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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

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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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.



3* Em algumas fotos podem aparecer modelos de eletrodomésticos não incluídos nestes catálogo.



4

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 produ-

tos (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, do chão e da louça, mas também às mais diversas expe-

riências 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»). Isto significa que fazemos todos os possíveis para sermos 

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

mos 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 

desempenho 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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 F O R N O S 
M U LT I F U N Ç Õ E S
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
As caraterísticas em destaque* dos fornos multifunções

* depende do modelo/foto de outro 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 * 3)

Cozinhar peixe e carne até ao 
ponto certo: a indicação de tempo infor-
ma-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.

TasteControl 2)

No ponto: após os processos 
de confeção programados, o interior do 
forno é arrefecido, evitando-se um prolon-
gamento indesejado da confeção.

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

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

FoodView*
A câmara no interior do forno 

mostra-lhe o processo de confeção, esteja 
onde estiver.



9

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 tempertura no interior dos 
alimentos.

FoodView
A comida sempre à vista, graças à câmara no interior do 
forno.
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Forno multifunções
H 2860 B Altura do nicho

60 cm

Modelo/Designação H 2860 B
Construção
Forno multifunções •
Sem botão rotativo/Botão rebatível –/•
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine •/–/•/–
Vantagens
TasteControl/TasteControl com manutenção de calor –/–
Sonda de temperatura sem fio/Sonda de temperatura –/–
Pré-aquecimento/Crisp function –/–
Modos de funcionamento
Ar quente plus/Ar quente Eco/Intensivo/Descongelar •/•/•/•
Aquecimento superior e inferior/Inferior/Superior •/•/–
Grill/Grill parcial/Grelhar com circulação de ar •/–/•
Cozinhar com clima –
Programas automáticos –
Programas automáticos específicos para países –
Sistema automático para assados/Cozinhar a baixas temperaturas –/–
Conforto de utilização
Visor EasyControl
MotionReact: ativação da luz/visor mediante aproximação –
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open •/•/–
MultiLingua –
Saída de vapor programável –
Indicação das horas/Indicação da data/Timer •/–/•
Programação Start-Stop •
Indicação da temperatura real/nominal/temperatura recomendada •/•/•
Programas favoritos/Regulações individuais –/•
Programa Sabbat –
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D) A+
Utilização do calor restante –
Fácil manutenção
Frente em aço inoxidável com superfície CleanSteel •
Forno com PerfectClean e parede do fundo catalítica •
Limpeza automática pirolítica –
Catalisador aquecido/não aquecido –/–
Porta CleanGlass •
Ligação em rede
Miele@home/MobileControl/VoiceControl –/–/–
RemoteService/Visor SuperVision –/–
Segurança
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria •
Desligar de segurança/Bloqueio de funcionamento •/•
Dados técnicos
Volume interior em l/N.º de níveis de encaixe 76/5
Iluminação 1 foco de halogéneo
Regulação da temperatura em ºC 30 – 250
Medidas no nicho em mm (L x A x P) 500 – 568 x 590 – 595 x 550
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusíveis em A 3,5/220 – 240/16
Acessórios fornecidos 
Tabuleiro de pastelaria/Tabuleiro universal com Perfect Clean 1/1
Grelha para forno sem/com PerfectClean/adequada para pirolítico 1/–/–
Calhas telescópicas FlexiClip sem/com PerfectClean/adequadas 
para pirolítico –/1 par/–
Grelha lateral sem/com PerfectClean/adequada para pirolítico 1par/–/–
Cupão para livro de receitas –
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
PURELINE Aço Inox CleanSteel 1.099,00 €
Código EAN 4002516179931
VITROLINE Graphite Grey 1.199,00 €
Código EAN 4002516179009
VITROLINE Brilliant White 1.099,00 €
Código EAN 4002516179870
VITROLINE Obsidian Black 1.199,00 €
Código EAN 4002516180036

Instalação debaixo de bancada

Instalação em armário
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Forno multifunções
H 2860 BP, pirólise Altura do nicho

60 cm

Modelo/Designação H 2860 BP
Construção
Forno multifunções •
Sem botão rotativo/Botão rebatível –/•
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine •/–/•/–
Vantagens
TasteControl/TasteControl com manutenção de calor –/–
Sonda de temperatura sem fio/Sonda de temperatura –/–
Pré-aquecimento/Crisp function –/–
Modos de funcionamento
Ar quente plus/Ar quente Eco/Intensivo/Descongelar •/•/•/–
Aquecimento superior e inferior/Inferior/Superior •/•/–
Grill/Grill parcial/Grelhar com circulação de ar •/–/•
Cozinhar com clima –
Programas automáticos –
Programas automáticos específicos para países –
Sistema automático para assados/Cozinhar a baixas temperaturas –/–
Conforto de utilização
Visor EasyControl
MotionReact: ativação da luz/visor mediante aproximação –
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open •/•/–
MultiLingua –
Saída de vapor programável –
Indicação das horas/Indicação da data/Timer •/–/•
Programação Start-Stop •
Indicação da temperatura real/nominal/temperatura recomendada •/•/•
Programas favoritos/Regulações individuais –/•
Programa Sabbat –
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D) A+
Utilização do calor restante –
Fácil manutenção
Frente em aço inoxidável com superfície CleanSteel •
Forno com PerfectClean e parede do fundo catalítica –
Limpeza automática pirolítica •
Catalisador aquecido/não aquecido –/•
Porta CleanGlass •
Ligação em rede
Miele@home/MobileControl/VoiceControl –/–/–
RemoteService/Visor SuperVision –/–
Segurança
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria •
Desligar de segurança/Bloqueio de funcionamento •/•
Dados técnicos
Volume interior em l/N.º de níveis de encaixe 76/5
Iluminação 1 foco de halogéneo
Regulação da temperatura em ºC 30 – 250
Medidas no nicho em mm (L x A x P) 500 – 568 x 590 – 595 x 550
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusíveis em A 3,5/220 – 240/16
Acessórios fornecidos 
Tabuleiro de pastelaria/Tabuleiro universal com Perfect Clean 1/1
Grelha para forno sem/com PerfectClean/adequada para pirolítico 1/–/–
Calhas telescópicas FlexiClip sem/com PerfectClean/adequadas 
para pirolítico –/1 par/–
Grelha lateral sem/com PerfectClean/adequada para pirolítico 1 par/–/–
Cupão para livro de receitas –
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
PURELINE Aço Inox CleanSteel 1.299,00 €
Código EAN 4002516180050
VITROLINE Graphite Grey 1.399,00 €
Código EAN 4002516179955
VITROLINE Brilliant White 1.299,00 €
Código EAN 4002516179948
VITROLINE Obsidian Black 1.399,00 €
Código EAN 4002516180043

