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O seu distribuidor oficial Miele 
em
www.miele.pt

O seu distribuidor oficial Miele:

Siga-nos nos nossos canais da Miele 
Portuguesa

As caraterísticas técnicas são válidas salvo error tipográfico ou omissão. 
Antes da sua aquisição, deverá consultar as etiquetas dos aparelhos no ponto de venda para 
sua confirmação.



Todas as caraterísticas técnicas, códigos, classificações e preços refletidos neste 
catálogo são válidos salvo erro tipográfico ou omissão.

A vida engloba muitas facetas e as exigências e situações pessoais 
definem as necessidades para o ambiente criado. Como marca 
premium de eletrodomésticos, a Miele é garantia de perfeição e 
qualidade de vida. Esta é a exigência com a qual concebemos os 
nossos eletrodomésticos.
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Pode encontrar informações detalhadas sobre todos os 
modelos e acessórios (preços, números de artigo, 
códigos EAN, etc.) no anexo incluído no final deste 
catálogo. 3
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Sejam bem-vindos à Miele

"Immer Besser" - O nosso compromisso

Quando a Miele foi fundada, o seu sucesso residiu na preocupação dos nossos ante-
passados em colocar a empresa num lugar de destaque em relação à concorrência. 
Para isso, existiam, na verdade, apenas dois caminhos que podiam ser percorridos: 
baixar os preços ou ser melhor do que os outros. Era praticamente impossível percorrer 
os dois caminhos em simultâneo.

Eles acabariam por optar pelo segundo caminho, ser melhor do que os outros.

O facto de a Miele, ao longo de 120 anos, ter conseguido honrar sempre este elevado 
nível de ambição pode ser comprovado pelos bons resultados obtidos nos inúmeros 
testes efetuados e pelas distinções recebidas. Especialmente por parte de muitos 
milhões de clientes satisfeitos em todo o mundo.

Tudo isto fica a dever-se a uma continuidade em termos de valores e objetivos, o 
que normalmente acontece apenas ao nível de uma empresa que já passou por várias 
gerações da mesma família devido à preservação do aspeto familiar da marca, em vez 
de ter optado pelos interesses, muitas vezes apenas temporários, dos mercados.

Neste sentido, desde 1899 que a Miele não só é considerada um símbolo de produtos 
de primeira qualidade e da competência técnica alemã. A Miele é igualmente sinónimo 
de respeito, de lealdade e de valorização da cooperação entre os seus parceiros 
comerciais, clientes finais, fornecedores, colaboradores e vizinhos. Quem compra 
produtos da marca Miele, está a agir com consciência ecológica. Isto é assegurado 
pelos métodos de produção eficientes em termos de recursos e por produtos que 
também permitem estabelecer padrões em termos de consumo de energia elétrica, de 
água e de detergentes, contribuindo para uma poupança significativa dos custos.*

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

   
Dr. Markus Miele      Dr. Reinhard Zinkann

* Visite www.miele.pt para obter mais informações sobre os nossos esforços e princípios de orientação. 5
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Immer Besser
O nosso compromisso de marca

São várias as razões a  favor da Miele.
Seis delas podem ser lidas aqui.
Desde a sua fundação em 1899, a Miele 
cumpre o seu compromisso de marca
"Immer Besser!" (Sempre melhor). Isto 
significa que fazemos todos os possíveis 
para sermos "Immer besser" do que a 
concorrência e nos tornarmos "Immer 
besser", superando o que já consegui- 
mos alcançar.

A qualidade Miele
Há mais de 100 anos que a qualidade é o 
objetivo principal da Miele. Com os 
nossos rigorosos processos de fabrico e 
uma cuidada seleção dos materiais,pode 
ter a certeza de que os nossos 
eletrodomésticos não o irão deixar ficar 
mal. Somos o único fabricante que 
submete os seus eletrodomésticos a 
testes de qualidade a fim de garantir 20 
anos de vida útil. Uma vez Miele, sempre 
Miele. Os clientes Miele mantêm-se fiéise 
recomendam a nossa marca.  Este 
compromisso com a qualidade e a 
durabilidade faz parte do nosso compro- 
misso para o futuro.6



A marca Miele
A Miele é, em muitos países, a marca mais reconhecida do setor. No mercado alemão, 
a Miele foi eleita a "best brand ever", a melhor marca de todos os tempos. Uma marca 
assim mostra também que os clientes Miele dão um grande valor ao desempenho e à 
sustentabilidade ambiental dos seus eletrodomésticos. Quem compra produtos Miele 
demonstra que se preocupa com qualidade e design.

A assistência técnica da Miele
Os clientes da Miele recebem tratamento preferencial: isto é garantido pelo nosso 
eficaz serviço de apoio ao cliente, nomeado várias vezes como o melhor do setor em 
vários países. Teremos também todo o gosto em ir a sua casa se pretender um acon-
selhamento individual ou se necessitar de uma limpeza profissional ao seu aparelho 
Miele.  Estamos sempre aqui para si. 

O design da Miele
A marca Miele representa uma linguagem de formas claras e de elegância intemporal. 
Na Miele encontrará uma diversidade de linhas de design e cores, consistente com os 
estilos de decoração e mobiliário de cozinha, para os seus eletrodomésticos de encas-
trar.  Os eletrodomésticos combinam na perfeição em termos de design. Independen-
temente do seu estilo de decoração, a Miele terá sempre a melhor solução.

O conforto da Miele
Quer seja através do clássico botão rotativo, dos sensores ou do ecrã tátil de alta 
resolução, quer através do smartphone: a operação do equipamento Miele é fácil e 
divertida. A isto soma-se ainda uma variedade de programas automáticos e inúmeros 
detalhes para garantir o seu sucesso, independentemente de o eletrodoméstico ser 
específico para a cozinha ou para o cuidado da roupa. A Miele traz mais conforto à sua 
vida!

A tecnologia da Miele
Miele é sinónimo de excelentes resultados com um consumo de energia mínimo. Isto 
aplica-se não só aos cuidados em termos de higiene e tratamento da roupa, do chão e 
da louça, mas também às mais diversas experiências gastronómicas na cozinha. Para 
esta diversificação contribuem várias caraterísticas de equipamento inovadoras que 
apenas são disponibilizadas pela marca Miele.  Isto é comprovado pelos melhores 
resultados obtidos vezes sem conta nos mais conhecidos testes de produto que são 
realizados a nível mundial.
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Serviço técnico 
oficial Miele

Assistência técnica da Miele: a melhor 
garantia 
A Miele dispõe de uma rede de técnicos 
qualificados a nível nacional, o que 
garante uma assistência rápida e eficaz. 
  
Assistência técnica ao domicílio 
O técnico oficial da Miele leva a cabo a 
instalação, o controlo de funcionamento 
e os ajustes personalizados. Adicional-
mente, é realizada uma demonstração do 
funcionamento dos eletrodomésticos, 
além de informar o cliente sobre novida-
des e promoções em curso. 

O diagnóstico da Miele
Os técnicos estão equipados com um 
computador que é ligado ao eletrodo-
méstico, com o fim de diagnosticar o 
estado da máquina e qualquer anomalia 
o mais rápido possível. 

Veículo com peças de reposição 
Os técnicos deslocam-se com um 
veículo equipado com peças de reposi-
ção originais, para evitar deslocações 
desnecessárias. 

Peças de reposição originais
As peças de reposição originais são uma 
garantia de um perfeito funcionamento 
e desempenho das máquinas Miele. 

Pagamento com cartão
Os nossos técnicos vão preparados para 
o pagamento com cartão de reparações 
e compras no próprio domicílio.

8
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Extensão de garantia
Até 10 anos de extensão de garantia

Extensão de garantia Miele exclusiva até 10 anos 
Além disso, mediante o pagamento de uma taxa única opcional, 
a Miele oferece uma extensão de garantia exclusiva até 10 anos, 
incluindo 2 anos de garantia do fabricante.

Cobertura a longo prazo
A Miele é o único fabricante que oferece uma extensão de 
garantia completa durante um período de 10 anos. Opcional-
mente também disponibiliza uma extensão da garantia durante 
1 ano ou 5 anos.

Máxima segurança
Durante o período de extensão de garantia, não serão debitadas 
quaisquer reparações de avarias, salvo se causadas intencional-
mente ou devido a negligência grave. 

Substituição por um aparelho novo
Receberá um aparelho novo se não conseguirmos reparar o seu.

A mais elevada fiabilidade
Pode celebrar o contrato em qualquer altura durante todo o 
período de garantia legal de 2 anos.

Fiável e rápido
Caso seja necessário, efetuar uma reparação, os nossos técni-
cos de assistência altamente qualificados prestar-lhe-ão uma 
assistência rápida e fiável.

Garantia Miele
Os preços indicados são aplicáveis para cada extensão de 
garantia e são válidos apenas para um aparelho (IVA incl.):
Extensão de garantia 1 (por mais um ano): 49 €
Extensão de garantia 5 (5 anos, incluindo 2 anos de garantia 
legal): 116 €
Extensão de garantia 10 (10 anos, incluindo 2 anos de garantia 
legal): 249 € 
 
Ao longo do período de garantia legal de 2 anos, pode adquirir 
uma Extensão de garantia, válida por 1, 5 ou 10 anos. A Exten-
são de garantia de um ano também pode ser adquirida direta-
mente a um técnico da Miele na sequência de uma visita de 
assistência técnica em aparelhos que não ultrapassem os 10 
anos de idade. 

Selecione a sua extensão de garantia exclusiva até um total de 
10 anos para os seguintes produtos Miele: 
Combiset, exaustor, máquina de lavar louça, congelador, frigorí-
fico, combinado, placa, forno com micro-ondas, forno, máquina 
de passar a ferro, máquina de secar roupa, gaveta aquecedora 
e gaveta aquecedora Gourmet, máquina de lavar e secar roupa, 
máquina de lavar roupa, garrafeira, FashionMaster e MasterCool. 
Excluem-se as máquinas de café e os aspiradores. Os preços 
não se aplicam ao MasterCool, sendo facultados sob consulta. 
 
Não hesite em contactar-nos caso tenha quaisquer

info@miele.ptquestões a colocar. Telefone: 214 248 100 E-mail: 11

Im
m

er
 b

es
se

r



12



Os eletrodomésticos Miele são concebi-
dos e construídos de acordo com os 
mais elevados padrões de qualidade e 
testados para uma longa durabilidade. 
 
O Programa de Manutenção Personali-
zada Miele é um serviço de manutenção 
profissional para eletrodomésticos Miele 
realizado pelos nossos técnicos especia-
lizados. O sistema de diagnóstico, 
especialmente desenvolvido pela Miele, é 
utilizado para testar os seus eletrodo-
mésticos e assegurar que os mesmos 
permaneçam atualizados. 
 
A limpeza e a manutenção realizadas por 
especialistas da Miele garantem que os 
seus eletrodomésticos estão sempre em 
perfeitas condições.

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

Valiosos conselhos
Os especialistas da Miele estão ao seu 
dispor com conselhos, dicas e truques 
sobre todos os temas relacionados com a 
utilização total dos seus eletrodomésticos. 

Máxima segurança
A Miele será responsável pela desloca-
ção de possíveis intervenções do equipa-
mento contratado durante a vigência do 
contrato e, além disso, o cliente terá um 
desconto de 15% em peças de substitui-
ção, acessórios e consumíveis Miele.

Preços do Serviço de manuten-
ção (os preços incluem IVA) 
Categoria Eletrodomésticos A*:
89 € por eletrodoméstico 
47 € a partir do 2º eletrodoméstico

Categoria Eletrodomésticos B**
72 € por eletrodoméstico 
29 € a partir do 2º eletrodoméstico

Serviço de 
manutenção

Manutenção profissional e 
verificação de desempenho

13
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E-learning da Miele
Informações sobre o produto em qualquer momento

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

Os nossos especialistas em formação criaram uma ampla variedade de cursos online para uma seleção de 
produtos. Só tem de se registar e estará pronto a começar. De seguida, poderá selecionar o produto do seu 
interesse e iniciar o seu módulo de e-learning. Cada módulo requer 20 a 25 minutos para concluir no compu-
tador e 5 a 10 minutos na versão móvel. Terá acesso a informações sobre o produto, a vídeos e a exemplos 
que o ajudarão a entender e a assimilar os argumentos principais de cada produto. Ao concluir cada módulo, 
terá a possibilidade de realizar um teste final para comprovar o nível de conhecimento adquirido.

Divirta-se a aprender!

Se necessitar de mais informações sobre os nossos cursos de e-learning, não hesite em nos contactar através 
de marketing@miele.pt, teremos todo o gosto em nos ajudar.

14
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Máquinas de lavar roupa
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São apresentadas as classes 
de eficiência energética*. 

Tambor com estrutura de favos 
com uma capacidade de carga 
de 1-9 kg.

Pode mudar o idioma através 
do visor MultiLingua.

 Resultados de lavagem perfei-
tos, graças ao sistema de 
dosagem automática de deter-
gente de 2 fases da Miele.

Máxima eficiência na limpeza e 
energia, tanto para cargas 
grandes como pequenas.

Cápsulas monodose de deter-
gentes especiais, amaciador e 
aditivos1).

 Selecione o tipo de nódoa: a 
máquina de lavar selecionará o 
tipo de programa e no visor 
surgirão conselhos para o 
respetivo tratamento2).

 Redução do esforço de engo-
mar em 50% – SteamCare alisa 
as suas roupas com a ajuda do 
vapor. 

 O tambor aquece após a 
lavagem. A roupa permanece 
solta e não se enrruga, a 
engomagem é mais rápida.

O que significa cada ícone?
Ícones para máquinas de lavar roupa

*  Poupança agora superior ao valor limite (46) da classe 
de eficiência energética A+++

1) Patente: EP 2 365 120
2) Patente: EP 2 228 479 
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 São apresentadas as classes de 
eficiência energética. 

 Tambor com estrutura de favos 
com uma capacidade de carga 
de 1-8 kg.

 Resultados de lavagem perfei-
tos, graças ao sistema de 
dosagem automática de 
detergente de 2 fases da Miele.

Máxima eficiência na limpeza e 
energia, tanto para cargas 
grandes como pequenas.

Cápsulas monodose de deter-
gentes especiais, amaciador e 
aditivos.

 Selecione o tipo de nódoa: a 
máquina de lavar e secar 
selecionará o tipo de programa 
e no visor surgirão conselhos 
para o respetivo tratamento.

 Redução do esforço de engo-
mar em 50% - O SteamCare 
alisa as suas roupas com a 
ajuda do vapor.

 O truque para economizar: a 
combinação especial de ar 
quente e centrifugação antes 
da secagem poupa tempo e 
energia.

O que significa cada ícone?
Ícones para as máquinas de lavar e secar roupa 

18
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Modelo/Designação WDB 020 Eco
Capacidade de carga em kg 7,0
Velocidade máx. de centrifugação 1.400
Modelo
Encastrável/Colocar por baixo da bancada/Possível formar coluna •/•/•
Sentido de abertura da porta/alterável à direita/–
Design
Cor seletor Branco lótus
Versão do painel direito
Design da porta alumínio prateado
Visor DirectSensor amarelo, 7 seg.
Eficiência de lavagem
TwinDos –
PowerWash 2.0 –
CapDosing/Opção nódoas •/–
Tratamento delicado da roupa
Tambor com estrutura de favos •
Conforto de utilização
SteamCare/Pré-engomar –/–
Pré-seleção até 24h/Indicação tempo restante/horas •/•/–
Iluminação do tambor –
MultiLingua* –
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/
Classe de eficiência de centrifugação A+++/B
Consumo anual de água em l/Consumo anual de energia em kWh 10.340/175,00
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) 50/74
Ligação à água quente –
Função EcoFeedback/Motor ProfiEco –/•
Sistema autom.de quantidade/Contador quant. de água/
regulação de espuma •/•/•
Programas de lavagem principais
Algodão/Fibras/Sintéticos •/•/•
QuickPowerWash/Expresso/Expresso 20 –/–/•
Camisas/Sedas/Lãs •/–/•
Roupa escura/Gangas/Escura, Gangas –/–/•
Outdoor/Impermeabilizar/Penas •/•/–
Mistura de peças soltas/Favoritos –/–
Opções de lavagem principais
ProgrammManager/Água plus/Extra silencioso –/•/–
SingleWash –
Curto/Pré-lavagem extra/Pré-lavagem •/•/•
Ligação em rede de eletrodomésticos
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Qualidade
Cuba Aço inoxidável
Frente esmaltada/Contrapesos de ferro fundido •/•
Segurança
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal •/–/–
Segurança para crianças/Código PIN –/•
Caraterísticas técnicas
Dimensões do aparelho em mm (larg. x alt. x prof.) 596 x 850 x 636
Profundidade do aparelho em mm com a porta aberta/sem porta 
(para encastrar por baixo de bancada) 1.054/600
Acessórios fornecidos
3 cápsulas/UltraPhase 1/UltraPhase 2 –/–/–
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído ) 899,00 €
Código EAN 4002515817506

Máquina de lavar roupa W1 Classic
WDB 020
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Máquina de lavar roupa W1 Classic
WDD 020

Modelo/Designação WDD 020 EcoPlus & Comfort
Capacidade de carga em kg 8,0
Velocidade máx. de centrifugação 1.400
Modelo
Encastrável/Colocar por baixo da bancada/Possível formar coluna •/•/•
Sentido de abertura da porta/alterável à direita/–
Design
Cor seletor Branco lótus
Versão do painel direito
Design da porta alumínio prateado
Visor DirectSensor amarelo, 7 seg.
Eficiência de lavagem
TwinDos –
PowerWash 2.0 –
CapDosing/Opção nódoas •/–
Tratamento delicado da roupa
Tambor com estrutura de favos •
Conforto de utilização
SteamCare/Pré-engomar –/–
Pré-seleção até 24h/Indicação tempo restante/horas •/•/–
Iluminação do tambor –
MultiLingua* –
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/
Classe de eficiência de centrifugação A+++ -10%/B
Consumo anual de água em l/Consumo anual de energia em kWh 10.120/177,00
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) 50/74
Ligação à água quente –
Função EcoFeedback/Motor ProfiEco –/•
Sistema autom.de quantidade/Contador quant. de água/
regulação de espuma •/•/•
Programas de lavagem principais
Algodão/Fibras/Sintéticos •/•/•
QuickPowerWash/Expresso/Expresso 20 –/–/•
Camisas/Sedas/Lãs •/–/•
Roupa escura/Gangas/Escura, Gangas –/–/•
Outdoor/Impermeabilizar/Penas •/•/–
Mistura de peças soltas/Favoritos –/–
Opções de lavagem principais
ProgrammManager/Água plus/Extra silencioso –/•/–
SingleWash –
Curto/Pré-lavagem extra/Pré-lavagem •/•/•
Ligação em rede de eletrodomésticos
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Qualidade
Cuba Aço inoxidável
Frente esmaltada/Contrapesos de ferro fundido •/•
Segurança
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal •/–/–
Segurança para crianças/Código PIN –/•
Caraterísticas técnicas
Dimensões do aparelho em mm (larg. x alt. x prof.) 596 x 850 x 636
Profundidade do aparelho em mm com a porta aberta/sem porta 
(para encastrar por baixo de bancada) 1.054/600
Acessórios fornecidos
3 cápsulas/UltraPhase 1/UltraPhase 2 –/–/–
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído ) 999,00 €
Código EAN 4002515817612
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Modelo/Designação WDD 320 SpeedCare 1400
Carga em kg na lavagem/secagem 8,0
Modelo
Encastrável/Colocar por baixo da bancada/Possível formar coluna •/–/•
Sentido de abertura da porta/alterável à direita/–
Máquina de lavar roupa com função de secagem
Medição eletrónica da humidade residual/Centrifugação térmica
Centrifugação
Velocidade máx. de centrifugação
Design
Cor seletor Branco lótus
Versão do painel direito
Design da porta alumínio prateado
Visor DirectSensor amarelo, 7 seg.
Eficiência de lavagem
TwinDos/CapDosing –
PowerWash 2.0 •
Opção nódoas •/–
Tratamento delicado da roupa
Tambor com estrutura de favos •
Conforto de utilização
SteamCare –
Pré-seleção até 24h/Indicação tempo restante/horas •/•/–
MultiLingua* –
Iluminação do tambor/Indicação de carga e recomendação de dosagem –
Limpeza automática após secagem –
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/
Classe de eficiência de lavagem A+++/B
No programa Standard após lavar e secar, consumo total de água 
em l/ energia em kWh
Sistema autom.de quantidade/Contador quant. de água/
regulação de espuma •/–/•
Programas de lavagem e de secagem principais
Algodão/Fibras/Sintéticos •/•/•
QuickPowerWash/Expresso •/–/•
Camisas/Sedas/Lãs •/–/•
Automático/Roupa escura/Gangas
Outdoor/Impermeabilizar/Penas •/•/–
Vestuário de desporto/Sapatos de desporto/Almofadas
Finish Vapor/Refrescar
Arejar a frio/Arejar quente
Opções de lavagem e secagem principais
Pré-lavagem extra/Pré-lavagem/Água Plus
ProgrammManager/Alisar com vapor
Ligação em rede de eletrodomésticos
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Acessórios de aquisição necessária –
Qualidade
Cuba Aço inoxidável
Frente esmaltada/Contrapesos de ferro fundido •/•
Segurança
Segurança de crianças/Código PIN –/•
Caraterísticas técnicas
Dimensões do aparelho em mm (larg. x alt. x prof.) 596 x 850 x 636
Profundidade do aparelho em mm com a porta aberta/sem porta 
(para encastrar por baixo de bancada) 1.054/–
Acessórios fornecidos
3 cápsulas/UltraPhase 1/UltraPhase 2 –/–/–
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído ) 999,00 €
Código EAN 4002516180593

Máquina de lavar roupa W1 Classic
WDD 320 SpeedCare 1400
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Máquina de lavar roupa W1 ChromeEdition
WCE 320, com PowerWash 2.0

Modelo/Designação WCE 320 PWash 2.0
Capacidade de carga em kg 8,0
Velocidade máx. de centrifugação 1.400
Modelo
Encastrável/Colocar por baixo da bancada/Possível formar coluna •/•/•
Sentido de abertura da porta/alterável à direita/–
Design
Cor seletor Branco lótus
Versão do painel direito
Design da porta alumínio prateado
Visor ComfortSensor branco, 1 linha
Eficiência de lavagem
TwinDos –
PowerWash 2.0 •
CapDosing/Opção nódoas •/–
Tratamento delicado da roupa
Tambor com estrutura de favos •
Conforto de utilização
SteamCare/Pré-engomar –/•
Pré-seleção até 24h/Indicação tempo restante/horas •/•/–
Iluminação do tambor –
MultiLingua* •
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/
Classe de eficiência de centrifugação A+++ -20%/B
Consumo anual de água em l/Consumo anual de energia em kWh 9.900/157,00
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) 48/72
Ligação à água quente –
Função EcoFeedback/Motor ProfiEco –/•
Sistema autom.de quantidade/Contador quant. de água/
regulação de espuma •/•/•
Programas de lavagem principais
Algodão/Fibras/Sintéticos •/•/•
QuickPowerWash/Expresso/Expresso 20 •/–/•
Camisas/Sedas/Lãs •/•/•
Roupa escura/Gangas/Escura, Gangas –/–/•
Outdoor/Impermeabilizar/Penas •/•/–
Mistura de peças soltas/Favoritos –/–
Opções de lavagem principais
ProgrammManager/Água plus/Extra silencioso –/•/•
SingleWash •
Curto/Pré-lavagem extra/Pré-lavagem •/•
Ligação em rede de eletrodomésticos
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Qualidade
Cuba Aço inoxidável
Frente esmaltada/Contrapesos de ferro fundido •/•
Segurança
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal •/–/–
Segurança para crianças/Código PIN •/•
Caraterísticas técnicas
Dimensões do aparelho em mm (larg. x alt. x prof.) 596 x 850 x 636
Profundidade do aparelho em mm com a porta aberta/sem porta 
(para encastrar por baixo de bancada) 1.077/600
Acessórios fornecidos
3 cápsulas/UltraPhase 1/UltraPhase 2 •/–/–
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído ) 1.199,00 €
Código EAN 4002515990100
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Máquina de lavar roupa W1 ChromeEdition 
WCE 660, com TwinDos, WiFi

Modelo/Designação WCE 660 TDos WiFi
Capacidade de carga em kg 8,0
Velocidade máx. de centrifugação 1.400
Modelo
Encastrável/Colocar por baixo da bancada/Possível formar coluna •/•/•
Sentido de abertura da porta/alterável à direita/–
Design
Cor seletor Branco lótus
Versão do painel direito
Design da porta alumínio prateado
Visor ComfortSensor branco, 1 linha
Eficiência de lavagem
TwinDos •
PowerWash 2.0 –
CapDosing/Opção nódoas •/–
Tratamento delicado da roupa
Tambor com estrutura de favos •
Conforto de utilização
SteamCare/Pré-engomar –/•
Pré-seleção até 24h/Indicação tempo restante/horas •/•/–
Iluminação do tambor –
MultiLingua* •
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/
Classe de eficiência de centrifugação A+++ -10%/B
Consumo anual de água em l/Consumo anual de energia em kWh 11.000/176,00
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) 48/72
Ligação à água quente –
Função EcoFeedback/Motor ProfiEco –/•
Sistema autom.de quantidade/Contador quant. de água/
regulação de espuma •/•/•
Programas de lavagem principais
Algodão/Fibras/Sintéticos •/•/•
QuickPowerWash/Expresso/Expresso 20 –/–/•
Camisas/Sedas/Lãs •/•/•
Roupa escura/Gangas/Escura, Gangas –/–/•
Outdoor/Impermeabilizar/Penas •/•/–
Mistura de peças soltas/Favoritos –/–
Opções de lavagem principais
ProgrammManager/Água plus/Extra silencioso –/•/•
SingleWash –
Curto/Pré-lavagem extra/Pré-lavagem •/•/•
Ligação em rede de eletrodomésticos
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Qualidade
Cuba Aço inoxidável
Frente esmaltada/Contrapesos de ferro fundido •/•
Segurança
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal •/–/–
Segurança para crianças/Código PIN •/•
Caraterísticas técnicas
Dimensões do aparelho em mm (larg. x alt. x prof.) 596 x 850 x 636
Profundidade do aparelho em mm com a porta aberta/sem porta 
(para encastrar por baixo de bancada) 1.077/600
Acessórios fornecidos
3 cápsulas/UltraPhase 1/UltraPhase 2 •/•/–
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído ) 1.199,00 €
Código EAN 4002515990391
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Máquina de lavar roupa W1 ChromeEdition 
WCE 660, com TwinDos, WiFi

