à sua disposição o serviço de manutenção anual: o Serviço 
de manutenção.

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.

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.

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

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

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 https://www.miele.pt/domestico/servico-ao-cliente-21.
htm e através do nosso serviço telefónico de atendimento ao cliente 
através do número 214 248 100.

Serviço de manutenção
Quando a preservação do valor é uma filosofia de vida
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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 eletrodo-
mésticos da Miele. Garantimos uma reparação rápida e correta.

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 
aparelho Miele.

Facilmente acessível
Pode solicitar-nos uma reparação online em https://www.miele.pt/
domestico/servico-ao-cliente-21.htm ou também por telefone, 
através do número 214 248 100. Estamos ao seu dispor por tele-
fone: 
Seg.-Sex. 09h00–19h00
 
Encontrará mais informações sobre estes temas na Internet em 
www.miele.pt.

Serviço de assistência técnica da Miele
O seu parceiro de confiança
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Serviço de Apoio ao Cliente
info@miele.pt

Proteção ativa do ambiente: 
papel branqueado com total insenção de cloro.

Miele Portuguesa, Lda.
Av. do Forte, 5
2790 - 073 Carnaxide
Telefone: 21 424 81 00
Website: www.miele.pt

Siga-nos nos canais da Miele Portugal:
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