Instalação debaixo de bancada

Instalação em armário

Forno multifunções
H 2860 B
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Forno multifunções
H 7264 B Altura do nicho

60 cm

Modelo/Designação H 7264 B
Construção
Forno multifunções •
Sem botão rotativo/Botão rebatível –/–
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine •/–/•/–
Vantagens
TasteControl/TasteControl com manutenção de calor –/–
Sonda de temperatura sem fio/Sonda de temperatura –/–
Pré-aquecimento/Crisp function –/–
Modos de funcionamento
Ar quente plus/Ar quente Eco/Intensivo/Descongelar •/•/•/•
Aquecimento superior e inferior/Inferior/Superior •/•/–
Grill/Grill parcial/Grelhar com circulação de ar •/–/•
Cozinhar com clima •
Programas automáticos •
Programas automáticos específicos para países –
Sistema automático para assados/Cozinhar a baixas temperaturas •/–
Conforto de utilização
Visor DirectSensor S
MotionReact: ativação da luz/visor mediante aproximação –
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open •/•/–
MultiLingua •
Saída de vapor programável •
Indicação das horas/Indicação da data/Timer •/–/•
Programação Start-Stop •
Indicação da temperatura real/nominal/temperatura recomendada •/•/•
Programas favoritos/Regulações individuais –/•
Programa Sabbat –
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D) A+
Utilização do calor restante –
Fácil manutenção
Frente em aço inoxidável com superfície CleanSteel –
Forno com PerfectClean e parede do fundo catalítica •
Limpeza automática pirolítica –
Catalisador aquecido/não aquecido –/–
Porta CleanGlass •
Ligação em rede
Miele@home/MobileControl/VoiceControl •/•/–
RemoteService/Visor SuperVision •/–
Segurança
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria •
Desligar de segurança/Bloqueio de funcionamento •/•
Dados técnicos
Volume interior em l/N.º de níveis de encaixe 76/5
Iluminação 1 foco de halogéneo
Regulação da temperatura em ºC 30 – 300
Medidas no nicho em mm (L x A x P) 500 – 568 x 590 – 595 x 550
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusíveis em A 3,5/220 – 240/16
Acessórios fornecidos 
Tabuleiro de pastelaria/Tabuleiro universal com Perfect Clean 1/1
Grelha para forno sem/com PerfectClean/adequada para pirolítico –/1/–
Calhas telescópicas FlexiClip sem/com PerfectClean/adequadas 
para pirolítico –/1 par/–
Grelha lateral sem/com PerfectClean/adequada para pirolítico –/1 par/–
Cupão para livro de receitas •
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inox. CleanSteel 1.699,00 €
Código EAN 4002516180074
VITROLINE Graphite Grey 1.799,00 €
Código EAN 4002516122869
VITROLINE Obsidian Black 1.799,00 €
Código EAN 4002516122852

Instalação debaixo de bancada

Instalação em armário
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Forno multifunções
H 7264 B

Forno multifunções
H 7264 BP, pirólise Altura do nicho

60 cm

Modelo/Designação H 7264 BP
Construção
Forno multifunções •
Sem botão rotativo/Botão rebatível –/–
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine •/–/•/–
Vantagens
TasteControl/TasteControl com manutenção de calor –/–
Sonda de temperatura sem fio/Sonda de temperatura –/–
Pré-aquecimento/Crisp function –/–
Modos de funcionamento
Ar quente plus/Ar quente Eco/Intensivo/Descongelar •/•/•/•
Aquecimento superior e inferior/Inferior/Superior •/•/–
Grill/Grill parcial/Grelhar com circulação de ar •/–/•
Cozinhar com clima •
Programas automáticos •
Programas automáticos específicos para países –
Sistema automático para assados/Cozinhar a baixas temperaturas •/–
Conforto de utilização
Visor DirectSensor S
MotionReact: ativação da luz/visor mediante aproximação –
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open •/•/–
MultiLingua •
Saída de vapor programável •
Indicação das horas/Indicação da data/Timer •/–/•
Programação Start-Stop •
Indicação da temperatura real/nominal/temperatura recomendada •/•/•
Programas favoritos/Regulações individuais –/•
Programa Sabbat –
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D) A+
Utilização do calor restante –
Fácil manutenção
Frente em aço inoxidável com superfície CleanSteel •
Forno com PerfectClean e parede do fundo catalítica –
Limpeza automática pirolítica •
Catalisador aquecido/não aquecido –/•
Porta CleanGlass •
Ligação em rede
Miele@home/MobileControl/VoiceControl •/•/–
RemoteService/Visor SuperVision •/–
Segurança
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria •
Desligar de segurança/Bloqueio de funcionamento •/•
Dados técnicos
Volume interior em l/N.º de níveis de encaixe 76/5
Iluminação 1 foco de halogéneo
Regulação da temperatura em ºC 30 – 300
Medidas no nicho em mm (L x A x P) 500 – 568 x 590 – 595 x 550
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusíveis em A 3,5/230/16
Acessórios fornecidos 
Tabuleiro de pastelaria/Tabuleiro universal com Perfect Clean 1/1
Grelha para forno sem/com PerfectClean/adequada para pirolítico –/1/–
Calhas telescópicas FlexiClip sem/com PerfectClean/adequadas 
para pirolítico –/1 par/–
Grelha lateral sem/com PerfectClean/adequada para pirolítico –/1 par/–
Cupão para livro de receitas •
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inox. CleanSteel 2.049,00 €
Código EAN 4002516180418
VITROLINE Graphite Grey 2.149,00 €
Código EAN 4002516182542
VITROLINE Obsidian Black 2.149,00 €
Código EAN 4002516120445