Máquina de lavar roupa W1 ChromeEdition
WCG 120 XL

Modelo/Designação WCG 120 XL
Capacidade de carga em kg 9,0
Velocidade máx. de centrifugação 1.600
Modelo
Encastrável/Colocar por baixo da bancada/Possível formar coluna •/•/•
Sentido de abertura da porta/alterável à direita/–
Design
Cor seletor Branco lótus
Versão do painel direito
Design da porta alumínio prateado
Visor ComfortSensor branco, 1 linha
Eficiência de lavagem
TwinDos –
PowerWash 2.0 –
CapDosing/Opção nódoas •/–
Tratamento delicado da roupa
Tambor com estrutura de favos •
Conforto de utilização
SteamCare/Pré-engomar –/•
Pré-seleção até 24h/Indicação tempo restante/horas •/•/–
Iluminação do tambor –
MultiLingua* •
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/
Classe de eficiência de centrifugação A+++ -10%/A
Consumo anual de água em l/Consumo anual de energia em kWh 11.000/196,00
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) 48/73
Ligação à água quente –
Função EcoFeedback/Motor ProfiEco –/•
Sistema autom.de quantidade/Contador quant. de água/
regulação de espuma •/•/•
Programas de lavagem principais
Algodão/Fibras/Sintéticos •/•/•
QuickPowerWash/Expresso/Expresso 20 –/–/•
Camisas/Sedas/Lãs •/•/•
Roupa escura/Gangas/Escura, Gangas –/–/•
Outdoor/Impermeabilizar/Penas •/•/–
Mistura de peças soltas/Favoritos –/–
Opções de lavagem principais
ProgrammManager/Água plus/Extra silencioso –/•/•
SingleWash –
Curto/Pré-lavagem extra/Pré-lavagem •/•/•
Ligação em rede de eletrodomésticos
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Qualidade
Cuba Aço inoxidável
Frente esmaltada/Contrapesos de ferro fundido •/•
Segurança
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal •/–/–
Segurança para crianças/Código PIN •/•
Caraterísticas técnicas
Dimensões do aparelho em mm (larg. x alt. x prof.) 596 x 850 x 636
Profundidade do aparelho em mm com a porta aberta/sem porta 
(para encastrar por baixo de bancada) 1.077/600
Acessórios fornecidos
3 cápsulas/UltraPhase 1/UltraPhase 2 •/–/–
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído ) 1.199,00 €
Código EAN 4002515990810
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Modelo/Designação WCG 125 9 kg Series 120
Capacidade de carga em kg 9,0
Velocidade máx. de centrifugação 1.400
Modelo
Encastrável/Colocar por baixo de bancada/ 
Possível instalação em coluna •/•/•
Sentido de abertura da porta/alterável direita/–
Design
Cor seletor Branco lótus
Versão do painel direito
Desenho da porta Alumínio prateado
Visor ComfortSensor branco, 1 linha
Eficiência de lavagem
TwinDos –
PowerWash 2.0 –
CapDosing/Opção nódoas •/–
Tratamento delicado das roupas
Tambor com estrutura de favos •
Conforto de utilização
SteamCare/Alisar extra –/•
Pré-seleção até 24h/Indicação tempo restante/horas •/•/–
Iluminação do tambor/Caixa AutoClean –/•
Multilingua* •
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/
Classe de eficiência de centrifugação A+++ -10%/A
Consumo anual de água em l/Consumo anual de energia em kWh 11.000/196,00
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) 48/73
Ligação à água quente –
Função EcoFeedback/Motor ProfiEco –/•
Sistema autom.de quantidade/Contador quant. de água/
regulação de espuma •/•/•
Programas de lavagem principais
Algodão/Fibras/Sintéticos •/•/•
QuickPowerWash/Expresso/Expresso 20 –/–/•
Camisas/Sedas/Lãs •/•/•
Roupa escura/Gangas/Escura, Gangas –/–/•
Outdoor/Impermeabilizar/Penas •/•/–
Mistura de peças soltas/Favoritos –/–
Opções de lavagem principais
ProgrammManager/Água plus/Extra silencioso –/•/•
SingleWash –
Curto/Pré-lavagem extra/Pré-lavagem •/•/•
Ligação em rede de eletrodomésticos
Miele@home/SmartStart/MobileControl –/–/–
Qualidade
Cuba Aço inoxidável
Frente esmaltada/Contrapesos de ferro fundido •/•
Segurança
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal •/–/–
Segurança para crianças/Código PIN •/•
Caraterísticas técnicas
Dimensões do aparelho em mm (larg. x alt. x prof.) 596 x 850 x 636
Profundidade do aparelho em mm com a porta aberta/sem porta 
(para encastrar por baixo de bancada) 1.054/600
Acessórios fornecidos
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/XKM 3100 W •/–/–
PVP recomendado em Euros (IVA incluído) 1.199,00 €
Código EAN 40025116164760

Máquina de lavar roupa W1 ChromeEdition
WCG 125
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Máquina de lavar roupa W1 ChromeEdition
WCI 320 XL, com PowerWash 2.0

Modelo/Designação WCI 320 PWash 2.0 XL
Capacidade de carga em kg 9,0
Velocidade máx. de centrifugação 1.600
Modelo
Encastrável/Colocar por baixo da bancada/Possível formar coluna •/•/•
Sentido de abertura da porta/alterável à direita/–
Design
Cor seletor Tampa branco lótus/Anel crom.
Versão do painel direito
Design da porta cromado
Visor ComfortSensor branco, 1 linha
Eficiência de lavagem
TwinDos –
PowerWash 2.0 •
CapDosing/Opção nódoas •/•
Tratamento delicado da roupa
Tambor com estrutura de favos •
Conforto de utilização
SteamCare/Pré-engomar –/•
Pré-seleção até 24h/Indicação tempo restante/horas •/•/–
Iluminação do tambor –
MultiLingua* •
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/
Classe de eficiência de centrifugação A+++ -40%/A
Consumo anual de água em l/Consumo anual de energia em kWh 11.000/130,00
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) 46/72
Ligação à água quente –
Função EcoFeedback/Motor ProfiEco •/•
Sistema autom.de quantidade/Contador quant. de água/
regulação de espuma •/•/•
Programas de lavagem principais
Algodão/Fibras/Sintéticos •/•/•
QuickPowerWash/Expresso/Expresso 20 •/–/•
Camisas/Sedas/Lãs •/•/•
Roupa escura/Gangas/Escura, Gangas –/–/•
Outdoor/Impermeabilizar/Penas •/•/•
Mistura de peças soltas/Favoritos –/–
Opções de lavagem principais
ProgrammManager/Água plus/Extra silencioso –/•/•
SingleWash •
Curto/Pré-lavagem extra/Pré-lavagem •/•
Ligação em rede de eletrodomésticos
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Qualidade
Cuba Aço inoxidável
Frente esmaltada/Contrapesos de ferro fundido •/•
Segurança
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal •/–/–
Segurança para crianças/Código PIN •/•
Caraterísticas técnicas
Dimensões do aparelho em mm (larg. x alt. x prof.) 596 x 850 x 636
Profundidade do aparelho em mm com a porta aberta/sem porta 
(para encastrar por baixo de bancada) 1.077/600
Acessórios fornecidos
3 cápsulas/UltraPhase 1/UltraPhase 2 •/–/–
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído ) 1.499,00 €
Código EAN 4002515990773
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Máquina de lavar roupa W1 ChromeEdition  
WCI 660 XL, com TwinDos, WiFi

Modelo/Designação WCI 660 TDos XL & WiFi
Capacidade de carga em kg 9,0
Velocidade máx. de centrifugação 1.600
Modelo
Encastrável/Colocar por baixo da bancada/Possível formar coluna •/•/•
Sentido de abertura da porta/alterável à direita/–
Design
Cor seletor Tampa branco lótus/Anel crom.
Versão do painel direito
Design da porta cromado
Visor ComfortSensor branco, 1 linha
Eficiência de lavagem
TwinDos •
PowerWash 2.0 –
CapDosing/Opção nódoas •/•
Tratamento delicado da roupa
Tambor com estrutura de favos •
Conforto de utilização
SteamCare/Pré-engomar –/•
Pré-seleção até 24h/Indicação tempo restante/horas •/•/–
Iluminação do tambor –
MultiLingua* •
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/
Classe de eficiência de centrifugação A+++ -10%/A
Consumo anual de água em l/Consumo anual de energia em kWh 11.000/196,00
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) 46/72
Ligação à água quente –
Função EcoFeedback/Motor ProfiEco •/•
Sistema autom.de quantidade/Contador quant. de água/
regulação de espuma •/•/•
Programas de lavagem principais
Algodão/Fibras/Sintéticos •/•/•
QuickPowerWash/Expresso/Expresso 20 –/–/•
Camisas/Sedas/Lãs •/•/•
Roupa escura/Gangas/Escura, Gangas –/–/•
Outdoor/Impermeabilizar/Penas •/•/•
Mistura de peças soltas/Favoritos –/–
Opções de lavagem principais
ProgrammManager/Água plus/Extra silencioso –/•/•
SingleWash –
Curto/Pré-lavagem extra/Pré-lavagem •/•/•
Ligação em rede de eletrodomésticos
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Qualidade
Cuba Aço inoxidável
Frente esmaltada/Contrapesos de ferro fundido •/•
Segurança
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal •/–/–
Segurança para crianças/Código PIN •/•
Caraterísticas técnicas
Dimensões do aparelho em mm (larg. x alt. x prof.) 596 x 850 x 636
Profundidade do aparelho em mm com a porta aberta/sem porta 
(para encastrar por baixo de bancada) 1.077/600
Acessórios fornecidos
3 cápsulas/UltraPhase 1/UltraPhase 2 •/•/–
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído ) 1.499,00 €
Código EAN 4002515990780
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Máquina de lavar roupa W1 ChromeEdition  
WCI 660 XL, com TwinDos, WiFi

Máquina de lavar roupa W1 ChromeEdition 
WCR 860 WPS PWash 2.0 & TDos XL & WiFi 

Modelo/Designação
WCR 860 WPS 
PWash2.0  & TDos XL & WiFi

Capacidade de carga em kg 9,0
Velocidade máx. de centrifugação 1.600
Modelo
Encastrável/Colocar por baixo da bancada/Possível formar coluna •/•/•
Sentido de abertura da porta/alterável à direita/–
Design
Cor seletor –
Versão do painel direito
Design da porta cromado
Visor MTouch
Eficiência de lavagem
TwinDos •
PowerWash 2.0 •
CapDosing/Opção nódoas •/•
Tratamento delicado da roupa
Tambor com estrutura de favos •
Conforto de utilização
SteamCare/Pré-engomar –/•
Pré-selecção até 24h/Indicação tempo restante/horas •/•/•
Iluminação do tambor LED
MultiLingua* •
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/
Classe de eficiência de centrifugação A+++/A
Consumo anual de água em l / Consumo anual de energia em kWh 11.000/130,00
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) 46/72
Ligação à água quente –
Função EcoFeedback/Motor ProfiEco •/•
Sistema autom.de quantidade/Contador quant. de água/
regulação de espuma •/•/•
Programas de lavagem principais
Algodão/Fibras/Sintéticos •/•/•
QuickPowerWash/Expresso/Expresso 20 •/–/•
Camisas/Sedas/Lãs •/•/•
Roupa escura/Gangas/Escura, Gangas •/•/–
Outdoor/Impermeabilizar/Penas •/•/•
Mistura de peças soltas/Favoritos –/–
Opções de lavagem principais
ProgrammManager/Água plus/Extra silencioso –/•/•
SingleWash •
Curto/Pré-lavagem extra/Pré-lavagem •/•/•
Ligação em rede de electrodomésticos
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Qualidade
Cuba Aço inoxidável
Frente esmaltada/Contrapesos de ferro fundido •/•
Segurança
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal –/•/–
Segurança para crianças/Código PIN •/•
Caraterísticas técnicas
Dimensões do aparelho em mm (larg. x alt. x prof.) 596 x 850 x 636
Profundidade do aparelho em mm com a porta aberta/sem porta 
(para encastrar por baixo de bancada) 1.054/600
Acessórios fornecidos
3 cápsulas/UltraPhase 1/UltraPhase 2 •/•/–
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído ) 1.699,00 €
Código EAN 4002516073185
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Máquina de lavar roupa W1 ChromeEdition
WCR 890 WPS PWash 2.0 & TDos XL & WiFi & Steam

Modelo/Designação
WCR 890 WPS PWash 2.0 & 
TDos XL & WiFi & Steam

Capacidade de carga em kg 9,0
Velocidade máx. de centrifugação 1.600
Modelo
Encastrável/Colocar por baixo da bancada/Possível formar coluna •/–/•
Sentido de abertura da porta/alterável à direita/–
Design
Cor seletor –
Versão do painel inclinado
Design da porta cromado
Visor MTouch
Eficiência de lavagem
TwinDos •
PowerWash 2.0 •
CapDosing/Opção nódoas •/•
Tratamento delicado da roupa
Tambor com estrutura de favos •
Conforto de utilização
SteamCare/Pré-engomar •/•
Pré-selecção até 24h/Indicação tempo restante/horas •/•/•
Iluminação do tambor LED
MultiLingua* •
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/
Classe de eficiência de centrifugação A+++/A
Consumo anual de água em l / Consumo anual de energia em kWh 11.000/130,00
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) 46/72
Ligação à água quente –
Função EcoFeedback/Motor ProfiEco •/•
Sistema autom.de quantidade/Contador quant. de água/
regulação de espuma •/•/•
Programas de lavagem principais
Algodão/Fibras/Sintéticos •/•/•
QuickPowerWash/Expresso/Expresso 20 •/–/•
Camisas/Sedas/Lãs •/•/•
Roupa escura/Gangas/Escura, Gangas •/•/–
Outdoor/Impermeabilizar/Penas •/•/•
Mistura de peças soltas/Favoritos –/–
Opções de lavagem principais
ProgrammManager/Água plus/Extra silencioso –/•/•
SingleWash •
Curto/Pré-lavagem extra/Pré-lavagem •/•/•
Ligação em rede de electrodomésticos
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Qualidade
Cuba Aço inoxidável
Frente esmaltada/Contrapesos de ferro fundido •/•
Segurança
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal –/•/–
Segurança para crianças/Código PIN •/•
Caraterísticas técnicas
Dimensões do aparelho em mm (larg. x alt. x prof.) 596 x 850 x 636
Profundidade do aparelho em mm com a porta aberta/sem porta 
(para encastrar por baixo de bancada) 1.054/600
Acessórios fornecidos
3 cápsulas/UltraPhase 1/UltraPhase 2 •/•/–
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído ) 1.099,00 €
Código EAN 4002516073246
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Máquina de lavar roupa W1 ChromeEdition
WCR 890 WPS PWash 2.0 & TDos XL & WiFi & Steam

Máquina de lavar roupa W1 WhiteEdition
WWV 980 WPS Passion

Modelo/Designação WWV 980 WPS Passion
Capacidade de carga em kg 9,0
Velocidade máx. de centrifugação 1.600
Modelo
Encastrável/Colocar por baixo da bancada/Possível formar coluna •/–/•
Sentido de abertura da porta/alterável à direita/–
Design
Cor seletor –
Versão do painel Inclinado 5°

Design da porta
alumínio prateado com anel 
cromado

Visor MTouch
Eficiência de lavagem
TwinDos •
PowerWash 2.0 •
CapDosing/Opção nódoas •/•
Tratamento delicado da roupa
Tambor com estrutura de favos •
Conforto de utilização
SteamCare/Pré-engomar •/•
Pré-selecção até 24h/Indicação tempo restante/horas •/•/•
Iluminação do tambor LED
MultiLingua* •
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/
Classe de eficiência de centrifugação A+++/A
Consumo anual de água em l / Consumo anual de energia em kWh 11.000/109,00
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) 46/72
Ligação à água quente •
Função EcoFeedback/Motor ProfiEco •/•
Sistema autom.de quantidade/Contador quant. de água/
regulação de espuma •/•/•
Programas de lavagem principais
Algodão/Fibras/Sintéticos •/•/•
QuickPowerWash/Expresso/Expresso 20 •/–/•
Camisas/Sedas/Lãs •/•/•
Roupa escura/Gangas/Escura, Gangas •/•/–
Outdoor/Impermeabilizar/Penas •/•/•
Mistura de peças soltas/Favoritos –/–
Opções de lavagem principais
ProgrammManager/Água plus/Extra silencioso –/•/•
SingleWash •
Curto/Pré-lavagem extra/Pré-lavagem •/•/•
Ligação em rede de electrodomésticos
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Qualidade
Cuba Aço inoxidável
Frente esmaltada/Contrapesos de ferro fundido •/•
Segurança
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal –/•/–
Segurança para crianças/Código PIN •/•
Caraterísticas técnicas
Dimensões do aparelho em mm (larg. x alt. x prof.) 596 x 850 x 643
Profundidade do aparelho em mm com a porta aberta/sem porta 
(para encastrar por baixo de bancada) 1.077/–
Acessórios fornecidos
3 cápsulas/UltraPhase 1/UltraPhase 2 •/•/–
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído ) 2.449,00 €
Código EAN 4002516072805
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Máquina de lavar e secar roupa W1 
WTH 120, com TwinDos & PowerWash 2.0

Modelo/Designação
WTH 120 WPM 
PWash 2.0 & TDos

Carga em kg na lavagem/secagem 7,0/4,0
Modelo
Encastrável/Colocar por baixo da bancada/Possível formar coluna •/•/•
Sentido de abertura da porta/alterável à direita/–
Máquina de lavar roupa com função de secagem
Medição eletrónica da humidade residual/Centrifugação térmica •/•
Centrifugação
Velocidade máx. de centrifugação 1.600
Design
Cor seletor Tampa cinza alum./Anel crom.
Versão do painel direito
Design da porta cromado
Visor 1 linha
Eficiência de lavagem
TwinDos/CapDosing •/•
PowerWash 2.0 •
Opções nódoas •
Tratamento delicado da roupa
Tambor com estrutura de favos •
Conforto de utilização
SteamCare •
Pré-seleção até 24h/Indicação tempo restante/horas •/•/–
MultiLingua* •
Iluminação do tambor/Indicação de carga e recomendação de dosagem LED/–
Limpeza automática após secagem •
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/
Classe de eficiência de lavagem A/A
No programa Standard após lavar e secar, consumo total de água 
em l/ energia em kWh 90/4,48
Sistema autom.de quantidade/Contador quant. de água/
regulação de espuma •/–/•
Programas de lavagem e de secagem mais importantes
Algodão/Fibras/Sintéticos •/•/•
QuickPowerWash/Expresso •/•
Camisas/Sedas/Lãs •/•/•
Automático/Roupa escura/Gangas •/•/•
Outdoor/Impermeabilizar/Penas •/•/•
Vestuário de desporto/Sapatos de desporto/Almofadas •/•/•
Finish Vapor/Refrescar •/•
Arejar a frio/Arejar quente •/•
Opções de lavagem e secagem mais importantes
Pré-lavagem extra/Pré-lavagem/Água Plus •/•/•
ProgrammManager/Alisar com vapor •/•
Ligação em rede de eletrodomésticos
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Acessórios de aquisição necessária XKM 3100 W
Qualidade
Cuba Aço inoxidável
Frente esmaltada/Contrapesos de ferro fundido •/•
Segurança
Segurança de crianças/Código PIN •/•/•
Caraterísticas técnicas
Dimensões do aparelho em mm (larg. x alt. x prof.) 596 x 850 x 637
Profundidade do aparelho em mm com a porta aberta/sem porta 
(para encastrar por baixo de bancada) 1.055/–
Acessórios fornecidos
3 cápsulas/UltraPhase 1/UltraPhase 2 •/•/–
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído ) 2.299,00 €
Código EAN 4002515807170
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Máquina de lavar e secar roupa W1 
WTZH 130

Modelo/Designação
WTZH 130 WPM 
PWash 2.0 & TDos XL

Carga em kg na lavagem/secagem 8,0/5,0
Modelo
Encastrável/encastrável •/–/–
Sentido de abertura da porta/alterável à direita/à direita
Máquina de lavar roupa com função de secagem
Medição eletrónica da humidade residual/Centrifugação térmica •/•
Centrifugação
Velocidade máx. de centrifugação 1.600
Design
Cor seletor Cinza alum./Anel crom.
Versão do painel inclinado
Design da porta cromado
Visor 1 linha
Eficiência de lavagem
TwinDos –
PowerWash 2.0 –
Dosagem de cápsulas/Opção nódoas •/•
Tratamento delicado da roupa
Tambor com estrutura de favos •
Conforto de utilização
SteamCare •
Pré-seleção até 24h/Indicação tempo restante/horas •/•/–
MultiLingua* •
Iluminação do tambor/Indicação de carga e recomendação de dosagem LED/•
Limpeza automática após secagem •
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/
Classe de eficiência de lavagem A/A
No programa Standard após lavar e secar, consumo total de água 
em l/ energia em kWh 105/5,36
Sistema autom.de quantidade/Contador quant. de água/
regulação de espuma •/–/•
Programas de lavagem e de secagem mais importantes
Algodão/Fibras/Sintéticos •/•/•
QuickPowerWash/Expresso –/•
Camisas/Sedas/Lãs •/•/•
Automático/Roupa escura/Gangas •/•/•
Impermeabilizar/Penas/ECO 40-60 •/•/–
Vestuário de desporto/Sapatos de desporto/Almofadas •/•/•
Finish Vapor/Refrescar •/•
Arejar a frio/Arejar quente •/•
Opções de lavagem e secagem mais importantes
Pré-lavagem extra/Pré-lavagem/Água Plus •/•/•
ProgrammManager/Alisar com vapor •/•
Ligação em rede de eletrodomésticos
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/–/•
Acessórios de aquisição necessária XKM 3100 W
Qualidade
Cuba Aço inoxidável
Contrapesos de ferro fundido •
Segurança
Segurança de crianças/Código PIN •/•/•
Caraterísticas técnicas
Dimensões do aparelho em mm (larg. x alt. x prof.) 596 x 850 x 714
Profundidade do aparelho em mm com a porta aberta/sem porta 
(para encastrar por baixo de bancada) 1.132/–
Acessórios fornecidos
3 cápsulas/UltraPhase 1/UltraPhase 2 •/•/–
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído ) 2.699,00 €
Código EAN 4002515807613
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Máquinas de secar roupa
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São apresentadas as classes 
de eficiência energética.

Tambor com estrutura de 
favos¹ com uma capacidade de 
carga de 1-9 kg.

Multilingua: permite adaptar o 
visor ao idioma do utilizador.

 Sempre eficiente: graças ao 
sistema de filtros e ao permuta-
dor de calor livre de manu-
tenção, o consumo energético 
e a duração dos programas são 
sempre baixos.

Aromas para máq. de secar 
roupa Miele, roupa perfumada 
durante mais tempo.

 Secagem cuidadosa da roupa: 
o vapor combinado com o calor 
alisa a roupa diretamente na 
máq. de secar roupa. 

 Secagem por sensor: adapta a 
secagem com precisão à 
qualidade da água para que os 
resultados sejam perfeitos.

 Sempre à vista: para conseguir 
um consumo baixo, é indicado o 
consumo energético.

 Visivelmente sem rugas: roupa 
húmida e seca com um aspeto 
muito mais liso.

O que significa cada ícone?
Ícones para máquinas de secar roupa

 
¹ Patente: EP 1 293 594 B1
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1 .48

Modelo/Designação TDA 140 C
Capacidade de carga em kg 7,0
Modelo
Encastrável/Colocar por baixo da bancada/Possível formar coluna •/•/•
Sentido de abertura da porta/alterável à esquerda/–
Modelo
Máquina de secar roupa com bomba de calor/Máquina de secar 
roupa de condensação/Máquina de secar roupa com sistema de 
secagem por saída de ar –/•/–
Design
Cor seletor Branco lótus
Versão do painel direito
Design da porta branco
Visor 7 segmentos
Opções de secagem
Perfect Dry/FragranceDos •/•
SteamFinish –
Reverso inteligente do tambor •
Tratamento delicado da roupa
Tambor com estrutura de favos •
Conforto de utilização
Sistema de despejo integrado •
Pré-seleção até 24h/Indicação tempo restante/horas –/•/–
Iluminação do tambor/Seleção do idioma Lâmpada/–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/
Classe de eficiência de condensação B/A
Consumo de energia elétrica anual em kWh 494
Nível de ruído no programa Algodão carga completa em db(A)re1pW 63
Tempo de funcionamento no programa Standard em min 109
Função EcoInfo –
ProfiEco Motor –
Permutador de calor isento de manutenção/Tecnologia EcoDry –/–
Programa de secagem principal
Algodão/Algodão Eco/Fibras/Roupa delicada •/–/•/–
Camisas/Sedas Finish/Lãs Finish –/–/•
Alisar a vapor/Alisar delicado/Alisar extra –/•/–
TurboDry/Expresso –/–
Outdoor/Impermeabilizar/Almofadas normal –/–/–
Mistura de peças soltas/Favoritos –/–
Opções de secagem principais
Refrescar/Turbo/Eco –/–/–
Antirruga/Delicado plus/Sinal •/–/•
Ligação em rede de eletrodomésticos
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Qualidade
Batentes do tambor/Frente esmaltada •/•
Segurança
Bloqueio através de código PIN –
Indicação "Despejar reservatório"/Indicação "Limpar filtros" •/•
Caraterísticas técnicas
Dimensões do aparelho em mm (larg. x alt. x prof.) 595 x 850 x 580
Profundidade do aparelho em mm com a porta aberta/sem porta 
(para encastrar por baixo de bancada) 1.060/–
Tipo/Quantidade de refrigerante em kg –/–
Potencial de efeito de estufa do refrigerante/aparelho –/–
Acessórios fornecidos junto
XKM 3100 W/Dispensador de aroma –/•
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído ) 849,00 €
Código EAN 4002515524879

Máquina de secar roupa por condensação
TDA 140 C 
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Máquina de secar roupa T1 Classic
TDB 220 Active

Modelo/Designação TDB 220 WP Active
Capacidade de carga em kg 7,0
Modelo
Encastrável/Colocar por baixo da bancada/Possível formar coluna •/•/•
Sentido de abertura da porta/alterável à esquerda/–
Modelo
Máquina de secar roupa com bomba de calor/
Máquina de secar roupa de condensação •/–
Design
Cor seletor Branco lótus
Versão do painel direito
Design da porta branco
Visor DirectSensor amarelo, 7 seg.
Opções de secagem
Perfect Dry/FragranceDos •/•
SteamFinish –
Reverso inteligente do tambor •
Tratamento delicado da roupa
Tambor com estrutura de favos •
Conforto de utilização
Sistema de despejo integrado •
Pré-seleção até 24h/Indicação tempo restante/horas •/•/–
Iluminação do tambor/Seleção do idioma LED/–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/
Classe de eficiência de condensação A++/A
Consumo de energia elétrica anual em kWh 211
Nível de ruído no programa Algodão carga completa em db(A)re1pW 66
Tempo de funcionamento no programa Standard em min 137
Função EcoInfo –
ProfiEco Motor –
Permutador de calor isento de manutenção/Tecnologia EcoDry •/•
Programa de secagem principal
Algodão/Algodão Eco/Fibras/Roupa delicada •/•/•/•
Camisas/Sedas Finish/Lãs Finish •/–/•
Alisar a vapor/Alisar delicado/Alisar extra –/–/•
TurboDry/Expresso –/•
Outdoor/Impermeabilizar/Almofadas normal •/•/–
Mistura de peças soltas/Favoritos –/–
Opções de secagem principais
Refrescar/Turbo/Eco –/–/–
Antirruga/Delicado plus/Sinal •/•/–
Ligação em rede de eletrodomésticos
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Qualidade
Batentes do tambor/Frente esmaltada •/•
Segurança
Bloqueio através de código PIN •
Indicação "Despejar reservatório"/Indicação "Limpar filtros" •/•
Caraterísticas técnicas
Dimensões do aparelho em mm (larg. x alt. x prof.) 596 x 850 x 636
Profundidade do aparelho em mm com a porta aberta/sem porta 
(para encastrar por baixo de bancada) 1.054/600
Tipo/Quantidade de refrigerante em kg R134a/0,34
Potencial de efeito de estufa do refrigerante/aparelho 1.430/486
Acessórios fornecidos junto
XKM 3100 W/Dispensador de aroma –/•
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído ) 999,00 €
Código EAN 4002515938188
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Máquina de secar roupa T1 Classic
TDD 420 WP

Modelo/Designação TDD 420 WP
Capacidade de carga em kg 8,0
Modelo
Encastrável/Colocar por baixo da bancada/Possível formar coluna •/•/•
Sentido de abertura da porta/alterável à esquerda/–
Modelo
Máquina de secar roupa com bomba de calor/Máquina de secar
roupa de condensação/Máquina de secar roupa com sistema de
secagem por saída de ar •/–/–
Design
Cor seletor Branco Lótus
Versão do painel direito
Design da porta branco

Visor
DirectSensor
(7 segmentos amarelos)

