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O que significa cada ícone?
Ícones para os fornos multifunções

Operação intuitiva, simples e rápida através do 
visor tátil de grandes dimensões.

Operação intuitiva, simples e rápida através do 
visor tátil.

Teclas sensoras para a seleção direta das
funções e dos tempos, visor de quatro linhas.

Teclas sensoras para a seleção direta das
funções e dos tempos, visor de uma linha.

Seleção das funções, temperaturas e tempos
através do botão seletor giratório, indicações no
visor de sete segmentos.

Limpeza automática do interior do forno.

Volume interior:
Os fornos a vapor da Miele estão disponíveis em
diferentes volumes: 43, 49, 76 e 90 litros.

A função Pirólise elimina por completo a sujidade 
do interior do forno e dos acessórios.

Classes de eficiência energética: demonstram a 
eficiência energética.

Calhas telescópicas FlexiClip: as calhas 
telescópicas facilitam um manuseamento fácil e 
seguro dos tabuleiros e grelhas fora do forno.

TasteControl: assim que o processo de confeção 
estiver terminado, o forno arrefece e evita que os 
alimentos cozinhem em excesso.

Cozinhar Combi: combinação ideal de ar quente e 
humidade.

FoodView: supervisão constante graças à câmara 
situada no interior.

Potência de micro-ondas: potência de micro-ondas 
até 1000 watts.
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TasteControl
A função TasteControl mantém o calor 
dos alimentos depois da sua confeção, 
diminuindo a temperatura no interior do 
forno e abrindo automaticamente a porta. 
Mediante o sistema de ventilação 
inteligente incorporado é evitada a 
deterioração dos pratos confecionados.

MotionReact
Os fornos da Miele com sensor 
MotionReact ligam-se automaticamente 
por aproximação, sendo que a luz do 
forno se liga para mostrar o estado do 
processo de confeção. Assim que o 
processo estiver finalizado, o sinal 
acústico desliga-se imediatamente ao 
detetar uma presença.

FoodView
Através do FoodView, é possível 
monitorizar todo o processo de confeção 
dos seus alimentos a partir de qualquer 
dispositivo móvel com a aplicação 
Miele@mobile. A câmara incorporada no 
interior do forno disponibiliza novas 
imagens do estado da confeção a cada 
30 segundos.  

Fornos multifunções
Os fornos multifunções da Miele adaptam-se perfeitamente à disposição da sua cozinha 
e apresentam uma tecnologia inovadora que permite uma interconexão direta entre o 
forno e o próprio utilizador.

A nova Geração 7000 apresenta um design mais elegante e novas funcionalidades 
integradas que proporcionam uma experiência de utilização simples e intuitiva. A nova 
gama de fornos oferece excelentes resultados, em conjunto com uma maior facilidade 
de limpeza e manuseamento do aparelho, com a finalidade de criar uma experiência de 
utilização única. Fo
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Forno multifunções Active 
H 2265-1 B

• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+ 
• Visor EasyControl
• Função Timer
• Grelha
• Tabuleiro universal com PerfectClean
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 554 x 579 x 547

EDST CLST
Código EAN: 4002516178996
N.º de material: 11129280 
PVP recomendado (IVA incluído): 629 €

Forno multifunções Active 
H 2265- 1 BP  

• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+ 
• Visor EasyControl
• Função Timer
• Limpeza automática pirolítica 
• Grelha
• Tabuleiro universal com PerfectClean 
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 554 x 579 x 547

EDST CLST
Código EAN: 4002516180012
N.º de material: 11129290
PVP recomendado (IVA incluído): 899 €

Active Active

Fornos multifunções Active
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Active Active

Forno multifunções Active 
H 2267-1 B 

• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+ 
• Visor EasyControl
• Função Timer
• Grelha e calhas telescópicas FlexiClip
• Tabuleiro universal com PerfectClean 
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 554 x 579 x 547

EDST CLST
Código EAN: 4002516180029
N.º de material: 11129300 
PVP recomendado (IVA incluído): 699 €

Forno multifunções Active 
H 2267-1 BP

• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+ 
• Visor EasyControl
• Função Timer
• Limpeza automática pirolítica 
• Grelha e calhas telescópicas FlexiClip
• Tabuleiro universal com PerfectClean 
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 554 x 579 x 547

EDST CLST
Código EAN: 4002516179924
N.º de material: 11129310
PVP recomendado (IVA incluído): 999 €

Fornos multifunções Active
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Forno multifunções ContourLine 
H 7164 B

• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+ 
• Cozinhar com clima e programas automáticos
• Visor DirectSensor S
• Sistema de abertura e fecho suaves (SoftOpen e SoftClose)
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e 

WifiConnect
• Tabuleiro para pastelaria com PerfectClean
• Calhas telescópicas FlexiClip 
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 554 x 579 x 547

EDST CLST
Código EAN: 4002516179900
N.º de material: 11129510 
PVP recomendado (IVA incluído): 1.599 €

Forno multifunções ContourLine 
H 7364 BP

• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+ 
• Cozinhar com clima e programas automáticos
• Visor DirectSensor 
• Limpeza automática pirolítica 
• Sistema de abertura e fecho suaves (SoftOpen e SoftClose)
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e 

WifiConnect
• TasteControl: manutenção do calor sem ressecar nem cozinhar 

demasiado os alimentos
• Sonda de temperatura  
• Tabuleiro para pastelaria com PerfectClean
• Calhas telescópicas FlexiClip 
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 554 x 579 x 547

EDST CLST
Código EAN: 4002516180081
N.º de material: 11129570
PVP recomendado (IVA incluído): 2.549 €

Forno multifunções ContourLine 
H 7164 BP

• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+ 
• Cozinhar com clima e programas automáticos
• Visor DirectSensor S
• Limpeza automática pirolítica 
• Sistema de abertura e fecho suaves (SoftOpen e SoftClose)
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e 

WifiConnect
• Tabuleiro para pastelaria com PerfectClean
• Calhas telescópicas FlexiClip  
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 554 x 579 x 547

EDST CLST
Código EAN: 4002516180401
N.º de material: 11129520
PVP recomendado (IVA incluído): 1.999 €

ContourLineArtLinePureLine VitroLineArtLinePureLine VitroLineContourLine

ArtLinePureLine VitroLineContourLine

ContourLine

Fornos multifunções ContourLine
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ContourLine

Fornos multifunções ContourLine
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Fornos multifunções PureLine 

Forno multifunções PureLine 
H 2860 B

• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+ 
• Visor EasyControl
• Sistema de abertura e fecho suaves (SoftOpen e SoftClose)
• Tabuleiro para pastelaria com PerfectClean
• Calhas telescópicas FlexiClip com PerfectClean
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 554 x 579 x 547

EDST CLST
Código EAN: 4002516179931
N.º de material: 11129360
PVP recomendado (IVA incluído): 1.099 €

Forno multifunções PureLine 
H 7264 B 

• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+ 
• Cozinhar com clima e programas automáticos
• Visor DirectSensor S
• Sistema de abertura e fecho suaves (SoftOpen e SoftClose)
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e 

WifiConnect
• Tabuleiro para pastelaria com PerfectClean
• Calhas telescópicas FlexiClip  
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 554 x 579 x 547

EDST CLST
Código EAN: 4002516180074
N.º de material: 11129550
PVP recomendado (IVA incluído): 1.649 €

Forno multifunções PureLine 
H 2860 BP 

• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+ 
• Visor EasyControl
• Limpeza automática pirolítica 
• Sistema de abertura e fecho suaves (SoftOpen e SoftClose)
• Tabuleiro para pastelaria com PerfectClean
• Calhas telescópicas FlexiClip 
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 554 x 579 x 547

EDST CLST
Código EAN: 4002516180050
N.º de material: 11129400
PVP recomendado (IVA incluído): 1.299 €

Forno multifunções PureLine 
H 7264 BP 

• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+ 
• Cozinhar com clima e programas automáticos
• Visor DirectSensor S
• Limpeza automática pirolítica 
• Sistema de abertura e fecho suaves (SoftOpen e SoftClose)
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e 

WifiConnect
• Tabuleiro para pastelaria com PerfectClean
• Calhas telescópicas FlexiClip  
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 554 x 579 x 547

EDST CLST
Código EAN: 4002516180418 
N.º de material: 11129560
PVP recomendado (IVA incluído): 1.999 €

 
 

ArtLine

ArtLine

PureLine

PureLine

VitroLine

VitroLine

ContourLine

ArtLinePureLine VitroLineContourLine

ArtLinePureLine VitroLineContourLine

ContourLine
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Fornos multifunções PureLine 

Forno multifunções PureLine 
H 7464 BP 

• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+ 
• Cozinhar com clima e programas automáticos
• Visor DirectSensor 
• Limpeza automática pirolítica 
• Sistema de abertura e fecho suaves (SoftOpen e SoftClose)
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e WifiConnect
• TasteControl: manutenção do calor sem ressecar nem cozinhar 

demasiado os alimentos
• Sonda de temperatura  
• Tabuleiro para pastelaria com PerfectClean
• Calhas telescópicas FlexiClip com PyroFit 
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 554 x 579 x 547

EDST CLST
Código EAN: 4002516180524
N.º de material: 11129580
PVP recomendado (IVA incluído): 2.549 €

ArtLinePureLine VitroLineContourLine

ArtLinePureLine VitroLineContourLine

ArtLinePureLine VitroLineContourLine

Forno multifunções PureLine 
H 7660 BP 

• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+ 
• Cozinhar com clima e programas automáticos
• Visor M Touch S
• Limpeza automática pirolítica 
• Sistema de abertura e fecho suaves (SoftOpen e SoftClose)
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e WifiConnect
• TasteControl: manutenção do calor sem ressecar nem cozinhar 

demasiado os alimentos
• Sensor MotionReact: deteção de movimento
• Sonda de temperatura 
• Tabuleiro para pastelaria com PerfectClean
• Calhas telescópicas FlexiClip com PyroFit  
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 554 x 579 x 547

EDST CLST
Código EAN: 4002516180531
N.º de material: 11129590
PVP recomendado (IVA incluído): 2.949 €

Forno multifunções PureLine 
H 7860 BP 

• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+ 
• Cozinhar com clima e programas automáticos
• Visor M Touch 
• Limpeza automática pirolítica 
• Sistema de abertura e fecho suaves (SoftOpen e SoftClose)
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e WifiConnect
• TasteControl: manutenção do calor sem ressecar nem cozinhar demasiado 

os alimentos
• Sensor MotionReact: deteção de movimento
• FoodView: acompanhamento à distância e reajuste do processo de cozedura
• Sonda de temperatura sem fios 
• Tabuleiro para pastelaria com PerfectClean
• Calhas telescópicas FlexiClip com PyroFit 
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 554 x 579 x 547

EDST CLST
Código EAN: 4002516180425
N.º de material: 11129600
PVP recomendado (IVA incluído): 3.349 €

ContourlineArtLinePureLine VitroLineContourLine

Forno multifunções PureLine    
H 7890 BP

• Volume interior: 90 litros
• Eficiência energética A+
• Cozinhar com clima e programas automáticos
• Visor M Touch
• Limpeza automática pirolítica
• Sistema de abertura e fecho suaves (SoftOpen e SoftClose)
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e 

WifiConnect
• TasteControl: manutenção do calor sem ressecar nem cozinhar 

demasiado os alimentos
• Sensor MotionReact: deteção de movimento
• FoodView: acompanhamento à distância e reajuste do processo de cozedura
• Sonda de temperatura sem fios
• Calhas telescópicas FlexiClip
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 848 x 474 x 546

EDST CLST
Código EAN: 4002516230243
N.º de material: 11129410
PVP recomendado (IVA incluído): 7.049 €

Lançamento:
ssetembro 2019

Fo
rn

os
 m

ul
tif

un
çõ

es



22

Fornos compactos com micro-ondas PureLine  

Forno compacto com micro-ondas PureLine 
H 7240 BM 

• Volume interior: 43 litros
• Eficiência energética A+ 
• Visor DirectSensor S
• Sistema de abertura e fecho suaves (SoftOpen e SoftClose)
• Programas automáticos
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e 

WifiConnect 
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 446 x 542
 

EDST CLST
Código EAN: 4002516179894
N.º de material: 11129440 
PVP recomendado (IVA incluído): 1.749 €