Instalação debaixo de bancada

Instalação em armário
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Forno multifunções
H 7464 BP, pirólise Altura do nicho

60 cm

Modelo/Designação H 7464 BP
Construção
Forno multifunções •
Sem botão rotativo/Botão rebatível –/–
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine •/–/•/–
Vantagens
TasteControl/TasteControl com manutenção de calor •/–
Sonda de temperatura sem fio/Sonda de temperatura –/•
Pré-aquecimento/Crisp function •/•
Modos de funcionamento
Ar quente plus/Ar quente Eco/Intensivo/Descongelar •/•/•/•
Aquecimento superior e inferior/Inferior/Superior •/•/–
Grill/Grill parcial/Grelhar com circulação de ar •/–/•
Cozinhar com clima •
Programas automáticos •
Programas automáticos específicos para países •
Sistema automático para assados/Cozinhar a baixas temperaturas •/–
Conforto de utilização
Visor DirectSensor
MotionReact: ativação da luz/visor mediante aproximação –
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open •/•/–
MultiLingua •
Saída de vapor programável •
Indicação das horas/Indicação da data/Timer •/•/•
Programação Start-Stop •
Indicação da temperatura real/nominal/temperatura recomendada •/•/•
Programas favoritos/Regulações individuais 20/•
Programa Sabbat –
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D) A+
Utilização do calor restante •
Fácil manutenção
Frente em aço inoxidável com superfície CleanSteel •
Forno com PerfectClean e parede do fundo catalítica –
Limpeza automática pirolítica •
Catalisador aquecido/não aquecido –/•
Porta CleanGlass •
Ligação em rede
Miele@home/MobileControl/VoiceControl •/•/–
RemoteService/Visor SuperVision •/–
Segurança
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria •
Desligar de segurança/Bloqueio de funcionamento •/•
Dados técnicos
Volume interior em l/N.º de níveis de encaixe 76/5
Iluminação 1 foco LED
Regulação da temperatura em ºC 30 – 300
Medidas no nicho em mm (L x A x P) 500 – 568 x 590 – 595 x 550
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusíveis em A 3,5/230/16
Acessórios fornecidos 
Tabuleiro de pastelaria/Tabuleiro universal com Perfect Clean 1/1
Grelha para forno sem/com PerfectClean/adequada para pirolítico –/–/1
Calhas telescópicas FlexiClip sem/com PerfectClean/adequadas 
para pirolítico –/–/1 par
Grelha lateral sem/com PerfectClean/adequada para pirolítico –/–/1 par
Cupão para livro de receitas •
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inox. CleanSteel 2.599,00 €
Código EAN 4002516180524
VITROLINE Graphite Grey 2.699,00 €
Código EAN 4002516172673
VITROLINE Obsidian Black 2.699,00 €
Código EAN 4002516172871

Instalação debaixo de bancada

Instalação em armário
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Forno multifunções
H 7464 BP, pirólise
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 F O R N O S  C O M 

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

* depende do modelo

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

Quick & Gentle
Com a nova funcionalidade Quick & Gentle, 
combina, pela primeira vez, o calor conven-
cional com as micro-ondas, da forma que 
pretender. Tempos de preparação mais 
curtos e pratos cozinhados de acordo com 
os seus desejos. Isto é possível devido à 
inovadora tecnologia Inverter, que lhe 
confere uma maior flexibilidade para cozi-
nhar no dia a dia.

Interior do forno em aço inoxidável com 
acabamento PerfectClean
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.

Eletrodomésticos em rede com 
Miele @ home 
Seja em casa ou em viagem: controle o seu 
eletrodoméstico em qualquer lugar, tor-
nando o seu dia a dia mais flexível.
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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
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Instalação debaixo de bancada

Instalação em armário

Forno multifunções com micro-ondas
H 7240 BM Altura do nicho

45 cm

Modelo/Designação H 7240 BM
Construção
Forno multifunções com micro-ondas •
Sem puxador –
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine •/–/•/–
Vantagens
Quick & Gentle •
Sonda de temperatura –
Manutenção de calor/Crisp Function •/–
Modos de funcionamento
Ar quente Plus/Ar quente Eco/Intensivo/Descongelar •/•/–/•
Aquecimento superior e inferior/Inferior –/–
Grill/circulação de ar •/•
Programas automáticos •
Programas automáticos específicos de países –
Sistema automático para assados/Cozinhar a baixas temperaturas •/–
Micro-ondas •
Micro-ondas com modos de Ar quente Plus/Sistema automático 
para assados/Grill/Grill com circulação de ar •/•/•/•
Aplicações especiais –
Conforto de utilização
Visor DirectSensor S
MotionReact: ativação da luz/visor mediante aproximação –
MotionReact: desativação de sinais acústicos mediante 
aproximação e reconhecimento da frente do móvel –/–
FoodView –
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open •/•/–
MultiLingua •
Função Pipocas •
Indicação das horas/Indicação da data/Timer •/–/•
Programação Start-Stop •
Indicação da temperatura real/nominal/temperatura recomendada •/•/•
Recomendação de potência do micro-ondas/Quick MO •/•
Programas favoritos –/•
Programa Sabbat –
Eficiência e sustentabilidade
Utilização do calor restante –
Fácil manutenção
Frente em aço inoxidável com superfície CleanSteel •
Forno em aço inoxidável com acabamento estruturado e PerfectClean •
Porta CleanGlass •
Ligação em rede
Miele@home/MobileControl/VoiceControl •/•/•
RemoteService/Visor SuperVision •/–
Segurança
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria •
Desligar de segurança/Bloqueio de funcionamento •/•
Dados técnicos
Volume interior em l/N.º de níveis de encaixe 43/3
Iluminação 1 foco LED
Regulação da temperatura em ºC 30 – 225
Potência do micro-ondas regulada eletronicamente •
Níveis de potência de micro-ondas em W 80/150/300/450/600/850/1000
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusíveis em A 3,3/220 – 240/16
Medidas do nicho em mm (L x A x P) 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Acessórios fornecidos
Grelha com PerfectClean 1
Tabuleiro de vidro 1
Cupão para livro de receitas –
PVP recomendo (IVA incluído)
Aço inox. CleanSteel 1.799,00 €
Código EAN 4002516179894
VITROLINE Graphite Grey 1.899,00 €
Código EAN 4002516172604
VITROLINE Obsidian Black 1.899,00 €
Código EAN 4002516172727
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Forno multifunções com micro-ondas
H 7240 BM
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 F O R N O S  A
V A P O R
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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. Pode mesmo cozinhar 
menus completos simultaneamente com 
vários alimentos. Tempos de aquecimento 
rápidos, assim como distribuição uniforme 
de vapor e uma precisão otimizada de 
temperatura viabilizam a preparação prática 
de refeições deliciosas e cozinhadas no 
ponto. Isto é possibilitado pela geração de 
vapor externa exclusiva da tecnologia 
DualSteam.