Opções de secagem
Perfect Dry/FragranceDos/FragranceDos2 •/•/–
SteamFinish –
Reverso inteligente do tambor •
Tratamento delicado da roupa
Tambor com estrutura de favos •
Conforto de utilização
Sistema de despejo integrado •
Pré-seleção até 24 h/Indicação tempo restante/horas •/•/–
Iluminação do tambor/Seleção do idioma LED/–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/
Classe de eficiência de condensação A+++/A
Consumo de energia elétrica anual em kWh 171
Nível de ruído no programa Algodão carga completa em db(A)re1pW 66
Tempo de funcionamento no programa Standard em min 177
Função EcoFeedback –
Motor ProfiEco •
Permutador de calor isento de manutenção/Tecnologia EcoDry •/•
Programas de secagem principais
Algodão/Algodão Eco/Fibras/Roupa delicada •/•/•/•
Camisas/Sedas Finish/Lãs Finish •/–/•
Alisar a vapor/Alisar delicado/Alisar extra –/–/•
TurboDry/Expresso –/•
Outdoor/Impermeabilizar/Almofadas normal –/•/–
Mistura de peças soltas/Favoritos –/–
Opções de secagem principais
Refrescar/Turbo/Eco –/–/–
Antirruga/Delicado plus/Sinal •/•/–
Ligação em rede de eletrodomésticos
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
Acessórios para ligação –
Qualidade
Batentes do tambor/Frente esmaltada •/•
Segurança
Código PIN •
Indicação "Despejar reservatório"/Indicação "Limpar filtros" •/•
Caraterísticas técnicas
Dimensões do aparelho em mm (larg. x alt. x prof.) 596 x 850 x 636
Profundidade do aparelho em mm com a porta aberta/ 
sem porta (para encastrar por baixo de bancada) 1.054/600
Tipo/Quantidade de refrigerante em kg R450A/0,31
Potencial de efeito de estufa do refrigerante/aparelho 605/188
Acessórios fornecidos
XKM 3100 W/Dispensador de aroma –/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído) 999,00 €
Código EAN 4002516230045
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Modelo/Designação TDD 220 WP Active Family
Capacidade de carga em kg 8,0
Modelo
Encastrável/Colocar por baixo da bancada/Possível formar coluna •/•/•
Sentido de abertura da porta/alterável à esquerda/–
Modelo
Máquina de secar roupa com bomba de calor/
Máquina de secar roupa de condensação •/–
Design
Cor seletor Branco lótus
Versão do painel direito
Design da porta branco
Visor DirectSensor amarelo, 7 seg.
Opções de secagem
Perfect Dry/FragranceDos •/•
SteamFinish –
Reverso inteligente do tambor •
Tratamento delicado da roupa
Tambor com estrutura de favos •
Conforto de utilização
Sistema de despejo integrado •
Pré-seleção até 24h/Indicação tempo restante/horas •/•/–
Iluminação do tambor/Seleção do idioma LED/–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/
Classe de eficiência de condensação A++/A
Consumo de energia elétrica anual em kWh 230
Nível de ruído no programa Algodão carga completa em db(A)re1pW 66
Tempo de funcionamento no programa Standard em min 156
Função EcoInfo –
ProfiEco Motor –
Permutador de calor isento de manutenção/Tecnologia EcoDry •/•
Programa de secagem principal
Algodão/Algodão Eco/Fibras/Roupa delicada •/•/•/•
Camisas/Sedas Finish/Lãs Finish •/–/•
Alisar a vapor/Alisar delicado/Alisar extra –/–/•
TurboDry/Expresso –/•
Outdoor/Impermeabilizar/Almofadas normal •/•/–
Mistura de peças soltas/Favoritos –/–
Opções de secagem principais
Refrescar/Turbo/Eco –/–/–
Antirruga/Delicado plus/Sinal •/•/–
Ligação em rede de eletrodomésticos
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Qualidade
Batentes do tambor/Frente esmaltada •/•
Segurança
Bloqueio através de código PIN •
Indicação "Despejar reservatório"/Indicação "Limpar filtros" •/•
Caraterísticas técnicas
Dimensões do aparelho em mm (larg. x alt. x prof.) 596 x 850 x 636
Profundidade do aparelho em mm com a porta aberta/sem porta 
(para encastrar por baixo de bancada) 1.054/600
Tipo/Quantidade de refrigerante em kg R134a/0,34
Potencial de efeito de estufa do refrigerante/aparelho 1.430/486
Acessórios fornecidos junto
XKM 3100 W/Dispensador de aroma –/•
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído ) 1.049,00 €
Código EAN 4002515939925

Máquina de secar roupa T1 Classic
TDD 220 Active Family
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Modelo/Designação TCE 520 WP Active Plus
Capacidade de carga em kg 8,0
Modelo
Encastrável/Colocar por baixo da bancada/Possível formar coluna •/•/•
Sentido de abertura da porta/alterável à esquerda/–
Modelo
Máquina de secar roupa com bomba de calor/Máquina de secar 
roupa de condensação/Máquina de secar roupa com sistema de 
secagem por saída de ar •/–/–
Design
Cor seletor Branco lótus
Versão do painel direito
Design da porta branco
Visor DirectSensor branco, 7 seg.
Opções de secagem
Perfect Dry/FragranceDos •/•
SteamFinish –
Reverso inteligente do tambor •
Tratamento delicado da roupa
Tambor com estrutura de favos •
Conforto de utilização
Sistema de despejo integrado •
Pré-seleção até 24h/Indicação tempo restante/horas •/•/–
Iluminação do tambor/Seleção do idioma LED/–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/
Classe de eficiência de condensação A+++/A
Consumo de energia elétrica anual em kWh 171
Nível de ruído no programa Algodão carga completa em db(A)re1pW 66
Tempo de funcionamento no programa Standard em min 177
Função EcoInfo –
ProfiEco Motor •
Permutador de calor isento de manutenção/Tecnologia EcoDry •/•
Programa de secagem principal
Algodão/Algodão Eco/Fibras/Roupa delicada •/•/•/•
Camisas/Sedas Finish/Lãs Finish •/–/•
Alisar a vapor/Alisar delicado/Alisar extra –/–/•
TurboDry/Expresso –/•
Outdoor/Impermeabilizar/Almofadas normal •/•/–
Mistura de peças soltas/Favoritos –/–
Opções de secagem principais
Refrescar/Turbo/Eco –/–/–
Antirruga/Delicado plus/Sinal •/•/•
Ligação em rede de eletrodomésticos
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Qualidade
Batentes do tambor/Frente esmaltada •/•
Segurança
Bloqueio através de código PIN •
Indicação "Despejar reservatório"/Indicação "Limpar filtros" •/•
Caraterísticas técnicas
Dimensões do aparelho em mm (larg. x alt. x prof.) 596 x 850 x 636
Profundidade do aparelho em mm com a porta aberta/sem porta 
(para encastrar por baixo de bancada) 1.054/600
Tipo/Quantidade de refrigerante em kg R134a/0,48
Potencial de efeito de estufa do refrigerante/aparelho 1.430/686
Acessórios fornecidos junto
XKM 3100 W/Dispensador de aroma –/•
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído ) 1.099,00 €
Código EAN 4002515937891

Máquina de secar roupa T1 
TCE 520 Active Plus
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Máquina de secar roupa T1 ChromeEdition
TCJ 680 WP Eco & Steam WiFi & XL

Modelo/Designação
TCJ 680 WP 
Eco & Steam WiFi & XL

Capacidade de carga em kg 9,0
Modelo
Encastrável/Colocar por baixo da bancada/Possível formar coluna •/•/•
Sentido de abertura da porta/alterável à esquerda/–
Modelo
Máquina de secar roupa com bomba de calor/
Máquina de secar roupa de condensação •/–
Design
Cor seletor Branco lótus/Anel crom.
Versão do painel direito
Design da porta cromado
Visor ComfortSensor branco, 1 linha
Opções de secagem
Perfect Dry/FragranceDos •/•
SteamFinish •
Reverso inteligente do tambor •
Tratamento delicado da roupa
Tambor com estrutura de favos •
Conforto de utilização
Sistema de despejo integrado •
Pré-selecção até 24h/Indicação tempo restante/horas •/•/–
Iluminação do tambor/Selecção do idioma LED/•
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/
Classe de eficiência de condensação A+++/A
Consumo de energia eléctrica anual em kWh 193
Nível de ruído no programa Algodão carga completa em db(A)re1pW 64
Tempo de funcionamento no programa Standard em min 208
Função EcoInfo •
ProfiEco Motor •
Permutador de calor isento de manutenção/Tecnologia EcoDry •/•
Programa de secagem principal
Algodão/Algodão Eco/Fibras/Roupa delicada •/•/•/•
Camisas/Sedas Finish/Lãs Finish •/•/•
Alisar a vapor/Alisar delicado/Alisar extra –/–/•
TurboDry/Expresso –/•
Outdoor/Impermeabilizar/Almofadas normal •/•/•
Mistura de peças soltas/Favoritos –/–
Opções de secagem principais
Refrescar/Turbo/Eco •/–/–
Antirruga/Delicado plus/Sinal •/•/•
Ligação em rede de electrodomésticos
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Qualidade
Batentes do tambor/Frente esmaltada •/•
Segurança
Bloqueio através de código PIN •
Indicação "Despejar reservatório"/Indicação "Limpar filtros" •/•
Caraterísticas técnicas
Dimensões do aparelho em mm (larg. x alt. x prof.) 596 x 850 x 636
Profundidade do aparelho em mm com a porta aberta/sem porta 
(para encastrar por baixo de bancada) 1.054/600
Tipo/Quantidade de refrigerante em kg R134a/0,48
Potencial de efeito de estufa do refrigerante/aparelho 1.430/686
Acessórios fornecidos junto
XKM 3100 W/Dispensador de aroma –/•
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído ) 1.699,00 €
Código EAN 4002516078425
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Modelo/Designação
TCR 860 WP  
Eco & Steam WiFi & XL

Capacidade de carga em kg 9,0
Modelo
Encastrável/Colocar por baixo da bancada/Possível formar coluna •/•/•
Sentido de abertura da porta/alterável à esquerda/–
Modelo
Máquina de secar roupa com bomba de calor/
Máquina de secar roupa de condensação •/–
Design
Cor seletor –
Versão do painel direito
Design da porta cromado
Visor MTouch
Opções de secagem
Perfect Dry/FragranceDos •/•
SteamFinish •
Reverso inteligente do tambor •
Tratamento delicado da roupa
Tambor com estrutura de favos •
Conforto de utilização
Sistema de despejo integrado •
Pré-selecção até 24h/Indicação tempo restante/horas •/•/•
Iluminação do tambor/Selecção do idioma LED/•
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/
Classe de eficiência de condensação A+++/A
Consumo de energia eléctrica anual em kWh 193
Nível de ruído no programa Algodão carga completa em db(A)re1pW 62
Tempo de funcionamento no programa Standard em min 208
Função EcoInfo •
ProfiEco Motor •
Permutador de calor isento de manutenção/Tecnologia EcoDry •/•
Programa de secagem principal
Algodão/Algodão Eco/Fibras/Roupa delicada •/•/•/•
Camisas/Sedas Finish/Lãs Finish •/•/•
Alisar a vapor/Alisar delicado/Alisar extra –/–/•
TurboDry/Expresso –/•
Outdoor/Impermeabilizar/Almofadas normal •/•/•
Mistura de peças soltas/Favoritos –/–
Opções de secagem principais
Refrescar/Turbo/Eco •/–/–
Antirruga/Delicado plus/Sinal •/•/•
Ligação em rede de electrodomésticos
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Qualidade
Batentes do tambor/Frente esmaltada •/•
Segurança
Bloqueio através de código PIN •
Indicação "Despejar reservatório"/Indicação "Limpar filtros" •/•
Caraterísticas técnicas
Dimensões do aparelho em mm (larg. x alt. x prof.) 596 x 850 x 636
Profundidade do aparelho em mm com a porta aberta/sem porta 
(para encastrar por baixo de bancada) 1.054/600
Tipo/Quantidade de refrigerante em kg R450A/0,31
Potencial de efeito de estufa do refrigerante/aparelho 605/188
Acessórios fornecidos junto
XKM 3100 W/Dispensador de aroma –/•
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído ) 2.199,00 €
Código EAN 4002516077756

Máquina de secar roupa T1 Chrome Edition
TCR 860 WP Eco & Steam WiFi & XL
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Modelo/Designação TWV 680 WP Passion
Capacidade de carga em kg 9,0
Modelo
Encastrável/Colocar por baixo da bancada/Possível formar coluna •/–/•
Sentido de abertura da porta/alterável à esquerda/•
Modelo
Máquina de secar roupa com bomba de calor/
Máquina de secar roupa de condensação •/–
Design
Cor seletor –
Versão do painel Inclinado 5°

Design da porta
alumínio prateado com óculo 
cromado

Visor MTouch
Opções de secagem
Perfect Dry/FragranceDos •/•
SteamFinish •
Reverso inteligente do tambor •
Tratamento delicado da roupa
Tambor com estrutura de favos •
Conforto de utilização
Sistema de despejo integrado •
Pré-selecção até 24h/Indicação tempo restante/horas •/•/•
Iluminação do tambor/Selecção do idioma LED/•
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/
Classe de eficiência de condensação A+++ -10%/A
Consumo de energia eléctrica anual em kWh 174
Nível de ruído no programa Algodão carga completa em db(A)re1pW 62
Tempo de funcionamento no programa Standard em min 220
Função EcoInfo •
ProfiEco Motor •
Permutador de calor isento de manutenção/Tecnologia EcoDry •/•
Programa de secagem principal
Algodão/Algodão Eco/Fibras/Roupa delicada •/•/•/•
Camisas/Sedas Finish/Lãs Finish •/•/•
Alisar a vapor/Alisar delicado/Alisar extra –/–/•
TurboDry/Expresso –/•
Outdoor/Impermeabilizar/Almofadas normal •/•/•
Mistura de peças soltas/Favoritos –/–
Opções de secagem principais
Refrescar/Turbo/Eco •/–/•
Antirruga/Delicado plus/Sinal •/•/•
Ligação em rede de electrodomésticos
Miele@home/WiFiConn@ct •/•/–
Qualidade
Batentes do tambor/Frente esmaltada •/•
Segurança
Bloqueio através de código PIN •
Indicação "Despejar reservatório"/Indicação "Limpar filtros" •/•
Caraterísticas técnicas
Dimensões do aparelho em mm (larg. x alt. x prof.) 596 x 850 x 643
Profundidade do aparelho em mm com a porta aberta/sem porta 
(para encastrar por baixo de bancada) 1.077/–
Tipo/Quantidade de refrigerante em kg R134a/0,48
Potencial de efeito de estufa do refrigerante/aparelho 1.430/686
Acessórios fornecidos junto
XKM 3100 W/Dispensador de aroma –/•
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído ) 2.549,00 €
Código EAN 4002516080237

Máquina de secar roupa T1 WhiteEdition
TWV 680 WP Passion

Máquina de secar roupa T1 Chrome Edition
TCR 860 WP Eco & Steam WiFi & XL
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Sistemas de engomar
Índice
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O que significa cada ícone?
Ícones para a FashionMaster

¹ Patente: EP 2 169 108 B1

 O vapor é distribuído de forma 
homogénea pela base e esta 
desliza sobre a roupa de forma 
delicada e eficiente.

Pode mudar o idioma através 
do visor MultiLingua.

 4 bares de pressão e 100 g/min 
de vapor constante para um 
resultado de qualidade.

 Dois passos, esforço zero: 
pronto para iniciar com apenas 
dois movimentos, graças ao 
sistema patenteado¹ 1-2 lift.

O prático bocal permite engo-
mar vestidos, cortinas, etc.
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Sistema de engomar a vapor FashionMaster 2.0
B 3847 FashionMaster 2.0

Modelo/Designação B 3847 FashionMaster
Design
Cor do ferro Antracite/branco lótus
Cor do revestimento da tábua Antracite
Resultados perfeitos
Base estrutura de favos •
Pressão de vapor em bar 4,0
Quantidade de vapor em g/min 100
Vapor vertical •
Vapor a partir do nível de temperatura 2
Steamjet •
Função de insuflar •
Função de sucção •
2 níveis de potência do ventilador •
Base antiaderente •
Passar com economia de tempo
Capacidade do reservatório da água em l 1,25
Reservatório da água amovível •
Reservatório da água com enchimento permanente •
Engomar peças grossas •
Conforto de utilização
All-in-one •
1-2-Lift-System •
Ajuste em altura com sistema de pressão, em mm 830 – 1.020
Rodas •
Tábua de engomar com zona Comfort •
Ligar/desligar automático do ventilador •
Função Memory •
Flexibilidade de idiomas •
Descalcificação automática •
Enxaguagem automática •
Compartimento para arrumar o ferro de engomar •
Compartimento para cabo de ligação e acessórios •
Segurança
Função CoolDown •
Função Auto-Off •
Caraterísticas técnicas
Medidas em mm (L x A x P) 470 x 970 x 1.480
Dimensões em mm (larg. x alt. x prof.), fechada 470 x 1.280 x 370
Superfície de engomar em mm 1.200 x 400

Acessórios fornecidos
Base antiaderente •
Steamjet •
Revestimento da tábua Basic –
Revestimento da tábua Premium •
Suporte da mangueira de vapor •
Suporte para o cabo de ligação à rede •
Tiras de teste para determinar o grau de dureza da água •
Pastilhas de descalcificação •
Acessórios opcionais
Steamjet •
Pano de cobertura da tábua de engomar Basic –
Pano de cobertura da tábua de engomar Premium •
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído ) 1.799,00 €
Código EAN 4002515781074
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Vapor
 Engomar especialmente 
simples: o sistema de reser-
vatórios garante um vapor 
rápido e constante, o que 
resulta num alisamento 
perfeito.

O que significa cada ícone?
Ícones para calandras



Calandra
B 995 D

Modelo/Designação B 995 D
Design
Cor do aparelho Branco lótus
Resultados perfeitos
Seleção de temperatura adequada aos têxteis •
Alta pressão (N/cm²) 0,35
Tábua para entrada fácil da roupa •
Mesa de apoio com grande espaço de arrumação •
Varão para pendurar e arrefecer a roupa sem vincos •
Função vapor •
Capacidade do gerador de vapor em l 0,84
Técnica de dois tanques •
Funcionamento com água potável •
Passar com economia de tempo
Largura do rolo em mm 830
Velocidade variável do rolo •
Enrolamento do rolo absorvente de humidade •
Conforto de utilização
Passagem sentada sem esforço •
Rolo livre de um lado •
Painel de comandos claro •
Mecanismo basculante confortável •
Deslizar fácil através de quatro rodas •
Segurança
Proteção automática de dedos •
Desbloqueio de emergência •
Boa estabilidade •
Caraterísticas técnicas
Medidas em mm (L x A x P) 985 x 959 x 380
Dimensões em mm (larg. x alt. x prof.), fechada 500 x 1.055 x 380
Potência total de ligação em KW 3,5
Acessórios fornecidos
Cobertura 100% algodão •
Folha autocolante para o seletor de temperatura •
Abertura para enchimento do reservatório da água •
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído ) 1.949,00 €
Código EAN 4002514458755
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Calandra
B 995 D
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Fornos
Índice

Ícones para os fornos 51

Fornos multifunções

Fornos multifunções Active de 60 cm 52-57

Fornos multifunções ContourLine de 60 cm 58-60
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O que significa cada ícone?
Ícones para os fornos

 Utilização por toque para 
a seleção das funções e 
dos tempos, visor de 4 filas.

Utilização por toque para a 
seleção das funções e dos 
tempos, visor de 1 fila.

Seletor rotativo para a seleção 
das funções e dos tempos, 
visor LCD.

 Indica a capacidade útil dos 
fornos da Miele.

Interior do forno e tabuleiros 
com efeito antiaderente. Os 
alimentos não se pegam, fácil 
limpeza.

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

 Os fornos multifunções da 
Miele têm classe de eficiência 
energética A+.

Resultados perfeitos graças à 
combinação de ar quente e 
humidade.

 As calhas telescópicas facilitam 
um manuseamento flexível e 
seguro dos tabuleiros e 
grelhas. 

Preparação automática de 
pratos praticamente sem 
esforço.

Confeção individual e precisão 
ao grau graças à medição da 
temperatura interior.

 Combine o calor convencional 
com as micro-ondas da forma 
que pretender para tempos de 
preparação mais curtos. 

Visor com teclas sensoras para 
a selecionar e confirmar as 
suas opções.

Potência do forno.
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Instalação debaixo de bancada

Instalação em armário

Forno multifunções
H 2265-1 B Altura do nicho

60 cm

Modelo/Designação H 2265-1 B
Construção
Forno multifunções •
Sem botão rotativo/Botão rebatível –/•
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine –/–/–/–
Vantagens
TasteControl/TasteControl com manutenção de calor –/–
Sonda de temperatura sem fio/Sonda de temperatura –/–
Pré-aquecimento/Crisp function –/–
Modos de funcionamento
Ar quente plus/Ar quente Eco/Intensivo/Descongelar •/•/•/•
Aquecimento superior e inferior/Inferior/Superior •/•/–
Grill/Grill parcial/Grelhar com circulação de ar •/–/•
Cozinhar com clima –
Programas automáticos –
Programas automáticos específicos para países –
Sistema automático para assados/Cozinhar a baixas temperaturas –/–
Conforto de utilização
Visor EasyControl
MotionReact: ativação da luz/visor mediante aproximação –
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open –/–/–
MultiLingua –
Saída de vapor programável –
Indicação das horas/Indicação da data/Timer •/–/•
Programação Start-Stop •
Indicação da temperatura real/nominal/temperatura recomendada •/•/•
Programas favoritos/Regulações individuais –/•
Programa Sabbat –
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D) A+
Utilização do calor restante –
Fácil manutenção
Frente em aço inoxidável com superfície CleanSteel •
Forno com PerfectClean e parede do fundo catalítica •
Limpeza automática pirolítica –
Catalisador aquecido/não aquecido –/–
Porta CleanGlass •
Ligação em rede
Miele@home/MobileControl/VoiceControl –/–/–
RemoteService/Visor SuperVision –/–
Segurança
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria •
Desligar de segurança/Bloqueio de funcionamento •/•
Dados técnicos
Volume interior em l/N.º de níveis de encaixe 76/5
Iluminação 1 foco de halogéneo
Regulação da temperatura em ºC 30 – 250
Medidas no nicho em mm (L x A x P) 500 – 568 x 590 – 595 x 550
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusíveis em A 3,5/230/16
Acessórios fornecidos 
Tabuleiro de pastelaria/Tabuleiro universal com Perfect Clean –/1
Grelha para forno sem/com PerfectClean/adequada para pirolítico 1/–/–
Calhas telescópicas FlexiClip sem/com PerfectClean/adequadas para 
pirolítico –/–/–
Grelha lateral sem/com PerfectClean/adequada para pirolítico 1 par/–/–
Cupão para livro de receitas –
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inox. CleanSteel 629,00 €
Código EAN 4002516178996
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Forno multifunções
H 2265-1 B

Forno multifunções
H 2265-1 BP, pirólise Altura do nicho

60 cm

Modelo/Designação H 2265-1 BP
Construção
Forno multifunções •
Sem botão rotativo/Botão rebatível –/•
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine –/–/–/–
Vantagens
TasteControl/TasteControl com manutenção de calor –/–
Sonda de temperatura sem fio/Sonda de temperatura –/–
Pré-aquecimento/Crisp function –/–
Modos de funcionamento
Ar quente plus/Ar quente Eco/Intensivo/Descongelar •/•/•/–
Aquecimento superior e inferior/Inferior/Superior •/•/–
Grill/Grill parcial/Grelhar com circulação de ar •/–/•
Cozinhar com clima –
Programas automáticos –
Programas automáticos específicos para países –
Sistema automático para assados/Cozinhar a baixas temperaturas –/–
Conforto de utilização
Visor EasyControl
MotionReact: ativação da luz/visor mediante aproximação –
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open –/–/–
MultiLingua –
Saída de vapor programável –
Indicação das horas/Indicação da data/Timer •/–/•
Programação Start-Stop •
Indicação da temperatura real/nominal/temperatura recomendada •/•/•
Programas favoritos/Regulações individuais –/•
Programa Sabbat –
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D) A+
Utilização do calor restante –
Fácil manutenção
Frente em aço inoxidável com superfície CleanSteel •
Forno com PerfectClean e parede do fundo catalítica –
Limpeza automática pirolítica •
Catalisador aquecido/não aquecido –/•
Porta CleanGlass •
Ligação em rede
Miele@home/MobileControl/VoiceControl –/–/–
RemoteService/Visor SuperVision –/–
Segurança
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria •
Desligar de segurança/Bloqueio de funcionamento •/•
Dados técnicos
Volume interior em l/N.º de níveis de encaixe 76/5
Iluminação 1 foco de halogéneo
Regulação da temperatura em ºC 30 – 250
Medidas no nicho em mm (L x A x P) 500 – 568 x 590 – 595 x 550
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusíveis em A 3,6/230/16
Acessórios fornecidos 
Tabuleiro de pastelaria/Tabuleiro universal com Perfect Clean –/1
Grelha para forno sem/com PerfectClean/adequada para pirolítico 1/–/–
Calhas telescópicas FlexiClip sem/com PerfectClean/adequadas 
para pirolítico –/–/–
Grelha lateral sem/com PerfectClean/adequada para pirolítico 1 par/–/–
Cupão para livro de receitas –
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inox. CleanSteel 899,00 €
Código EAN 4002516180012

Instalação debaixo de bancada

Instalação em armário
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Forno multifunções
H 2267-1 B Altura do nicho

60 cm

Modelo/Designação H 2267-1 B
Construção
Forno multifunções •
Sem botão rotativo/Botão rebatível –/•
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine –/–/–/–
Vantagens
TasteControl/TasteControl com manutenção de calor –/–
Sonda de temperatura sem fio/Sonda de temperatura –/–
Pré-aquecimento/Crisp function –/–
Modos de funcionamento
Ar quente plus/Ar quente Eco/Intensivo/Descongelar •/•/•/•
Aquecimento superior e inferior/Inferior/Superior •/•/–
Grill/Grill parcial/Grelhar com circulação de ar •/–/•
Cozinhar com clima –
Programas automáticos –
Programas automáticos específicos para países –
Sistema automático para assados/Cozinhar a baixas temperaturas –/–
Conforto de utilização
Visor EasyControl
MotionReact: ativação da luz/visor mediante aproximação –
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open –/–/–
MultiLingua –
Saída de vapor programável –
Indicação das horas/Indicação da data/Timer •/–/•
Programação Start-Stop •
Indicação da temperatura real/nominal/temperatura recomendada •/•/•
Programas favoritos/Regulações individuais –/•
Programa Sabbat –
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D) A+
Utilização do calor restante –
Fácil manutenção
Frente em aço inoxidável com superfície CleanSteel •
Forno com PerfectClean e parede do fundo catalítica •
Limpeza automática pirolítica –
Catalisador aquecido/não aquecido –/–
Porta CleanGlass •
Ligação em rede
Miele@home/MobileControl/VoiceControl –/–/–
RemoteService/Visor SuperVision –/–
Segurança
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria •
Desligar de segurança/Bloqueio de funcionamento •/•
Dados técnicos
Volume interior em l/N.º de níveis de encaixe 76/5
Iluminação 1 foco de halogéneo
Regulação da temperatura em ºC 30 – 250
Medidas no nicho em mm (L x A x P) 500 – 568 x 590 – 595 x 550
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusíveis em A 3,6/220 – 240/16
Acessórios fornecidos 
Tabuleiro de pastelaria/Tabuleiro universal com Perfect Clean –/1
Grelha para forno sem/com PerfectClean/adequada para pirolítico 1/–/–
Calhas telescópicas FlexiClip sem/com PerfectClean/adequadas 
para pirolítico –/1 par/–
Grelha lateral sem/com PerfectClean/adequada para pirolítico 1 par/–/–
Cupão para livro de receitas –
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inox. CleanSteel 699,00 €
Código EAN 4002516180029

Instalação debaixo de bancada

Instalação em armário
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Forno multifunções
H 2267-1 BP, pirólise Altura do nicho

60 cm

Modelo/Designação H 2267-1 BP
Construção
Forno multifunções •
Sem botão rotativo/Botão rebatível –/•
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine –/–/–/–
Vantagens
TasteControl/TasteControl com manutenção de calor –/–
Sonda de temperatura sem fio/Sonda de temperatura –/–
Pré-aquecimento/Crisp function –/–
Modos de funcionamento
Ar quente plus/Ar quente Eco/Intensivo/Descongelar •/•/•/–
Aquecimento superior e inferior/Inferior/Superior •/•/–
Grill/Grill parcial/Grelhar com circulação de ar •/–/•
Cozinhar com clima –
Programas automáticos –
Programas automáticos específicos para países –
Sistema automático para assados/Cozinhar a baixas temperaturas –/–
Conforto de utilização
Visor EasyControl
MotionReact: ativação da luz/visor mediante aproximação –
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open –/–/–
MultiLingua –
Saída de vapor programável –
Indicação das horas/Indicação da data/Timer •/–/•
Programação Start-Stop •
Indicação da temperatura real/nominal/temperatura recomendada •/•/•
Programas favoritos/Regulações individuais –/•
Programa Sabbat –
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D) A+
Utilização do calor restante –
Fácil manutenção
Frente em aço inoxidável com superfície CleanSteel •
Forno com PerfectClean e parede do fundo catalítica –
Limpeza automática pirolítica •
Catalisador aquecido/não aquecido –/•
Porta CleanGlass •
Ligação em rede
Miele@home/MobileControl/VoiceControl –/–/–
RemoteService/Visor SuperVision –/–
Segurança
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria •
Desligar de segurança/Bloqueio de funcionamento •/•
Dados técnicos
Volume interior em l/N.º de níveis de encaixe 76/5
Iluminação 1 foco de halogéneo
Regulação da temperatura em ºC 30 – 250
Medidas no nicho em mm (L x A x P) 500 – 568 x 590 – 595 x 550
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusíveis em A 3,6/220 – 240/16
Acessórios fornecidos 
Tabuleiro de pastelaria/Tabuleiro universal com Perfect Clean –/1
Grelha para forno sem/com PerfectClean/adequada para pirolítico 1/–/–
Calhas telescópicas FlexiClip sem/com PerfectClean/adequadas 
para pirolítico –/1 par/–
Grelha lateral sem/com PerfectClean/adequada para pirolítico 1 par/–/–
Cupão para livro de receitas –
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inox. CleanSteel 999,00 €
Código EAN 4002516179924