Forno compacto com micro-ondas PureLine 
H 7640 BM 

• Volume interior: 43 litros
• Eficiência energética A+ 
• Visor M Touch S
• Programas automáticos
• Visor SuperVision: supervisão do estado dos seus 

eletrodomésticos Miele através do visor do forno
• Sistema de abertura e fecho suaves (SoftOpen e SoftClose)
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e 

WifiConnect
• Sensor MotionReact: deteção de movimento
• Sonda de temperatura  
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 446 x 542

EDST CLST
Código EAN: 4002516180517
N.º de material: 11129460
PVP recomendado (IVA incluído): 2.549 €

ArtLinePureLine VitroLineContourLineArtLinePureLine VitroLineContourLine

Forno compacto com micro-ondas PureLine 
H 7840 BM 

• Volume interior: 43 litros
• Eficiência energética A+ 
• Programas automáticos
• Visor M Touch
• Programas automáticos
• Visor SuperVision: supervisão do estado dos seus 

eletrodomésticos Miele através do visor do forno
• Sistema de abertura e fecho suaves (SoftOpen e SoftClose)
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e 

WifiConnect
• Sensor MotionReact: deteção de movimento
• Sonda de temperatura 
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 446 x 542

EDST CLST
Código EAN: 4002516180616
N.º de material: 11129470
PVP recomendado (IVA incluído): 2.799 €

ArtLinePureLine VitroLineContourLine
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Fornos compactos com micro-ondas PureLine  
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Fornos multifunções VitroLine

Forno multifunções VitroLine 
H 2860 B 

• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+ 
• Visor EasyControl
• Sensor de temperatura
• Sistema de abertura e fecho suaves (SoftOpen e SoftClose)
• Tabuleiro para pastelaria com PerfectClean
• Calhas telescópicas FlexiClip
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 554 x 579 x 547 

BRWS
Código EAN: 4002516179870
N.º de material: 11129320
PVP recomendado (IVA incluído): 1.099 €

GRGR
Código EAN: 4002516179009
N.º de material: 11129340
PVP recomendado (IVA incluído): 1.199 €

OBSW
Código EAN: 4002516180036
N.º de material: 11129330
PVP recomendado (IVA incluído): 1.199 €

Forno multifunções VitroLine 
H 2860 BP 

• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+ 
• Visor EasyControl
• Limpeza automática pirolítica 
• Sensor de temperatura
• Sistema de abertura e fecho suaves (SoftOpen e SoftClose)
• Tabuleiro para pastelaria com PerfectClean
• Calhas telescópicas FlexiClip
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 554 x 579 x 547

BRWS 
Código EAN: 4002516179948
N.º de material: 11129370
PVP recomendado (IVA incluído): 1.299 € 

GRGR
Código EAN: 4002516179955
N.º de material: 11129390
PVP recomendado (IVA incluído): 1.399 € 

OBSW
Código EAN: 4002516180043
N.º de material: 11129380
PVP recomendado (IVA incluído): 1.399 € 

ArtLinePureLine VitroLineContourLine ArtLinePureLine VitroLineContourLine

BRWS: Brilliant White
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Fornos multifunções VitroLine

ArtLinePureLine VitroLineContourLine ArtLinePureLine VitroLineContourLine

Forno multifunções VitroLine 
H 7264 B

• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+ 
• Cozinhar com clima e programas automáticos
• Visor DirectSensor S
• Sensor de temperatura
• Sistema de abertura e fecho suaves (SoftOpen e SoftClose)
• Ligação em rede com Miele@home
• Funcionalidade MobileControl, VoiceControl e WifiConnect
• Tabuleiro para pastelaria com PerfectClean
• Calhas telescópicas FlexiClip 
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 554 x 579 x 547

GRGR
Código EAN: 4002516122869
N.º de material: 11129540
PVP recomendado (IVA incluído): 1.749 €

OBSW
Código EAN: 4002516122852
N.º de material: 11129530
PVP recomendado (IVA incluído): 1.749 €

Forno multifunções VitroLine 
H 7264 BP

• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+ 
• Cozinhar com clima e programas automáticos
• Visor DirectSensor S
• Limpeza automática pirolítica 
• Sensor de temperatura
• Sistema de abertura e fecho suaves (SoftOpen e SoftClose)
• Ligação em rede com Miele@home
• Funcionalidade MobileControl, VoiceControl e WifiConnect
• Tabuleiro para pastelaria com PerfectClean
• Calhas telescópicas FlexiClip 
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 554 x 579 x 547

GRGR
Código EAN: 4002516182542
N.º de material: 11120560
PVP recomendado (IVA incluído): 2.099 €

OBSW
Código EAN: 4002516120445
N.º de material: 11120550
PVP recomendado (IVA incluído): 2.099 €
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Fornos multifunções VitroLine

Forno multifunções VitroLine 
H 7464 BP 

• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+ 
• Cozinhar com clima e programas automáticos
• Visor DirectSensor 
• Limpeza automática pirolítica 
• Sistema de abertura e fecho suaves (SoftOpen e SoftClose)
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e 

WifiConnect
• TasteControl: manutenção do calor sem ressecar nem cozinhar 

demasiado os alimentos
• Sonda de temperatura  
• Tabuleiro para pastelaria com PerfectClean
• Calhas telescópicas FlexiClip com PyroFit 
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 554 x 579 x 547

GRGR
Código EAN: 4002516172673
N.º de material: 11120900
PVP recomendado (IVA incluído): 2.649 €

OBSW
Código EAN: 4002516172871
N.º de material: 11120890
PVP recomendado (IVA incluído): 2.649 €

Forno multifunções VitroLine 
H 7660 BP

• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+ 
• Cozinhar com clima e programas automáticos
• Visor M Touch S
• Limpeza automática pirolítica 
• Sistema de abertura e fecho suaves (SoftOpen e SoftClose)
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e 

WifiConnect
• Visor SuperVision: supervisão do estado dos seus 

eletrodomésticos Miele através do visor do forno
• TasteControl: manutenção do calor sem ressecar nem cozinhar 

demasiado os alimentos
• Sensor MotionReact: deteção de movimento
• Sonda de temperatura 
• Tabuleiro para pastelaria com PerfectClean
• Calhas telescópicas FlexiClip com PyroFit 
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 554 x 579 x 547

GRGR
Código EAN: 4002516172789
N.º de material: 11120970
PVP recomendado (IVA incluído): 3.049 €

OBSW
Código EAN: 4002516172970
N.º de material: 11120960
PVP recomendado (IVA incluído): 3.049 €

ArtLinePureLine VitroLineContourLine ArtLinePureLine VitroLineContourLine
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Fornos multifunções VitroLine

Forno multifunções VitroLine 
H 7860 BP

• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+ 
• Cozinhar com clima e programas automáticos
• Visor M Touch 
• Limpeza automática pirolítica 
• Sistema de abertura e fecho suaves (SoftOpen e SoftClose)
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e 

WifiConnect
• TasteControl: manutenção do calor sem ressecar nem cozinhar 

demasiado os alimentos
• Sensor MotionReact: deteção de movimento
• Sonda de temperatura sem fios 
• Tabuleiro para pastelaria com PerfectClean
• Calhas telescópicas FlexiClip com PyroFit 
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 554 x 579 x 547

GRGR
Código EAN: 4002516173038
N.º de material: 11121090
PVP recomendado (IVA incluído): 3.449 €

OBSW
Código EAN: 4002516172895
N.º de material: 11121080
PVP recomendado (IVA incluído): 3.449 €

ArtLinePureLine VitroLineContourLine
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Fornos compactos com micro-ondas VitroLine

Forno compacto com micro-ondas VitroLine 
H 7240 BM

• Volume interior: 43 litros
• Eficiência energética A+ 
• Visor DirectSensor S
• Programas automáticos
• Sistema de abertura e fecho suaves (SoftOpen e SoftClose)
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e 

WifiConnect 
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 446 x 542

GRGR
Código EAN: 4002516172604
N.º de material: 11119380
PVP recomendado (IVA incluído): 1.849 €

OBSW
Código EAN: 4002516172727
N.º de material: 11119360
PVP recomendado (IVA incluído): 1.849 €

Forno compacto com micro-ondas VitroLine 
H 7640 BM 

• Volume interior: 43 litros
• Eficiência energética A+ 
• Visor M Touch S
• Programas automáticos
• Visor SuperVision: supervisão do estado dos seus 

eletrodomésticos Miele através do visor do forno
• Sistema de abertura e fecho suaves (SoftOpen e SoftClose)
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e 

WifiConnect
• Sensor MotionReact: deteção de movimento
• Sonda de temperatura   
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 446 x 542

 

GRGR
Código EAN: 4002516173212
N.º de material: 11129490
PVP recomendado (IVA incluído): 2.649 €

OBSW
Código EAN: 4002516173113
N.º de material: 11129480
PVP recomendado (IVA incluído): 2.649 €

ArtLinePureLine VitroLineContourLine ArtLinePureLine VitroLineContourLine
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Fornos compactos com micro-ondas VitroLine

Forno compacto com micro-ondas VitroLine 
H 7840 BM  

• Volume interior: 43 litros
• Eficiência energética A+ 
• Visor M Touch
• Programas automáticos
• Visor SuperVision: supervisão do estado dos seus 

eletrodomésticos Miele através do visor do forno
• Sistema de abertura e fecho suaves (SoftOpen e SoftClose)
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e 

WifiConnect
• Sensor MotionReact: deteção de movimento
• Sonda de temperatura 
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 446 x 542

 

GRGR
Código EAN: 4002516172826
N.º de material: 11119560
PVP recomendado (IVA incluído): 2.899 €

OBSW
Código EAN: 4002516172758
N.º de material: 11119550
PVP recomendado (IVA incluído): 2.899 €

ArtLinePureLine VitroLineContourLine
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Fornos multifunções ArtLine

ArtLine ArtLinePureLine PureLineVitroLine VitroLineContourLine ContourLine

Forno multifunções ArtLine 
H 7464 BPX 

• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+ 
• Cozinhar com clima e programas automáticos
• Visor DirectSensor 
• Limpeza automática pirolítica 
• Sistema de abertura e fecho suaves (SoftOpen e SoftClose)
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e 

WifiConnect
• TasteControl: manutenção do calor sem ressecar nem cozinhar 

demasiado os alimentos
• Sonda de temperatura  
• Sistema de abertura Touch2Open
• Tabuleiro para pastelaria com PerfectClean
• Calhas telescópicas FlexiClip com PyroFit 
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 554 x 579 x 547

GRGR
Código EAN: 4002516172772
N.º de material: 11120940
PVP recomendado (IVA incluído): 2.749 €

OBSW
Código EAN: 4002516172697
N.º de material: 11120930
PVP recomendado (IVA incluído): 2.749 €

Forno multifunções ArtLine 
H 7860 BPX 

• Volume interior: 76 litros
• Eficiência energética A+ 
• Cozinhar com clima e programas automáticos
• Visor M Touch 
• Limpeza automática pirolítica 
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e 

WifiConnect
• TasteControl: manutenção do calor sem ressecar nem cozinhar 

demasiado os alimentos
• Sensor MotionReact: deteção de movimento
• FoodView: acompanhamento à distância e reajuste do processo de 

cozedura
• Sonda de temperatura sem fios 
• Sistema de abertura Touch2Open
• Tabuleiro para pastelaria com PerfectClean
• Calhas telescópicas FlexiClip com PyroFit
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 554 x 579 x 547
 

GRGR
Código EAN: 4002516172901
N.º de material: 11121130
PVP recomendado (IVA incluído): 3.549 €

OBSW
Código EAN: 4002516173007
N.º de material: 11121120
PVP recomendado (IVA incluído): 3.549 €
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Fornos multifunções ArtLine Fornos compactos com micro-ondas ArtLine

ArtLine ArtLinePureLine PureLineVitroLine VitroLineContourLine ContourLine

Forno compacto com micro-ondas ArtLine 
H 7840 BMX 

• Volume interior: 43 litros
• Eficiência energética A+ 
• Programas automáticos
• Visor M Touch
• Programas automáticos
• Visor SuperVision: supervisão do estado dos seus 

eletrodomésticos Miele através do visor do forno
• Sistema de abertura e fecho suaves (SoftOpen e SoftClose)
• Sistema de abertura Touch2Open
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e 

WifiConnect
• Sensor MotionReact: deteção de movimento
• Sonda de temperatura  
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 446 x 542
 

GRGR
Código EAN: 4002516172666
N.º de material: 11119600
PVP recomendado (IVA incluído): 2.999 €

OBSW
Código EAN: 4002516172925
N.º de material: 11119590
PVP recomendado (IVA incluído): 2.999 €

Forno compacto com micro-ondas ArtLine 
H 7440 BMX  

• Volume interior: 43 litros
• Eficiência energética A+ 
• Programas automáticos
• Visor DirectSensor
• Programas automáticos
• Sistema de abertura e fecho suaves (SoftOpen e SoftClose)
• Sistema de abertura Touch2Open
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e 

WifiConnect 
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 446 x 542
 

GRGR
Código EAN: 4002516172918
N.º de material: 11119520
PVP recomendado (IVA incluído): 2.399 €

OBSW
Código EAN: 4002516172741
N.º de material: 11119510
PVP recomendado (IVA incluído): 2.399 €
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Operação intuitiva, simples e rápida através do 
visor tátil de grandes dimensões.