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.

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

* depende do modelo
1) Patente: EP 2 3469191 B2
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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



Instalação em armário

Instalação debaixo de bancada

Forno a vapor de encastrar
DG 2840 Altura do nicho

35/36 cm

Modelo/Designação DG 2840
Construção
Forno a vapor de encastrar •
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine •/–/•/–
Vantagens
Cozinhar um menu sem transferência de sabor •
Programas automáticos com ajuste individual dos resultados finais –
Manter quente •
Modos de funcionamento
Cozinhar a vapor/Sous vide •/–
Programas automáticos •
Descongelar/Aquecer •/•
Conforto de utilização
Visor EasySensor
SoftOpen/SoftClose •/•
MultiLingua –
Cozinhar a vapor até 3 níveis •
Confeção de menu com vapor •
Redução de vapor antes do fim do processo •
Indicação de horas/Indicação da data/Timer –/–/–
Programação Start-Stop –
Indicação da temperatura real/nominal/temperatura recomendada •/–/–
Programas favoritos/Regulações individuais –/•
Fácil manutenção
Frente em aço inoxidável com superfície CleanSteel •
Gerador de vapor externo •
Forno de aço inoxidável com acabamento estruturado •
Resistência de aquecimento na base para reduzir a condensação •
Descalcificação automática •
Porta CleanGlass •
Tecnologia de vapor e ligação à água
DualSteam •
Reservatório de água para cerca de 90 min de funcionamento •
Reservatório de água com mecanismo Push2release •
Ligação em rede
Miele@home/MobileControl/VoiceControl –/–/–
RemoteService/WifiConn@ct –/–
Segurança
Sistema de arrefecimento e frente fria •
Desligar de segurança/Bloqueio de funcionamento •/–
Dados técnicos
Interior do forno L •
Volume do forno em l 40
Níveis de encaixe 4
Iluminação interior –
Regulação da temperatura no modo de funcionamento Vapor em ºC 40 – 100
Medidas do nicho em mm (L x A x P) 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusível em A 3,3/230/16
Acessórios fornecidos
Recipiente em aço inoxidável perfurado/não perfurado 2/1
Grelha/Tabuleiro apara-pingos 1/1
Cupão para livro de receitas •
PVP recomendado em Euros (IVA incluído )
Aço inox. CleanSteel 1.369,00 €
Código EAN 4002516156550
VITROLINE Graphite Grey 1.469,00 €
Código EAN 4002516156567
VITROLINE Obsidian Black 1.469,00 €
Código EAN 4002516143086
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Forno a vapor de encastrar
DG 2840

Instalação em armário

Instalação debaixo de bancada

Forno a vapor de encastrar
DG 7240 Altura do nicho

45 cm

Modelo/Designação DG 7240
Construção
Forno a vapor de encastrar •
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine •/–/•/–
Vantagens
Cozinhar um menu sem transferência de sabor •
Programas automáticos com ajuste individual dos resultados finais •
Manter quente •
Modos de funcionamento
Cozinhar a vapor/Sous vide •/–
Programas automáticos •
Descongelar/Aquecer •/•
Conforto de utilização
Visor DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose •/•
MultiLingua •
Cozinhar a vapor até 3 níveis •
Confeção de menu com vapor •
Redução de vapor antes do fim do processo •
Indicação de horas/Indicação da data/Timer •/•/•
Programação Start-Stop •
Indicação da temperatura real/nominal/temperatura recomendada •/–/•
Programas favoritos/Regulações individuais –/•
Fácil manutenção
Frente em aço inoxidável com superfície CleanSteel •
Gerador de vapor externo •
Forno de aço inoxidável com acabamento estruturado •
Resistência de aquecimento na base para reduzir a condensação •
Descalcificação automática •
Porta CleanGlass •
Tecnologia de vapor e ligação à água
DualSteam •
Reservatório de água para cerca de 90 min de funcionamento •
Reservatório de água com mecanismo Push2release •
Ligação em rede
Miele@home/MobileControl/VoiceControl •/•
RemoteService/WifiConn@ct •
Segurança
Sistema de arrefecimento e frente fria •
Desligar de segurança/Bloqueio de funcionamento •/•
Dados técnicos
Interior do forno L •
Volume do forno em l 40
Níveis de encaixe 4
Iluminação interior –
Regulação da temperatura no modo de funcionamento Vapor em ºC 40 – 100
Medidas do nicho em mm (L x A x P) 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusível em A 3,3/230/16
Acessórios fornecidos
Recipiente em aço inoxidável perfurado/não perfurado 2/1
Grelha/Tabuleiro apara-pingos 1/1
Cupão para livro de receitas •
PVP recomendado em Euros (IVA incluído )
Aço inox. CleanSteel 1.699,00 €
Código EAN 4002516163480
VITROLINE Graphite Grey 1.799,00 €
Código EAN 4002516156574
VITROLINE Obsidian Black 1.799,00 €
Código EAN 4002516156581
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Instalação em armário