Instalação debaixo de bancada

Instalação em armário

Forno multifunções
H 2267-1 B
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Forno multifunções
H 2860 B Altura do nicho

60 cm

Modelo/Designação H 2860 B
Construção
Forno multifunções •
Sem botão rotativo/Botão rebatível –/•
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine •/–/•/–
Vantagens
TasteControl/TasteControl com manutenção de calor –/–
Sonda de temperatura sem fio/Sonda de temperatura –/–
Pré-aquecimento/Crisp function –/–
Modos de funcionamento
Ar quente plus/Ar quente Eco/Intensivo/Descongelar •/•/•/•
Aquecimento superior e inferior/Inferior/Superior •/•/–
Grill/Grill parcial/Grelhar com circulação de ar •/–/•
Cozinhar com clima –
Programas automáticos –
Programas automáticos específicos para países –
Sistema automático para assados/Cozinhar a baixas temperaturas –/–
Conforto de utilização
Visor EasyControl
MotionReact: ativação da luz/visor mediante aproximação –
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open •/•/–
MultiLingua –
Saída de vapor programável –
Indicação das horas/Indicação da data/Timer •/–/•
Programação Start-Stop •
Indicação da temperatura real/nominal/temperatura recomendada •/•/•
Programas favoritos/Regulações individuais –/•
Programa Sabbat –
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D) A+
Utilização do calor restante –
Fácil manutenção
Frente em aço inoxidável com superfície CleanSteel •
Forno com PerfectClean e parede do fundo catalítica •
Limpeza automática pirolítica –
Catalisador aquecido/não aquecido –/–
Porta CleanGlass •
Ligação em rede
Miele@home/MobileControl/VoiceControl –/–/–
RemoteService/Visor SuperVision –/–
Segurança
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria •
Desligar de segurança/Bloqueio de funcionamento •/•
Dados técnicos
Volume interior em l/N.º de níveis de encaixe 76/5
Iluminação 1 foco de halogéneo
Regulação da temperatura em ºC 30 – 250
Medidas no nicho em mm (L x A x P) 500 – 568 x 590 – 595 x 550
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusíveis em A 3,5/220 – 240/16
Acessórios fornecidos 
Tabuleiro de pastelaria/Tabuleiro universal com Perfect Clean 1/1
Grelha para forno sem/com PerfectClean/adequada para pirolítico 1/–/–
Calhas telescópicas FlexiClip sem/com PerfectClean/adequadas 
para pirolítico –/1 par/–
Grelha lateral sem/com PerfectClean/adequada para pirolítico 1par/–/–
Cupão para livro de receitas –
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
PURELINE Aço Inox CleanSteel 949,00 €
Código EAN 4002516179931
VITROLINE Graphite Grey 1.049,00 €
Código EAN 4002516179009
VITROLINE Brilliant White 949,00 €
Código EAN 4002516179870
VITROLINE Obsidian Black 1.049,00 €
Código EAN 4002516180036

Instalação debaixo de bancada

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

60 cm

Modelo/Designação H 2860 BP
Construção
Forno multifunções •
Sem botão rotativo/Botão rebatível –/•
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine •/–/•/–
Vantagens
TasteControl/TasteControl com manutenção de calor –/–
Sonda de temperatura sem fio/Sonda de temperatura –/–
Pré-aquecimento/Crisp function –/–
Modos de funcionamento
Ar quente plus/Ar quente Eco/Intensivo/Descongelar •/•/•/–
Aquecimento superior e inferior/Inferior/Superior •/•/–
Grill/Grill parcial/Grelhar com circulação de ar •/–/•
Cozinhar com clima –
Programas automáticos –
Programas automáticos específicos para países –
Sistema automático para assados/Cozinhar a baixas temperaturas –/–
Conforto de utilização
Visor EasyControl
MotionReact: ativação da luz/visor mediante aproximação –
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open •/•/–
MultiLingua –
Saída de vapor programável –
Indicação das horas/Indicação da data/Timer •/–/•
Programação Start-Stop •
Indicação da temperatura real/nominal/temperatura recomendada •/•/•
Programas favoritos/Regulações individuais –/•
Programa Sabbat –
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D) A+
Utilização do calor restante –
Fácil manutenção
Frente em aço inoxidável com superfície CleanSteel •
Forno com PerfectClean e parede do fundo catalítica –
Limpeza automática pirolítica •
Catalisador aquecido/não aquecido –/•
Porta CleanGlass •
Ligação em rede
Miele@home/MobileControl/VoiceControl –/–/–
RemoteService/Visor SuperVision –/–
Segurança
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria •
Desligar de segurança/Bloqueio de funcionamento •/•
Dados técnicos
Volume interior em l/N.º de níveis de encaixe 76/5
Iluminação 1 foco de halogéneo
Regulação da temperatura em ºC 30 – 250
Medidas no nicho em mm (L x A x P) 500 – 568 x 590 – 595 x 550
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusíveis em A 3,5/220 – 240/16
Acessórios fornecidos 
Tabuleiro de pastelaria/Tabuleiro universal com Perfect Clean 1/1
Grelha para forno sem/com PerfectClean/adequada para pirolítico 1/–/–
Calhas telescópicas FlexiClip sem/com PerfectClean/adequadas 
para pirolítico –/1 par/–
Grelha lateral sem/com PerfectClean/adequada para pirolítico 1 par/–/–
Cupão para livro de receitas –
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
PURELINE Aço Inox CleanSteel 1.149,00 €
Código EAN 4002516180050
VITROLINE Graphite Grey 1.249,00 €
Código EAN 4002516179955
VITROLINE Brilliant White 1.149,00 €
Código EAN 4002516179948
VITROLINE Obsidian Black 1.249,00 €
Código EAN 4002516180043

Instalação debaixo de bancada

Instalação em armário

Forno multifunções
H 2860 B

Fo
rn
os

57



Forno multifunções
H 7164 B Altura do nicho

60 cm

Modelo/Designação H 7164 B
Construção
Forno multifunções •
Sem botão rotativo/Botão rebatível –/–
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine –/•/–/–
Vantagens
TasteControl/TasteControl com manutenção de calor –/–
Sonda de temperatura sem fio/Sonda de temperatura –/–
Pré-aquecimento/Crisp function –/–
Modos de funcionamento
Ar quente plus/Ar quente Eco/Intensivo/Descongelar •/•/•/•
Aquecimento superior e inferior/Inferior/Superior •/•/–
Grill/Grill parcial/Grelhar com circulação de ar •/–/•
Cozinhar com clima •
Programas automáticos •
Programas automáticos específicos para países –
Sistema automático para assados/Cozinhar a baixas temperaturas •/–
Conforto de utilização
Visor DirectSensor S
MotionReact: ativação da luz/visor mediante aproximação –
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open •/•/–
MultiLingua •
Saída de vapor programável •
Indicação das horas/Indicação da data/Timer •/–/•
Programação Start-Stop •
Indicação da temperatura real/nominal/temperatura recomendada •/•/•
Programas favoritos/Regulações individuais –/•
Programa Sabbat –
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D) A+
Utilização do calor restante –
Fácil manutenção
Frente em aço inoxidável com superfície CleanSteel •
Forno com PerfectClean e parede do fundo catalítica •
Limpeza automática pirolítica –
Catalisador aquecido/não aquecido –/–
Porta CleanGlass •
Ligação em rede
Miele@home/MobileControl/VoiceControl •/•/–
RemoteService/Visor SuperVision •/–
Segurança
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria •
Desligar de segurança/Bloqueio de funcionamento •/•
Dados técnicos
Volume interior em l/N.º de níveis de encaixe 76/5
Iluminação 1 foco de halogéneo
Regulação da temperatura em ºC 30 – 300
Medidas no nicho em mm (L x A x P) 500 – 568 x 590 – 595 x 550
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusíveis em A 3,5/220 – 240/16
Acessórios fornecidos 
Tabuleiro de pastelaria/Tabuleiro universal com Perfect Clean 1/1
Grelha para forno sem/com PerfectClean/adequada para pirolítico –/1/–
Calhas telescópicas FlexiClip sem/com PerfectClean/adequadas 
para pirolítico –/1 par/–
Grelha lateral sem/com PerfectClean/adequada para pirolítico –/1 par/–
Cupão para livro de receitas –
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inox. CleanSteel 1.599,00 €
Código EAN 4002516179900

Instalação debaixo de bancada

Instalação em armário
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Forno multifunções
H 7164 BP, pirólise Altura do nicho

60 cm

Modelo/Designação H 7164 BP
Construção
Forno multifunções •
Sem botão rotativo/Botão rebatível –/–
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine –/•/–/–
Vantagens
TasteControl/TasteControl com manutenção de calor –/–
Sonda de temperatura sem fio/Sonda de temperatura –/–
Pré-aquecimento/Crisp function –/–
Modos de funcionamento
Ar quente plus/Ar quente Eco/Intensivo/Descongelar •/•/•/•
Aquecimento superior e inferior/Inferior/Superior •/•/–
Grill/Grill parcial/Grelhar com circulação de ar •/–/•
Cozinhar com clima •
Programas automáticos •
Programas automáticos específicos para países –
Sistema automático para assados/Cozinhar a baixas temperaturas •/–
Conforto de utilização
Visor DirectSensor S
MotionReact: ativação da luz/visor mediante aproximação –
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open •/•/–
MultiLingua •
Saída de vapor programável •
Indicação das horas/Indicação da data/Timer •/–/•
Programação Start-Stop •
Indicação da temperatura real/nominal/temperatura recomendada •/•/•
Programas favoritos/Regulações individuais –/•
Programa Sabbat –
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D) A+
Utilização do calor restante –
Fácil manutenção
Frente em aço inoxidável com superfície CleanSteel •
Forno com PerfectClean e parede do fundo catalítica –
Limpeza automática pirolítica •
Catalisador aquecido/não aquecido –/•
Porta CleanGlass •
Ligação em rede
Miele@home/MobileControl/VoiceControl •/•/–
RemoteService/Visor SuperVision •/–
Segurança
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria •
Desligar de segurança/Bloqueio de funcionamento •/•
Dados técnicos
Volume interior em l/N.º de níveis de encaixe 76/5
Iluminação 1 foco de halogéneo
Regulação da temperatura em ºC 30 – 300
Medidas no nicho em mm (L x A x P) 500 – 568 x 590 – 595 x 550
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusíveis em A 3,5/220 – 240/16
Acessórios fornecidos 
Tabuleiro de pastelaria/Tabuleiro universal com Perfect Clean 1/1
Grelha para forno sem/com PerfectClean/adequada para pirolítico –/1/–
Calhas telescópicas FlexiClip sem/com PerfectClean/adequadas 
para pirolítico –/1 par/–
Grelha lateral sem/com PerfectClean/adequada para pirolítico –/1 par/–
Cupão para livro de receitas •
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inox. CleanSteel 1.999,00 €
Código EAN 4002516180401

Instalação debaixo de bancada

Instalação em armário

Forno multifunções
H 7164 B
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Forno multifunções
H 7364 BP, pirólise Altura do nicho

60 cm

Modelo/Designação H 7364 BP
Construção
Forno multifunções •
Sem botão rotativo/Botão rebatível –/–
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine –/•/–/–
Vantagens
TasteControl/TasteControl com manutenção de calor •/–
Sonda de temperatura sem fio/Sonda de temperatura –/•
Pré-aquecimento/Crisp function •/•
Modos de funcionamento
Ar quente plus/Ar quente Eco/Intensivo/Descongelar •/•/•/•
Aquecimento superior e inferior/Inferior/Superior •/•/–
Grill/Grill parcial/Grelhar com circulação de ar •/–/•
Cozinhar com clima •
Programas automáticos •
Programas automáticos específicos para países •
Sistema automático para assados/Cozinhar a baixas temperaturas •/–
Conforto de utilização
Visor DirectSensor
MotionReact: ativação da luz/visor mediante aproximação –
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open •/•/–
MultiLingua •
Saída de vapor programável •
Indicação das horas/Indicação da data/Timer •/•/•
Programação Start-Stop •
Indicação da temperatura real/nominal/temperatura recomendada •/•/•
Programas favoritos/Regulações individuais 20/•
Programa Sabbat –
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D) A+
Utilização do calor restante •
Fácil manutenção
Frente em aço inoxidável com superfície CleanSteel •
Forno com PerfectClean e parede do fundo catalítica –
Limpeza automática pirolítica •
Catalisador aquecido/não aquecido –/•
Porta CleanGlass •
Ligação em rede
Miele@home/MobileControl/VoiceControl •/•/–
RemoteService/Visor SuperVision •/–
Segurança
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria •
Desligar de segurança/Bloqueio de funcionamento •/•
Dados técnicos
Volume interior em l/N.º de níveis de encaixe 76/5
Iluminação 1 foco LED
Regulação da temperatura em ºC 30 – 300
Medidas no nicho em mm (L x A x P) 500 – 568 x 590 – 595 x 550
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusíveis em A 3,5/220 – 240/16
Acessórios fornecidos 
Tabuleiro de pastelaria/Tabuleiro universal com Perfect Clean 1/1
Grelha para forno sem/com PerfectClean/adequada para pirolítico –/–/1
Calhas telescópicas FlexiClip sem/com PerfectClean/adequadas 
para pirolítico –/–/1 par
Grelha lateral sem/com PerfectClean/adequada para pirolítico –/–/1 par
Cupão para livro de receitas •
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inox. CleanSteel 2.599,00 €
Código EAN 4002516180081

Instalação debaixo de bancada

Instalação em armário
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Forno multifunções
H 7364 BP, pirólise
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Fornos a vapor
Índice

Ícones para fornos a vapor

Forno a vapor de instalação livre

63

64
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 Teclas sensoras para a seleção 
de tempos e temperatura, visor 
de 7 segmentos.

Ícone que mostra o volume 
interior de cada modelo em 
litros.

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

Preparação automática de 
pratos praticamente sem 
esforço.

 Rápida geração e distribuição 
homogénea do vapor, graças a 
múltiplos injetores.

Distribuição de vapor mediante 
uma saída de vapor.

Interior do forno e tabuleiros 
com efeito antiaderente. Os 
alimentos não pegam, 
fácil limpeza.
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DG 6010, capacidade 24 litros

Forno a vapor de instalação livre
DG 6010

Modelo/Designação DG 6010
Construção
Forno a vapor de instalação livre •
Forno a vapor de encastrar –
Design
PureLine/ContourLine –/–
Visor EasySensor
Botão de comando rebatível –
Vantagens
Regulação electrón. da temperatura-forno a vapor 40 – 100
Cozinhar um menu sem transferência de sabor •
Programas automáticos com ajuste individual dos resultados finais –
Manter quente –
Modos de funcionamento
Descongelar –
Programas automáticos –
Cozinhar a vapor •
Aquecer –
Conforto de utilização
Cozinhar a vapor até 3 níveis •
Cozinhar automático de menus –
Redução de vapor antes do fim do processo –
Indicação de horas/Indicação da data/Timer –/–/–
Programação Start-Stop –
Indicação da temperatura real/temperatura recomendada •/–
Programas favoritos/Regulações individuais –/•
Porta do aparelho
Porta CleanGlass/Porta com vidro transparente –/–
Porta a abrir para à esquerda
Interior
Volume do forno em l 24
Níveis de encaixe 3
Tipo de superfície por nível de encaixe 1/2 GN
MultiSteam/MonoSteam com iluminação LED –/–
Fácil manutenção
Frente em aço inoxidável com superfície CleanSteel* –
Gerador de vapor externo •
Resistência de aquecimento na base para reduzir a condensação •
Descalcificação automática •
Tecnologia de vapor e abastecimento de água
MultiSteam/MonoSteam –/•
Reservatório de água com capacidade para cerca de 90 min de 
funcionamento •
Reservatório de água com gerador de vapor/reservatório de água •/–
Ligação em rede
Miele@home/SuperVison –/–
Segurança
Sistema de arrefecimento e frente fria •
Desligar de segurança/Bloqueio de funcionamento •/–
Interruptor de porta •
Dados técnicos
Dimensão dos electrodomésticos em mm (L x A x P) 495 x 382 x 327
Potência total de ligaç.kW/Tensão em V/Proteção em A 2,3/220 – 230/10
Acessórios fornecidos
Recipiente em aço inoxidável perfurado/não perfurado 2/–
Grelha/Tabuleiro apara-pingos –/•
Livro de receitas/Cartão para pedir livro de receitas –/–
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído )
Obsidian Black 1.029,00 €
Código EAN 4002515310366
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Forno a vapor de instalação livre
DG 6010
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Micro-ondas
Índice

Ícones para micro-ondas 67

Micro-ondas 

Micro-ondas de instalação livre 68

Micro-ondas para nicho de 35/36 cm 69-70

Micro-ondas para nicho de 45 cm 71-72
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 Seletor rotativo para a seleção 
das funções e dos tempos, 
visor LCD.

 Ícone que mostra o volume 
interior de cada micro-ondas 
em litros dependendo do 
modelo.

Para gratinar adicionalmente os 
pratos depois de os cozinhar.

Ícone que mostra a potência 
máxima de cada modelo de 
micro-ondas.

Para iluminar de forma ideal 
todo o interior.

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

Tecla pipocas no visor para a 
preparação rápida e simples de 
pipocas.

Preparação totalmente automá-
tica de pratos praticamente 
sem esforço.

Teclas sensoras para a seleção 
da potência e dos tempos.

 Micro-ondas com comando na 
parte superior do aparelho, 
com teclas sensoras e visor de 
uma linha.
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Micro-ondas de instalação livre
M 6012 SC 

Modelo/Designação M 6012 SC
Construção
Micro-ondas de instalação livre •
Design
SideControl •
Visor EasyControl
Vantagens
Potência de micro-ondas comandada eletronicamente •
Níveis de potência 80/150/300/450/600/750/900 W
Potência do Grill 800
Manter quente •
Quartz-Grill •
Modos de funcionamento
Programas automáticos 17
Micro-ondas com funcionamento Solo •
Funcionamento combinado micro-ondas/Grill •
Conforto de utilização
Indicação das horas •
Timer/Desligar automático •/•
Quickstart •
Função Memory •
Regulações individuais •
Porta do aparelho
Interruptor de porta •
Tecla de abrir a porta •
Porta a abrir para a esquerda
Interior
Volume do forno em l 26
Interior em aço inox •
Iluminação do forno LED •
Altura interior do forno em cm 20,7
Diâmetro do prato rotativo em cm 32,5
Fácil manutenção
Frente em aço inox com superfície CleanSteel* –
Eficiência e Sustentabilidade
Desligar noturno •
Segurança
Bloqueio de funcionamento •
Interruptor de segurança •
Indicação „Door“ •
Dados técnicos
Dimensões do aparelho em mm (larg. x alt. x prof.) 520 x 305 x 422
Arejamento dependente do nicho –
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusível em A 2,3/220-240/10
Acessórios fornecidos
Grelha •
Prato Gourmet •
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído ) 629,00 €
Código EAN 4002515283943
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Micro-ondas de instalação livre
M 6012 SC 

Instalação em armário

Instalação em armário superior

Micro-ondas de encastrar
M 2230 SC Altura do nicho

35 – 36 cm

Modelo/Designação M 2230 SC
Construção
Micro-ondas de encastrar •
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine •/•/•/•
TopControl/SideControl –/•
Vantagens
Manter quente •
Quartz-Grill –
Modos de funcionametno
Programas automáticos •
Micro-ondas com funcionamento Solo •
Funcionamento combinado micro-ondas/grill –
Conforto de utilização
Visor EasySensor
SoftOpen/SoftClose –/–
MultiLingua –
Tecla Pipocas –
Indicação de horas/Timer •/•
Programação Start-Stop •
QuickStart •
Regulações individuais •
Fácil manutenção
Frente em aço inox com superfície CleanSteel –
Interior em aço inox •
Porta CleanGlass –
Segurança
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria –
Bloqueio de funcionamento •
Interruptor de segurança •
Dados técnicos
Volume do forno em l 17
Porta a abrir para a esquerda
Iluminação 1 foco LED
Altura interior do forno em cm 20,2
Diâmetro do prato rotativo em cm 27,2
Controlo eletrónico da potência do micro-ondas •
Níveis de potência do micro-ondas em W 80/150/300/450/600/750/900
Potência do grill em W –
Medidas do nicho em mm (L x A x P) 562 – 568 x 360 – 362 x 310
Ventilação independente do nicho de encastre •
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusível em A 1,25/220 – 240/10
Acessórios fornecidos
Grelha –
Prato Gourmet –
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído )
Obsidian Black 869,00 €
Código EAN 4002516126201
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Instalação em armário

Instalação em armário superior

Micro-ondas de encastrar
M 2234 SC, com grill Altura do nicho

35 – 36 cm

Modelo/Designação M 2234 SC
Construção
Micro-ondas de encastrar •
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine •/•/•/•
TopControl/SideControl –/•
Vantagens
Manter quente •
Quartz-Grill •
Modos de funcionametno
Programas automáticos •
Micro-ondas com funcionamento Solo •
Funcionamento combinado micro-ondas/grill •
Conforto de utilização
Visor EasySensor
SoftOpen/SoftClose –/–
MultiLingua –
Tecla Pipocas –
Indicação de horas/Timer •/•
Programação Start-Stop •
QuickStart •
Regulações individuais •
Fácil manutenção
Frente em aço inox com superfície CleanSteel –
Interior em aço inox •
Porta CleanGlass –
Segurança
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria •
Bloqueio de funcionamento •
Interruptor de segurança •
Dados técnicos
Volume do forno em l 17
Porta a abrir para a esquerda
Iluminação 1 foco LED
Altura interior do forno em cm 20,2
Diâmetro do prato rotativo em cm 27,2
Controlo eletrónico da potência do micro-ondas •
Níveis de potência do micro-ondas em W 80/150/300/450/600/750/900
Potência do grill em W 800
Medidas do nicho em mm (L x A x P) 562 – 568 x 360 – 362 x 310
Ventilação independente do nicho de encastre •
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusível em A 1,25/220 – 240/10
Acessórios fornecidos
Grelha 1
Prato Gourmet 1
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído )
Obsidian Black 969,00 €
Código EAN 4002516126713
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Instalação em armário

Micro-ondas de encastrar
M 2240 SC Altura do nicho

45 cm

Micro-ondas de encastrar
M 2234 SC, com grill

Modelo/Designação M 2240 SC
Construção
Micro-ondas de encastrar •
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine •/•/•/•
TopControl/SideControl –/•
Vantagens
Manter quente •
Quartz-Grill –
Modos de funcionametno
Programas automáticos •
Micro-ondas com funcionamento Solo •
Funcionamento combinado micro-ondas/grill –
Conforto de utilização
Visor EasySensor
SoftOpen/SoftClose –/–
MultiLingua –
Tecla Pipocas –
Indicação de horas/Timer •/•
Programação Start-Stop •
QuickStart •
Regulações individuais •
Fácil manutenção
Frente em aço inox com superfície CleanSteel –
Interior em aço inox •
Porta CleanGlass –
Segurança
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria –
Bloqueio de funcionamento •
Interruptor de segurança •
Dados técnicos
Volume do forno em l 26 l
Porta a abrir para a esquerda
Iluminação 1 foco LED
Altura interior do forno em cm 20,6
Diâmetro do prato rotativo em cm 32,5
Controlo eletrónico da potência do micro-ondas –
Níveis de potência do micro-ondas em W 80/150/300/450/600/750/900
Potência do grill em W –
Medidas do nicho em mm (L x A x P) 562 – 568 x 450 – 452 x 500
Ventilação independente do nicho de encastre •
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusível em A 1,5/220 –240/10
Acessórios fornecidos
Grelha –
Prato Gourmet –
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído )
Obsidian Black 949,00 €
Código EAN 4002516126706
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Instalação em armário

Instalação debaixo de bancada

Micro-ondas de encastrar
M 7140 TC Altura do nicho

45 cm

Modelo/Designação M 7140 TC
Construção
Micro-ondas de encastrar •
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine –/•/–/–
TopControl/SideControl •/–
Vantagens
Manter quente •
Quartz-Grill –
Modos de funcionametno
Programas automáticos •
Micro-ondas com funcionamento Solo •
Funcionamento combinado micro-ondas/grill –
Conforto de utilização
Visor EasySensor
SoftOpen/SoftClose •/•
MultiLingua •
Tecla Pipocas •
Indicação de horas/Timer •/•
Programação Start-Stop •
QuickStart •
Regulações individuais •
Fácil manutenção
Frente em aço inox com superfície CleanSteel •
Interior em aço inox •
Porta CleanGlass •
Segurança
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria –
Bloqueio de funcionamento •
Interruptor de segurança •
Dados técnicos
Volume do forno em l 46
Porta a abrir para baixo
Iluminação 1 foco LED
Altura interior do forno em cm 23,2
Diâmetro do prato rotativo em cm 40,6
Controlo eletrónico da potência do micro-ondas •
Níveis de potência do micro-ondas em W 80/150/300/450/600/750/900
Potência do grill em W –
Medidas do nicho em mm (L x A x P) 562 – 568/450 – 452/550
Ventilação independente do nicho de encastre •
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusível em A 1,6/220 – 240/10
Acessórios fornecidos
Grelha –
Prato Gourmet –
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído )
Aço inox. CleanSteel 1.129,00 €
Código EAN 4002516126812
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Micro-ondas de encastrar
M 7140 TC
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Gavetas aquecedoras Gourmet
Índice

Ícones para gavetas aquecedoras Gourmet 75

Gavetas aquecedoras Gourmet  76
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Receitas perfeitas graças à 
confeção a baixas 
temperaturas.

Ativação do sistema de aber-
tura pressionando ligeiramente 
sobre a gaveta aquecedora.

O que significa cada ícone?
Ícones para as gavetas aquecedoras Gourmet

Teclas sensoras para seleção 
direta das funções, temperatu-
ras e tempos. 

Altura da gaveta. Capacidade 
para louça de seis pessoas.

Timer de quatro horas que se 
desliga no final do tempo 
programado.
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Gaveta aquecedora Gourmet
ESW 7110

Modelo/Designação ESW 7110
Construção
Gaveta aquecedora Gourmet •
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine –/•/–/–
Vantagens
Pré-aquecer louça •
Manter alimentos quentes •
Resultados perfeitos com cozinhar a baixas temperaturas •
Modos de funcionamento
Aquecer chávenas •
Aquecer pratos •
Manter alimentos quentes •
Cozinhar a baixas temperaturas •
Conforto de utilização
Capacidade de carga Serviço jantar para 6 pessoas
Mecanismo Push2Open •
Extensível para carga e descarga fácil •
Régua de comando com teclas sensoras •
Régua de comando com texto/símbolos –/•
Programação Stop/Função Timer •
Fácil manutenção
Frente em aço inox com superfície CleanSteel •
Régua de comando embutida •
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Programação da temperatura através da app Miele@Mobile •
Programação horária através da app Miele@Mobile •
Segurança
Frente fria •
Base antiderrapante •
Desligar de segurança •
Dados técnicos
Controlo preciso da temperatura em ºC 40 – 85
Medidas do aparelho em mm (L x A X P) 595 x 141 x 570
Altura interior útil em mm 80
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusível em A 0,7/230/10
Comprimento do cabo de ligação em m 2,0
Acessórios fornecidos
Revestimento antiderrapante 1
Grelha para aumentar a superfície útil –
Cupão para pedir livro de receitas •
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inox. CleanSteel 1.169,00 €
Código EAN 4002516162650

Altura do nicho
14 cm

Esquemas de montagem

Esquemas de montagem
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Gaveta aquecedora Gourmet
ESW 7110
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Placas e elementos CombiSet
Índice

Ícones para placas  79

Tipos de placas  80
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Placas 

Placas de indução  82-87

Placas elétricas 88-90

Placas a gás  91-94

Elementos CombiSet 

Elementos CombiSet ProLine 95-99
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 Comando simples de todas as 
zonas de cozinhar e níveis de 
potência.