Operação intuitiva, simples e rápida através do 
visor tátil.

Teclas sensoras para a seleção direta das
funções e dos tempos, visor de quatro linhas.

Teclas sensoras para a seleção direta das
funções e dos tempos, visor de uma linha.

Teclas sensoras para a seleção direta da tempera-
tura e dos tempos, visor de sete linhas.

Sous-vide: função para preparar os alimentos a 
baixas temperaturas, embalados em vácuo.

Volume interior:
Os fornos a vapor da Miele estão disponíveis em
diferentes volumes: 19, 40, 48 e 68 litros.

Tecnologias de vapor: distribuição de vapor 
mediante uma saída de vapor.

Tecnologias de vapor: rápida geração e distribuição 
homogénea do vapor, graças aos dois injetores.

Função Mix & Match: preparar ou aquecer 
facilmente ao mesmo tempo vários alimentos num 
prato.

Potência de micro-ondas: potência de micro-ondas 
até 1000 watts.

Cozinhar a vapor com micro-ondas: redução do 
tempo de confeção ao combinar vapor e micro-
ondas.

DirectWater Plus: entrada de água e esgoto para 
uma cozedura a vapor confortável.

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

Calhas telescópicas FlexiClip: as calhas 
telescópicas facilitam um manuseamento fácil e 
seguro dos tabuleiros e grelhas fora do forno.
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Fornos a vapor
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Os fornos a vapor da Miele apresentam uma tecnologia exclusiva e agora melhorada que 
garante uma produção e distribuição rápida do vapor, o que significa um tempo de pré-
aquecimento muito reduzido. A possibilidade de cozinhar em níveis diferentes sem a 
mistura de odores e a disponibilização de programas automáticos, permite uma poupança 
de tempo e maior comodidade de utilização. 

A nova Geração 7000 da Miele é um reflexo dos seus anos de experiência, com uma vasta 
gama de inúmeras inovações concebidas para proporcionar os melhores resultados.

Fornos a vapor 

DualSteam
O novo sistema DualSteam incorpora um 
jato adicional de vapor para acelerar a 
geração de vapor em períodos de 
aquecimento curtos. Desta forma, é obtida 
uma confeção mais rápida e eficaz graças 
a uma distribuição homogénea do vapor. 

Mix & Match*
A nova função Mix & Match permite-lhe 
planear e combinar os alimentos disponíveis 
na sua cozinha para a preparação de pratos 
de uma forma simples e rápida. Na aplicação 
Miele@mobile, o utilizador pode selecionar de 
entre vários pratos cujos processos de 
confeção a vapor serão programados 
automaticamente pelo próprio forno.
*Disponível a partir de setembro de 2019

MotionReact
Os fornos da Miele com sensor 
MotionReact ligam-se automaticamente 
por aproximação, sendo que a luz do 
forno se liga para mostrar o estado do 
processo de confeção. Assim que o 
processo estiver finalizado, o sinal 
acústico desliga-se imediatamente ao 
detetar uma presença.

Rapid Cooking
Nos novos fornos a vapor com micro-
ondas, desfrute da possibilidade de   
combinar as funções de vapor e de micro-
ondas. Esta função dupla simultânea, 
exclusiva da Miele, permite obter os 
melhores resultados o mais rapidamente 
possível.
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Fornos a vapor de instalação livre

 

Forno a vapor de instalação livre 
DG 6010

• Volume interior: 24 litros
• 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

OBSW
Código EAN: 4002515310366
N.º de material: 9577600
PVP recomendado (IVA incluído): 1.029 €

 De instalação livre
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Fornos a vapor de instalação livre

 

Fornos a vapor PureLine

 

Forno a vapor PureLine 
DG 2840 

• Volume interior: 40 litros
• Visor EasySensor
• Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
• Programas automáticos
• Cozinhar simultâneo em quatro níveis 
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 572

EDST CLST
Código EAN: 4002516156550
N.º de material: 11146160
PVP recomendado (IVA incluído): 1.349 €

Forno a vapor PureLine 
DG 7240 

• Volume interior: 40 litros
• Visor DirectSensor S
• Programas automáticos
• Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
• Cozinhar simultâneo em quatro níveis
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e 

WifiConnect 
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 572

EDST CLST
Código EAN: 4002516163480
N.º de material: 11146240
PVP recomendado (IVA incluído): 1.649 €

Forno a vapor PureLine 
DG 7440 

• Volume interior: 40 litros
• Visor DirectSensor 
• Programas automáticos
• Função Sous vide
• Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e 

WifiConnect
• Iluminação interior com 2 LED 
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 572

EDST CLST
Código EAN: 4002516156598
N.º de material: 11146210
PVP recomendado (IVA incluído): 1.999 €

ArtLinePureLine VitroLine

ArtLine ArtLinePureLine PureLineVitroLine VitroLine
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Fornos a vapor com micro-ondas 45 cm PureLine

 

Forno a vapor com micro-ondas 45 cm PureLine 
DGM 7440  

• Volume interior: 40 litros
• Visor DirectSensor 
• Programas automáticos
• Função Sous vide
• Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e 

WifiConnect
• Iluminação interior com 2 LED
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 573

 

EDST CLST
Código EAN: 4002516154792
N.º de material: 11145830
PVP recomendado (IVA incluído): 2.349 €

Forno a vapor com micro-ondas 45 cm PureLine 
DGM 7840  

• Volume interior: 40 litros
• Visor M Touch 
• Programas automáticos
• Função Sous vide
• Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
• Visor SuperVision: supervisão do estado dos seus eletrodomésticos Miele 

através do visor do forno
• Manter quente: manutenção do calor durante 15 minutos
• Sensor MotionReact: deteção de movimento
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e 

WifiConnect
• Iluminação interior com 2 LED 
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 573

EDST CLST
Código EAN: 4002516130284
N.º de material: 11145800
PVP recomendado (IVA incluído): 3.949 €

ArtLine ArtLinePureLine PureLineVitroLine VitroLine



39

Fornos a vapor com micro-ondas 45 cm PureLine

 

Fornos a vapor combinados XL PureLine

 

Forno a vapor combinado XL PureLine 
DGC 7440

• Volume interior XL: 48 litros
• Visor DirectSensor 
• Programas automáticos
• Função Sous vide
• Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
• Manter quente: manutenção do calor durante 15 minutos
• Mix & Match: ajuda na preparação de pratos com a função Mix & Match 

da app
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e 

WifiConnect 
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 573

EDST CLST
Código EAN: 4002516163541
N.º de material: 11154330
PVP recomendado (IVA incluído): 2.849 €

Forno a vapor combinado XL PureLine 
DGC 7640  

• Volume interior XL: 48 litros
• Visor M Touch S
• Programas automáticos
• Função Sous vide
• Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
• Visor SuperVision: supervisão do estado dos seus eletrodomésticos Miele 

através do visor do forno
• Manter quente: manutenção do calor durante 15 minutos
• Mix & Match: ajuda na preparação de pratos com a função Mix & Match da 

app
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e WifiConnect
• Sensor MotionReact: deteção de movimento
• Sonda de temperatura 
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 572

EDST CLST
Código EAN: 4002516162056
N.º de material: 11146900
PVP recomendado (IVA incluído): 3.449 €

Forno a vapor combinado XL PureLine 
DGC 7645 

• Volume interior XL: 48 litros
• Visor M Touch S
• Programas automáticos
• Função Sous vide
• Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
• Visor SuperVision: supervisão do estado dos seus eletrodomésticos Miele 

através do visor do forno
• Manter quente: manutenção do calor durante 15 minutos
• Mix & Match: ajuda na preparação de pratos com a função Mix & Match 

da app
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e WifiConnect
• Sensor MotionReact: deteção de movimento
• Sonda de temperatura 
• Ligação de água incorporada 
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 572

EDST CLST
Código EAN: 4002516162087
N.º de material: 11146950 
PVP recomendado (IVA incluído): 3.649 €

   

Forno a vapor combinado XL PureLine 
DGC 7840 

• Volume interior XL: 48 litros
• Visor M Touch 
• Programas automáticos
• Função Sous vide
• Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
• Visor SuperVision: supervisão do estado dos seus eletrodomésticos Miele 

através do visor do forno
• Manter quente: manutenção do calor durante 15 minutos
• Mix & Match: ajuda na preparação de pratos com a função Mix & Match da 

app
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e WifiConnect
• Sensor MotionReact: deteção de movimento
• Sonda de temperatura sem fios  
• Calhas telescópicas FlexiClip
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 572

EDST CLST
Código EAN: 4002516161455
N.º de material: 11146980
PVP recomendado (IVA incluído): 3.999 €

Lançamento:
outubro de 2019

ArtLine ArtLinePureLine PureLineVitroLine VitroLine

ArtLine ArtLinePureLine PureLineVitroLine VitroLine
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Fornos a vapor combinados XL e XXL PureLine

  

Forno a vapor combinado XL PureLine 
DGC 7845 

• Volume interior XL: 48 litros
• Visor M Touch 
• Programas automáticos
• Função Sous vide
• Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
• Visor SuperVision: supervisão do estado dos seus eletrodomésticos Miele 

através do visor do forno
• Manter quente: manutenção do calor durante 15 minutos
• Mix & Match: ajuda na preparação de pratos com a função Mix & Match 

da app
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e WifiConnect
• Sensor MotionReact: deteção de movimento
• Sonda de temperatura sem fios 
• Calhas telescópicas FlexiClip
• Ligação de água incorporada 
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 572

EDST CLST
Código EAN: 4002516162117
N.º de material: 11149100
PVP recomendado (IVA incluído): 4.149 €

Forno a vapor combinado XXL PureLine 
DGC 7460   

• Volume interior XXL: 68 litros
• Visor DirectSensor 
• Programas automáticos
• Função Sous vide
• Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
• Manter quente: manutenção do calor durante 15 minutos
• Mix & Match: ajuda na preparação de pratos com a função Mix & Match 

da app
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e 

WifiConnect
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 595 x 573

EDST CLST
Código EAN: 4002516163558
N.º de material: 11154340
PVP recomendado (IVA incluído): 3.999 €

 

Lançamento:
outubro de 2019

Forno a vapor combinado XXL PureLine 
DGC 7660   

• Volume interior XXL: 68 litros
• Visor M Touch S
• Programas automáticos
• Função Sous vide
• Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
• Visor SuperVision: supervisão do estado dos seus eletrodomésticos Miele 

através do visor do forno
• Manter quente: manutenção do calor durante 15 minutos
• Mix & Match: ajuda na preparação de pratos com a função Mix & Match 

da app
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e WifiConnect
• Sonda de temperatura  
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 595 x 573

EDST CLST
Código EAN: 4002516163565
N.º de material: 11154360
PVP recomendado (IVA incluído): 4.649 €

ArtLinePureLineArtLinePureLine VitroLine VitroLine

ArtLinePureLine VitroLine



41

Fornos a vapor combinados XL e XXL PureLine

  

Forno a vapor combinado XXL PureLine 
DGC 7860

• Volume interior XXL: 68 litros
• Visor M Touch 
• Programas automáticos
• Função Sous vide
• Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
• Visor SuperVision: supervisão do estado dos seus eletrodomésticos Miele 

através do visor do forno
• Manter quente: manutenção do calor durante 15 minutos
• Mix & Match: ajuda na preparação de pratos com a função Mix & Match 

da app
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e WifiConnect
• Sensor MotionReact: deteção de movimento
• Sonda de temperatura sem fios  
• Calhas telescópicas FlexiClip
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 595 x 573

EDST CLST
Código EAN: 4002516162131
N.º de material: 11149160
PVP recomendado (IVA incluído): 5.049 €