Instalação debaixo de bancada

Forno a vapor de encastrar
DG 7440 Altura do nicho

45 cm

Modelo/Designação DG 7440
Construção
Forno a vapor de encastrar •
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine •/–/•/–
Vantagens
Cozinhar um menu sem transferência de sabor •
Programas automáticos com ajuste individual dos resultados finais •
Manter quente •
Modos de funcionamento
Cozinhar a vapor/Sous vide •/•
Programas automáticos •
Descongelar/Aquecer •/•
Conforto de utilização
Visor DirectSensor
SoftOpen/SoftClose •/•
MultiLingua •
Cozinhar a vapor até 3 níveis •
Confeção de menu com vapor •
Redução de vapor antes do fim do processo •
Indicação de horas/Indicação da data/Timer •/•/•
Programação Start-Stop •
Indicação da temperatura real/nominal/temperatura recomendada •/•/•
Programas favoritos/Regulações individuais 20/•
Fácil manutenção
Frente em aço inoxidável com superfície CleanSteel •
Gerador de vapor externo •
Forno de aço inoxidável com acabamento estruturado •
Resistência de aquecimento na base para reduzir a condensação •
Descalcificação automática •
Porta CleanGlass •
Tecnologia de vapor e ligação à água
DualSteam •
Reservatório de água para cerca de 90 min de funcionamento •
Reservatório de água com mecanismo Push2release •
Ligação em rede
Miele@home/MobileControl/VoiceControl •/•
RemoteService/WifiConn@ct •
Segurança
Sistema de arrefecimento e frente fria •
Desligar de segurança/Bloqueio de funcionamento •/•
Dados técnicos
Interior do forno L •
Volume do forno em l 40
Níveis de encaixe 4
Iluminação interior 2 focos LED
Regulação da temperatura no modo de funcionamento Vapor em ºC 40 – 100
Medidas do nicho em mm (L x A x P) 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusível em A 3,3/230/16
Acessórios fornecidos
Recipiente em aço inoxidável perfurado/não perfurado 2/1
Grelha/Tabuleiro apara-pingos 1/1
Cupão para livro de receitas •
PVP recomendado em Euros (IVA incluído )
Aço inox. CleanSteel 2.049,00 €
Código EAN 4002516156598
VITROLINE Graphite Grey 2.149,00 €
Código EAN 4002516156604
VITROLINE Obsidian Black 2.149,00 €
Código EAN 4002516156611
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Forno a vapor de encastrar
DG 7440
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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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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
Prefere suculento por dentro e 

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

DualSteam
Perfeição que se adequa ao 

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

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

Interior do forno em 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 SoftClose 1)

Basta um toque para abrir e fechar o painel 
elevatório com suavidade.
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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 de vapor uni-
forme 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



Instalação debaixo de bancada

Instalação em armário

Detalhe de abertura do painel elevatório

Forno a vapor combinado XL
DGC 7440 Altura do nicho

45 cm

Modelo/Designação DGC 7440
Construção
Forno a vapor combinado •/–
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine •/–/•/–
Vantagens
Sensor de microclima/Cozinhar um menu sem transferência de 
sabor/Crisp Function •/•/•
Preparar pratos combinados com a função da app «Mix & Match» •
Sonda de temperatura sem fios/Sonda de temperatura –/–
Programas automáticos com ajuste individual dos resultados finais •
Modos de funcionamento
Cozinhar a vapor/Sous vide/Cozinhar Combi •/•/•
Ar quente Plus/Programas automáticos •/•
Aquecimento superior e inferior/Inferior/Superior •/•/•
Grill/Grill parcial/Grelhar por circulação de ar •/•/•
Conforto de utilização
Visor DirectSensor
MotionReact: ativação de luz/visor mediante aproximação –/–
MotionReact: desativação de sinais acústicos mediante 
aproximação e deteção da frente do móvel –/–
SoftOpen/SoftClose •/•
MultiLingua •
Touch2Open/Painel elevatório com abertura motorizada –/•
Confeção independente da quantidade •
Cozinhar um menu sem transferência de sabor –
Indicação de horas/Indicação da data/Timer •/•/•
Programação Start-Stop •
Indicação da temperatura real/nominal/temperatura recomendada •/•/•
Programas favoritos/Regulações individuais 20/•
Fácil manutenção
Frente em aço inoxidável com superfície CleanSteel •
Forno em aço inoxidável com acabamento estruturado e PerfectClean •
Gerador de vapor externo •
Programas de limpeza e manutenção Amolecer/Enxaguagem/
Secagem •/•/•
Porta CleanGlass •
Tecnologia de vapor e ligação à água
DualSteam/reservatório de água potável •/•
Reservatório de condensação, integrado por trás do painel elevatório •
DirectWater plus –
Ligação em rede
Miele@home/MobileControl/VoiceControl •/•/•
RemoteService/Visor SuperVision •/–
Segurança
Sistema de arrefecimento e frente fria •
Desligar de segurança/Bloqueio de funcionamento •/•
Dados técnicos
Interior XL/Interior XXL/Volume do forno em l •/–/48
Iluminação interior BrilliantLight
Regulação da temperatura no modo de funcionamento Forno em ºC 30 – 225
Regulação da temperatura no modo de funcionamento Vapor em ºC 40 – 100
Medidas do nicho em mm (L x A x P) 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusível em A 3,4/230/16
Acessórios fornecidos
Calhas telescópicas FlexiClip com PerfectClean –
Recipiente em aço inoxidável perfurado 1/1
Grelhas amovíveis com PerfectClean 1
Recipiente em aço inoxidável perfurado/não perfurado 1/1
Cupão para livro de receitas •
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído )
Aço inox. CleanSteel 2.899,00 €
Código EAN 4002516163541
VITROLINE Graphite Grey 2.999,00 €
Código EAN 4002516161073
VITROLINE Obsidian Black 2.999,00 €
Código EAN 4002516161080
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Forno a vapor combinado XL
DGC 7440
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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/foto de outro 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 totalmente em con-

formidade com o seu gosto. Complemento 
ideal ao forno e à placa, o forno a vapor 
Miele com tecnologia DualSteam assegura 
resultados perfeitos. Pode mesmo cozinhar 
menus completos simultaneamente com 
vários ingredientes. Tempos de aqueci-
mento rápidos, assim como distribuição 
uniforme de vapor e uma precisão otimi-
zada de temperatura viabilizam a prepara-
ção prática de refeições deliciosas e cozi-
nhadas no ponto. Isto é possibilitado pela 
geração de vapor externa exclusiva da 
tecnologia 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 inox com 
estrutura texturada

Alta qualidade e fácil de limpar: os nossos 
fornos a vapor têm o interior em aço 
inoxidável.