Seleção rápida: cada zona de 
cozinhar tem a sua 
própria sequência numérica 
amarela retroiluminada

Rapidez espetacular: 
acelera o processo de con-
feção até 7400 W

 É possível controlar todas as 
zonas de cozinhar e níveis de 
potência através de uma sequên-

cia numérica central.

 Manutenção do calor à tempera-
tura de servir independente da 
quantidade.

Maior conforto graças ao 
acender rápido da chama de 
gás. 

 Manuseamento de cada zona 
de cozinhar através de botões 
seletores giratórios 
independentes.

Tecnologia inovadora que 
permite poupar até 35% do 
tempo de confeção.

 Máxima segurança: se a chama 
se apagar (p. ex. a corrente de 
ar) é interrompida a entrada de 
gás.

Ligação automática placa-
exaustor através de um prático 
botão seletor.

Limpeza perfeita: grelhas 
adequadas para a lavagem na 
máquina de lavar louça.

É possível cozinhar em toda a 
superfície sem zonas 
predefinidas.

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

Durabilidade e facilidade de 
limpeza com acabamento 
PerfectClean.

 Redução do nível de potência 
com um único toque para 
breves pausas (p. ex. telefone, 
etc)

O que significa cada ícone?
Ícones para placas e elementos CombiSet

Maior conforto graças ao 
aceder automático no caso de 
apagar a chama.
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Placas e elementos CombiSet
Tipos de placas

Elementos CombiSet ProLine

Placa vitrocerâmica Placa vitrocerâmica de indução

Placas a gás
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Placas 
Acabamentos

Moldura plana

Instalação à face Acabamento biselado em todo o perímetro

Moldura larga, elevada
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Placa de indução 
KM 7201 FR

Modelo/Designação KM 7201 FR
Tipo de aquecimento
Tipo de aquecimento Indução
Design
Cor da cerâmica de vidro/Design com elementos impressos Preto/–
Moldura envolvente em aço inox/acabamento biselado •/–
Instalação à face/sobre a bancada –/•
Pode ser combinado com SmartLine/exaustor de bancada –/–
Equipamento das zonas de cozinhar
N.º de zonas de cozinhar/áreas de cozinhar 4/1
Número máximo de recipientes para cozinhar 4
Zonas de cozinhar PowerFlex
Número/Tipo/Diâmetro em mm –/–/–
Potência máx. em W/Booster/TwinBooster –/–/–
Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
frente à esquerda/Zona Vario/ 
Ø 160 – 220

Potência máx. em W/Booster/TwinBooster 2300/3000/3650
Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
atrás à esquerda/Zona Vario/ 
Ø 100 – 160

Potência máx. em W/Booster/TwinBooster 1400/1700/2200
Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
atrás à esquerda/Zona Vario/ 
Ø 140 – 190

Potência máx. em W/Booster/TwinBooster 1850/2500/3000
Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
frente à direita/Zona Vario/ 
Ø 140 – 190

Potência máx. em W/Booster/TwinBooster 1850/2500/3000
Conforto de utilização
Tipo de comando EasySelect
Cor das indicações/tamanho do visor tátil em polegadas Amarelo/–
TempControl/TempControl Plus –/–
Reconhecimento permanente/inteligente do equipamento •/–
Função Recall/Auxiliar de posicionamento/Assistente de confeção •/–/–
Stop&Go/Timer •/•
Desligar automático/Sistema automático •/•
Manter quente/Manter quente Plus •/–
Regulações individuais (p.ex. sons) •
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Acessórios para a ligação –
Função automática Con@ctivity 2.0/3.0 –/–
Fácil manutenção
Superfície de cerâmica de vidro de fácil limpeza/proteção para 
limpeza •/–
Segurança
Desligar de segurança/Proteção de sobreaquecimento/Ventilador 
de arrefecimento •/•/•
Função de bloqueio/Bloqueio de funcionamento •/•
Indicador de calor residual •
Dados técnicos
Medidas em mm (L x A x P) 574 x 51 x 504
Altura máxima para encastrar em mm 48
Dimensões para encastrar em mm (L x P) 560 x 490
Medidas interiores do nicho em mm (largura x profundidade) para 
montagem à face – x –
Medidas exteriores do nicho em mm (largura x profundidade) para 
montagem à face – x –
Potência nominal total em kW/Tensão em V/Frequência em Hz 7,300/230/50 – 60
Acessórios fornecidos
Cabo de ligação/Dispositivo WiFi XKS 3170 W •/–
PVP recomendado em Euros (IVA incluído) 1.099,00 €
Código EAN 4002516201571

Corte
560 x 490 mm

Esquema de montagem
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Placa de indução 
KM 7201 FR

Placa de indução 
KM 7464 FL

Modelo/Designação KM 7464 FL
Tipo de aquecimento
Tipo de aquecimento Indução
Design
Cor da cerâmica de vidro/Design com elementos impressos Preto/–
Moldura envolvente em aço inox/acabamento biselado –/–
Instalação à face/sobre a bancada •/•
Pode ser combinado com SmartLine/exaustor de bancada –/–
Equipamento das zonas de cozinhar
N.º de zonas de cozinhar/áreas de cozinhar 4/1
Número máximo de recipientes para cozinhar 4
Zonas de cozinhar PowerFlex
Número/Tipo/Diâmetro em mm 2/–/230 x 150
Potência máx. em W/Booster/TwinBooster 2100/3000/3650
Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
frente à esquerda/Zona Vario/ 
Ø 140 – 190

Potência máx. em W/Booster/TwinBooster 1850/2500/3000
Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
atrás à esquerda/Zona Vario/ 
Ø 100 – 160

Potência máx. em W/Booster/TwinBooster 1400/1700/2200
Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
direita/Ponte PowerFlex/ 
230 x 390

Potência máx. em W/Booster/TwinBooster 3400/4800/7300
Zona de cozinhar
Posição/Tipo/Diâmetro em mm –/–/–
Potência máx. em W/Booster/TwinBooster –/–/–
Conforto de utilização
Tipo de comando ComfortSelect
Cor das indicações/tamanho do visor tátil em polegadas Amarelo/–
TempControl/TempControl Plus –/–
Reconhecimento permanente/inteligente do equipamento •/–
Função Recall/Auxiliar de posicionamento/Assistente de confeção •/–/–
Stop&Go/Timer •/•
Desligar automático/Sistema automático •/•
Manter quente/Manter quente Plus •/–
Regulações individuais (p.ex. sons) •
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Acessórios para a ligação –
Função automática Con@ctivity 2.0/3.0 –/•
Fácil manutenção
Superfície de cerâmica de vidro de fácil limpeza/proteção para 
limpeza •/–
Segurança
Desligar de segurança/Proteção de sobreaquecimento/Ventilador 
de arrefecimento •/•/•
Função de bloqueio/Bloqueio de funcionamento •/•
Indicador de calor residual •
Dados técnicos
Medidas em mm (L x A x P) 620 x 51 x 520
Altura máxima para encastrar em mm 51
Dimensões para encastrar em mm (L x P) 600 x 500
Medidas interiores do nicho em mm (largura x profundidade) para 
montagem à face 600 x 500
Medidas exteriores do nicho em mm (largura x profundidade) para 
montagem à face 624 x 524
Potência nominal total em kW/Tensão em V/Frequência em Hz 7,300/230/50 – 60
Acessórios fornecidos
Cabo de ligação/Dispositivo WiFi XKS 3170 W •/–
PVP recomendado em Euros (IVA incluído) 1.199,00 €
Código EAN 4002516201724

Corte
560 x 490 mm

Esquema de montagem
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Esquema de instalação

Placa de indução
KM 7464 FR

Modelo/Designação KM 7464 FR
Tipo de aquecimento
Tipo de aquecimento Indução
Design
Cor da cerâmica de vidro/Design com elementos impressos Preto/–
Moldura envolvente em aço inox/acabamento biselado •/–
Instalação à face/sobre a bancada –/•
Pode ser combinado com SmartLine/exaustor de bancada –/–
Equipamento das zonas de cozinhar
N.º de zonas de cozinhar/áreas de cozinhar 4/1
Número máximo de recipientes para cozinhar 4
Zonas de cozinhar PowerFlex
Número/Tipo/Diâmetro em mm 2/Ponte PowerFlex/150 – 230 Ø
Potência máx. em W/Booster/TwinBooster 2.100/3.000/3.650
Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
frente à esquerda/zona Vario/ 
140 – 190 Ø

Potência máx. em W/Booster/TwinBooster 1.850/2.500/3.000
Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
atrás à direita/zona Vario/ 
100 – 160 Ø

Potência máx. em W/Booster/TwinBooster 1.400/1.700/2.200
Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
drcha./zona PowerFlex/230 x 
390

Potência máx. em W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.300
Conforto de utilização
Tipo de comando ComfortSelect
Cor das indicações Amarelo
TempControl/TempControl Plus –/–
Reconhecimento permanente/inteligente do equipamento •/–
Função Recall/Auxiliar de posicionamento/Assistente de confeção •/–/–
Função Stop&Go/Timer •/•
Desligar automático/Sistema automático •/•
Manter quente/Manter quente Plus •/–
Regulações individuais (p.ex. sons) •
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Acessórios para a ligação –
Função automática Con@ctivity 2.0/3.0 –/•
Fácil manutenção
Superfície de cerâmica de vidro de fácil limpeza/proteção para 
limpeza •/–
Segurança
Desligar de segurança/Proteção de sobreaquecimento/Ventilador 
de arrefecimento •/•/•
Função de bloqueio/Bloqueio de funcionamento •/•
Indicador de calor residual •
Dados técnicos
Medidas em mm (L x A x P) 626 x 52 x 526
Altura máxima para encastrar em mm 45
Dimensões para encastrar em mm (L x P) 560 – 600 x 490 – 500
Medidas interiores do nicho em mm (largura x profundidade) para 
montagem à face – x –
Medidas exteriores do nicho em mm (largura x profundidade) para 
montagem à face – x –
Potência nominal total em kW/Tensão em V/Frequência em Hz 7,3/230/50 – 60
Acessórios fornecidos
Cabo de ligação/Dispositivo WiFi XKS 3170 W •/–
PVP recomendado em Euros (IVA incluído) 1.199,00 €
Código EAN 4002516283881

Recorte
560 x 490 mm
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Placa de indução 
KM 7210 FR

Modelo/Designação KM 7210 FR
Tipo de aquecimento
Tipo de aquecimento Indução
Design
Cor da cerâmica de vidro/Design com elementos impressos Preto/–
Moldura envolvente em aço inox/acabamento biselado •/–
Instalação à face/sobre a bancada –/•
Pode ser combinado com SmartLine/exaustor de bancada –/–
Equipamento das zonas de cozinhar
N.º de zonas de cozinhar/áreas de cozinhar 4/1
Número máximo de recipientes para cozinhar 4
Zonas de cozinhar PowerFlex
Número/Tipo/Diâmetro em mm –/–/–
Potência máx. em W/Booster/TwinBooster –/–/–
Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
frente à esquerda/Zona Vario/ 
Ø 160 – 220

Potência máx. em W/Booster/TwinBooster 2300/3000/3650
Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
atrás à esquerda/Zona Vario/ 
Ø 100 – 160

Potência máx. em W/Booster/TwinBooster 1400/1700/2200
Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
atrás à direita/Zona de cozinhar 
oval/rect./290 x 190

Potência máx. em W/Booster/TwinBooster 2300/3000/3700
Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
frente à direita/Zona Vario/ 
Ø 140 – 190

Potência máx. em W/Booster/TwinBooster 1850/2500/3000
Conforto de utilização
Tipo de comando EasySelect
Cor das indicações/tamanho do visor tátil em polegadas Amarelo/–
TempControl/TempControl Plus –/–
Reconhecimento permanente/inteligente do equipamento •/–
Função Recall/Auxiliar de posicionamento/Assistente de confeção •/–/–
Stop&Go/Timer •/•
Desligar automático/Sistema automático •/•
Manter quente/Manter quente Plus •/–
Regulações individuais (p.ex. sons) •
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Acessórios para a ligação –
Função automática Con@ctivity 2.0/3.0 –/–
Fácil manutenção
Superfície de cerâmica de vidro de fácil limpeza/proteção para 
limpeza •/–
Segurança
Desligar de segurança/Proteção de sobreaquecimento/Ventilador 
de arrefecimento •/•/•
Função de bloqueio/Bloqueio de funcionamento •/•
Indicador de calor residual •
Dados técnicos
Medidas em mm (L x A x P) 764 x 51 x 504
Altura máxima para encastrar em mm 48
Dimensões para encastrar em mm (L x P) 750 x 490
Medidas interiores do nicho em mm (largura x profundidade) para 
montagem à face – x –
Medidas exteriores do nicho em mm (largura x profundidade) para 
montagem à face – x –
Potência nominal total em kW/Tensão em V/Frequência em Hz 7,300/230/50 – 60
Acessórios fornecidos
Cabo de ligação/Dispositivo WiFi XKS 3170 W •/–
PVP recomendado em Euros (IVA incluído) 1.269,00 €
Código EAN 4002516200390

Corte
560 x 490 mm

Esquema de montagem
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Placa de indução 
KM 7465 FL

Modelo/Designação KM 7465 FL
Tipo de aquecimento
Tipo de aquecimento Indução
Design
Cor da cerâmica de vidro/Design com elementos impressos Preto/–
Moldura envolvente em aço inox/acabamento biselado –/–
Instalação à face/sobre a bancada •/•
Pode ser combinado com SmartLine/exaustor de bancada –/–
Equipamento das zonas de cozinhar
N.º de zonas de cozinhar/áreas de cozinhar 4/2
Número máximo de recipientes para cozinhar 4
Zonas de cozinhar PowerFlex
Número/Tipo/Diâmetro em mm 4/–/230 x 150
Potência máx. em W/Booster/TwinBooster 2100/3000/3650
Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
esquerda/Ponte PowerFlex/
230 x 390

Potência máx. em W/Booster/TwinBooster 3400/4800/7300
Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
direita/Ponte PowerFlex/
230 x 390

Potência máx. em W/Booster/TwinBooster 3400/4800/7300
Zona de cozinhar
Posição/Tipo/Diâmetro em mm –/–/–
Potência máx. em W/Booster/TwinBooster –/–/–
Zona de cozinhar
Posição/Tipo/Diâmetro em mm –/–/–
Potência máx. em W/Booster/TwinBooster –/–/–
Conforto de utilização
Tipo de comando ComfortSelect
Cor das indicações/tamanho do visor tátil em polegadas Amarelo/–
TempControl/TempControl Plus –/–
Reconhecimento permanente/inteligente do equipamento •/–
Função Recall/Auxiliar de posicionamento/Assistente de confeção •/–/–
Stop&Go/Timer •/•
Desligar automático/Sistema automático •/•
Manter quente/Manter quente Plus •/–
Regulações individuais (p.ex. sons) •
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Acessórios para a ligação –
Função automática Con@ctivity 2.0/3.0 –/•
Fácil manutenção
Superfície de cerâmica de vidro de fácil limpeza/proteção para 
limpeza •/–
Segurança
Desligar de segurança/Proteção de sobreaquecimento/Ventilador 
de arrefecimento •/•/•
Função de bloqueio/Bloqueio de funcionamento •/•
Indicador de calor residual •
Dados técnicos
Medidas em mm (L x A x P) 620 x 51 x 520
Altura máxima para encastrar em mm 51
Dimensões para encastrar em mm (L x P) 600 x 500
Medidas interiores do nicho em mm (largura x profundidade) para 
montagem à face 600 x 500
Medidas exteriores do nicho em mm (largura x profundidade) para 
montagem à face 624 x 524
Potência nominal total em kW/Tensão em V/Frequência em Hz 7,300/230/50 – 60
Acessórios fornecidos
Cabo de ligação/Dispositivo WiFi XKS 3170 W •/–
PVP recomendado em Euros (IVA incluído) 1.449,00 €
Código EAN 4002516201731

Corte
600 x 500 mm

Esquema de montagem
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Placa de indução 
KM 7465 FL

Placa de indução 
KM 7667 FL

Modelo/Designação KM 7667 FL
Tipo de aquecimento
Tipo de aquecimento Indução
Design
Cor da cerâmica de vidro/Design com elementos impressos Preto/–
Moldura envolvente em aço inox/acabamento biselado –/–
Instalação à face/sobre a bancada •/•
Pode ser combinado com SmartLine/exaustor de bancada •/•
Equipamento das zonas de cozinhar
N.º de zonas de cozinhar/áreas de cozinhar –/1
Número máximo de recipientes para cozinhar 4
Zona de cozinhar
Número/Tipo/Diâmetro em mm Livre/Indução total/570 x 390
Potência máx. em W/Booster/TwinBooster 2600/3000/3700
Conforto de utilização
Tipo de comando SmartSelect
Cor das indicações/tamanho do visor tátil em polegadas Amarelo/–
TempControl/TempControl Plus –/–
Reconhecimento permanente/inteligente do equipamento –/•
Função Recall/Auxiliar de posicionamento/Assistente de confeção •/•/–
Stop&Go/Timer •/•
Desligar automático/Sistema automático •/•
Manter quente/Manter quente Plus •/–
Regulações individuais (p.ex. sons) •
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Acessórios para a ligação –
Função automática Con@ctivity 2.0/3.0 –/•
Fácil manutenção
Superfície de cerâmica de vidro de fácil limpeza/proteção para limpeza •/•
Segurança
Desligar de segurança/Proteção de sobreaquecimento/
Ventilador de arrefecimento •/•/•
Função de bloqueio/Bloqueio de funcionamento •/•
Indicador de calor residual •
Dados técnicos
Medidas em mm (L x A x P) 620 x 51 x 520
Altura máxima para encastrar em mm 51
Dimensões para encastrar em mm (L x P) 600 x 500
Medidas interiores do nicho em mm (largura x profundidade) para 
montagem à face 600 x 500
Medidas exteriores do nicho em mm (largura x profundidade) para
montagem à face 624 x 524
Potência nominal total em kW/Tensão em V/Frequência em Hz 7,300/230/50 – 60
Acessórios fornecidos
Cabo de ligação/Dispositivo WiFi XKS 3170 W •/–
PVP recomendado em Euros (IVA incluído) 1.799,00 €
Código EAN 4002516185277

Corte
600 x 500 mm

Esquema de montagem
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Esquema de montagem

Placa vitrocerâmica 
KM 6520 FR Corte

560 x 490 mm

Modelo/Designação KM 6520 FR
Tipo de aquecimento
Tipo de aquecimento Elétrico
Construção
Combina com fogão/Independente de fogão –/•
Design
Cor da cerâmica de vidro Preto
Moldura envolvente em aço inox •
Vidro facetado/Montagem à face do tampo –/–
Equipamento das zonas de cozinhar
Nº de zonas de cozinhar 4
Zonas de cozinhar PowerFlex
Número/Diâmetro em mm –/–
Potência em W/Booster/TwinBooster –/–/–
Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm/
frente à esquerda/Zona de 
cozinhar única/Ø 180

Potência em W/Booster/TwinBooster 1.800/–/–
Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
atrás à esquerda/Zona de 
cozinhar única/Ø 160

Potência em W/Booster/TwinBooster 1.500/–/–
Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
atrás à direita/
Zona Vario/120/210

Potência em W/Booster/TwinBooster 750/2.200/–/–
Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
frente à direita/Zona de cozinhar 
única/Ø 145

Potência em W/Booster/TwinBooster 1.200/–/–
Zona de cozinhar
Posição/Tipo/Diâmetro em mm –/–/–
Potência em W/Booster/TwinBooster –/–/–
Conforto de utilização
Comando através de teclas sensoras/Comando através de botão EasySelect/–
TempControl –
Infodisplay/Cor do visor –/Amarelo
Função Recall •
Aumento da zona de cozinhar –
Stop&Go/Timer •/•
Desligar automático/Sistema automático/Manter quente •/•/–
Manter quente Plus –
Regulações individuais (p.ex. sons) •
Indicações
Indicação digital do nível de potência •
Eficiência e sustentabilidade
Utilização de calor residual •
Ligação em rede
Função automática Con@ctivity 2.0/Função automática Con@ctivity 3.0 –/–
Segurança
Desligar de segurança/função de bloqueio/Bloqueio de funcionamento •/•/•
Controlo de erros/Ventilador de arrefecimento integrado/
Proteção de sobreaquecimento •/–/•
Proteção de recipiente/Indicador de calor residual •/•
Dados técnicos
Medidas em mm (L x A x P) 574 x 38 x 504
Altura máxima para encastrar em mm 43
Dimensões para encastrar em mm (L x P) 560 x 490
Potência nominal total em kW/Tensão em V 6,700/230
Acessórios fornecidos
Raspador para vidro/Cabo de ligação •/•
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído ) 649,00 €
Código EAN 4002515989906
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Placa vitrocerâmica 
KM 6520 FR

Esquema de montagem

Placa vitrocerâmica 
KM 6540 FR ExtraSpeed Corte

560 x 490 mm

Modelo/Designação KM 6540 FR
Tipo de aquecimento
Tipo de aquecimento Elétrico
Construção
Combina com fogão/Independente de fogão –/•
Design
Cor da cerâmica de vidro Preto
Moldura envolvente em aço inox •
Vidro facetado/Montagem à face do tampo –/–
Equipamento das zonas de cozinhar
Nº de zonas de cozinhar 4
Zonas de cozinhar PowerFlex
Número/Diâmetro em mm –/–
Potência em W/Booster/TwinBooster –/–/–
Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm/
frente à esquerda/ExtraSpeed/ 
Ø 120/Ø 210

Potência em W/Booster/TwinBooster 1.200/2.900/–/–
Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
atrás à esquerda/Zona de 
cozinhar única/Ø 145

Potência em W/Booster/TwinBooster 1.200/–/–
Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
atrás à direita/Zona de cozinhar 
oval/ret./170 Ø/265 largura

Potência em W/Booster/TwinBooster 1.500/2.400/–/–
Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
frente à direita/Zona de cozinhar 
única/Ø 160

Potência em W/Booster/TwinBooster 1500/–/–
Zona de cozinhar
Posição/Tipo/Diâmetro em mm –/–/–
Potência em W/Booster/TwinBooster –/–/–
Conforto de utilização
Comando através de teclas sensoras/Comando através de botão ComfortSelect/–
TempControl –
Infodisplay/Cor do visor –/Amarelo
Função Recall •
Aumento da zona de cozinhar •
Stop&Go/Timer •/•
Desligar automático/Sistema automático/Manter quente •/•/–
Manter quente Plus –
Regulações individuais (p.ex. sons) •
Indicações
Indicação digital do nível de potência •
Eficiência e sustentabilidade
Utilização de calor residual •
Ligação em rede
Função automática Con@ctivity 2.0/Função automática Con@ctivity 3.0 –/•
Segurança
Desligar de segurança/função de bloqueio/Bloqueio de funcionamento •/•/•
Controlo de erros/Ventilador de arrefecimento integrado/
Proteção de sobreaquecimento •/–/•
Proteção de recipiente/Indicador de calor residual •/•
Dados técnicos
Medidas em mm (L x A x P) 614 x 43 x 514
Altura máxima para encastrar em mm –
Dimensões para encastrar em mm (L x P) 600 x 500
Potência nominal total em kW/Tensão em V 8,000/230
Acessórios fornecidos
Raspador para vidro/Cabo de ligação •/•
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído ) 799,00 €
Código EAN 4002516063544
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Esquema de montagem

Placa vitrocerâmica 
KM 6542 FL ExtraSpeed Corte

752 x 492 mm

Modelo/Designação KM 6542 FL
Tipo de aquecimento
Tipo de aquecimento Elétrico
Construção
Combina com fogão/Independente de fogão –/•
Design
Cor da cerâmica de vidro Preto
Moldura envolvente em aço inox –
Vidro facetado/Montagem à face do tampo –/•
Equipamento das zonas de cozinhar
Nº de zonas de cozinhar 4
Zonas de cozinhar PowerFlex
Número/Diâmetro em mm –/–
Potência em W/Booster/TwinBooster –/–/–
Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm/
frente à esquerda/ExtraSpeed/ 
Ø 120/Ø 210

Potência em W/Booster/TwinBooster 1.200/2.900/–/–
Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
atrás à esquerda/Zona de 
cozinhar única/Ø 145

Potência em W/Booster/TwinBooster 1.200/–/–
Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
atrás à direita/Zona de cozinhar 
oval/rect./170 Ø/290 largura

Potência em W/Booster/TwinBooster 1.500/2.600/–/–
Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm
frente à direita/Zona de cozinhar 
única/Ø 180

Potência em W/Booster/TwinBooster 1800/–/–
Zona de cozinhar
Posição/Tipo/Diâmetro em mm –/–/–
Potência em W/Booster/TwinBooster –/–/–
Conforto de utilização
Comando através de teclas sensoras/Comando através de botão ComfortSelect/–
TempControl –
Infodisplay/Cor do visor –/Amarelo
Função Recall •
Aumento da zona de cozinhar •
Stop&Go/Timer •/•
Desligar automático/Sistema automático/Manter quente •/•/•
Manter quente Plus –
Regulações individuais (p.ex. sons) •
Indicações
Indicação digital do nível de potência •
Eficiência e sustentabilidade
Utilização de calor residual •
Ligação em rede
Função automática Con@ctivity 2.0/Função automática Con@ctivity 3.0 –/•
Segurança
Desligar de segurança/função de bloqueio/Bloqueio de funcionamento •/•/•
Controlo de erros/Ventilador de arrefecimento integrado/
Proteção de sobreaquecimento •/–/•
Proteção de recipiente/Indicador de calor residual •/•
Dados técnicos
Medidas em mm (L x A x P) 752 x 40 x 648
Altura máxima para encastrar em mm 45
Dimensões para encastrar em mm (L x P) 756 x 496/730 x 470
Potência nominal total em kW/Tensão em V 8,500/230
Acessórios fornecidos
Raspador para vidro/Cabo de ligação •/•
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído ) 999,00 €
Código EAN 4002516063551
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Placa vitrocerâmica 
KM 6542 FL ExtraSpeed

Esquema de montagem

Placa a gás
KM 2010 Corte

560 x 480 mm

Modelo/Designação KM 2010
Tipo de aquecimento
Tipo de aquecimento Gás
Construção
Independente de fogão •
Design
Moldura envolvente em aço inox –
Placa em aço inoxidável/Placa em aço inoxidável à face do tampo •/–
Grelha em ferro fundido (preto esmaltado mate) •
Equipamento das zonas de cozinhar
Nº de zonas de cozinhar 4
Zona de cozinhar

Posição/Tipo
frente à esquerda/
Queimador intenso

Potência máx. em W 2600
Zona de cozinhar

Posição/Tipo
atrás à esquerda/
Queimador económico

Potência máx. em W 1000
Zona de cozinhar
Posição/Tipo atrás à direita/Queimador normal
Potência máx. em W 1750
Zona de cozinhar
Posição/Tipo frente à direita/Queimador normal
Potência máx. em W 1750
Zona de cozinhar
Posição/Tipo –/–
Potência máx. em W –
Conforto de utilização
Comando através de botão •
Timer –
Eliminação em curto espaço de tempo
Ignição elétrica com uma só mão/QuickStart •/–
Fácil manutenção
Vidro de limpeza fácil –
Grelhas compatíveis com máquina de lavar louça –
Queimador PerfectClean •
Segurança
Bloqueio de funcionamento –
Indicação de aquecimento/Indicação de funcionamento –/–
GasStop/GasStop & ReStart •/–
Dados técnicos
Medidas em mm (L x A x P) 650 x 90 x 520
Altura máxima para encastrar em mm 35
Dimensões para encastrar em mm (L x P) 560 x 480
Potência máxima instalada em kW/Tensão em V –/230 – 240
Acessórios fornecidos
Cabo de ligação –
Conjunto de injetores para gás butano/gás natural •/•
Grelha circular para Wok/recipientes pequenos –/–
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído ) 649,00 €
Código EAN 4002514449883
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Esquema de montagem

Placa a gás
KM 2012 G Corte

560 x 480 mm

Modelo/Designação KM 2012
Tipo de aquecimento
Tipo de aquecimento Gás
Construção
Independente de fogão •
Design
Moldura envolvente em aço inox –
Placa em aço inoxidável/Placa em aço inoxidável à face do tampo •/–
Grelha em ferro fundido (preto esmaltado mate) •
Equipamento das zonas de cozinhar
Nº de zonas de cozinhar 4
Zona de cozinhar