Forno a vapor combinado XXL PureLine 
DGC 7865 

• Volume interior XXL: 68 litros
• Visor M Touch 
• Programas automáticos
• Função Sous vide
• Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
• Visor SuperVision: supervisão do estado dos seus eletrodomésticos Miele 

através do visor do forno
• Manter quente: manutenção do calor durante 15 minutos
• Mix & Match: ajuda na preparação de pratos com a função Mix & Match 

da app
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e WifiConnect
• Sensor MotionReact: deteção de movimento
• Sonda de temperatura sem fios 
• Ligação de água incorporada 
• Calhas telescópicas FlexiClip
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 595 x 573

EDST CLST
Código EAN: 4002516161486
N.º de material: 11149220
PVP recomendado (IVA incluído): 5.249 €

Lançamento:
outubro de 2019

ArtLine ArtLinePureLine PureLineVitroLine VitroLine
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Fornos a vapor VitroLine 

 

Forno a vapor VitroLine 
DG 2840

• Volume interior: 40 litros
• Visor EasySensor
• Programas automáticos
• Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
• Cozinhar simultâneo em quatro níveis 
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 572

GRGR
Código EAN: 4002516156567
N.º de material: 11146170
PVP recomendado (IVA incluído): 1.449 €

OBSW
Código EAN: 4002516143086
N.º de material: 11146180
PVP recomendado (IVA incluído): 1.449 €

Forno a vapor VitroLine 
DG 7240 

• Volume interior: 40 litros
• Visor DirectSensor S
• Programas automáticos
• Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
• Cozinhar simultâneo em quatro níveis
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e 

WifiConnect 
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 572

 

GRGR
Código EAN: 4002516156574
N.º de material: 11146190
PVP recomendado (IVA incluído): 1.749 €

OBSW
Código EAN: 4002516156581
N.º de material: 11146200
PVP recomendado (IVA incluído): 1.749 €

Forno a vapor VitroLine 
DG 7440 

• Volume interior: 40 litros
• Visor DirectSensor 
• Programas automáticos
• Função Sous vide
• Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
• Iluminação interior com 2 LED 
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 572

GRGR
Código EAN: 4002516156604
N.º de material: 11146220
PVP recomendado (IVA incluído): 2.099 €

OBSW
Código EAN: 4002516156611
N.º de material: 11146230
PVP recomendado (IVA incluído): 2.099 €

ArtLinePureLine VitroLine

ArtLinePureLine VitroLine

ArtLinePureLine VitroLine
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Fornos a vapor VitroLine 

 

Fornos a vapor com micro-ondas VitroLine

 

Forno a vapor com micro-ondas VitroLine 
DGM 7440

• Volume interior: 40 litros
• Visor DirectSensor 
• Programas automáticos
• Função Sous vide
• Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e WifiConnect
• Iluminação interior com 2 LED
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 573

 

GRGR
Código .EAN: 4002516154778
N.º de material: 11145810
PVP recomendado (IVA incluído): 2.449 €

OBSW
Código EAN: 4002516154785
N.º de material: 11145820
PVP recomendado (IVA incluído): 2.449 €

Forno a vapor com micro-ondas VitroLine 
DGM 7840

• Volume interior: 40 litros
• Visor M Touch 
• Programas automáticos
• Função Sous vide
• Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
• Visor SuperVision: supervisão do estado dos seus eletrodomésticos 

Miele através do visor do forno
• Manter quente: manutenção do calor durante 15 minutos
• Sensor MotionReact: deteção de movimento
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e 

WifiConnect
• Iluminação interior com 2 LED
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 573
 

OBSW
Código EAN: 4002516154808
N.º de material: 11145840
PVP recomendado (IVA incluído): 4.049 €

ArtLinePureLine VitroLine ArtLinePureLine VitroLine
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Fornos a vapor combinados XL VitroLine

 

Forno a vapor combinado XL VitroLine 
DGC 7440 

• Volume interior XL: 48 litros
• Visor DirectSensor 
• Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
• Programas automáticos
• Função Sous vide
• Manter quente: manutenção do calor durante 15 minutos
• Mix & Match: ajuda na preparação de pratos com a função Mix & Match 

da app
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e 

WifiConnect 
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 572

GRGR
Código EAN: 4002516161073
N.º de material: 11146680
PVP recomendado (IVA incluído): 2.949 €

OBSW
Código EAN: 4002516161080
N.º de material: 11146700
PVP recomendado (IVA incluído): 2.949 €

Forno a vapor combinado XL VitroLine 
DGC 7640 

• Volume interior XL: 48 litros
• Visor M Touch S
• Programas automáticos
• Função Sous vide
• Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
• Visor SuperVision: supervisão do estado dos seus eletrodomésticos 

Miele através do visor do forno
• Manter quente: manutenção do calor durante 15 minutos
• Mix & Match: ajuda na preparação de pratos com a função Mix & 

Match da app
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e 

WifiConnect
• Sensor MotionReact: deteção de movimento
• Sonda de temperatura 
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 572

GRGR
Código EAN: 4002516162049
N.º de material: 11146890
PVP recomendado (IVA incluído): 3.549 €

OBSW
Código EAN: 4002516130581
N.º de material: 11146880
PVP recomendado (IVA incluído): 3.549 €

 

ArtLinePureLine VitroLine ArtLinePureLine VitroLine



45

Fornos a vapor combinados XL VitroLine

 

Forno a vapor combinado XL VitroLine 
DGC 7645  

• Volume interior XL: 48 litros
• Visor M Touch S
• Programas automáticos
• Função Sous vide
• Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
• Visor SuperVision: supervisão do estado dos seus eletrodomésticos Miele 

através do visor do forno
• Manter quente: manutenção do calor durante 15 minutos
• Mix & Match: ajuda na preparação de pratos com a função Mix & Match 

da app
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e WifiConnect
• Sensor MotionReact: deteção de movimento
• Sonda de temperatura 
• Ligação de água incorporada 
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 573

GRGR
Código EAN: 4002516162063
N.º de material: 11146920
PVP recomendado (IVA incluído): 3.749 €

OBSW
Código EAN: 4002516162070
N.º de material: 11146940
PVP recomendado (IVA incluído): 3.749 €

Lançamento:
outubro de 2019

ArtLinePureLine VitroLine
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Fornos a vapor combinados XL e XXL VitroLine

 

Forno a vapor combinado XL VitroLine 
DGC 7845  

• Volume interior XL: 48 litros
• Visor M Touch 
• Programas automáticos
• Função Sous vide
• Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
• Visor SuperVision: supervisão do estado dos seus eletrodomésticos Miele 

através do visor do forno
• Manter quente: manutenção do calor durante 15 minutos
• Mix & Match: ajuda na preparação de pratos com a função Mix & Match 

da app
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e WifiConnect
• Sensor MotionReact: deteção de movimento
• Sonda de temperatura sem fios 
• Ligação de água incorporada
• Calhas telescópicas FlexiClip 
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 572

GRGR
Código EAN: 4002516162094
N.º de material: 11149070
PVP recomendado (IVA incluído): 4.249 €

OBSW
Código EAN: 4002516162100
N.º de material: 11149090
PVP recomendado (IVA incluído): 4.249 €

Forno a vapor combinado XXL VitroLine 
DGC 7460 

• Volume interior XXL: 68 litros
• Visor DirectSensor 
• Programas automáticos
• Função Sous vide
• Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
• Manter quente: manutenção do calor durante 15 minutos
• Mix & Match: ajuda na preparação de pratos com a função Mix & Match 

da app
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e WifiConnect
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 595 x 573
 

GRGR 
Código EAN: 4002516130543
N.º de material: 11146790
PVP recomendado (IVA incluído): 4.099 € 

OBSW
Código EAN: 4002516130550
N.º de material: 11146800
PVP recomendado (IVA incluído): 4.099 €

Lançamento:
outubro de 2019

ArtLinePureLine VitroLine ArtLinePureLine VitroLine
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Fornos a vapor combinados XL e XXL VitroLine

 

Fornos a vapor combinados XXL VitroLine

 

Forno a vapor combinado XXL VitroLine 
DGC 7865

• Volume interior XXL: 68 litros
• Visor M Touch 
• Programas automáticos
• Função Sous vide
• Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
• Visor SuperVision: supervisão do estado dos seus eletrodomésticos Miele 

através do visor do forno
• Manter quente: manutenção do calor durante 15 minutos
• Mix & Match: ajuda na preparação de pratos com a função Mix & Match 

da app
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e WifiConnect
• Sensor MotionReact: deteção de movimento
• Sonda de temperatura sem fios 
• Ligação de água incorporada 
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 595 x 573

GRGR
Código EAN: 4002516162155
N.º de material: 11149240
PVP recomendado (IVA incluído): 5.349 €

OBSW
Código EAN: 4002516161479
N.º de material: 11149210
PVP recomendado (IVA incluído): 5.349 €

Forno a vapor combinado XXL VitroLine 
DGC 7860 

• Volume interior XXL: 68 litros
• Visor M Touch 
• Programas automáticos
• Função Sous vide
• Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
• Visor SuperVision: supervisão do estado dos seus eletrodomésticos Miele 

através do visor do forno
• Manter quente: manutenção do calor durante 15 minutos
• Mix & Match: ajuda na preparação de pratos com a função Mix & Match 

da app
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e WifiConnect
• Sensor MotionReact: deteção de movimento
• Sonda de temperatura sem fios  
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 595 x 573

GRGR
Código EAN: 4002516130888
N.º de material: 11149110
PVP recomendado (IVA incluído): 5.149 €

OBSW
Código EAN: 4002516162124
N.º de material: 11149130
PVP recomendado (IVA incluído): 5.149 €

Lançamento:
outubro de 2019

ArtLinePureLine VitroLine ArtLinePureLine VitroLine
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Fornos a vapor combinados XL ArtLine

 

Forno a vapor combinado XL ArtLine 
DGC 7440X 

• Volume interior XL: 48 litros
• Visor DirectSensor 
• Programas automáticos
• Função Sous vide
• Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
• Sistema de abertura Touch2Open
• Manter quente: manutenção do calor durante 15 minutos
• Mix & Match: ajuda na preparação de pratos com a função Mix & Match 

da app
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e WifiConnect 
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 456 x 572

GRGR
Código EAN: 4002516161097
N.º de material: 11146710
PVP recomendado (IVA incluído): 3.049 €

OBSW
Código EAN: 4002516161103
N.º de material: 11146760
PVP recomendado (IVA incluído): 3.049 €

ArtLinePureLine VitroLine
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Fornos a vapor combinados XL ArtLine

 

ArtLinePureLine VitroLine ArtLinePureLine VitroLine

Fornos a vapor combinados XXL ArtLine

 

Forno a vapor combinado XXL ArtLine 
DGC 7860X 

• Volume interior XXL: 68 litros
• Visor M Touch 
• Programas automáticos
• Função Sous vide
• Sistema de abertura Touch2Open
• Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
• Visor SuperVision: supervisão do estado dos seus eletrodomésticos Miele 

através do visor do forno
• Manter quente: manutenção do calor durante 15 minutos
• Mix & Match: ajuda na preparação de pratos com a função Mix & Match 

da app
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e WifiConnect
• Sensor MotionReact: deteção de movimento
• Sonda de temperatura sem fios
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 595 x 573

GRGR
Código EAN: 4002516161462
N.º de material: 11149200
PVP recomendado (IVA incluído): 5.099 €

OBSW
Código EAN: 4002516162148
N.º de material: 11149190
PVP recomendado (IVA incluído): 5.099 €

Forno a vapor combinado XXL ArtLine 
DGC 7460X 

• Volume interior XXL: 68 litros
• Visor DirectSensor 
• Programas automáticos
• Função Sous vide
• Sistema de abertura Touch2Open
• Tecnologia DualSteam: distribuição homogénea do vapor
• Manter quente: manutenção do calor durante 15 minutos
• Mix & Match: ajuda na preparação de pratos com a função Mix & Match 

da app
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e 

WifiConnect 
• Medidas do forno em mm (L x A x P): 595 x 595 x 573

GRGR
Código EAN: 4002516130567
N.º de material: 11146810
PVP recomendado (IVA incluído): 4.149 €

OBSW
Código EAN: 4002516130574
N.º de material: 11146820
PVP recomendado (IVA incluído): 4.149 €
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Iluminação LED: para iluminar de forma ideal todo 
o interior.

Potência de micro-ondas até 900 watts.

Quartz-Grill: para gratinar os pratos depois da 
confeção.