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



Instalação em armário

Instalação debaixo de bancada

Forno a vapor com micro-ondas
DGM 7440 Altura do nicho

45 cm

Modelo/Designação DGM 7440
Construção
Forno a vapor com micro-ondas de encastrar •
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine •/–/•/–
Vantagens
Quick & Gentle •
Cozinhar um menu sem transferência de sabor •
Programas automáticos com ajuste individual dos resultados finais •
Manter quente •
Modos de funcionamento
Cozinhar a vapor/Sous vide •/•
Cozinhar combinado com micro-ondas/Micro-ondas •/•
Descongelar/Aquecer/Programas automáticos •/•/•
Conforto de utilização
Visor DirectSensor
MotionReact: ativação de luz/visor mediante aproximação –/–
MotionReact: desativação de sinais acústicos mediante 
aproximação e deteção da frente do móvel –/–
SoftOpen/SoftClose •/•
MultiLingua •
Cozinhar a vapor até 3 níveis •
Redução de vapor antes do fim do processo •
Indicação de horas/Indicação da data/Timer •/•/•
Programação Start-Stop •
Indicação da temperatura real/nominal/temperatura recomendada •/•/•
Programas favoritos/Regulações individuais 20/•
Fácil manutenção
Frente em aço inoxidável com superfície CleanSteel •
Forno em aço inoxidável e acabamento estruturado •
Gerador de vapor externo •
Resistência de aquecimento na base para reduzir a condensação •
Descalcificação automática •
Porta CleanGlass •
Tecnologia de vapor e ligação à água
DualSteam •
Reservatório de água para cerca de 90 min de funcionamento •
DirectWater/Reservatório de água com mecanismo Push2release –/•
Ligação em rede
Miele@home/MobileControl/VoiceControl •/•/•
RemoteService/Visor SuperVision •/–
Segurança
Sistema de arrefecimento e frente fria •
Desligar de segurança/Bloqueio de funcionamento •/•
Dados técnicos
Interior do forno L/Volume do forno em l •/40
Iluminação interior 2 focos LED
Regulação da temperatura na função Vapor em ºC 40 – 100
Controlo eletrónico da potência do micro-ondas •
Níveis de potência de micro-ondas em W 80/150/300/450/600/850/1000 W
Medidas do nicho em mm (L x A x P) 595 x 450 – 452 x 573
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusível em A 3,3/230/16
Acessórios fornecidos
Grelhas amovíveis 1
Recipiente em aço inoxidável perfurado 2
Recipientes em aço inoxidável, 40 mm/80 mm de altura 1/–
Grelha/tabuleiro de vidro 1/1
Cupão para livro de receitas •
PVP recomendado em Euros (IVA incluído )
Aço inox. CleanSteel 2.399,00 €
Código EAN 4002516154792
VITROLINE Graphite Grey 2.499,00 €
Código EAN 4002516154778
VITROLINE Obsidian Black 2.499,00 €
Código EAN 400251615478540



Forno a vapor com micro-ondas
DGM 7440
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M I C R O - O N D A S
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
As caraterísticas em destaque* dos micro-ondas 

* depende do modelo/foto de outro modelo

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

Interior do forno 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 inox
Muito eficiente: o 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.

Comando 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



Instalação debaixo de bancada

Micro-ondas de encastrar
M 7240 TC Altura do nicho

45 cm

Instalação em armário
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Modelo/Designação M 7240 TC
Construção
Micro-ondas de encastrar •
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine •/–/–/–
TopControl/SideControl •/–
Vantagens
Manter quente •
Quartz-Grill –
Modos de funcionametno
Programas automáticos •
Micro-ondas com funcionamento Solo •
Funcionamento combinado micro-ondas/grill –
Conforto de utilização
Visor DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose •/•
MultiLingua •
Tecla Pipocas •
Indicação de horas/Timer •/•
Programação Start-Stop •
QuickStart •
Regulações individuais •
Fácil manutenção
Frente em aço inox com superfície CleanSteel •
Interior em aço inox •
Porta CleanGlass •
Segurança
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria –
Bloqueio de funcionamento •
Interruptor de segurança •
Dados técnicos
Volume do forno em l 46
Porta a abrir para baixo
Iluminação 1 foco LED
Altura interior do forno em cm 23,2
Diâmetro do prato rotativo em cm 40,6
Controlo eletrónico da potência do micro-ondas •
Níveis de potência do micro-ondas em W 80/150/300/450/600/750/900
Potência do grill em W  –
Medidas do nicho em mm (L x A x P) 562 – 568 x 450 – 452 x 550
Ventilação independente do nicho de encastre •
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusível em A 1,6/220 – 240/10
Acessórios fornecidos
Grelha –
Prato Gourmet –
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído )
Aço inox. CleanSteel 1.169,00 €
Código EAN 4002516126829



Micro-ondas de encastrar
M 7240 TC

Instalação debaixo de bancada

Micro-ondas de encastrar
M 7244 TC, com grill Altura do nicho

45  cm

Instalação em armário
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Modelo/Designação M 7244 TC
Construção
Micro-ondas de encastrar •
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine –/–/•/•
TopControl/SideControl •/–
Vantagens
Manter quente •
Quartz-Grill •
Modos de funcionametno
Programas automáticos •
Micro-ondas com funcionamento Solo •
Funcionamento combinado micro-ondas/grill •
Conforto de utilização
Visor DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose •/•
MultiLingua •
Tecla Pipocas •
Indicação de horas/Timer •/•
Programação Start-Stop •
QuickStart •
Regulações individuais •
Fácil manutenção
Frente em aço inox com superfície CleanSteel •
Interior em aço inox •
Porta CleanGlass •
Segurança
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria •
Bloqueio de funcionamento •
Interruptor de segurança •
Dados técnicos
Volume do forno em l 46
Porta a abrir para baixo
Iluminação 1 foco LED
Altura interior do forno em cm 23,2
Diâmetro do prato rotativo em cm 40,6
Controlo eletrónico da potência do micro-ondas –
Níveis de potência do micro-ondas em W –
Potência do grill em W 1.500
Medidas do nicho em mm (L x A x P) 562 – 568 x 450 – 452 x 550
Ventilação independente do nicho de encastre •
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusível em A 1,6/220-240/10
Acessórios fornecidos
Grelha 1
Prato Gourmet 1
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído )
Aço inox. CleanSteel 1.369,00 €
Código EAN 4002516126850
Graphite Grey 1.469,00 €
Código EAN 4002516126843
Obsidian Black 1.469,00 €
Código EAN 4002516126836
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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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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
As caraterísticas em destaque* das gavetas aquecedoras Gourmet 