Posição/Tipo
frente à esquerda/
Queimador para Wok simples

Potência em W 3.800
Zona de cozinhar

Posição/Tipo
atrás à esquerda/
Queimador económico

Potência em W 1.000
Zona de cozinhar
Posição/Tipo atrás à direita/Queimador normal
Potência em W 1.750
Zona de cozinhar
Posição/Tipo frente à direita/Queimador normal
Potência em W 1.750
Zona de cozinhar
Posição/Tipo –/–
Potência em W –
Conforto de utilização
Comando através de botão •
Timer –
Ignição elétrica com uma só mão/QuickStart •/–
Fácil manutenção
Vidro de limpeza fácil –
Grelhas compatíveis com máquina de lavar louça –
Queimador PerfectClean •
Segurança
Desligar de segurança/Bloqueio de funcionamento –/–
Indicação de aquecimento/Indicação de funcionamento –/–
Desligar rápido e confortável –
GasStop/GasStop & ReStart •/–
Dados técnicos
Medidas em mm (L x A x P) 650 x 35 x 520
Altura máxima para encastrar em mm –
Dimensões para encastrar em mm (L x P) 560 x 480
Potência nominal total em kW/Tensão em V 8,3/230 – 240
Acessórios fornecidos
Cabo de ligação •
Conjunto de injetores para gás butano/gás natural •/–
Grelha circular para Wok/recipientes pequenos –/–
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído ) 799,00 €
Código EAN 4002514374840
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Esquema de montagem

Placa a gás
KM 2034 G Corte

560 x 480 mm

Modelo/Designação KM 2034
Tipo de aquecimento
Tipo de aquecimento Gás
Construção
Independente de fogão •
Design
Moldura envolvente em aço inox –
Placa em aço inoxidável/Placa em aço inoxidável à face do tampo •/–
Grelha em ferro fundido (preto esmaltado mate) •
Equipamento das zonas de cozinhar
Nº de zonas de cozinhar 5
Zona de cozinhar

Posição/Tipo
frente à esquerda/
Queimador forte

Potência em W 2.600
Zona de cozinhar

Posição/Tipo
atrás à esquerda/
Queimador económico

Potência em W 1.000
Zona de cozinhar
Posição/Tipo centro/Queimador Wok duplo
Potência em W 4.200
Zona de cozinhar
Posição/Tipo atrás à direita/Queimador normal
Potência em W 1.750
Zona de cozinhar
Posição/Tipo frente à direita/Queimador normal
Potência em W 1.750
Conforto de utilização
Comando através de botão •
Timer –
Ignição elétrica com uma só mão/QuickStart •/–
Fácil manutenção
Vidro de limpeza fácil –
Grelhas compatíveis com máquina de lavar louça –
Queimador PerfectClean •
Segurança
Desligar de segurança/Bloqueio de funcionamento –/–
Indicação de aquecimento/Indicação de funcionamento –/–
Desligar rápido Komfort –
GasStop/GasStop & ReStart •/–
Dados técnicos
Medidas em mm (L x A x P) 750 x 35 x 520
Altura máxima para encastrar em mm –
Dimensões para encastrar em mm (L x P) 560 x 480
Potência nominal total em kW/Tensão em V 11,300/230 – 240
Acessórios fornecidos
Cabo de ligação •
Conjunto de injetores para gás butano/gás natural •/–
Grelha circular para Wok/recipientes pequenos –/–
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído ) 999,00 €
Código EAN 4002514374956

Placa a gás
KM 2012 G
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Esquema de montagem

Placa a gás
KM 3054-1 G

Modelo/Designação KM 3054-1G*
Tipo de aquecimento
Tipo de aquecimento Gás
Design
Moldura envolvente em aço inox –
Placa em aço inox/Placa em aço inox à face do tampo –/–
Grelha em ferro fundido (preto esmaltado mate) •
Equipamento das zonas de cozinhar
Número de zonas de cozinhar 5
Zona de cozinhar

Posição/tipo
à esquerda centro/
Queimador Dual Wok

Potência em W 4.700
Zona de cozinhar

Posição/tipo
atrás central/
Queimador económico

Potência em W 1.000
Zona de cozinhar
Posição/tipo atrás à direita/Queimador normal
Potência em W 1.700
Zona de cozinhar
Posição/tipo frente à direita/Queimador normal
Potência em W 1.700
Zona de cozinhar
Posição/tipo frente à direita/Queimador rápido
Potência em W 2.700
Conforto de utilização
Comando através de botão •
Timer –
Ignição elétrica com uma só mão/QuickStart •/•
Fácil manutenção
Vidro de limpeza fácil •
Grelhas compatíveis com máquina de lavar louça •
Queimadores PerfectClean –
Segurança
Desligar de segurança/Bloqueio de funcionamento •/–
Indicação de aquecimento/Indicação de funcionamento •/•
Desligar rápido e confortável •
GasStop/GasStop & ReStart –/•
Dados técnicos
Medidas em mm (L x A x P) 942 x 46 x 526
Altura máxima para encastrar em mm –
Dimensões para encastrar em mm (L x P) 916 x 500
Potência nominal total em kW/Tensão em V 11,900/230
Acessórios fornecidos
Cabo de ligação •
Conjunto de injetores para gás butano/gás natural –/–
Grelha circular para Wok/recipientes pequenos •/•
P.V.P. recomendado em Euros ( IVA incluído ) 1.699,00 €
Código EAN 4002516063568

Corte
916 x 500 mm
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Esquema de montagem

CombiSet Indução ProLine
CS 1212-1 l Corte

272 x 500 mm

Modelo/Designação CS 1212-1 I
Tipo de aquecimento
Tipo de aquecimento Elétrico com indução
Construção
ProLine •
Design
Placa em aço inoxidável –
Grelha em ferro fundido (preto esmaltado mate) –
Grelha em ferro fundido –
Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm/
frente centro/Zona Vario/ 
Ø 100 – 160

Potência em W 1.400
Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm/
atrás centro/Zona Vario/ 
Ø 160 – 230

Potência em W 2.300
Zona de cozinhar
Posição/Tipo/Diâmetro em mm/ –/–/–
Potência em W –
Zona de cozinhar
Posição/Tipo/Diâmetro em mm/ –/–/–
Potência em W –
Conforto de utilização
Comando através de botão •
QuickStart –
Indicações
Indicação digital do nível de potência •
Indicação da temperatura alcançada –
Segurança
Indicação do tempo restante/Indicação dos níveis de potência/
Indicação de funcionamento •/–/–
GasStop/GasStop & ReStart –/–
Proteção contra sobreaquecimento •
Dados técnicos
Medidas em mm (L x A x P) 288 x 57 x 520
Altura máxima para encastrar em mm 73
Dimensões para encastrar em mm (L x P) 272 x 500
Potência nominal total em kW/Tensão em V 3,7/230 – 240
Acessórios fornecidos
Raspador para vidro/Cabo de ligação –/•
Carvão de lava/Escova de limpeza –/–
Cesto da fritadeira/Tampa para fritadeira –/–
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído ) 1.329,00 €
Código EAN 4002515021767
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Esquema de montagem

CombiSet Indução ProLine
CS 1222 l Corte

364 x 500 mm

Modelo/Designação CS 1222 I
Tipo de aquecimento
Tipo de aquecimento Elétrico com indução
Construção
ProLine •
Design
Placa em aço inoxidável –
Grelha em ferro fundido (preto esmaltado mate) –
Grelha em ferro fundido –
Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm/
frente centro/Zona Vario/
Ø 100 – 160

Potência em W 1.400
Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm/
atrás centro/Zona de cozinhar 
oval/ret./Ø 200/200 x 300

Potência em W 2.300
Zona de cozinhar
Posição/Tipo/Diâmetro em mm/ –/–/–
Potência em W –
Zona de cozinhar
Posição/Tipo/Diâmetro em mm/ –/–/–
Potência em W –
Conforto de utilização
Comando através de botão •
QuickStart –
Indicações
Indicação digital do nível de potência •
Indicação da temperatura alcançada –
Segurança
Indicação do tempo restante/Indicação dos níveis de potência/
Indicação de funcionamento •/–/–
GasStop/GasStop & ReStart –/–
Proteção contra sobreaquecimento •
Dados técnicos
Medidas em mm (L x A x P) 380 x 57 x 520
Altura máxima para encastrar em mm 73
Dimensões para encastrar em mm (L x P) 364 x 500
Potência nominal total em kW/Tensão em V 3,7/230 – 240
Acessórios fornecidos
Raspador para vidro/Cabo de ligação –/•
Carvão de lava/Escova de limpeza –/–
Cesto da fritadeira/Tampa para fritadeira –/–
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído ) 1.429,00 €
Código EAN 4002515021750
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Esquema de montagem

CombiSet Elétrico Proline
CS 1112 E Corte

272 x 500 mm

Modelo/Designação CS 1112 E
Tipo de aquecimento
Tipo de aquecimento Elétrico
Construção
ProLine •
Design
Placa em aço inoxidável –
Grelha em ferro fundido (preto esmaltado mate) –
Grelha em ferro fundido –
Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm/
frente centro/
Zona de cozinhar única/Ø 145

Potência em W 1.200
Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm/
atrás centro/Zona Vario/ 
Ø 100 – 180

Potência em W 700/1.800
Zona de cozinhar
Posição/Tipo/Diâmetro em mm/ –/–/–
Potência em W –
Zona de cozinhar
Posição/Tipo/Diâmetro em mm/ –/–/–
Potência em W –
Conforto de utilização
Comando através de botão •
QuickStart –
Indicações
Indicação digital do nível de potência –
Indicação da temperatura alcançada –
Segurança
Indicação do tempo restante/Indicação dos níveis de potência/
Indicação de funcionamento •/–/–
GasStop/GasStop & ReStart –/–
Proteção contra sobreaquecimento •
Dados técnicos
Medidas em mm (L x A x P) 288 x 57 x 520
Altura máxima para encastrar em mm 95
Dimensões para encastrar em mm (L x P) 272 x 500
Potência nominal total em kW/Tensão em V –/230 – 240
Acessórios fornecidos
Raspador para vidro/Cabo de ligação •/•
Carvão de lava/Escova de limpeza –/–
Cesto da fritadeira/Tampa para fritadeira –/–
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído ) 1.029,00 €
Código EAN 4002514418728
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Esquema de montagem

CombiSet Gas Proline
CS 1012-2 G Corte

272 x 500 mm

Modelo/Designação CS 1012-2 G
Tipo de aquecimento
Tipo de aquecimento Gás
Construção
ProLine •
Design
Placa em aço inoxidável •
Grelha em ferro fundido (preto esmaltado mate) •
Grelha em ferro fundido –
Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm/
frente centro/
Queimador normal/–

Potência máx. em W 1800
Zona de cozinhar

Posição/Tipo/Diâmetro em mm/
atrás ao centro/
Queimador intenso/–

Potência máx. em W 3000
Zona de cozinhar
Posição/Tipo/Diâmetro em mm/ –/–/–
Potência máx. em W –
Zona de cozinhar
Posição/Tipo/Diâmetro em mm/ –/–/–
Potência máx. em W –
Conforto de utilização
Comando através de botão •
QuickStart •
Indicações
Indicação digital do nível de potência –
Indicação da temperatura alcançada –
Segurança
Indicação do tempo restante/Indicação dos níveis de potência/
Indicação de funcionamento •/–/–
GasStop/GasStop & ReStart –/•
Proteção contra aperto –
Dados técnicos
Medidas em mm (L x A x P) 288 x 144 x 520
Altura máxima para encastrar em mm 106
Dimensões para encastrar em mm (L x P) 272 x 500
Potência máxima instalada em kW/Tensão em V 0,000/230
Acessórios fornecidos
Raspador para vidro/Cabo de ligação –/•
Carvão de lava/Escova de limpeza –/–
Cesto da fritadeira/Tampa para fritadeira –/–
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído ) 1.069,00 €
Código EAN 4002516127123
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Esquema de montagem

Outros CombiSet ProLine
CS 1312 BG Corte

272 x 500 mm

Modelo/Designação CS 1312 BG
Tipo de aquecimento
Tipo de aquecimento Elétrico (grill)
Construção
ProLine •
Design
Placa em aço inoxidável –
Grelha em ferro fundido (preto esmaltado mate) –
Grelha em ferro fundido •
Zona de cozinhar
Posição/Tipo/Diâmetro em mm/ frente/Grill eletrónico/210 x 250
Potência em W 1.500
Zona de cozinhar
Posição/Tipo/Diâmetro em mm/ atrás/Grill eletrónico/210 x 250
Potência em W 1.500
Zona de cozinhar
Posição/Tipo/Diâmetro em mm/ –/–/–
Potência em W –
Zona de cozinhar
Posição/Tipo/Diâmetro em mm/ –/–/–
Potência em W –
Conforto de utilização
Comando através de botão •
QuickStart –
Indicações
Indicação digital do nível de potência –
Indicação da temperatura alcançada –
Segurança
Indicação do tempo restante/Indicação dos níveis de potência/
Indicação de funcionamento –/–/–
GasStop/GasStop & ReStart –/–
Proteção contra sobreaquecimento –
Dados técnicos
Medidas em mm (L x A x P) 288 x 100 x 520
Altura máxima para encastrar em mm –
Dimensões para encastrar em mm (L x P) 272 x 500
Potência nominal total em kW/Tensão em V 3,000/230 – 240
Acessórios fornecidos
Raspador para vidro/Cabo de ligação –/•
Carvão de lava/Escova de limpeza •/•
Cesto da fritadeira/Tampa para fritadeira –/–
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído ) 1.349,00 €
Código EAN 4002514419244
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Exaustores
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O que significa cada ícone?
Ícones para os exaustores

Este ícone mostra a classe de 
eficiência energética do 
exaustor.

Função automática de ligação 
placa-exaustor para um 
comando confortável.

Filtro de gordura de metal de 10 
camadas, adequadao para a 
lavagem na máquina de lavar 
louça. 

Substituição dos filtros: um 
sinal indica a saturação dos 
filtros de gordura ou de carvão 
ativo.

Economiza até 70 % de energia 
em comparação com os 
motores convencionais.

Para a iluminação perfeita de 
toda a placa de cozinha.

Possibilidade de fabrico à 
medida (p.ex., extensão-
redução da altura, alteração da 
cor, etc.)

Verifique o estado ou controle 
os seus eletrodomésticos no 
smartphone ou tablet. 
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Exaustores
Tipos de design

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 vidro tornam-nos protagonistas da 
cozinha.

Tipos de design dos exaustores da Miele

Máxima praticidade: exaustores sob 
armário superior
Este tipo de exaustores de encastre são 
colocados debaixo do armários superio-
res e a sua instalação é muito simples. O 
seu design prático e manuseamento 
simples é muito popular e encaixa em 
qualquer design de cozinha.

Versáteis: exaustores de encastrar de 
pala
Os exaustores de encastrar de pala são 
instalados de forma praticamente invisível 
no armário superior. Surpreendem pelo 
seu design extraplano e pela sua versati-
lidade. Todos os modelos podem ser 
instalados num armário superior de, pelo 
menos, 60 cm de largura, inclusivamente 
com diferentes ângulos de pala, que sai 
quando é colocado em funcionamento.

Máximo rendimento: 
exaustores de encastrar
Os exaustores de encastrar estão conce-
bidos para a montagem em qualquer tipo 
de cozinha, resultando também idóneos 
para a instalação de forma oculta em 
chaminés ou cozinhas americanas de 
madeira ou aço inoxidável. Uma grande 
câmara de vapores otimiza a absorção e 
oferece uma ampla liberdade de design.
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Modelo/Designação PUR 98 D
Construção e modos de funcionamento
Exaustor de parede/ilha/teto –/•/–
Possibilidade de produção com requisitos especiais (sob consulta) •
Funcionamento por saída de ar/circulação de ar/com motor externo •/•/–
Conforto de utilização
Teclas com LED/Comando tátil sobre o vidro •/–
Filtro em aço inox adequado para lavagem na máquina  
de lavar louça 3
CleanCover - cobertura interior do equipamento de fácil limpeza •
Pacote acústico/Desligar de segurança/ 
Funcionamento suplementar –/•/–
Programação da indicação de saturação dos filtros de gordura/ 
de carvão –/–
Exaustor com movimento motorizado –
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl –/–/–
Função automática Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 –/–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A++ - E)/ 
Classe para grau de filtração de gorduras A/A
Consumo de energia anual em kWh/ano 51,8
Motor de corrente contínua (Motor DC) –
Iluminação
Halogéneo/LED/Iluminação ambiente –/•/–
Quantidade x Watt 4 x 3 W
Potência de exaustão com secção transversal de saída  
de ar máxima
Saída de ar (exceto versão Extern)
Nível 3: Potência de exaustão (m³/h) 400
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 57/39
Nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 650
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 69/51
Circulação de ar
Nível 3: Potência de exaustão (m³/h) 330
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 66/49
Nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 460
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 73/56
Dados técnicos
Altura total saída de ar e Extern em mm/Circulação de ar em mm 690 – 990/750 – 1.060
Largura/Altura/Profundidade em mm 898 x 70 x 598
Distância mínima sobre placas elétricas/placas a gás em mm 450/650
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusível em A 0,23/230/10
Indicações de montagem
Ligação à saída de ar em cima/atrás/lateral •/–/–
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm 150
Chaminé telescópica/Suporte telescópico de parede •/–
Acessórios fornecidos
Stick para Con@ctivity 2.0 para a placa –
Tampa antirretorno/Peça de desvio p/circula.de ar/ 
Filtro de carvão ativo •/–/–
Acessórios opcionais
Conjunto de adaptação para circulação de ar/Filtro de carvão ativo/
Filtro de carvão ativo regenerável DUI 32/DKF 12-1/DKF 12-R
Canhão redutor 150 para 125 mm Ø/Chaminé –/–
Controlo remoto DARC 6 –
Módulo de comando DSM 400/DSM 406 •/–
Silenciador DASD 150/Caixa de parede DMK 150 •/•
Painéis em vidro/em aço inoxidável –/–
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inoxidável 1.669,00 €
Código EAN 4002515710777

Exaustor de ilha
PUR 98 D

Esquema de montagem

Largura: 90 cm
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Modelo/Designação DA 396-7 Classic
Construção e modos de funcionamento
Exaustor de parede/ilha/teto •/–/–
Possibilidade de produção com requisitos especiais (sob consulta) •
Funcionamento por saída de ar/circulação de ar/com motor externo •/•/–
Conforto de utilização
Teclas com LED/Comando tátil sobre o vidro •/–
Filtro em aço inox adequado para lavagem na máquina  
de lavar louça 2
CleanCover - cobertura interior do equipamento de fácil limpeza •
Pacote acústico/Desligar de segurança/ 
Funcionamento suplementar –/•/–
Programação da indicação de saturação dos filtros de gordura/ 
de carvão –/–
Exaustor com movimento motorizado –
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl –/–/–
Função automática Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 –/–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A++ - E)/ 
Classe para grau de filtração de gorduras C/A
Consumo de energia anual em kWh/ano 59,1
Motor de corrente contínua (Motor DC) –
Iluminação
Halogéneo/LED/Iluminação ambiente –/•/–
Quantidade x Watt 2 x 3 W
Potência de exaustão com secção transversal de saída  
de ar máxima
Saída de ar (exceto versão Extern)
Nível 3: Potência de exaustão (m³/h) 350
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 55/40
Nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 500
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 62/47
Circulação de ar
Nível 3: Potência de exaustão (m³/h) 250
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 61/47
Nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 350
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 68/53
Dados técnicos
Altura total saída de ar e Extern em mm/Circulação de ar em mm 695 – 1.015/825 – 1.145
Largura/Altura/Profundidade em mm 598 x 120 x 520
Distância mínima sobre placas elétricas/placas a gás em mm 450/650
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusível em A 0,13/230/10
Indicações de montagem
Ligação à saída de ar em cima/atrás/lateral •/•/–
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm 150
Chaminé telescópica/Suporte telescópico de parede •/–
Acessórios fornecidos
Stick para Con@ctivity 2.0 para a placa –
Tampa antirretorno/Peça de desvio p/circula.de ar/ 
Filtro de carvão ativo •/–/–
Acessórios opcionais
Conjunto de adaptação para circulação de ar/Filtro de carvão ativo/
Filtro de carvão ativo regenerável DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R
Canhão redutor 150 para 125 mm Ø/Chaminé •/–
Controlo remoto DARC 6 –
Módulo de comando DSM 400/DSM 406 •/–
Silenciador DASD 150/Caixa de parede DMK 150 •/•
Painéis em vidro/em aço inoxidável –/–
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inoxidável 809,00 €
Código EAN 4002515790014

Exaustor de parede
DA 396-7 EDST "Classic"

Esquema de montagem

Largura: 60 cm
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Modelo/Designação DA 399-7 Classic
Construção e modos de funcionamento
Exaustor de parede/ilha/teto •/–/–
Possibilidade de produção com requisitos especiais (sob consulta) •
Funcionamento por saída de ar/circulação de ar/com motor externo •/•/DA 399-7 EXTERN1)

Conforto de utilização
Teclas com LED/Comando tátil sobre o vidro •/–
Filtro em aço inox adequado para lavagem na máquina  
de lavar louça 3
CleanCover - cobertura interior do equipamento de fácil limpeza •
Pacote acústico/Desligar de segurança/ 
Funcionamento suplementar –/•/–
Programação da indicação de saturação dos filtros de gordura/ 
de carvão –/–
Exaustor com movimento motorizado –
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl –/–/–
Função automática Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 –/–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A++ - E)/ 
Classe para grau de filtração de gorduras C/A
Consumo de energia anual em kWh/ano 58,9
Motor de corrente contínua (Motor DC) –
Iluminação
Halogéneo/LED/Iluminação ambiente –/•/–
Quantidade x Watt 2 x 3 W
Potência de exaustão com secção transversal de saída  
de ar máxima
Saída de ar (exceto versão Extern)
Nível 3: Potência de exaustão (m³/h) 350
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 55/40
Nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 500
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 62/47
Circulação de ar
Nível 3: Potência de exaustão (m³/h) 250
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 61/47
Nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 350
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 68/53
Dados técnicos
Altura total saída de ar e Extern em mm/Circulação de ar em mm 695 – 1.015/825 – 1.145
Largura/Altura/Profundidade em mm 898 x 120 x 520
Distância mínima sobre placas elétricas/placas a gás em mm 450/650
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusível em A 0,13/230/10
Indicações de montagem
Ligação à saída de ar em cima/atrás/lateral •/•/–
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm 150
Chaminé telescópica/Suporte telescópico de parede •/–
Acessórios fornecidos
Stick para Con@ctivity 2.0 para a placa –
Tampa antirretorno/Peça de desvio p/circula.de ar/ 
Filtro de carvão ativo •/–/–
Acessórios opcionais
Conjunto de adaptação para circulação de ar/Filtro de carvão ativo/
Filtro de carvão ativo regenerável DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R
Canhão redutor 150 para 125 mm Ø/Chaminé •/–
Controlo remoto DARC 6 –
Módulo de comando DSM 400/DSM 406 •/–
Silenciador DASD 150/Caixa de parede DMK 150 •/•
Painéis em vidro/em aço inoxidável –/–
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inoxidável 909,00 €
Código EAN 4002515784365

Exaustor de parede
DA 399-7 EDST "Classic"

Esquema de montagem

Largura: 90 cm

1)  DA 399-7 D EXTERN: Versão para motor externo. Mediante 
pedido. Consulte o seu delegado comercial para obter 
informações sobre a disponibilidade e o PVP recomendado.
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Modelo/Designação PUR 68 W
Construção e modos de funcionamento
Exaustor de parede/ilha/teto •/–/–
Possibilidade de produção com requisitos especiais (sob consulta) •
Funcionamento por saída de ar/circulação de ar/com motor externo •/•/–
Conforto de utilização
Teclas com LED/Comando tátil sobre o vidro •/–
Filtro em aço inox adequado para lavagem na máquina  
de lavar louça 2
CleanCover - cobertura interior do equipamento de fácil limpeza •
Pacote acústico/Desligar de segurança/ 
Funcionamento suplementar –/•/–
Programação da indicação de saturação dos filtros de gordura/ 
de carvão –/–
Exaustor com movimento motorizado –
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl –/–/–
Função automática Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 –/–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A++ - E)/ 
Classe para grau de filtração de gorduras A/A
Consumo de energia anual em kWh/ano 47,0
Motor de corrente contínua (Motor DC) –
Iluminação
Halogéneo/LED/Iluminação ambiente –/•/–
Quantidade x Watt 2 x 3 W
Potência de exaustão com secção transversal de saída  
de ar máxima
Saída de ar (exceto versão Extern)
Nível 3: Potência de exaustão (m³/h) 395
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 56/41
Nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 650
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 67/52
Circulação de ar
Nível 3: Potência de exaustão (m³/h) 330
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 64/48
Nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 460
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 71/56
Dados técnicos
Altura total saída de ar e Extern em mm/Circulação de ar em mm 685 – 1.005/815 – 1.135
Largura/Altura/Profundidade em mm 598 x 62 x 500
Distância mínima sobre placas elétricas/placas a gás em mm 450/650
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusível em A 0,23/230/10
Indicações de montagem
Ligação à saída de ar em cima/atrás/lateral •/•/–
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm 150
Chaminé telescópica/Suporte telescópico de parede •/–
Acessórios fornecidos
Stick para Con@ctivity 2.0 para a placa –
Tampa antirretorno/Peça de desvio p/circula.de ar/ 
Filtro de carvão ativo •/–/–
Acessórios opcionais
Conjunto de adaptação para circulação de ar/Filtro de carvão ativo/
Filtro de carvão ativo regenerável DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R
Canhão redutor 150 para 125 mm Ø/Chaminé •/–
Controlo remoto DARC 6 –
Módulo de comando DSM 400/DSM 406 •/–
Silenciador DASD 150/Caixa de parede DMK 150 •/•
Painéis em vidro/em aço inoxidável –/–
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inoxidável 899,00 €
Código EAN 4002515710784

Exaustor de parede
PUR 68 W

Esquema de montagem

Largura: 60 cm
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Modelo/Designação PUR 98 W
Construção e modos de funcionamento
Exaustor de parede/ilha/teto •/–/–
Possibilidade de produção com requisitos especiais (sob consulta) •
Funcionamento por saída de ar/circulação de ar/com motor externo •/•/–
Conforto de utilização
Teclas com LED/Comando tátil sobre o vidro •/–
Filtro em aço inox adequado para lavagem na máquina  
de lavar louça 3
CleanCover - cobertura interior do equipamento de fácil limpeza •
Pacote acústico/Desligar de segurança/ 
Funcionamento suplementar –/•/–
Programação da indicação de saturação dos filtros de gordura/ 
de carvão –/–
Exaustor com movimento motorizado –
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl –/–/–
Função automática Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 –/–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A++ - E)/ 
Classe para grau de filtração de gorduras A/A
Consumo de energia anual em kWh/ano 49,7
Motor de corrente contínua (Motor DC) –
Iluminação
Halogéneo/LED/Iluminação ambiente –/•/–
Quantidade x Watt 3 x 3 W
Potência de exaustão com secção transversal de saída  
de ar máxima
Saída de ar (exceto versão Extern)
Nível 3: Potência de exaustão (m³/h) 395
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 56/41
Nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 650
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 67/52
Circulação de ar
Nível 3: Potência de exaustão (m³/h) 330
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 64/48
Nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 460
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 71/56
Dados técnicos
Altura total saída de ar e Extern em mm/Circulação de ar em mm 685 – 1.005/815 – 1.135
Largura/Altura/Profundidade em mm 898 x 62 x 500
Distância mínima sobre placas elétricas/placas a gás em mm 450/650
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusível em A 0,23/230/10
Indicações de montagem
Ligação à saída de ar em cima/atrás/lateral •/•/–
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm 150
Chaminé telescópica/Suporte telescópico de parede •/–
Acessórios fornecidos
Stick para Con@ctivity 2.0 para a placa –
Tampa antirretorno/Peça de desvio p/circula.de ar/ 
Filtro de carvão ativo •/–/–
Acessórios opcionais
Conjunto de adaptação para circulação de ar/Filtro de carvão ativo/
Filtro de carvão ativo regenerável DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R
Canhão redutor 150 para 125 mm Ø/Chaminé •/–
Controlo remoto DARC 6 –
Módulo de comando DSM 400/DSM 406 •/–
Silenciador DASD 150/Caixa de parede DMK 150 •/•
Painéis em vidro/em aço inoxidável –/–
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inoxidável 999,00 €
Código EAN 4002515710791