Programas automáticos: descongelar, assar e 
preparação de alimentos
frescos sem esforço.

Prato rotativo de 40 cm: o prato rotativo de 40 cm de 
diâmetro disponibiliza um grande espaço para colocar 
recipientes de vários tamanhos ou vários de uma vez.

Tipo de comando: teclas sensoras para a seleção 
direta das funções e dos tempos, visor de quatro 
linhas.

Volume interior: 17 litros.

Tipo de comando: teclas sensoras para a seleção 
direta das funções e dos tempos, visor de uma 
linha.

Volume interior: 46 litros.

Tipo de utilização: seleção das funções, temperaturas 
e tempos através do botão seletor giratório, 
indicações no visor de sete segmentos.

O que significa cada ícone?
Ícones para os micro-ondas
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Micro-ondas
Introdução     52

Micro-ondas de instalação livre   54

Micro-ondas de design neutro   54

Micro-ondas ContourLine, PureLine e VitroLine 55
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Os micro-ondas da Miele integram-se na perfeição em qualquer cozinha graças ao seu 
design, que pode ser combinado com qualquer outro eletrodoméstico encastrável da 
Miele, independentemente do tipo de design da cozinha. Desfrute da versatilidade dos 
micro-ondas da Miele, com as inúmeras funções e possibilidades que dispõem no 
momento de cozinhar qualquer receita.

Micro-ondas

Resultados perfeitos em menos 
tempo. Tecnologia Inverter
A nova tecnologia Inverter da Miele 
garante resultados mais consistentes e 
uma maior rapidez na preparação de 
refeições. Graças à nova regulação 
contínua de potência, poupa 40% de 
tempo no processo de aquecimento e 
reduz o ruído durante a utilização.

Novo design
Os novos micro-ondas da Miele 
oferecem um design que pode ser 
combinado com o espaço da sua 
cozinha, em conjunto com as restantes 
linhas de design. O seu novo painel sem 
moldura cria uma maior sensação de 
limpeza e elegância.
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Micro-ondas de instalação livre e design neutro

Micro-ondas de instalação livre 
M 6012 SC

• Volume interior: 26 litros
• Potência máxima de 900 W
• Visor EasyControl
• Programas automáticos
• Manter quente: manutenção do calor durante 15 minutos
• SideControl: painel de comandos lateral
• Quartz-Grill 
• Medidas do micro-ondas em mm (L x A x P): 520 x 305 x 422

EDST
Código EAN: 4002515283943
N.º de material: 9565150
PVP recomendado (IVA incluído): 629 €

Micro-ondas de encastrar neutro 
M 2230 SC

• Volume interior: 17 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 372 x 312
 

OBSW
Código EAN: 4002516126201
N.º de material: 11139460
PVP recomendado (IVA incluído): 869 €

 De instalação livre Neutro

 De instalação livre Neutro

 De instalação livre Neutro

 De instalação livre Neutro

Lançamento:
julho de 2019

Micro-ondas de encastrar neutro 
M 2234 SC

• Volume interior: 17 litros
• Potência máxima de 900 W
• Visor EasySensor
• Programas automáticos
• Manter quente: manutenção do calor durante 15 minutos
• SideControl: painel de comandos lateral
• Quartz-Grill 
• Medidas do micro-ondas em mm (L x A x P): 595 x 372 x 312

OBSW
N.º de material: 11139470
Código EAN: 4002516126713
PVP recomendado (IVA incluído): 969 €

Lançamento:
julho de 2019

Micro-ondas de encastrar neutro    
M 2240 SC

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

OBSW
Código EAN: 4002516126706
N.º de material: 11139490
PVP recomendado (IVA incluído): 949 €

Lançamento:
julho de 2019
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Micro-ondas de instalação livre e design neutro Micro-ondas ContourLine, PureLine e VitroLine

Micro-ondas de encastrar ContourLine 
M 7140 TC   

• 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
• Medidas do micro-ondas em mm (L x A x P): 595 x 456 x 560

EDST CLST
Código EAN: 4002516126812
N.º de material: 11139500
PVP recomendado (IVA incluído): 1.129 €

Micro-ondas de encastrar PureLine 
M 7240 TC 

• 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
• Medidas do micro-ondas em mm (L x A x P): 595 x 456 x 560

EDST CLST
Código EAN: 4002516126829
N.º de material: 11139520
PVP recomendado (IVA incluído): 1.149 €

Micro-ondas de encastrar VitroLine 
M 7244 TC 

• 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 

GRGR
Código EAN: 4002516126843
N.º de material: 11139560
PVP recomendado (IVA incluído): 1.449 €

OBSW
Código EAN: 4002516126836
N.º de material: 11139540
PVP recomendado (IVA incluído): 1.449 €

Micro-ondas de encastrar PureLine 
M 7244 TC   

• 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
 

EDST CLST
Código EAN: 4002516126850
N.º de material: 11139570
PVP recomendado (IVA incluído): 1.349 €

VitroLineContourLine PureLine VitroLine

VitroLine

ContourLine

ContourLine

PureLine

PureLine VitroLineContourLine PureLine
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1) Patente: DE 10214113160, 10214113161
2) Patente: EP 2705783, 2705784, US 9370271

OneTouch for Two: preparação de duas doses de 
café apenas com o toque de um botão.

CoffeeSelect: três reservatórios de café diferentes 
para até três tipos de café diferentes.

Coffee & Tea: mais de 20 variedades de café e chá 
disponíveis para todos os gostos.

AutoDescale: descalcificação automática 
patentada2) para um maior conforto.

AutoClean: limpeza automática patentada1) dos 
tubos de leite e desengorduramento da unidade 
central.

Seleção direta das bebidas mediante teclas 
sensoras, indicações através do ecrã de texto de 
4 linhas.

AromaticSystemFresh: o moinho inovador que mói 
o café para cada preparação.

AromaticSystem: intensa mistura entre o café e a 
água, o que faz com que o café fique especialmen-
te aromático

Utilização intuitiva, texto a cores.

Utilização intuitiva, texto a cores.

O que significa cada ícone?
Ícones para as máquinas de café
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Máquinas de café
Introdução     58

Máquinas de café de instalação livre  60

Máquinas de café PureLine   62

Máquinas de café VitroLine e ArtLine  63

M
áq

ui
na

s 
de

 c
af

é



58



59

Coffee & Tea
Escolha entre um total de 25 opções 
no momento de preparar uma chávena 
de café ou chá. O novo visor permite-
lhe escolher um tipo de chá específico 
com o simples toque de um botão.

AromaticSystemFresh 
Graças ao novo moinho cónico inclinado 
integrado, o café cai diretamente na 
unidade central e proporciona um sabor 
mais fresco e aromático.

CoffeeSelect 
As novas máquinas de café da Miele 
são constituídas por três depósitos 
para três tipos de café diferentes que 
garantem a satisfação de todos os 
gostos. Desfrute do seu café preferido 
com o aroma e a qualidade perfeitos.

AutoDescale e AutoClean
O processo de manutenção das 
máquinas de café da Miele nunca foi 
tão simples graças à nova função 
patenteada de descalcificação e 
limpeza automáticas. Poupe tempo e 
esforço sem necessidade de 
manutenção manual e com a 
possibilidade de escolher o momento 
adequado para a efetuar.

As máquinas de café da Miele garantem que possa desfrutar uma boa chávena de café, 
graças à sua tecnologia melhorada AromaticSystemFresh que garante a conservação 
perfeita do aroma e do sabor. Sempre com um conforto de utilização máximo e uma 
limpeza totalmente simples. 

Máquinas de café
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Máquinas de café de instalação livre

Máquina de café de instalação livre 
CM 5300

• Visor DirectSensor
• OneTouch for Two para duas preparações
• AromaticSystem
• Capacidade de café: 200 g
• Função de enxaguagem automática 

OBSW
Código EAN: 4002515938157
N.º de material: 10770550
PVP recomendado (IVA incluído): 799 €

Máquina de café de instalação livre 
CM 6150

• Visor DirectSensor
• OneTouch for Two para duas preparações
• AromaticSystem
• Capacidade de café: 300 g
• Função de enxaguagem automática

LOWE
Código EAN: 4002515768242
N.º de material: 10514900
PVP recomendado (IVA incluído): 999 €

OBSW
Código EAN: 4002515768259
N.º de material: 10514910
PVP recomendado (IVA incluído): 999 €

Máquina de café de instalação livre 
CM 6350 

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

LOWE
Código EAN: 4002515768273
N.º de material: 10514970
PVP recomendado (IVA incluído): 1.199 €

OBSW
Código EAN: 4002515768280
N.º de material: 10514980
PVP recomendado (IVA incluído): 1.199 €

Máquina de café de instalação livre 
CM 5500

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

RGPF
Código EAN: 4002515937990
N.º de material: 10770840
PVP recomendado (IVA incluído): 899 €
 

 De instalação livre

 De instalação livre

 De instalação livre

 De instalação livre
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Máquinas de café de instalação livre Máquinas de café de instalação livre

 De instalação livre  De instalação livre

Máquina de café de instalação livre 
CM 7550 

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

OBSW
Código EAN: 4002516071242
N.º de material: 11025300
PVP recomendado (IVA incluído): 2.299 €

Máquina de café de instalação livre 
CM 7750

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

OBSW
Código EAN: 4002516071266
N.º de material: 11025330
PVP recomendado (IVA incluído): 2.699 €
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Máquinas de café de integrar PureLine  

Máquina de café de integrar PureLine 
CVA 7440

• Altura 45 cm
• Visor DirectSensor
• OneTouch for Two para duas preparações
• AromaticSystemFresh
• Capacidade de café: 300 g 
• Coffee & Tea: mais de 20 tipos de café e chá
• Função de enxaguagem automática
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e 

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

EDST CLST
Código EAN: 4002516140214
N.º de material: 11164870 
PVP recomendado (IVA incluído): 2.799 €

Máquina de café de integrar PureLine 
CVA 7840

• Altura 45 cm
• Visor M Touch
• OneTouch for Two para duas preparações
• CoffeeSelect: até 3 tipos de café diferentes 
• AromaticSystemFresh
• AutoDescale: cartucho para a descalcificação automática
• Capacidade de café: 210 g/150 g/150 g
• Coffee & Tea: mais de 20 tipos de café e chá
• AutoClean: cartucho para a limpeza automática
• Sensor MotionReact: deteção de movimento
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e 

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

EDST CLST
Código EAN: 4002516140221
N.º de material: 11164880
PVP recomendado (IVA incluído): 3.299 €

ArtLinePureLine VitroLine ArtLinePureLine VitroLine

Lançamento:
junho de 2019

Lançamento:
junho de 2019
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Máquinas de café de integrar PureLine  Máquinas de café de integrar VitroLine e ArtLine

Máquina de café de integrar VitroLine e ArtLine 
CVA 7440 

• Altura 45 cm
• Visor DirectSensor
• OneTouch for Two para duas preparações
• AromaticSystemFresh
• Capacidade de café: 300 g 
• Coffee & Tea: mais de 20 tipos de café e chá
• Função de enxaguagem automática
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e 

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

 

OBSW
Código EAN: 4002516140191
N.º de material: 11164850
PVP recomendado (IVA incluído): 2.899 €

ArtLinePureLine VitroLine

Lançamento:
junho de 2019
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Push2Open: para abrir basta pressionar ligeira-
mente.

Embalar a vácuo: extrai o ar do saco para 
embalar a vácuo.

Cozinhar a baixas temperaturas: receitas 
perfeitas graças ao cozinhar a baixas 
temperaturas.

Altura do aparelho: capacidade para loiça para 6 
pessoas.

Sous-vide: função para preparar os alimentos a 
baixas temperaturas.

Altura do aparelho: capacidade para loiça para 12 
pessoas.

Teclas sensoras para a seleção direta das funções, 
das temperaturas e dos tempos.

O que significa cada ícone?
Ícones para gavetas aquecedoras Gourmet e gavetas de vácuo
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Gavetas aquecedoras Gourmet
e gavetas de vácuo
Introdução       66

Gavetas aquecedoras Gourmet ContourLine, PureLine e VitroLine 68

Gavetas de vácuo       69
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Gavetas aquecedoras Gourmet

As gavetas aquecedoras Gourmet são o complemento perfeito para qualquer 
cozinha graças à sua versatilidade. Além da sua função de pré-aquecimento de 
louça e de alimentos, desfrute das suas funções de cozinhar a baixas temperaturas, 
que permitem cozinhar os alimentos conservando praticamente todo o seu aroma e 
nutrientes.