* depende do modelo/foto de outro modelo

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

Cozinhar a baixas 
temperaturas

Com este método profissional, a carne 
é cuidadosamente cozinhada a baixas 
temperaturas para que os aromas e nutrien-
tes sejam conservados ao máximo. A sua 
carne fica tenra, aromática e suculenta, 
podendo ser cortada imediatamente após o 
processo de confeção. O tempo de 
repouso deixa de ser necessário, uma vez 
que o suco da carne é uniformemente 
distribuído.

Comando SensorTouch
Visor tátil, elegante e inovador: 

controle comodamente o painel tátil com a 
tecnologia mais moderna.

Push2Open
Abertura rápida: basta uma leve pressão na 
gaveta.

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

Calhas telescópicas*
Muito cómodo: pode abrir completamente a 
gaveta para um fácil acesso.
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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 
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Gaveta aquecedora Gourmet
ESW 7010

Esquemas de montagem

Esquemas de montagem

Modelo/Designação ESW 7010
Construção
Gaveta aquecedora Gourmet •
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine –/–/•/•
Vantagens
Pré-aquecer louça •
Manter alimentos quentes •
Resultados perfeitos com cozinhar a baixas temperaturas •
Modos de funcionamento
Aquecer chávenas •
Aquecer pratos •
Manter alimentos quentes •
Cozinhar a baixas temperaturas •
Conforto de utilização
Capacidade de carga Serviço jantar para 6 pessoas
Mecanismo Push2Open •
Extensível para carga e descarga fácil •
Régua de comando com teclas sensoras •
Régua de comando com texto/símbolos –/•
Programação Stop/Função Timer •
Fácil manutenção
Frente em aço inox com superfície CleanSteel –
Régua de comando embutida •
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Programação da temperatura através da app Miele@Mobile •
Programação horária através da app Miele@Mobile •
Segurança
Frente fria •
Base antiderrapante •
Desligar de segurança •
Dados técnicos
Controlo preciso da temperatura em ºC 40 – 85
Medidas do aparelho em mm (L x A X P) 595 x 141 x 570
Altura interior útil em mm 80
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusível em A 0,7/230/10
Comprimento do cabo de ligação em m 2,0
Acessórios fornecidos
Revestimento antiderrapante 1
Grelha para aumentar a superfície útil –
Cupão para pedir livro de receitas •
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Graphite Grey 1.169,00 €
Código EAN 4002516162551
Obsidian Black 1.169,00 €
Código EAN 4002516162544

Altura do nicho
14 cm
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Gaveta aquecedora Gourmet
ESW 7010
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
As caraterísticas em destaque1) das placas de indução

1) depende do modelo/foto de outro modelo
2) Patente: EP1704754, EP2153698 

Indução total1)

Cozinhe sem zonas predefini-
das: coloque os seus recipientes onde 
quiser.

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 de Wi-Fi. Com 
 Con @ ctivity 3.0, pode ainda integrar o 
exaustor e a placa em Miele@home.

TempControl 1) 2)

Resultados sempre perfeitos: a 
temperatura do recipiente é mantida cons-
tante e já nada queima.

SmartSelect
Rápido e intuitivo: os níveis de 

potência podem ser diretamente ajustados 
para cada zona de cozinhar.

PowerFlex 1)

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

Reconhecimento inteligente 
de recipientes

Saiba onde está o recipiente: a escala 
numérica de regulação de potência deslo-
ca-se com o recipiente.
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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.



Placa de indução 
KM 7677 FL

Modelo/Designação KM 7677 FL
Tipo de aquecimento
Tipo de aquecimento Indução
Design
Cor da cerâmica de vidro/Design com elementos impressos Preto/–
Moldura envolvente em aço inox/acabamento biselado –/–
Instalação à face/sobre a bancada •/•
Pode ser combinado com SmartLine/exaustor de bancada •/–
Equipamento das zonas de cozinhar
N.º de zonas de cozinhar/áreas de cozinhar –/1
Número máximo de recipientes para cozinhar 4
Zona de cozinhar
Posição/Tipo/Diâmetro em mm Livre/Indução total/600 x 380
Potência máx. em W/Booster/TwinBooster 2600/3000/3700
Conforto de utilização
Tipo de comando SmartSelect
Cor das indicações/tamanho do visor tátil em polegadas Amarelo/–
TempControl/TempControl Plus –/–
Reconhecimento permanente/inteligente do equipamento –/•
Função Recall/Auxiliar de posicionamento/Assistente de confeção •/•/–
Stop&Go/Timer •/•
Desligar automático/Sistema automático •/•
Manter quente/Manter quente Plus •/–
Regulações individuais (p.ex. sons) •
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Acessórios para a ligação –
Função automática Con@ctivity 2.0/3.0 –/•
Fácil manutenção
Superfície de cerâmica de vidro de fácil limpeza/proteção para limpeza •/•
Segurança
Desligar de segurança/Proteção de sobreaquecimento/
Ventilador de arrefecimento •/•/•
Função de bloqueio/Bloqueio de funcionamento •/•
Indicador de calor residual •
Dados técnicos
Medidas em mm (L x A x P) 800 x 51 x 520
Altura máxima para encastrar em mm 51
Dimensões para encastrar em mm (L x P) 780 x 500
Medidas interiores do nicho em mm (largura x profundidade) para 
montagem à face 780 x 500
Medidas exteriores do nicho em mm (largura x profundidade) para
montagem à face 804 x 524
Potência nominal total em kW/Tensão em V/Frequência em Hz 7,300/230/50 – 60
Acessórios fornecidos
Cabo de ligação/Dispositivo WiFi XKS 3170 W •/–
PVP recomendado em Euros (IVA incluído) 2.199,00 €
Código EAN 4002516185291