Exaustor de parede
PUR 98 W

Esquema de montagem

Largura: 90 cm

108



Modelo/Designação DA 4298 W Puristic Plus
Construção e modos de funcionamento
Exaustor de parede/ilha/teto •/–/–
Possibilidade de produção com requisitos especiais (sob consulta) •
Funcionamento por saída de ar/circulação de ar/com motor externo •/•/DA 4298W EXTERN1)

Conforto de utilização
Teclas com LED/Comando tátil sobre o vidro •/–
Filtro em aço inox adequado para lavagem na máquina  
de lavar louça 3
CleanCover - cobertura interior do equipamento de fácil limpeza •
Pacote acústico/Desligar de segurança/ 
Funcionamento suplementar •/•/•
Programação da indicação de saturação dos filtros de gordura/ 
de carvão •/•
Exaustor com movimento motorizado –
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl •/•/•
Função automática Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 •/•
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A++ - E)/ 
Classe para grau de filtração de gorduras A++/A
Consumo de energia anual em kWh/ano 26,7
Motor de corrente contínua (Motor DC) •
Iluminação
Halogéneo/LED/Iluminação ambiente –/•/–
Quantidade x Watt 3 x 3 W
Potência de exaustão com secção transversal de saída  
de ar máxima
Saída de ar (exceto versão Extern)
Nível 3: Potência de exaustão (m³/h) 390
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 52/37
Nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 630
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 64/49
Circulação de ar
Nível 3: Potência de exaustão (m³/h) 315
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 64/49
Nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 460
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 73/58
Dados técnicos
Altura total saída de ar e Extern em mm/Circulação de ar em mm 685-1.005-815-1.135
Largura/Altura/Profundidade em mm 898 x 62 x 500
Distância mínima sobre placas elétricas/placas a gás em mm 450/650
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusível em A 0,09/230/10
Indicações de montagem
Ligação à saída de ar em cima/atrás/lateral •/•/–
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm 150
Chaminé telescópica/Suporte telescópico de parede •/•
Acessórios fornecidos
Stick para Con@ctivity 2.0 para a placa XKS 3000 Z
Tampa antirretorno/Peça de desvio p/circula.de ar/ 
Filtro de carvão ativo •/–/–
Acessórios opcionais
Conjunto de adaptação para circulação de ar/Filtro de carvão ativo/
Filtro de carvão ativo regenerável DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R
Canhão redutor 150 para 125 mm Ø/Chaminé •/–
Controlo remoto DARC 6 •
Módulo de comando DSM 400/DSM 406 –/•
Silenciador DASD 150/Caixa de parede DMK 150 •/•
Painéis em vidro/em aço inoxidável –/–
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inoxidável 1.569,00 €
Código EAN 4002516019671

Exaustor de parede
DA 4298 W "Puristic Plus"

Esquema de montagem

 

Largura: 90 cm

1)  DA 4298W EXTERN: Versão para motor externo. Mediante 
pedido. Consulte o seu delegado comercial para obter 
informações sobre a disponibilidade e o PVP recomendado.
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Modelo/Designação DA 6096 W Wing
Construção e modos de funcionamento
Exaustor de parede/ilha/teto •/–/–
Possibilidade de produção com requisitos especiais (sob consulta) –
Funcionamento por saída de ar/circulação de ar/com motor externo •/•/–
Conforto de utilização
Teclas com LED/Comando tátil sobre o vidro •/–
Filtro em aço inox adequado para lavagem na máquina  
de lavar louça 1
CleanCover - cobertura interior do equipamento de fácil limpeza •
Pacote acústico/Desligar de segurança/ 
Funcionamento suplementar –/•/–
Programação da indicação de saturação dos filtros de gordura/ 
de carvão –/–
Exaustor com movimento motorizado –
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl –/–/–
Função automática Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 –/–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A++ - E)/ 
Classe para grau de filtração de gorduras B/B
Consumo de energia anual em kWh/ano 70,4
Motor de corrente contínua (Motor DC) –
Iluminação
Halogéneo/LED/Iluminação ambiente –/•/–
Quantidade x Watt 2 x 4,5 W
Potência de exaustão com secção transversal de saída  
de ar máxima
Saída de ar (exceto versão Extern)
Nível 3: Potência de exaustão (m³/h) 400
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 54/39
Nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 650
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 66/51
Circulação de ar
Nível 3: Potência de exaustão (m³/h) 320
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 62/47
Nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 520
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 71/56
Dados técnicos
Altura total saída de ar e Extern em mm/Circulação de ar em mm 547 – 547/547 – 547
Largura/Altura/Profundidade em mm 898 x 547 x 523
Distância mínima sobre placas elétricas/placas a gás em mm 450/650
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusível em A 0,21/230/10
Indicações de montagem
Ligação à saída de ar em cima/atrás/lateral •/•/–
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm 150
Chaminé telescópica/Suporte telescópico de parede –/–
Acessórios fornecidos
Stick para Con@ctivity 2.0 para a placa –
Tampa antirretorno/Peça de desvio p/circula.de ar/ 
Filtro de carvão ativo •/•/–
Acessórios opcionais
Conjunto de adaptação para circulação de ar/Filtro de carvão ativo/
Filtro de carvão ativo regenerável –/DKF 25-1/DKF 25-R
Canhão redutor 150 para 125 mm Ø/Chaminé •/DADC 6000
Controlo remoto DARC 6 –
Módulo de comando DSM 400/DSM 406 •/–
Silenciador DASD 150/Caixa de parede DMK 150 •/•
Painéis em vidro/em aço inoxidável –/–
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Brilliant White 1.229,00 €
Código EAN 4002515539255
Obsidian Black 1.229,00 €
Código EAN 4002515539262

Exaustor de parede
DA 6096 W "Wing"

Esquema de montagem

 

Largura: 90 cm

Nota: para a instalação em saída de ar 
para cima é necessário o acessório de 
chaminé DADC 6000 (com peça e tubo 
telescópico). Consulte a página de 
acessórios de exaustores.
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Modelo/Designação DA 1260
Construção e modos de funcionamento
Exaustor para fixar por baixo do móvel superior •
Possibilidade de produção com requisitos especiais (sob consulta) –
Funcionamento por saída de ar/circulação de ar •/•
Conforto de utilização
Teclas com LED/Teclas deslizantes –/•
Filtro em aço inox adequado para lavagem na máquina  
de lavar louça 2
CleanCover - cobertura interior do equipamento de fácil limpeza •
Pacote acústico/Desligar de segurança/ 
Funcionamento suplementar –/–/–
Programação da indicação de saturação dos filtros de gordura/ 
de carvão –/–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A++ - E)/ 
Classe para grau de filtração de gorduras C/A
Consumo de energia anual em kWh/ano 91,6
Motor de corrente contínua (Motor DC) –
Iluminação
LED •
Quantidade x Watt 2 x 3 W
Potência de exaustão com secção transversal de saída  
de ar máxima
Saída de ar (exceto versão Extern)
Nível 3: Potência de exaustão (m³/h) 355
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 64/50
Nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 545
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 74/60
Circulação de ar
Nível 3: Potência de exaustão (m³/h) 195
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 73/59
Nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 220
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 75/62
Dados técnicos
Largura/Altura/Profundidade em mm 598 x 125 x 500
Distância mínima sobre placas elétricas/placas a gás em mm 450/650
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusível em A 0,24/230/10
Indicações de montagem
Ligação à saída de ar em cima/atrás/lateral •/–/–
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm 150
Acessórios fornecidos
Tampa antirretorno •
Stick para Con@ctivity 2.0 para a placa –
Acessórios opcionais
Conjunto de adaptação para circulação de ar/Filtro de carvão ativo DUU 151/DKF 18-1
Módulo de comando DSM 400/DSM 406 –/–
Silenciador DASD 150/Caixa de parede DMK 150 •/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inoxidável 469,00 €
Código EAN 4002515790588
Brilliant White 469,00 €
Código EAN 4002515790595

Exaustor para fixar por baixo do móvel superior
DA 1260

Esquema de montagem

 

Largura: 60 cm
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Modelo/Designação DA 3466
Construção e modos de funcionamento
Exaustor de pala •
Funcionamento por saída de ar/circulação de ar/com motor externo •/•/DA 3466 EXTERN1)

Conforto de utilização
Teclas com LED/Teclas deslizantes –/•
Filtro em aço inox adequado para lavagem na máquina  
de lavar louça 1
CleanCover - cobertura interior do equipamento de fácil limpeza •
Desligar de segurança/Funcionamento suplementar 5/10 min •/–
Exaustor com movimento motorizado –
Programação da indicação de saturação dos filtros de gordura/ 
de carvão –/–
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl –/–/–
Função automática Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 –/–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A++ - E)/ 
Classe para grau de filtração de gorduras B/B
Consumo de energia anual em kWh/ano 69,5
Motor de corrente contínua (Motor DC) –
Iluminação
Halogéneo/LED –/•
Quantidade x Watt 2 x 3 W
Potência de exaustão com secção transversal de saída  
de ar máxima
Saída de ar (exceto versão Extern)
Nível 3: Potência de exaustão (m³/h) 400
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 56/44
Nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 64/52
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 550
Circulação de ar
Nível 3: Potência de exaustão (m³/h) 280
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 67/54
Nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 350
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 72/60
Dados técnicos
Largura/Altura/Profundidade em mm 595 x 34 x 275
Distância mínima sobre placas elétricas/placas a gás em mm 450/650
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusível em A 0,19/230/10
Indicações de montagem
Ligação à saída de ar em cima/atrás/lateral •/–/–
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm 150
Acessórios fornecidos
Tampa antirretorno •
Controlo remoto/Stick para Con@ctivity 2.0 para a placa –/–
Acessórios opcionais
Conjunto de adaptação para circulação de ar DUU 151
Filtro de carvão ativo DKF 13-1
Controlo remoto DARC 6 –
Módulo de comando DSM 400/DSM 406 •/–
Silenciador DASD 150/Caixa de parede DMK 150 •/•
Kit de montagem DML 400 •
Moldura para exaustor com pala extensível DAR 3000 •
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inoxidável 649,00 €
Código EAN 4002515558140

Exaustor de encastrar
DA 3466

Esquema de montagem

 

Largura: 60 cm

1)  DA 3466 EXTERN: Versão para motor externo. Mediante 
pedido. Consulte o seu delegado comercial para obter 
informações sobre a disponibilidade e o PVP recomendado.
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Modelo/Designação DA 3496
Construção e modos de funcionamento
Exaustor de pala •
Funcionamento por saída de ar/circulação de ar/com motor externo •/•/DA 3496 EXTERN1)

Conforto de utilização
Teclas com LED/Teclas deslizantes –/•
Filtro em aço inox adequado para lavagem na máquina  
de lavar louça 2
CleanCover - cobertura interior do equipamento de fácil limpeza •
Desligar de segurança/Funcionamento suplementar 5/10 min •/–
Exaustor com movimento motorizado –
Programação da indicação de saturação dos filtros de gordura/ 
de carvão –/–
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl –/–/–
Função automática Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 –/–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A++ - E)/ 
Classe para grau de filtração de gorduras B/B
Consumo de energia anual em kWh/ano 69,5
Motor de corrente contínua (Motor DC) –
Iluminação
Halogéneo/LED –/•
Quantidade x Watt 2 x 3 W
Potência de exaustão com secção transversal de saída  
de ar máxima
Saída de ar (exceto versão Extern)
Nível 3: Potência de exaustão (m³/h) 400
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 56/44
Nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 64/52
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 550
Circulação de ar
Nível 3: Potência de exaustão (m³/h) 280
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 67/54
Nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 350
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 72/60
Dados técnicos
Largura/Altura/Profundidade em mm 895 x 34 x 275
Distância mínima sobre placas elétricas/placas a gás em mm 450/650
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusível em A 0,19/230/10
Indicações de montagem
Ligação à saída de ar em cima/atrás/lateral •/–/–
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm 150
Acessórios fornecidos
Tampa antirretorno •
Controlo remoto/Stick para Con@ctivity 2.0 para a placa –/–
Acessórios opcionais
Conjunto de adaptação para circulação de ar DUU 151
Filtro de carvão ativo DKF 13-1
Controlo remoto DARC 6 –
Módulo de comando DSM 400/DSM 406 •/–
Silenciador DASD 150/Caixa de parede DMK 150 •/•
Kit de montagem DML 400 •
Moldura para exaustor com pala extensível DAR 3000 •
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inoxidável 799,00 €
Código EAN 4002515558157

Exaustor de encastrar
DA 3496

Esquema de montagem

 

Largura: 90 cm

1)  DA 3496 EXTERN: Versão para motor externo. Mediante 
pedido. Consulte o seu delegado comercial para obter 
informações sobre a disponibilidade e o PVP recomendado.
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Modelo/Designação DA 2558
Construção e modos de funcionamento
Exaustor de encastrar •
Possibilidade de produção com requisitos especiais (sob consulta) •
Funcionamento por saída de ar/circulação de ar/com motor externo •/•/DA 2558 EXTERN1)

Conforto de utilização
Teclas seletoras com LED/botão rotativo •/–
Filtro em aço inox adequado para lavagem na máquina  
de lavar louça 1
CleanCover - cobertura interior do equipamento de fácil limpeza •
Pacote acústico/Desligar de segurança/ 
Funcionamento suplementar •/–/•
Programação da indicação de saturação dos filtros de gordura/ 
de carvão •/•
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl •/•/•
Função automática Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 •/•
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A++ - E)/ 
Classe para grau de filtração de gorduras A/B
Consumo de energia anual em kWh/ano 51,7
Motor de corrente contínua (Motor DC) –
Iluminação
LED •
Quantidade x Watt 2 x 3 W
Potência de exaustão com secção transversal de saída  
de ar máxima
Saída de ar (exceto versão Extern)
Nível 3: Potência de exaustão (m³/h) 360
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 56/41
Nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 600
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 67/52
Circulação de ar
Nível 3: Potência de exaustão (m³/h) 320
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 63/48
Nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 530
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 72/57
Dados técnicos
Largura/Altura/Profundidade em mm 532 x 50 x 372
Distância mínima sobre placas elétricas/placas a gás em mm 450/650
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusível em A 0,23/230/10
Indicações de montagem
Ligação à saída de ar em cima/atrás/lateral •/•/–
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm 150
Acessórios fornecidos
Stick para Con@ctivity 2.0 para a placa XKS 3000 Z
Tampa antirretorno •
Acessório opcionais
Conjunto de adaptação para circulação de ar/Filtro de carvão ativo DUU 151/DKF 15-1
Módulo de comando DSM 400/DSM 406 –/•
Silenciador DASD 150/Caixa de parede DMK 150 •/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inoxidável 699,00 €
Código EAN 4002515987186

Exaustor de encastrar
DA 2558

Esquema de montagem

 

Largura: 50 cm

1)  DA 2558 EXTERN: Versão para motor externo. Mediante 
pedido. Consulte o seu delegado comercial para obter 
informações sobre a disponibilidade e o PVP recomendado.
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Modelo/Designação DA 2578
Construção e modos de funcionamento
Exaustor de encastrar •
Possibilidade de produção com requisitos especiais (sob consulta) •
Funcionamento por saída de ar/circulação de ar/com motor externo •/•/DA 2578 EXTERN1)

Conforto de utilização
Teclas seletoras com LED/botão rotativo •/–
Filtro em aço inox adequado para lavagem na máquina  
de lavar louça 2
CleanCover - cobertura interior do equipamento de fácil limpeza •
Pacote acústico/Desligar de segurança/ 
Funcionamento suplementar •/–/•
Programação da indicação de saturação dos filtros de gordura/ 
de carvão •/•
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl •/•/•
Função automática Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 •/•
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A++ - E)/ 
Classe para grau de filtração de gorduras A/B
Consumo de energia anual em kWh/ano 51,7
Motor de corrente contínua (Motor DC) –
Iluminação
LED •
Quantidade x Watt 2 x 3 W
Potência de exaustão com secção transversal de saída  
de ar máxima
Saída de ar (exceto versão Extern)
Nível 3: Potência de exaustão (m³/h) 360
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 56/41
Nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 600
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 67/52
Circulação de ar
Nível 3: Potência de exaustão (m³/h) 320
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 63/48
Nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 530
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 72/57
Dados técnicos
Largura/Altura/Profundidade em mm 702 x 50 x 402
Distância mínima sobre placas elétricas/placas a gás em mm 450/650
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusível em A 0,23/230/10
Indicações de montagem
Ligação à saída de ar em cima/atrás/lateral •/•/–
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm 150
Acessórios fornecidos
Stick para Con@ctivity 2.0 para a placa XKS 3000 Z
Tampa antirretorno •
Acessório opcionais
Conjunto de adaptação para circulação de ar/Filtro de carvão ativo DUU 151/DKF 15-1
Módulo de comando DSM 400/DSM 406 –/•
Silenciador DASD 150/Caixa de parede DMK 150 •/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inoxidável 799,00 €
Código EAN 4002515935460

Exaustor de encastrar
DA 2578

Esquema de montagem

 

Largura: 70 cm

1)  DA 2578 EXTERN: Versão para motor externo. Mediante 
pedido. Consulte o seu delegado comercial para obter 
informações sobre a disponibilidade e o PVP recomendado.
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Modelo/Designação DA 2668
Construção e modos de funcionamento
Exaustor de encastrar •
Possibilidade de produção com requisitos especiais (sob consulta) –
Funcionamento por saída de ar/circulação de ar/com motor externo •/•/DA 2668 EXTERN1)

Conforto de utilização
Teclas seletoras com LED/botão rotativo •/–
Filtro em aço inox adequado para lavagem na máquina  
de lavar louça 2
CleanCover - cobertura interior do equipamento de fácil limpeza •
Pacote acústico/Desligar de segurança/ 
Funcionamento suplementar •/–/•
Programação da indicação de saturação dos filtros de gordura/ 
de carvão •/•
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl •/•/•
Função automática Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 •/•
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A++ - E)/ 
Classe para grau de filtração de gorduras A+/A
Consumo de energia anual em kWh/ano 28,4
Motor de corrente contínua (Motor DC) •
Iluminação
LED •
Quantidade x Watt 2 x 4,5 W
Potência de exaustão com secção transversal de saída  
de ar máxima
Saída de ar (exceto versão Extern)
Nível 3: Potência de exaustão (m³/h) 365
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 51/37
Nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 585
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 64/50
Circulação de ar
Nível 3: Potência de exaustão (m³/h) 330
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 64/49
Nível intensivo: Potência de exaustão (m³/h) 490
Potência sonora (dB(A) re1pW)/Pressão sonora (dB(A) re20μPa) 74/60
Dados técnicos
Largura/Altura/Profundidade em mm 580 x 64 x 293
Distância mínima sobre placas elétricas/placas a gás em mm 450/650
Potência total de ligação em kW/Tensão em V/Fusível em A 0,09/230/10
Indicações de montagem
Ligação à saída de ar em cima/atrás/lateral •/•/–
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm 150
Acessórios fornecidos
Stick para Con@ctivity 2.0 para a placa XKS 3000 Z
Tampa antirretorno •
Acessório opcionais
Conjunto de adaptação para circulação de ar/Filtro de carvão ativo DUU 151/DKF 19-1
Módulo de comando DSM 400/DSM 406 –/•
Silenciador DASD 150/Caixa de parede DMK 150 •/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inoxidável 1.429,00 €
Código EAN 4002516019121

Exaustor de encastrar
DA 2668

Esquema de montagem

 

Largura: 60 cm

1)  DA 2668 EXTERN: Versão para motor externo. Mediante 
pedido. Consulte o seu delegado comercial para obter 
informações sobre a disponibilidade e o PVP recomendado.
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Máquinas de café
Índice

Ícones para máquinas de café

Máquinas de café de instalação livre
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118



119

Ca
fé

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

Comando intuitivo a partir de 
um visor tátil.

 Intensa mistura entre o café e a 
água, o que faz com que o café 
fique especialmente aromático.

A infusão é sempre feita com 
grãos de café frescos. 

Deteta a altura da chávena e 
move a saída central para a 
posição correta.

Todos os componentes da 
máquina são facilmente removí-
veis e podem ser lavados na 
máquina de lavar louça.

 Cómodos programas de 
limpeza para conseguir a 
melhor higiene e garantir uma 
longa vida útil

 Com um simples toque, prepa-
ração de duas chávenas de 
café em simultâneo.

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

Pode preparar de forma total-
mente automática vinte bebidas 
quentes diferentes.

Máquinas com descalcificação 
automática.



Dimensões CM 5000

CM 5
CM 5300

Modelo/Designação CM 5300
Construção
Máquina de café de inst. livre com sistema de moagem de grão •
Máquina de café de encastrar com sistema de moagem de grão –
Design
Pureline/Contourline –/–
Visor DirectSensor
Variedade de bebidas
Expresso/Café/Café longo •/•/•
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait •/•/–/–
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano •/–/–/–
Água quente/Leite quente/Espuma de leite –/•/•
Chá verde/preto/de ervas/frutas –/–/–/–
Vantagens
OneTouch para duas preparações •
Moinho de café cónico protetor de aroma •
Segunda variedade de café, em pó •
Perfis de utilizadores programáveis –
Moagem regulável/Quantidade de moagem •/•
Quantidade de água/Temperatura da água •/•
Pré-infusão/Leite/Espuma de leite programável •/•/•
Função de cafeteira/bule •/–
Conforto de utilização
Escolha de idioma/Indicação das horas/Indicação da data •/–/–
CupSensor –
Bocal de saída de café regulável em altura 8,0 – 13,5
ComfortDoor/BrilliantLight/Puxador da porta integrado –/–/–
Reservatório para café em grão amovível –
Capacidade em g de café em grão 200 g
Capacidade do suporte de cápsulas em unidades –
Capacidade da caixa de borras 6
Capacidade do reservatório da água em l 1,3
Hora de ligar e desligar programável –/–
Tempo Stand-by programável/Memória de horas •/–
Ligação opcional para aquecedor de louça de encastrar –
Modo Expert/DoubleShot/Ligação à água da rede –/–/–
Fácil Manutenção
Confortável programa de limpeza/ComfortClean •/•
Função AutoDescale –
Enxaguagem automática dos tubos de leite •
Tubo de leite/Unidade de fervura amovível •/•
Eficiência e sustentabilidade
Modo Eco de economia de energia comutável •
Ligação em rede
Miele@home –
Segurança
Bloqueio de funcionamento •
Dados técnicos
Medidas do nicho em mm (L x A x P) 450 x 508 x 575
Profundidade com a porta aberta em cm –
Potência total de ligação em kW 1,5
Tensão em V/Fusíveis em A 220 – 240/10
Cabo elétrico em m 1,2
Acessórios fornecidos
Recipiente térmico em aço inox/vidro para leite –/–
Produto descalcificador/Pastilhas de limpeza •/•
Cartucho de descalcificação –
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído )
Obsidian Black 799,00 €
Código EAN 4002515938157
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CM 5
CM 5300

CM 5
CM 5500

Dimensões CM 5000

Modelo/Designação CM 5500
Construção
Máquina de café de inst. livre com sistema de moagem de grão •
Máquina de café de encastrar com sistema de moagem de grão –
Design
Pureline/Contourline –/–
Visor DirectSensor
Variedade de bebidas
Expresso/Café/Café longo •/•/•
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait •/•/–/–
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano •/–/–/–
Água quente/Leite quente/Espuma de leite •/•/•
Chá verde/preto/de ervas/frutas –/–/–/–
Vantagens
OneTouch para duas preparações •
Moinho de café cónico protetor de aroma •
Segunda variedade de café, em pó •
Perfis de utilizadores programáveis 2
Moagem regulável/Quantidade de moagem •/•
Quantidade de água/Temperatura da água •/•
Pré-infusão/Leite/Espuma de leite programável •/•/•
Função de cafeteira/bule •/–
Conforto de utilização
Escolha de idioma/Indicação das horas/Indicação da data •/–/–
CupSensor –
Bocal de saída de café regulável em altura 8,0 – 13,5
ComfortDoor/BrilliantLight/Puxador da porta integrado –/–/–
Reservatório para café em grão amovível –
Capacidade em g de café em grão 200 g
Capacidade do suporte de cápsulas em unidades –
Capacidade da caixa de borras 6
Capacidade do reservatório da água em l 1,3
Hora de ligar e desligar programável –/–
Tempo Stand-by programável/Memória de horas •/–
Ligação opcional para aquecedor de louça de encastrar –
Modo Expert/DoubleShot/Ligação à água da rede –/–/–
Fácil Manutenção
Confortável programa de limpeza/ComfortClean •/•
Função AutoDescale –
Enxaguagem automática dos tubos de leite •
Tubo de leite/Unidade de fervura amovível •/•
Eficiência e sustentabilidade
Modo Eco de economia de energia comutável •
Ligação em rede
Miele@home –
Segurança
Bloqueio de funcionamento •
Dados técnicos
Medidas do nicho em mm (L x A x P) 450 x 508 x 575
Profundidade com a porta aberta em cm –
Potência total de ligação em kW 1,5
Tensão em V/Fusíveis em A 220 – 240/10
Cabo elétrico em m 1,2
Acessórios fornecidos
Recipiente térmico em aço inox/vidro para leite –/–
Produto descalcificador/Pastilhas de limpeza •/•
Cartucho de descalcificação –
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído )
Rose gold 899,00 €
Código EAN 4002515937990
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CM 6
CM 6150

Dimensões CM 6000

Modelo/Designação CM 6150
Construção
Máquina de café de inst. livre com sistema de moagem de grão •
Máquina de café de encastrar com sistema de moagem de grão –
Design
Pureline/Contourline –/–
Visor DirectSensor
Variedade de bebidas
Expresso/Café/Café longo •/•/•
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait •/•/–/–
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano •/–/–/–
Água quente/Leite quente/Espuma de leite –/•/•
Chá verde/preto/de ervas/frutas –/–/–/–
Vantagens
OneTouch para duas preparações •
Moinho de café cónico protetor de aroma •
Segunda variedade de café, em pó •
Perfis de utilizadores programáveis 4
Moagem regulável/Quantidade de moagem •/•
Quantidade de água/Temperatura da água •/•
Pré-infusão/Leite/Espuma de leite programável •/•/•
Função de cafeteira/bule •/–
Conforto de utilização
Escolha de idioma/Indicação das horas/Indicação da data •/–/–
CupSensor –
Bocal de saída de café regulável em altura 8,0 – 14,0
ComfortDoor/BrilliantLight/Puxador da porta integrado –/–/–
Reservatório para café em grão amovível –
Capacidade em g de café em grão 300 g
Capacidade do suporte de cápsulas em unidades –
Capacidade da caixa de borras 10
Capacidade do reservatório da água em l 1,8
Hora de ligar e desligar programável •/•
Tempo Stand-by programável/Memória de horas •/–
Ligação opcional para aquecedor de louça de encastrar –
Modo Expert/DoubleShot/Ligação à água da rede –/–/–
Fácil Manutenção
Confortável programa de limpeza/ComfortClean •/•
Função AutoDescale –
Enxaguagem automática dos tubos de leite •
Tubo de leite/Unidade de fervura amovível •/•
Eficiência e sustentabilidade
Modo Eco de economia de energia comutável •
Ligação em rede
Miele@home –
Segurança
Bloqueio de funcionamento •
Dados técnicos
Medidas do nicho em mm (L x A x P) 450 x 508 x 555
Profundidade com a porta aberta em cm –
Potência total de ligação em kW 1,5
Tensão em V/Fusíveis em A 220 – 240/10
Cabo elétrico em m 1,4
Acessórios fornecidos
Recipiente térmico em aço inox/vidro para leite –/–
Produto descalcificador/Pastilhas de limpeza •/•
Cartucho de descalcificação –
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído )
Branco lótus 999,00 €
Código EAN 4002515768242
Preto obsidiana 999,00 €
Código EAN 4002515768259
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CM 6
CM 6150