Dentro da nova Geração 7000, as gavetas aquecedoras Gourmet disponibilizam um 
controlo melhorado da temperatura, evitando totalmente o aquecimento excessivo. 

Gavetas de vácuo

As gavetas de vácuo de encastrar da Miele permitem embalar os alimentos a 
vácuo, para cozinhar em sous vide ou para prolongar a sua conservação. Além 
disso, disponibilizam inúmeras aplicações: cortar e embalar porções, embalar em 
recipientes herméticos ou marinar alimentos, entre muitas outras opções.

Os novos sacos de vácuo da Miele oferecem uma melhor adaptação ao processo 
de embalagem em vácuo. Além disso, o novo design do painel permite um 
manuseamento mais intuitivo.

Gavetas aquecedoras Gourmet 

e gavetas de vácuo
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Gaveta aquecedora Gourmet ContourLine, PureLine e VitroLine  

VitroLineContourLine PureLine

Gaveta aquecedora Gourmet PureLine 
ESW 7020 

• Altura: 29 cm
• Sistema de abertura Push2Open 
• Cozinhar a baixas temperaturas
• Ligação em rede com Miele@home 
• Medidas da gaveta aquecedora Gourmet em mm (L x A x P):  

595 x 289 x 570

EDST CLST
Código EAN: 4002516164524
N.º de material: 11153820
PVP recomendado (IVA incluído): 1.249 €

VitroLineContourLine PureLine VitroLineContourLine PureLine

Gaveta aquecedora Gourmet VitroLine 
ESW 7010

• Altura: 14 cm
• Sistema de abertura Push2Open 
• Cozinhar a baixas temperaturas
• Ligação em rede com Miele@home 
• Medidas da gaveta aquecedora Gourmet em mm (L x A x P):  

595 x 141 x 570

GRGR
Código EAN: 4002516162551
N.º de material: 11149260
PVP recomendado (IVA incluído): 1.149 €

OBSW
Código EAN: 4002516162544
N.º de material: 11149250
PVP recomendado (IVA incluído): 1.149 €

Gaveta aquecedora Gourmet ContourLine 
ESW 7110 

• Altura: 14 cm
• Sistema de abertura Push2Open 
• Cozinhar a baixas temperaturas
• Ligação em rede com Miele@home 
• Medidas da gaveta aquecedora Gourmet em mm (L x A x P):  

595 x 141 x 570

EDST CLST
Código EAN: 4002516162650
N.º de material: 11149290
PVP recomendado (IVA incluído): 1.149 €
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Gaveta aquecedora Gourmet ContourLine, PureLine e VitroLine  Gaveta aquecedora Gourmet VitroLine e gavetas de vácuo  

ArtLinePureLine VitroLine

Gaveta de vácuo PureLine, VitroLine e ArtLine 
EVS 7010 

• Altura 14 cm
• Capacidade 8 L
• Painel de comando com símbolos
• Sistema de abertura Push2Open 
• Medidas da gaveta de vácuo em mm (L x A x P): 595 x 141 x 570

GRGR
Código EAN: 4002516162537
N.º de material: 11149320
PVP recomendado (IVA incluído): 2.249 €

OBSW
Código EAN: 4002516162520
N.º de material: 11149310
PVP recomendado (IVA incluído): 2.249 €
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Seleção intuitiva e rápida dos níveis de potência. 
Sequência numérica retroiluminada.

É possível controlar as zonas de cozinhar e os 
níveis de potência com uma sequência numérica 
central.

Comando simples de todas as zonas de cozinhar 
e níveis de potência.

Seleção rápida e fácil de cada zona de cozinhar 
através de um botão independente.

Flexibilidade: é possível utilizar toda a superfície, 
sem zonas de cozinhar predefinidas.

TwinBooster: dois níveis de potência para 
tempos de confeção muito curtos.

Placas equipadas com queimadores com 
PerfectClean que facilitam ainda mais a sua 
limpeza.

Con@ctivity: função automática através de WiFi 
para um ambiente agradável e um comando 
cómodo.

Zona convertível numa zona extra grande para 
colocar recipientes de maior tamanho.

Seleção intuitiva e rápida dos níveis de potência. 
Indicações em branco de elevado contraste.

Além de manter quente à temperatura ideal para 
servir, também é possível aquecer cuidadosamente 
alimentos frios.

TempControl: garante sempre resultados 
ideais no caso de diferentes processos de 
confeção.

Stop & Go: redução do nível de potência com um 
só toque para breves pausas.

Possível combinar com SmartLine: os elementos 
SmartLine oferecem diferentes métodos de confeção 
que são combináveis entre si na perfeição.

GasStop & ReStart: maior conforto graças à 
ligação automática caso
a chama se apague.

Grelhas para recipientes para cozinhar que 
podem ser lavadas na máquina de lavar louça.

Filtro de 10 camadas: filtro de gordura de metal 
de 10 camadas, adequado para lavagem na 
máquina de lavar louça.

GasStop: elevada segurança graças à interrupção 
imediata do fornecimento de gás caso se apague 
a chama.

TeppanYaki elétrico para a preparação versátil de 
alimentos.

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

O que significa cada ícone?
Ícones para placas
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Placas
Introdução     72

Placas de indução    74

Placas vitrocerâmicas    78

Placas a gás     79

Elementos CombiSet ProLine   80

Elementos CombiSet SmartLine   82
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Con@ctivity 3.0 
Graças à inovadora função Con@ctivity 3.0, 
grande parte das placas da Geração 7000 
comunicam diretamente 
com o exaustor através de WiFi.

Indução total
Cozinhe com a máxima flexibilidade, graças 
à placa de indução total onde terá a 
liberdade de cozinhar em qualquer zona da 
placa. Além disso, inclui um indicador de 
posição integrado para notificar a zona 
de cozinhar.

Silent Move
A função Silent Move, exclusiva da Miele, 
permite a deslocação silenciosa e segura 
dos recipientes pela placa, para garantir 
o conforto durante o processo. 

TempControl+   
TempControl+ garante uma maior 
qualidade nos resultados de cozedura. A 
temperatura mantém-se constante e a 
placa dispõe de um assistente de cozedura 
que o vai orientando durante a elaboração 
dos seus pratos favoritos.

As placas Miele aliam segurança, rapidez e precisão. A sua tecnologia avançada e 
vastas funcionalidades oferecem resultados perfeitos através de um cozinhar fácil e 
seguro. As placas com Conn@ctivity da Miele sincronizam-se automaticamente com o 
exaustor para que a operação do exaustor deixe de ser uma preocupação. 

Novidades das placas da Geração 7000.

Placas e Elementos CombiSet

Pl
ac
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Placas de indução 

Placa de indução 
KM 7210 FR

• Moldura envolvente em aço inox
• 4 zonas de cozinhar (1 área aumentada)
• Comando simples - EasySelect
• Função Stop&Go
• Distribuição individual da potência de indução com TwinBooster
• Função Manter quente
• Visor amarelo
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 764 x 51 x 504
 

Código EAN: 4002516200390
N.º de material: 11218100
PVP recomendado (IVA incluído): 1.249 €

Placa de indução 
KM 7201 FR

• Moldura envolvente em aço inox
• 4 zonas de cozinhar
• Comando simples - EasySelect
• Função Stop&Go
• Distribuição individual da potência de indução com TwinBooster
• Função Manter quente
• Visor amarelo
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 574 x 51 x 504
 

Código EAN: 4002516201571
N.º de material: 11218090
PVP recomendado (IVA incluído): 1.099 €

Placa de indução 
KM 7464 FL

• Instalação à face ou sobre a bancada
• 4 zonas de cozinhar (1 área PowerFlex)
• Seleção rápida numérica - ComfortSelect
• Função Stop&Go
• Distribuição individual da potência de indução com TwinBooster
• Função Manter quente
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
• Visor amarelo
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 620 x 51 x 520

Código EAN: 4002516201724
N.º de material: 11218150
PVP recomendado (IVA incluído): 1.199 €

Placa de indução 
KM 7465 FL

• Instalação à face ou sobre a bancada
• 4 zonas de cozinhar (2 área PowerFlex)
• Seleção rápida numérica - ComfortSelect
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
• Função Stop&Go
• Distribuição individual da potência de indução com TwinBooster
• Função Manter quente
• Visor amarelo
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 620 x 51 x 520 

Código EAN: 4002516201731
N.º de material: 11218160
PVP recomendado (IVA incluído): 1.449 €
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Placas de indução 

Placa de indução 
KM 6629-1

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

Código EAN: 4002516003212
N.º de material: 10772190
PVP recomendado (IVA incluído): 2.149 €

Placa de indução 
KM 7414 FX

• Instalação à face
• 4 zonas de cozinhar (1 área PowerFlex)
• Seleção rápida numérica - ComfortSelect
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
• Função Stop&Go
• Distribuição individual da potência de indução com TwinBooster
• Função Manter quente
• Visor amarelo
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 752 x 51 x 492 

Código EAN: 4002516201588
N.º de material: 11218130
PVP recomendado (IVA incluído): 1.519 €

Pl
ac
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Placas de indução   

Placa de indução 
KM 6669-1

• Moldura envolvente em aço inox
• 5 zonas de cozinhar (1 área PowerFlex) 
• Comando prático e intuitivo - SmartSelect
• TempControl
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
• Função Stop&Go
• Distribuição individual da potência de indução com TwinBooster
• Função Manter quente Plus
• Visor amarelo
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 942 x 13 x 526 

Código EAN: 4002516003229
N.º de material: 10772220
PVP recomendado (IVA incluído): 2.599 €

Placa de indução 
KM 7594 FL

• Instalação à face ou sobre a bancada
• 5 zonas de cozinhar (2 áreas PowerFlex)
• Comando prático e intuitivo - SmartSelect
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
• Função Stop&Go
• Distribuição individual da potência de indução com TwinBooster
• Função Manter quente
• Visor amarelo
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 936 x 51 x 520

Código EAN: 4002516201632
N.º de material: 11218170
PVP recomendado (IVA incluído): 2.199 €

Placa de indução 
KM 7677 FL

• Instalação à face ou sobre a bancada
• Placa de indução total
• Comando prático e intuitivo - SmartSelect
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
• Função Stop&Go
• Distribuição individual da potência de indução com TwinBooster
• Função Manter quente
• Visor amarelo
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 800 x 51 x 520

Código EAN: 4002516185291
N.º de material: 11218200
PVP recomendado (IVA incluído): 2.199 €

Placa de indução 
KM 7667 FL

• Instalação à face ou sobre a bancada
• Placa de indução total
• Comando prático e intuitivo - SmartSelect
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
• Função Stop&Go
• Distribuição individual da potência de indução com TwinBooster
• Função Manter quente
• Visor amarelo
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 620 x 51 x 520  

Código EAN: 4002516185277
N.º de material: 11218180
PVP recomendado (IVA incluído): 1.799 €

Lançamento:
junho de 2019

Lançamento:
junho de 2019
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Placas de indução   Placas de indução com exaustor integrado

Placa de indução com exaustor integrado 
KMDA 7774 -1 FR 

• Moldura envolvente em aço inox
• 4 zonas de cozinhar (2 áreas PowerFlex) 
• Comando prático e intuitivo - SmartSelect
• Con@ctivity 2.0: resposta automática do exaustor mediante ajustes na 

placa
• Filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma absorção máxima
• Motor ECO integrado (motor de corrente contínua)
• Distribuição individual da potência de indução com TwinBooster
• Função Stop&Go
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 806 x 194 x 526

Código EAN: 4002516097198
N.º de material: 10974260
PVP recomendado (IVA incluído): 3.099 €

Pl
ac
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Placas vitrocerâmicas

Placa vitrocerâmica 
KM 6520 FR  

• Moldura envolvente em aço inox
• 4 zonas de cozinhar (1 zona Vario)
• Comando simples - EasySelect
• Função Stop&Go
• Indicação de calor tripla para cada zona de cozinhar
• Visor amarelo
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 574 x 43 x 504
 

Código EAN: 4002515989906
N.º de material: 10873500
PVP recomendado (IVA incluído): 649 €

Placa vitrocerâmica 
KM 6540 FR 

• Moldura envolvente em aço inox
• 4 zonas de cozinhar (1 zona ExtraSpeed e 1 Vario)
• Seleção rápida numérica - ComfortSelect
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
• Função Stop&Go
• Visor amarelo
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 614 x 43 x 514