Corte
780 x 500 mm

Esquema de montagem
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  M Á Q U I N A S  
D E  C A F É
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Que tipo de 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 desgustação 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 delica-
damente para obter um aroma e sabor 
intensos.
Com CoffeeSelect tem à sua disposi-
ção também de três reservatórios de grãos 
para introduzir até três tipos de café diferen-
tes. Uma tecnologia de preparação inteli-
gente garante um desenvolvimento total do 
aroma. 
Para lhe dar uma experiência de degusta-
ção única e completa, a Miele desenvolveu 
os seus próprios cafés: grãos selecionados 
torrados num processo delicado que 
corresponde à qualidade das nossas 
máquinas de café. 

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

CoffeeSelect 1)

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

Limpeza automática 2)

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

CupSensor 3)

Distância ideal: o sistema 
CupSensor reconhece a altura da chávena 
e coloca a saída central na posição correta.
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Comando
Comando intuitivo por toque diretamente num visor a 
cores TFT.

Seleção de especialidades de bebidas através de sensor 
tátil, indicação através de visor de texto de 4 linhas.

AromaticSystem
 O café em pó e a água misturam-se, de forma especial-
mente intensa e o aroma do café pode desenvolver-se 
ainda melhor.

O moinho inovador mói os grãos na hora para cada café.

MultiLingua 
Pode definir diferentes idiomas no visor 
de forma a entender perfeitamente todas as 
informações.

OneTouch for Two
Preparação simultânea de duas especialidades de café 
deliciosas com um simples toque.

EasyClean 
Módulo de fervura amovível para uma higiene otimizada.

Coffee & Tea
Especialidades de café italianas e preparação individual 
de diversos tipos de chá à temperatura ideal.

Programas de limpeza
 Programas de limpeza cómodos para uma higiene 
otimizada e para garantia de uma longa vida útil.

CupSensor 1)

Reconhece a altura da chávena e desloca a saída central 
para a posição adequada.

AutoDescale
Descalcificação automática patenteada 2) 
para maior conforto.

O que significa cada ícone?
Ícones para máquinas de café de instalação livre 

1) Patente: EP 2454976 B1
2) Patente: EP 2705783, 2705784, US 9370271



Máquina de café de encastrar
CVA 7440

Instalação em armário

Altura do nicho
45 cm

Modelo/Designação CVA 7440
Construção
Máquina de café de encastrar com sistema de moagem de grão •
Design
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine •/–/•/•
Visor DirectSensor
Variedade de bebidas
Expresso/Café/Café longo/Ristretto/Long Black •/•/•/•/•
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino italiano/Café au lait •/•/•/•
Latte Macchiato/Expresso Macchiato/Flat white/Café Americano •/•/•/•
Água quente/Leite quente/Espuma de leite •/•/•
Chá verde/preto/de ervas/de frutos •/•/•/•
Vantagens
Função OneTouch/OneTouch para duas preparações •/•
AromaticSystemFresh: moinho de café cónico protetor de aroma •
Perfis de utilizadores programáveis 10
Grau de moagem/Quantidade a moer programável •/•
Quantidade de água programável/
Temperatura da água programável •/•
Pré-infusão/Quantidade de leite programável/
Quantidade de espuma de leite programáveis •/•/•
Função Cafeteira/Bule •/•
Conforto de utilização
Seleção individual do idioma/Indicação de horas/Indicação da data •/–/–
CupSensor/Bocal de saída de café regulável em cm •/4,0 – 16,5
BrilliantLight/ComfortDoor/Puxador da porta integrado •/•/•
MotionReact: ativação da luz/visor mediante aproximação –/–
CoffeeSelect: 3 reservatórios de café diferentes –
Número total de reservatórios de café 2
Capacidade em g de café em grão 300 g/300 g
Capacidade da caixa de borras 17
Capacidade do reservatório da água em l 2,7
Hora de ligar programável/Hora de desligar programável •/•
Tempo Stand-by programável/
Memorização das horas em caso de falha de energia em h •/200 h
Modo Expert/Café duplo/Ligação à água de rede (DirectWater) –/–/–
Fácil manutenção
Confortável programa de limpeza/ComfortClean •/•
Função AutoDescale/Função AutoClean –/–
Enxaguagem automática dos tubos de leite •
Tubo de leite amovível/Unidade de fervura amovível •/•
Eficiência e sustentabilidade
Modo Eco de economia de energia comutável •
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
MobileControl/VoiceControl •/•
RemoteService •
Indicação SuperVision –
Segurança
Bloqueio de funcionamento •
Dados técnicos
Medidas do nicho em mm (L x A x P) 560 x 448 x 500
Profundidade com a porta aberta em cm 108,0
Potência total de ligação em kW 1,5
Tensão em V/Fusível em A 220 – 240/10
Comprimento da mangueira de água em m/
Comprimento do cabo elétrico em m –/2,0
Acessórios fornecidos
Recipiente do leite: em vidro/recipiente térmico em inox •/–
Produto descalcificador/Pastilhas de limpeza •/•
Cartucho de descalcificação/Cartucho de limpeza –/–
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inox. CleanSteel 2.899,00 €
Código EAN 4002516140214
Obsidian Black 2.999,00 €
Código EAN Obsidian Black 4002516140191
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Máquina de café de encastrar
CVA 7440
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Serviço de Apoio ao Cliente
info@miele.pt

Internet
www.miele.pt

Protecção activa do ambiente:  
papel branqueado com total insenção de cloro.

Miele Portuguesa, Lda.
Av. do Forte, 5
2790 - 073 Carnaxide
Telefone: 21 424 81 00
Fax: 21 424 81 09

Siga-nos nos canais da Miele Portugal:
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