Código EAN: 4002516063544
N.º de material: 10873510
PVP recomendado (IVA incluído): 799 €

Placa vitrocerâmica 
KM 6542 FL 

• Instalação à face ou sobre a bancada
• 4 zonas de cozinhar (1 zona ExtraSpeed e 1 Vario)
• Seleção rápida numérica - ComfortSelect
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre a placa e o exaustor
• Função Stop&Go
• Visor amarelo
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 752 x 46 x 492
 

Código EAN: 4002516063551
N.º de material: 10873520
PVP recomendado (IVA incluído): 999 € 
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Placas vitrocerâmicas Placas a gás

Placa a gás 
KM 2356-1 G 

• Placa em aço inoxidável
• 5 queimadores ComfortClean (1 queimador para Wok simples)
• 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 75 x 508

Código EAN: 4002516063575
N.º de material: 10939190
PVP recomendado (IVA incluído): 1.599 €

Placa a gás 
KM 3054-1 G 

• Superfície de aço inoxidável 
• 5 queimadores ComfortClean (1 queimador para Wok simples)
• 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 46 x 526

Código EAN: 4002516063568
N.º de material: 10939070
PVP recomendado (IVA incluído): 1.599 €

Placa a gás 
KM 2034 G

• Superfície de aço inoxidável 
• 5 queimadores (1 queimador 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 35 x 520 

Código EAN: 4002514374956
N.º de material: 7111190
PVP recomendado (IVA incluído): 999 €

Placa a gás 
KM 2012 G

• Superfície de aço inoxidável
• 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 35 x 520

Código EAN: 4002514374840
N.º de material: 7111180
PVP recomendado (IVA incluído): 799 €

Pl
ac
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CombiSet - Design ProLine

CombiSet grill  
CS 1312 BG

• Instalação à face do tampo com superfície de aço inoxidável
• ProLine com 2 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 100 x 520

Código EAN: 4002514419244
N.º de material: 7129340
PVP recomendado (IVA incluído): 1.129 €

CombiSet vitrocerâmica  
CS 1112 E 

• Instalação à face do tampo com superfície de aço inoxidável
• ProLine com duas zonas de cozinhar elétricas (1 zona Vario)
• Botões seletores giratórios
• Desligar automático de segurança da entrada de gás
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 288 x 57 x 520
 

Código EAN: 4002514418728
N.º de material: 7129320
PVP recomendado (IVA incluído): 999 €

CombiSet a gás  
CS 1012-2 G

• Instalação à face do tampo com superfície de aço inoxidável
• ProLine com 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 57 x 520 

Código EAN: 4002516127123
N.º de material: 10938800
PVP recomendado (IVA incluído): 1.049 €

ProLine

ProLine

ProLineSmartLine

SmartLine

SmartLine

CombiSet de indução  
CS 1212-1 I

• Instalação à face do tampo com superfície de aço inoxidável
• ProLine com duas zonas de cozinhar (1 zona 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 57 x 520

Código EAN: 4002515021767
N.º de material: 9068610
PVP recomendado (IVA incluído): 1.299 €

ProLine SmartLine
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CombiSet - Design ProLine

CombiSet de indução  
CS 1222 I 

• Instalação à face do tampo com superfície de aço inoxidável
• ProLine com 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 57 x 520

Código EAN: 4002515021750
N.º de material: 9068600
PVP recomendado (IVA incluído): 1.399 €

ProLine SmartLine

Combiset teppan yaki  
CS 1327 Y 

• Instalação à face do tampo com superfície de aço inoxidável
• ProLine com teppan yaki elétrico
• 2 áreas de aquecimento reguláveis em separado
• Botões seletores giratórios
• Muito versátil: grelhar, grelhar com grill, refogar, etc.
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 380 x 58 x 520

Código EAN: 4002514994727
N.º de material: 7986890
PVP recomendado (IVA incluído): 2.099 €

ProLine SmartLine
Pl

ac
as
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CombiSet - Design ProLine e SmartLine

CombiSet com exaustor de bancada   
CSDA 1020 

• Instalação à face do tampo com superfície de aço inoxidável
• ProLine com exaustor de bancada composto por uma placa de 

indução e um teppan yaki
• Indução flexível: 1 zona para grelhar e 1 Vario
• Distribuição individual da potência de indução com TwinBooster
• Botões seletores giratórios
• Filtro de aço inoxidável com 10 camadas para uma absorção 

máxima
• Motor ECO integrado (motor de corrente contínua)
• Medidas do grill em mm (L x A x P): 885 x 236 x 520

Código EAN: 4002515693834
N.º de material: 10365950
PVP recomendado (IVA incluído): 3.599 €

ProLine SmartLine

CombiSet a gás  
CS 7102 FL 

• Instalação à face ou sobre a bancada
• SmartLine com dois queimadores ComfortClean
• Botões seletores giratórios
• 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

Código EAN: 4002515930267
N.º de material: 10684480
PVP recomendado (IVA incluído): 1.069 € 

ProLine SmartLine
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CombiSet - Design ProLine e SmartLine CombiSet - Design SmartLine

ProLine SmartLine ProLine SmartLine

CombiSet de indução 
CS 7612 FL 

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

Código EAN: 4002515930274
N.º de material: 10684490
PVP recomendado (IVA incluído): 1.299 €

Combiset teppan yaki  
CS 7632 FL    

• Instalação à face ou sobre a bancada
• SmartLine com teppan yaki de indução
• 2 áreas de teppan yaki reguláveis em separado
• Comando prático e intuitivo - SmartSelect
• Combinação perfeita com todos os elementos SmartLine
• Função Stop&Go
• Função Manter quente
• Visor amarelo
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 378 x 60 x 520

Código EAN: 4002515875148
N.º de material: 10684510
PVP recomendado (IVA incluído): 2.299 €

CombiSet com exaustor de bancada   
CSDA 7000  

• Instalação à face ou sobre a bancada
• SmartLine com exaustor de bancada integrado
• Comando prático e intuitivo - SmartSelect
• 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
• Visor amarelo
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 168 x 120 x 520

Código EAN: 4002515883402
N.º de material: 10688970
PVP recomendado (IVA incluído): 1.299 €

ProLine SmartLine

Pl
ac

as
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Con@ctivity: função automática através de WiFi 
para um ambiente agradável e um comando 
cómodo.

Filtro de 10 camadas: filtro de gordura de metal de 
10 camadas, adequado para lavagem na máquina 
de lavar louça.

MobileControl: veja o estado ou controle todos os 
eletrodomésticos a partir do seu smartphone ou 
tablet.

Eficiência energética: indica as classes de eficiência 
energética.

Indicador de filtro: indicação visual do nível de 
saturação do filtro de gordura e do filtro de 
carvão ativo.

Iluminação LED: para a iluminação perfeita de 
toda a placa.

Motor ECO: exaustor particularmente eficiente.

O que significa cada ícone?
Ícones para os exaustores
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Os exaustores da Miele foram fabricados por pessoas que valorizam a qualidade.  A 
tecnologia da Miele consiste na melhor ergonomia, numa aspiração eficiente e numa 
integração de elevada qualidade na planificação da sua cozinha. 

Exaustores

Maior liberdade de design: 
exaustores de parede
Os exaustores de parede podem ser 
montados entre os armários superiores 
ou numa parede livre. Destacando 
linhas claras e formas geométricas 
perfeitas, o elegante aço inox e a sua 
combinação com cristal converte-os 
em grandes protagonistas da cozinha.

Protagonismo máximo: 
exaustores de ilha
Os exaustores de ilha foram 
concebidos para montagem livre no 
teto e destacam a zona de cozinhar, 
ocupando o ponto central da 
cozinha. Realçando formas e materiais 
únicos, cumprem todos os requisitos 
em termos de design.

Máximo rendimento:  
exaustores de encastrar
Os exaustores de encastrar estão 
desenhados para montagem em 
qualquer tipo de cozinha, ideias para 
estarem ocultos dentro de chaminés 
ou cozinhas americanas de madeira ou 
aço inoxidável. Uma grande câmara de 
vapores otimiza a absorção e oferece 
uma ampla liberdade de design.

Conforto máximo:  
exaustores de móvel superior
Este tipo de exaustores de encastre são 
colocados debaixo do armários superiores e 
a sua instalação é muito simples. O seu 
design prático e manuseamento simples é 
altamente popular e encaixa em qualquer 
design de cozinha.
* Disponíveis na gama de modelos de         
  exaustores extraplanos

Sem obstáculos:
exaustores de teto
Em muitos designs de cozinha, a ilha 
de cozinhar serve como uma 
passagem entre a cozinha e a sala, 
embora possa limitar a visão da sala se 
o espaço for aberto. Em espaços 
diáfanos, a melhor solução são os 
exaustores de teto.
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Exaustores de teto

Exaustor de teto     
DA 2808

• 88 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
• Iluminação LED de baixo consumo (4 x 3 W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros de gordura
• 2 filtros em 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, VoiceControl e 

WifiConnect
• Motor ECO integrado para menos ruído: 65dB 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
 

EDST
Código EAN: 4002516019527
N.º de material: 10862800
PVP recomendado (IVA incluído): 2.229 €

Exaustor de teto  
DA 2906

• 110 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível Booster) 
• Iluminação LED de baixo consumo (4 x 3 W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros de gordura
• 4 filtros em aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima 

absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
• Con@ctivity 2.0: resposta automática do exaustor mediante 

ajustes na placa
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e 

WifiConnect
• Pacote acústico Silence da Miele para uma maior insonorização: 

65dB no nível intensivo
• Potência no nível intensivo: 740 m3/h
• Instalação do exaustor com os painéis decorativos DRP 2900 de 

vidro ou de aço inoxidável 
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 1.100 x 322 x 700

EDST
Código EAN: 4002515558188
N.º de material: 10031750
PVP recomendado (IVA incluído): 2.549 € 
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Exaustores de teto Exaustores de ilha

Exaustor de ilha      
DA 6708 D "Aura Edition 6000"   

• 100 cm de largura
• Apto para recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
• Iluminação LED de baixo consumo (4 x 3 W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros de gordura
• 2 filtros em 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, VoiceControl e WifiConnect
• 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

EDST
Código EAN:  4002515937099
N.º de material: 10755650
PVP recomendado (IVA incluído): 3.249 € 

BRWS
Código EAN: 4002515937051
N.º de material: 10755620
PVP recomendado (IVA incluído): 3.249 € 

OBSW
Código EAN: 4002515937075
N.º de material: 10755630
PVP recomendado (IVA incluído): 3.249 € 

C

Exaustor de ilha 
PUR 98 D

• 90 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
• Iluminação LED de baixo consumo (4 x 3 W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• 3 filtros em aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima 

absorção, adequados para 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

 

 

EDST
Código EAN: 4002515710777
N.º de material: 10383620
PVP recomendado (IVA incluído): 1.649 € 
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Exaustores de ilha

Exaustor de ilha     
DA 4248-V D "Puristic Varia"   

• 120 cm de largura
• Apto para saída de ar
• 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
• Iluminação LED de baixo consumo (4 x 3 W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros de gordura
• 6 filtros em 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, VoiceControl e 

WifiConnect
• 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
 

EDST
Código EAN: 4002515987179
N.º de material: 10862840
PVP recomendado (IVA incluído): 3.699 €

Exaustor de ilha      
DA 6698 D "Puristic Edition 6000"

• 90 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
• Iluminação LED de baixo consumo (4 x 3 W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros de gordura
• 3 filtros em 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, VoiceControl e 

WifiConnect
• 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

EDST
Código EAN:  4002515937006
N.º de material: 10750490
PVP recomendado (IVA incluído): 3.249 € 

BRWS
Código EAN: 4002515936948
N.º de material: 10750450
PVP recomendado (IVA incluído): 3.249 € 
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Exaustores de ilha Exaustor com sistema Downdraft

Exaustor com sistema Downdraft   
DA 6890 "Levantar" 

• 92 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
• Iluminação LED de baixo consumo (1 x 7 W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros de gordura
• 2 filtros de metal adequados para lavagem na máquina de lavar louça
• Potência sonora no nível intensivo: 69 dB(A) re1pW
• Potência no nível intensivo: 710 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 916 x 400 x 361

EDST
Código EAN: 4002515450345
N.º de material: 9813600
PVP recomendado (IVA incluído): 2.149 € 
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Exaustores de parede

Exaustor de parede    
DA 396-7 "Classic"   

• 60 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
• Iluminação LED de baixo consumo (2 x 3 W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• 2 filtros em aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima 

absorção, adequados 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
 

EDST
Código EAN: 4002515790014
N.º de material: 10558460
PVP recomendado (IVA incluído): 809 €

C

Exaustor de parede     
DA 399-7 "Classic" 

• 90 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
• Iluminação LED de baixo consumo (2 x 3 W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• 3 filtros em aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima 

absorção, adequados 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

EDST
Código EAN: 4002515784365
N.º de material: 10558470
PVP recomendado (IVA incluído): 909 € 

C

 

Exaustor de parede 
PUR 68 W 

• 60 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
• Iluminação LED de baixo consumo (2 x 3 W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• 2 filtros em 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

EDST
Código EAN: 4002515710784
N.º de material: 10351360
PVP recomendado (IVA incluído): 899 € 

Exaustor de parede     
PUR 98 W

• 90 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
• Iluminação LED de baixo consumo (3 x 3 W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• 3 filtros em 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

EDST
Código EAN: 4002515710791
N.º de material: 10383640
PVP recomendado (IVA incluído): 999 € 
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Exaustores de parede

Exaustor de parede    
DA 4298 W "Puristic Plus"   

• 90 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
• Iluminação LED de baixo consumo (3 x 3 W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros de gordura
• 3 filtros em 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, VoiceControl e 

WifiConnect
• Pacote acústico Silence da Miele para uma maior insonorização: 

64dB 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

EDST
Código EAN: 4002516019671
N.º de material: 10862850
PVP recomendado (IVA incluído): 1.549 € 

Exaustor de parede 
DA 6096 W "Wing"   

• 90 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
• Iluminação LED de baixo consumo (2 x 4,5 W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Filtro em 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 a 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

BRWS
Código EAN: 4002515539255
N.º de material: 9982540
PVP recomendado (IVA incluído): 1.199 € 

OBSW
Código EAN: 4002515539262
N.º de material: 9982550
PVP recomendado (IVA incluído): 1.199 € 
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Exaustores de parede

Exaustor de parede 
DA 7198 W "Triple" 

• 90 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
• Iluminação LED de baixo consumo (2 x 3 W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros de gordura
• Filtro em 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, VoiceControl e 

WifiConnect
• Motor ECO integrado para menos ruído: 72 dB no nível intensivo
• Potência no nível intensivo: 600 m3/h
• Para a 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
 

GRGR
Código EAN: 4002515976029
N.º de material: 10812210
PVP recomendado (IVA incluído): 1.699 €

OBSW
Código EAN: 4002515976012
N.º de material: 10812200
PVP recomendado (IVA incluído): 1.699 €
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Exaustores de parede

Exaustor de parede    
DA 6798 W "Shape"   

• 90 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
• Iluminação LED de baixo consumo (3 x 3 W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros de gordura
• Filtro em aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima 

absorção, adequado para lavagem na máquina de lavar louça
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e 

WifiConnect
• Pacote acústico Silence da Miele para uma maior insonorização:   

63 dB no nível intensivo
• Potência no nível intensivo: 610 m3/h
• Para a 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

OBSW
Código EAN: 4002515935811
N.º de material: 10750370
PVP recomendado (IVA incluído): 2.049 €
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Exaustores de parede

Exaustor de parede    
DA 6698 W "Puristic Edition 6000"   

• 690 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
• Iluminação LED de baixo consumo (4 x 3 W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros de gordura
• 3 filtros em aço inoxidável com 10 camadas para uma máxima 

absorção, adequados para lavagem na máquina de lavar louça
• Conectividade total: Miele@home, MobileControl, VoiceControl e 

WifiConnect
• 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

EDST
Código EAN: 4002515987162
N.º de material: 10862860
PVP recomendado (IVA incluído): 2.149 € 

BRWS
Código EAN: 4002515935934
N.º de material: 10750300
PVP recomendado (IVA incluído): 2.149 € 
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Exaustores de parede Exaustores para fixar 
por baixo do móvel superior

Exaustor para fixar por baixo do móvel superior  
DA 1260   

• 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 de baixo consumo (2 x 3 W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• 2 filtros em 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

EDST
Código EAN: 4002515790588
N.º de material: 10552920
PVP recomendado (IVA incluído): 469 € 

BRWS
Código EAN: 4002515790595
N.º de material: 10552960
PVP recomendado (IVA incluído): 469 €  

C
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Exaustores de encastrar de pala

Exaustor de encastrar de pala             
 DA 3466   

• 60 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• Iluminação LED de baixo consumo (2 x 3 W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Filtro em 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
 

EDST
Código EAN: 4002515558140
N.º de material: 10031790
PVP recomendado (IVA incluído): 649 €

B

Exaustor de encastrar de pala 
DA 3496 

• 90 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• Iluminação LED de baixo consumo (2 x 3 W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• 2 filtros em 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

EDST
Código EAN: 4002515558157
N.º de material: 10031800
PVP recomendado (IVA incluído): 799 € 

B
 

Exaustor de encastrar de pala              
DA 3698 

• 90 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
• Iluminação LED de baixo consumo (3 x 3 W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros de gordura
• 2 filtros em 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, VoiceControl 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

EDST
Código EAN: 4002516019626
N.º de material: 10862810
PVP recomendado (IVA incluído): 2.099 € 
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Exaustores de encastrar de pala Exaustores de encastrar

Exaustor de encastrar 
DA 2558

• 50 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
• Iluminação LED de baixo consumo (2 x 3 W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros de gordura
• 1 filtro em 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, VoiceControl e WifiConnect
• 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

EDST
Código EAN: 4002515987186
N.º de material: 10862750
PVP recomendado (IVA incluído): 699 € 

Exaustor de encastrar     
DA 2578 

• 70 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
• Iluminação LED de baixo consumo (2 x 3 W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros de gordura
• 2 filtros em 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, VoiceControl e WifiConnect
• 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
 

EDST
Código EAN: 4002515935460
N.º de material: 10751660
PVP recomendado (IVA incluído): 799 € 
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Exaustores de encastrar

Exaustor de encastrar     
DA 2668  

• 60 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
• Iluminação LED de baixo consumo (2 x 4,5 W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros de gordura
• 2 filtros em 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, VoiceControl e WifiConnect
• 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

EDST
Código EAN: 4002516019121
N.º de material: 10862760
PVP recomendado (IVA incluído): 1.399 € 

Exaustor de encastrar 
DA 2698

• 90 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
• Iluminação LED de baixo consumo (4 x 3 W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros de gordura
• 2 filtros em 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, VoiceControl e WifiConnect
• 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

EDST
Código EAN: 4002516019398
N.º de material: 10862770
PVP recomendado (IVA incluído): 1.699 € 

BRWS
Código EAN: 4002515935576
N.º de material: 10751480
PVP recomendado (IVA incluído): 1.799 € 
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Exaustores de encastrar Exaustores de encastrar

Exaustor de encastrar     
DA 2628 

• 120 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível Booster)
• Iluminação LED de baixo consumo (3 x 4,5 W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros de gordura
• 4 filtros em 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, VoiceControl e WifiConnect
• 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

EDST
Código EAN: 4002515935491
N.º de material: 10751290
PVP recomendado (IVA incluído): 2.099 € 

Ex
au

st
or

es



102



Esquemas de montagem
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Esquemas de montagem

Fornos multifunções (60 cm) H 2x6x, H 2x6x-1  

e H 7x6x 

Fornos multifunções (60 cm) H 2x6x, H 2x6x-1  

e H 7x6x 

Instalação em armário Instalação debaixo de bancada

Fornos compactos com micro-ondas H 7x4x BMFornos compactos com micro-ondas H 7x4x BM

Instalação em armário inferiorInstalação em armário

Fornos a vapor com micro-ondas DGM 7x4x

Instalação em armário

Fornos a vapor DG 2x4x , DG 7x4x Fornos a vapor DG 2x4x , DG 7x4x

Instalação em armário Instalação em armário inferior

Fornos multifunções (90 cm) H 7x9x 

Instalação debaixo de bancada

Fornos multifunções (90 cm) H 7x9x 

Instalação em armário
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Fornos a vapor com micro-ondas DGM 7x4x Fornos a vapor combinados XL (45 cm) 

DGC 7x4x

Instalação em armário inferior Detalhe de abertura do painel elevatório

Fornos a vapor combinados XL (45 cm) 

DGC 7x4x

Instalação em armário

Fornos a vapor combinados XL (45 cm) 

DGC 7x4x, 

Instalação em armário inferior

Fornos a vapor combinados XXL (60 cm)  

DGC 7x6x,

Instalação em armário

Fornos a vapor combinados XXL (60 cm)  

DGC 7x6x

Instalação em armário inferior

Micro-ondas de encastrar (37,2 cm) M2x3x Micro-ondas de encastrar (37,2 cm) M2x3x

Instalação em armário Instalação em armário superior

Micro-ondas de encastrar (46 cm) M2x4x

Instalação em armário
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Esquemas de montagem 

Micro-ondas de encastrar (45,6 cm) M7x4 Micro-ondas de encastrar (45,6 cm) M7x4

Instalação em armário Instalação em armário XXL

Máquinas de café de integrar CVA 7x4x

Gaveta aquecedora Gourmet (14 cm) ESW 7x1x

Esquemas de encastre

Instalação por baixo do forno de 45 cm

Gaveta aquecedora Gourmet (14 cm) ESW 7x1x

Instalação por baixo do forno de 60 cm

Gaveta aquecedora Gourmet (29 cm) ESW 7x2x

Instalação por baixo do forno de 45 cm

Gaveta de vácuo (14 cm) EVS 7x1xGaveta aquecedora Gourmet (29 cm) ESW 7x2x

Instalação por baixo do forno de 45 cmInstalação por baixo do forno de 60 cm

Gaveta de vácuo (14 cm) EVS 7x1x

Instalação por baixo do forno de 60 cm
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KM 7464 FL KM 7464 FL

Instalação à face Instalação sobre bancada

KM 7201 FR

KM 7465 FLKM 7210 FR

Instalação à face

KM 7465 FL

Instalação sobre a bancada

KM 7594 FLKM 6629-1KM 7414 FX

Instalação à face
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KM 7594 FL

KM 7677 FL KM 7677 FL

KM 7667 FL KM 7667 FL

Esquemas de montagem

Instalação à face

Instalação à face

Instalação sobre a bancada Instalação sobre a bancada

Instalação sobre a bancada

KM 6669-1

KM 6520 FR KM 6540 FR KM 6542 FL 
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KMDA 7774 -1 FR KM 2012 G KM 2034 G 

KM 3054-1 G KM 2356-1 G 

CS 1012-2 G CS 1112 E CS 1312 BG
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Esquemas de montagem

CS 1212-1 CS 1222 I CS 1327 Y 

CSDA 1020 CS 7102 FL 

Instalação sobre a bancada

CS 7102 FL 

Instalação à face

CS 7632 FL 

Instalação sobre a bancada

CS 7612 FL CS 7612 FL

Instalação sobre a bancada Instalação à face
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CS 7632 FL 

Instalação à face

CSDA 7000 DA 2808 

DA 2906 PUR 98 D DA 6708 D “Aura Edition 6000
„
    

DA 6698 D “Puristic Edition 6000
„
    DA 4248-V D “Puristic Varia

„
    DA 6890 “Levantar

„

DEXT 6890: conjunto de montagem para 
a colocação do motor até 7 metros de distância.
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Esquemas de montagem

DA 6890 “Levantar
„

Esquemas de encastre

DA 396-7 “Classic
„
    PUR 68 W 

DA 399-7 “Classic
„
    

695
-10
15

825
-11
45

1)

2)

3)

290
270

160

515

55
150

55
260

2702)
1)

4)

5)

520

PUR 98 W 

DA 7198 W “Triple
„
    DA 6096 W “Wing

„
    DA 4298 W “Puristic Plus

„
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DA 6798 W “Shape
„
    DA 6698 W “Puristic Edition 6000

„
    DA 1260 

DA 3466 DA 3496 DA 2558

DA 2578 DA 2668 DA 2698
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Esquemas de montagem

DA 3698 

DA 2628 
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Serviço de Apoio ao Cliente
info@miele.pt

Siga os canais da Miele Portugal:

Proteção ativa do ambiente:
papel branqueado com total isenção de cloro

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

©Miele & Cie. /sujeito a alterações  /  05/19
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