CM 6
CM 6350

Dimensões CM 6000

Modelo/Designação CM 6350
Construção
Máquina de café de inst. livre com sistema de moagem de grão •
Máquina de café de encastrar com sistema de moagem de grão –
Design
Pureline/Contourline –/–
Visor DirectSensor
Variedade de bebidas
Expresso/Café/Café longo •/•/•
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait •/•/–/–
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano •/–/–/–
Água quente/Leite quente/Espuma de leite •/•/•
Chá verde/preto/de ervas/frutas –/–/–/–
Vantagens
OneTouch para duas preparações •
Moinho de café cónico protetor de aroma •
Segunda variedade de café, em pó •
Perfis de utilizadores programáveis 4
Moagem regulável/Quantidade de moagem •/•
Quantidade de água/Temperatura da água •/•
Pré-infusão/Leite/Espuma de leite programável •/•/•
Função de cafeteira/bule •/–
Conforto de utilização
Escolha de idioma/Indicação das horas/Indicação da data •/–/–
CupSensor –
Bocal de saída de café regulável em altura 8,0 – 14,0
ComfortDoor/BrilliantLight/Puxador da porta integrado •/–/–
Reservatório para café em grão amovível –
Capacidade em g de café em grão 300 g
Capacidade do suporte de cápsulas em unidades –
Capacidade da caixa de borras 10
Capacidade do reservatório da água em l 1,8
Hora de ligar e desligar programável •/•
Tempo Stand-by programável/Memória de horas •/–
Modo Expert/DoubleShot/Ligação à água da rede –/–/–
Fácil Manutenção
Confortável programa de limpeza/ComfortClean •/•
Função AutoDescale –
Enxaguagem automática dos tubos de leite •
Tubo de leite/Unidade de fervura amovível •/•
Eficiência e sustentabilidade
Modo Eco de economia de energia comutável •
Ligação em rede
Miele@home –
Segurança
Bloqueio de funcionamento •
Dados técnicos
Medidas do nicho em mm (L x A x P) 450 x 508 x 555
Profundidade com a porta aberta em cm –
Potência total de ligação em kW 1,5
Tensão em V/Fusíveis em A 220 – 240/10
Cabo elétrico em m 1,4
Acessórios fornecidos
Recipiente térmico em aço inox/vidro para leite –/•
Produto descalcificador/Pastilhas de limpeza •/•
Cartucho de descalcificação –
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído )
Branco Lótus 1.229,00 €
Código EAN 4002515768273
Preto obsidiana 1.229,00 €
Código EAN 4002515768280

123

Ca
fé



CM7
CM 7550

Dimensões CM 7000

Modelo/Designação CM 7550
Construção
Máquina de café de inst. livre com sistema de moagem de grão •
Máquina de café de encastrar com sistema de moagem de grão –
Design
Pureline/Contourline –/–
Visor CM Touch
Variedade de bebidas
Expresso/Café/Café longo •/•/•
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait •/•/•/•
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano •/•/•/•
Água quente/Leite quente/Espuma de leite •/•/•
Chá verde/preto/de ervas/frutas •/•/•/•
Vantagens
OneTouch para duas preparações •
Moinho de café cónico protetor de aroma AromaticSystem
Segunda variedade de café, em pó •
Perfis de utilizadores programáveis 10
Moagem regulável/Quantidade de moagem •/•
Quantidade de água/Temperatura da água •/•
Pré-infusão/Leite/Espuma de leite programável •/•/•
Função de cafeteira/chaleira •/•
Conforto de utilização
Escolha de idioma/Indicação das horas/Indicação da data •/•/•
CupSensor •
Bocal de saída de café regulável em altura 8,0 – 16,0
ComfortDoor/BrilliantLight/Puxador da porta integrado •/–/–
Reservatório para café em grão amovível –
Capacidade em g de café em grão 500
Capacidade do suporte de cápsulas em unidades –
Capacidade da caixa de borras 16
Capacidade do reservatório da água em l 2,2
Hora de ligar e desligar programável •/•
Tempo Stand-by programável/Memória de horas •/200
Possibilidade de ligação a uma gaveta aquecedora –
Modo Expert/DoubleShot/Ligação à água da rede •/•/–
Fácil Manutenção
Confortável programa de limpeza/ComfortClean •/•
AutoDescale (descalcificação automática) •
Enxaguagem automática dos tubos de leite •
Tubo de leite/Unidade de fervura •/•
Eficiência e sustentabilidade
Modo Eco de economia de energia comutável •
Ligação em rede
Miele@home •
Segurança
Bloqueio de funcionamento •
Dados técnicos
Medidas do nicho em mm (L x A x P) – x – x –
Profundidade com a porta aberta em cm –
Potência total de ligação em kW 1,5
Tensão em V/Fusíveis em A 220 – 240/10
Comprimento da mangueira de água em m/Cabo elétrico em m –/1,2
Acessórios fornecidos
Recipiente térmico em aço inox/vidro para leite –/•
Produto descalcificador/Pastilhas de limpeza –/•
Cartucho de descalcificação •
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído )
Preto obsidiana 2.299,00 €
Código EAN 4002516071242
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CM7
CM 7550

CM7
CM 7750

Dimensões CM 7000

Modelo/Designação CM 7750
Construção
Máquina de café de inst. livre com sistema de moagem de grão •
Máquina de café de encastrar com sistema de moagem de grão –
Design
Visor CM Touch
Variedade de bebidas
Expresso/Café/Café longo •/•/•
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait •/•/•/•
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano •/•/•/•
Água quente/Leite quente/Espuma de leite •/•/•
Chá verde/preto/de ervas/frutas •/•/•/•
Vantagens
OneTouch para duas preparações •
Moinho de café cónico protetor de aroma AromaticSystemFresh
Segunda variedade de café, em pó •
Perfis de utilizadores programáveis 10
Moagem regulável/Quantidade de moagem •/•
Quantidade de água/Temperatura da água •/•
Pré-infusão/Leite/Espuma de leite programável •/•/•
Função de cafeteira/bule •/•
Conforto de utilização
Escolha de idioma/Indicação das horas/Indicação da data •/•/•
CupSensor •
Bocal de saída de café regulável em altura 8,0 – 16,0
ComfortDoor/BrilliantLight/Puxador da porta integrado •/–/–
Reservatório para café em grão amovível –
Capacidade em g de café em grão 210
Capacidade do suporte de cápsulas em unidades –
Capacidade da caixa de borras 16
Capacidade do reservatório da água em l 2,2
Hora de ligar e desligar programável •/•
Tempo Stand-by programável/Memória de horas •/200
Possibilidade de ligação a uma gaveta de aquecimento –
Modo Expert/DoubleShot/Ligação à água da rede •/•/–
Fácil Manutenção
Confortável programa de limpeza/ComfortClean •/•
AutoDescale (descalcificação automática) •
Enxaguagem automática dos tubos de leite •
Tubo de leite/Unidade de fervura •/•
Eficiência e sustentabilidade
Modo Eco de economia de energia comutável •
Ligação em rede
Miele@home •
Segurança
Bloqueio de funcionamento •
Dados técnicos
Medidas do nicho em mm (L x A x P) – x – x –
Profundidade com a porta aberta em cm –
Potência total de ligação em kW 1,5
Tensão em V/Fusíveis em A 220 – 240/10
Comprimento da mangueira de água em m/Cabo elétrico em m –/1,2
Acessórios fornecidos
Recipiente térmico em aço inox/vidro para leite –/•
Produto descalcificador/Pastilhas de limpeza –/•
Cartucho de descalcificação •
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído )
Preto obsidiana 2.699,00 €
Código EAN 4002516071266
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1
2
3

Mostra a classe de eficiência 
energética de cada modelo.

Mostra o nível acústico exato 
em decibéis de cada modelo.

Profundidade do aparelho 
garante mais espaço e 
flexibilidade.

 Gaveta com humidade e 
temperatura regulável: 5 vezes 
mais tempo de conservação.

Gaveta com humidade e 
temperatura regulável: 3 vezes 
mais tempo de conservação.

Gaveta com humidade 
regulável para conservar frutas 
e verduras de forma 
prolongada.

 Iluminação integrada nas 
prateleiras e ajustável 
individualmente em todos os 
níveis.

Sem necessidade de 
manutenção, eficiente, interior 
perfeitamente iluminado.

 Abertura sem esforço da 
porta, inclusivamente nos 
modelos sem puxador.

Abertura fácil da porta.

Abertura automática da porta 
pressionando o vidro.

A porta fecha automaticamente 
de forma suave e sem ruídos.

A recirculação do ar impede a 
formação de gelo no interior 
(não descongela).

Graças ao evaporador 
integrado, o gelo demora muito 
mais a acumular-se.

Dispensador de cubos de gelo 
ligado à entrada de água para 
uma produção rápida.

O dispensador de cubos com 
depósito de água produz até 
100 cubos por dia.

O filtro Active AirClean impede 
que se gere quase qualquer 
tipo de odor.

 As ripas de madeira podem ser 
posicionadas em sentido 
longitudinal e transversal, 
permitindo armazenar garrafas 
grandes. 

Perfeita estabilidade: todas as 
varas podem ser ajustadas à 
forma de cada garrafa.

 Permite decantar de forma 
profissional copos refrigerados 
e temperar garrafas na 
perfeição.

Indica o número de zonas que 
podem ser reguladas 
individualmente. 

O que significa cada ícone?
Ícones para frigoríficos, congeladores e garrafeiras
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Modelo/Designação FN 28263 ws
Categoria aparelhos
Congelador •/–
Construção
Aparelho de instalação livre •
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side Esquerda/•/–
Design
Cor do revestimento Branco
Frente Branco
Iluminação do compartimento congelador •
Conforto de utilização
IceMaker com ligação à água de rede/MyIce com reservatório de água –/–
ComfortFrost/NoFrost –/•
VarioRoom •
SoftClose –
Sistema Silence •
Auxiliar de abertura da porta Click2open
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura –
SuperFrost •
Congelador/Compartimento congelador
Número de gavetas de congelação/das quais sobre rodas 8 uds./–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A+++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 168/0,458
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct •/•

Acessórios para a ligação
XKS 3100 W
(disponível como acessório)

Segurança
Função de bloqueio/
Indicação falta energia no compartimento congelador •/•
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/•
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura •/•
Dados técnicos
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 600 x 1.850 x 675
Classe de clima SN-T
Compartimento congelador de 4* em l 268
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 38
Tempo conservação em caso de avaria/
Capacidade máx. congelação em kg/24 h 20/18,0
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.300
Acessórios fornecidos
Acumulador de frio/Cuvete •/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Branco 1.349,00 €
Código EAN 4002515639221

Congelador de instalação livre
FN 28263 ws

Esquema de montagem
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Modelo/Designação KFN 28132 ws
Categoria aparelhos
Combinado •
Construção
Aparelho de instalação livre •
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side Direita/•/–
Espaço interior XL –
Design 
Cor do revestimento Branco
Frente Branco
Iluminação do compartimento frigorífico/compartimento congelador LED/–
Conforto de utilização
Sistema de refrigeração –
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom •/•/–/•/–
IceMaker com ligação à água de rede/MyIce com reservatório de água –/–
ComfortClean/Filtro Active AirClean •/–
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose –/–/–
Auxiliar de abertura da porta Cavidade
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura PicTronic
SuperCool/SuperFrost/Compartimento frigorífico pode ser desligado •/•/•
Quantidade de zonas de refrigeração 2
Modo Sabbat/Modo Festa/Modo Férias •/–/–
Frigorífico/compartimento frigorífico
Quantidade de prateleiras/das quais iluminadas 4/–
Prateleira especial para garrafas em metal cromado –
Número de gavetas para legumes/das quais sobre rodas 1 ud./–
N.º de gavetas PerfectFresh –
CompactCase –
Compartimento/meio compartimento 2/–
Compartimento da porta para garrafas 1
Congelador/compartimento congelador
Número de gavetas de congelação/das quais sobre rodas 3 uds./–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 232/0,635
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Acessórios para a ligação –
Segurança
Função de bloqueio/
Indicação falta energia no compartimento congelador •/–
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura • (frigorífico)/• (congelador)
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura • (frigorífico)/• (congelador)
Dados técnicos
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 600 x 1.861 x 657
Classe de clima SN-T
Compartimento frigorífico/Zona PerfectFresh/
Compartimento congelador 4* em l 209/0/95
Zona de refrigeração de vinho em l/Volume total útil em l –/304
Tempo conservação em caso de avaria/
Capacidade máx. congelação em kg/24 h 26/9,0
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 42
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.400
Acessórios fornecidos
Manteigueira/Suporte de ovos –/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Branco 949,00 €
Código EAN 4002515811863

Combinado de instalação livre
KFN 28132 D ws

Esquema de montagem
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Modelo/Designação KFN 29132 ws
Categoria aparelhos
Combinado •
Construção
Aparelho de instalação livre •
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side Direita/•/–
Espaço interior XL –
Design 
Cor do revestimento Branco
Frente Branco
Iluminação do compartimento frigorífico/compartimento congelador LED/–
Conforto de utilização
Sistema de refrigeração –
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom •/•/–/•/–
IceMaker com ligação à água de rede/MyIce com reservatório de água –/–
ComfortClean/Filtro Active AirClean •/–
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose –/–/–
Auxiliar de abertura da porta Cavidade
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura PicTronic
SuperCool/SuperFrost/Compartimento frigorífico pode ser desligado •/•/•
Quantidade de zonas de refrigeração 2
Modo Sabbat/Modo Festa/Modo Férias •/–/–
Frigorífico/compartimento frigorífico
Quantidade de prateleiras/das quais iluminadas 5/–
Prateleira especial para garrafas em metal cromado –
Número de gavetas para legumes/das quais sobre rodas 1 ud./–
N.º de gavetas PerfectFresh –
CompactCase –
Compartimento/meio compartimento 3/–
Compartimento da porta para garrafas 1
Congelador/compartimento congelador
Número de gavetas de congelação/das quais sobre rodas 3 uds./–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 242/0,663
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Acessórios para a ligação –
Segurança
Função de bloqueio/
Indicação falta energia no compartimento congelador •/–
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura • (frigorífico)/• (congelador)
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura • (frigorífico)/• (congelador)
Dados técnicos
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 600 x 2.011 x 657
Classe de clima SN-T
Compartimento frigorífico/Zona PerfectFresh/
Compartimento congelador 4* em l 243/0/95
Zona de refrigeração de vinho em l/Volume total útil em l –/338
Tempo conservação em caso de avaria/
Capacidade máx. congelação em kg/24 h 26/9,0
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 42
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.400
Acessórios fornecidos
Manteigueira/Suporte de ovos –/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Branco 999,00 €
Código EAN 4002515812419

Combinado de instalação livre
KFN 29132 D ws

Esquema de montagem
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Modelo/Designação KFN 29132 edt/cs
Categoria aparelhos
Combinado •
Construção
Aparelho de instalação livre •
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side Direita/•/–
Espaço interior XL –
Design 
Cor do revestimento Aço inox 
Frente Aço inox CleanSteel
Iluminação do compartimento frigorífico/compartimento congelador LED/–
Conforto de utilização
Sistema de refrigeração –
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom •/•/–/•/–
IceMaker com ligação à água de rede/MyIce com reservatório de água –/–
ComfortClean/Filtro Active AirClean •/–
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose –/–/–
Auxiliar de abertura da porta Cavidade
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura PicTronic
SuperCool/SuperFrost/Compartimento frigorífico pode ser desligado •/•/•
Quantidade de zonas de refrigeração 2
Modo Sabbat/Modo Festa/Modo Férias •/–/–
Frigorífico/compartimento frigorífico
Quantidade de prateleiras/das quais iluminadas 5/–
Prateleira especial para garrafas em metal cromado –
Número de gavetas para legumes/das quais sobre rodas 1 ud./–
N.º de gavetas PerfectFresh –
CompactCase –
Compartimento/meio compartimento 3/–
Compartimento da porta para garrafas 1
Congelador/compartimento congelador
Número de gavetas de congelação/das quais sobre rodas 3 uds./–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 242/0,663
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Acessórios para a ligação –
Segurança
Função de bloqueio/
Indicação falta energia no compartimento congelador •/–
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura • (frigorífico)/• (congelador)
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura • (frigorífico)/• (congelador)
Dados técnicos
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 600 x 2.011 x 655
Classe de clima SN-T
Compartimento frigorífico/Zona PerfectFresh/
Compartimento congelador 4* em l 243/0/95
Zona de refrigeração de vinho em l/Volume total útil em l –/338
Tempo conservação em caso de avaria/
Capacidade máx. congelação em kg/24 h 26/9,0
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 42
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.000
Acessórios fornecidos
Manteigueira/Suporte de ovos –/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Inox 1.099,00 €
Código EAN 4002515812426

Combinado de instalação livre
KFN 29132 D edt/cs

Esquema de montagem
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Modelo/Designação KFN 28133 ws
Categoria aparelhos
Combinado •
Construção
Aparelho de instalação livre •
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side Direita/•/–
Espaço interior XL –
Design 
Cor do revestimento Branco
Frente Branco
Iluminação do compartimento frigorífico/compartimento congelador LED/–
Conforto de utilização
Sistema de refrigeração –
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom •/•/–/•/–
IceMaker com ligação à água de rede/MyIce com reservatório de água –/–
ComfortClean/Filtro Active AirClean •/–
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose –/–/–
Auxiliar de abertura da porta Cavidade
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura PicTronic
SuperCool/SuperFrost/Compartimento frigorífico pode ser desligado •/•/•
Quantidade de zonas de refrigeração 2
Modo Sabbat/Modo Festa/Modo Férias •/–/–
Frigorífico/compartimento frigorífico
Quantidade de prateleiras/das quais iluminadas 4/–
Prateleira especial para garrafas em metal cromado –
Número de gavetas para legumes/das quais sobre rodas 1 ud./–
N.º de gavetas PerfectFresh –
CompactCase –
Compartimento/meio compartimento 2/–
Compartimento da porta para garrafas 1
Congelador/compartimento congelador
Número de gavetas de congelação/das quais sobre rodas 3 uds./–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A+++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 232/0,635
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Acessórios para a ligação –
Segurança
Função de bloqueio/
Indicação falta energia no compartimento congelador •/–
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura • (frigorífico)/• (congelador)
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura • (frigorífico)/• (congelador)
Dados técnicos
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 600 x 1.861 x 657
Classe de clima SN-T
Compartimento frigorífico/Zona PerfectFresh/
Compartimento congelador 4* em l 209/0/95
Zona de refrigeração de vinho em l/Volume total útil em l –/304
Tempo conservação em caso de avaria/
Capacidade máx. congelação em kg/24 h 26/9,0
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 40
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.400
Acessórios fornecidos
Manteigueira/Suporte de ovos –/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Branco 1.049,00 €
Código EAN 4002515812082

Combinado de instalação livre
KFN 28133 ws

Esquema de montagem

132



Modelo/Designação KFN 28133 edt cs*
Categoria aparelhos
Combinado •
Construção
Aparelho de instalação livre •
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side Direita/•/–
Espaço interior XL –
Design 
Cor do revestimento Aço inox
Frente Aço inox CleanSteel
Iluminação do compartimento frigorífico/compartimento congelador LED/–
Conforto de utilização
Sistema de refrigeração –
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom •/•/–/•/–
IceMaker com ligação à água de rede/MyIce com reservatório de água –/–
ComfortClean/Filtro Active AirClean •/–
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose –/–/–
Auxiliar de abertura da porta Cavidade
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura PicTronic
SuperCool/SuperFrost/Compartimento frigorífico pode ser desligado •/•/•
Quantidade de zonas de refrigeração 2
Modo Sabbat/Modo Festa/Modo Férias •/–/–
Frigorífico/compartimento frigorífico
Quantidade de prateleiras/das quais iluminadas 4/–
Prateleira especial para garrafas em metal cromado –
Número de gavetas para legumes/das quais sobre rodas 1 ud./–
N.º de gavetas PerfectFresh –
CompactCase –
Compartimento/meio compartimento 2/–
Compartimento da porta para garrafas 1
Congelador/compartimento congelador
Número de gavetas de congelação/das quais sobre rodas 3 uds./–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A+++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 232/0,635
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Acessórios para a ligação –
Segurança
Função de bloqueio/
Indicação falta energia no compartimento congelador •/–
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura • (frigorífico)/• (congelador)
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura • (frigorífico)/• (congelador)
Dados técnicos
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 600 x 1.861 x 657
Classe de clima SN-T
Compartimento frigorífico/Zona PerfectFresh/
Compartimento congelador 4* em l 209/0/95
Zona de refrigeração de vinho em l/Volume total útil em l –/304
Tempo conservação em caso de avaria/
Capacidade máx. congelação em kg/24 h 26/9,0
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 40
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.400
Acessórios fornecidos
Manteigueira/Suporte de ovos –/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Branco 1.099,00 €
Código EAN 4002515812099

Combinado de instalação livre
KFN 28133 edt cs

Esquema de montagem

Combinado de instalação livre
KFN 28133 ws
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Modelo/Designação KFN 29133 ws
Categoria aparelhos
Combinado •
Construção
Aparelho de instalação livre •
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side Direita/•/–
Espaço interior XL –
Design 
Cor do revestimento Branco
Frente Branco
Iluminação do compartimento frigorífico/compartimento congelador LED/–
Conforto de utilização
Sistema de refrigeração –
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom •/•/–/•/–
IceMaker com ligação à água de rede/MyIce com reservatório de água –/–
ComfortClean/Filtro Active AirClean •/–
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose –/–/–
Auxiliar de abertura da porta Cavidade
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura PicTronic
SuperCool/SuperFrost/Compartimento frigorífico pode ser desligado •/•/•
Quantidade de zonas de refrigeração 2
Modo Sabbat/Modo Festa/Modo Férias •/–/–
Frigorífico/compartimento frigorífico
Quantidade de prateleiras/das quais iluminadas 5/–
Prateleira especial para garrafas em metal cromado –
Número de gavetas para legumes/das quais sobre rodas 1 ud./–
N.º de gavetas PerfectFresh –
CompactCase –
Compartimento/meio compartimento 3/–
Compartimento da porta para garrafas 1
Congelador/compartimento congelador
Número de gavetas de congelação/das quais sobre rodas 3 uds./–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A+++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 167/0,456
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Acessórios para a ligação –
Segurança
Função de bloqueio/
Indicação falta energia no compartimento congelador •/–
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura • (frigorífico)/• (congelador)
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura • (frigorífico)/• (congelador)
Dados técnicos
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 600 x 2.011 x 657
Classe de clima SN-T
Compartimento frigorífico/Zona PerfectFresh/
Compartimento congelador 4* em l 243/0/95
Zona de refrigeração de vinho em l/Volume total útil em l –/338
Tempo conservação em caso de avaria/
Capacidade máx. congelação em kg/24 h 26/10,0
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 40
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.400
Acessórios fornecidos
Manteigueira/Suporte de ovos –/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Branco 1.099,00 €
Código EAN 4002515812433

Combinado de instalação livre
KFN 29133 D ws 

Esquema de montagem
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Modelo/Designação KFN 29133 D edt/cs
Categoria aparelhos
Combinado •
Construção
Aparelho de instalação livre •
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side Direita/•/–
Espaço interior XL –
Design 
Cor do revestimento Aço inox 
Frente Aço inox CleanSteel
Iluminação do compartimento frigorífico/compartimento congelador LED/–
Conforto de utilização
Sistema de refrigeração –
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom •/•/–/•/–
IceMaker com ligação à água de rede/MyIce com reservatório de água –/–
ComfortClean/Filtro Active AirClean •/–
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose –/–/–
Auxiliar de abertura da porta Cavidade
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura PicTronic
SuperCool/SuperFrost/Compartimento frigorífico pode ser desligado •/•/•
Quantidade de zonas de refrigeração 2
Modo Sabbat/Modo Festa/Modo Férias •/–/–
Frigorífico/compartimento frigorífico
Quantidade de prateleiras/das quais iluminadas 5/–
Prateleira especial para garrafas em metal cromado –
Número de gavetas para legumes/das quais sobre rodas 1 ud./–
N.º de gavetas PerfectFresh –
CompactCase –
Compartimento/meio compartimento 3/–
Compartimento da porta para garrafas 1
Congelador/compartimento congelador
Número de gavetas de congelação/das quais sobre rodas 3 uds./–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A+++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 167/0,456
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Acessórios para a ligação –
Segurança
Função de bloqueio/
Indicação falta energia no compartimento congelador •/–
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura • (frigorífico)/• (congelador)
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura • (frigorífico)/• (congelador)
Dados técnicos
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 600 x 2.011 x 657
Classe de clima SN-T
Compartimento frigorífico/Zona PerfectFresh/
Compartimento congelador 4* em l 243/0/95
Zona de refrigeração de vinho em l/Volume total útil em l –/338
Tempo conservação em caso de avaria/
Capacidade máx. congelação em kg/24 h 26/10,0
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 40
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.000
Acessórios fornecidos
Manteigueira/Suporte de ovos –/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Inox 1.199,00 €
Código EAN 4002515812440

Combinado de instalação livre
KFN 29133 D edt/cs

Esquema de montagem
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Modelo/Designação KFN 29233 D ws
Categoria aparelhos
Combinado •
Construção
Aparelho de instalação livre •
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side Direita/•/–
Espaço interior XL •
Design 
Cor do revestimento Branco
Frente Branco
Iluminação do compartimento frigorífico/compartimento congelador LED/–
Conforto de utilização
Sistema de refrigeração DailyFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom •/•/–/•/•
IceMaker com ligação à água de rede/MyIce com reservatório de água –/–
ComfortClean/Filtro Active AirClean •/–
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose •/–/–
Auxiliar de abertura da porta Click2open
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura –
SuperCool/SuperFrost/Compartimento frigorífico pode ser desligado •/•/•
Quantidade de zonas de refrigeração 2
Modo Sabbat/Modo Festa/Modo Férias •/•/•
Frigorífico/compartimento frigorífico
Quantidade de prateleiras/das quais iluminadas 4/–
Prateleira especial para garrafas em metal cromado •
Número de gavetas para legumes/das quais sobre rodas –/–
N.º de gavetas PerfectFresh 1
CompactCase •
Compartimento/meio compartimento 3/–
Compartimento da porta para garrafas 1
Congelador/compartimento congelador
Número de gavetas de congelação/das quais sobre rodas 3 uds./–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A+++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 174/0,474
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct •/•

Acessórios para a ligação
XKS 3100 W 
(disponível como acessório)

Segurança
Função de bloqueio/
Indicação falta energia no compartimento congelador •/•
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura • (frigorífico)/• (congelador)
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura • (frigorífico)/• (congelador)
Dados técnicos
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 600 x 2.010 x 675
Classe de clima SN-T
Compartimento frigorífico/
Zona PerfectFresh/Compartimento congelador 4* em l 260/–/101
Zona de refrigeração de vinho em l/Volume total útil em l –/361
Tempo conservação em caso de avaria/
Capacidade máx. congelação em kg/24 h 24/16,0
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 38
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.400
Acessórios fornecidos
Manteigueira/Suporte de ovos –/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Branco 1.449,00 €
Código EAN 4002515597613

Combinado de instalação livre
KFN 29233 D ws

Esquema de montagem
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Modelo/Designação KFN 29233 D edt/cs
Categoria aparelhos
Combinado •
Construção
Aparelho de instalação livre •
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side Direita/•/–
Espaço interior XL •
Design 
Cor do revestimento Aço inoxidável
Frente Aço inoxidável CleanSteel
Iluminação do compartimento frigorífico/compartimento congelador LED/–
Conforto de utilização
Sistema de refrigeração DailyFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom •/•/–/•/•
IceMaker com ligação à água de rede/MyIce com reservatório de água –/–
ComfortClean/Filtro Active AirClean •/–
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose •/–/–
Auxiliar de abertura da porta Click2open
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura –
SuperCool/SuperFrost/Compartimento frigorífico pode ser desligado •/•/•
Quantidade de zonas de refrigeração 2
Modo Sabbat/Modo Festa/Modo Férias •/•/•
Frigorífico/compartimento frigorífico
Quantidade de prateleiras/das quais iluminadas 4/–
Prateleira especial para garrafas em metal cromado •
Número de gavetas para legumes/das quais sobre rodas –/–
N.º de gavetas PerfectFresh 1
CompactCase •
Compartimento/meio compartimento 3/–
Compartimento da porta para garrafas 1
Congelador/compartimento congelador
Número de gavetas de congelação/das quais sobre rodas 3 uds./–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A+++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 174/0,474
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct •/•

Acessórios para a ligação
XKS 3100 W 
(disponível como acessório)

Segurança
Função de bloqueio/
Indicação falta energia no compartimento congelador •/•
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/•
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura •/•
Dados técnicos
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 600 x 2.010 x 675
Classe de clima SN-T
Compartimento frigorífico/Zona PerfectFresh/
Compartimento congelador 4* em l 260/–/101
Zona de refrigeração de vinho em l/Volume total útil em l –/361
Tempo conservação em caso de avaria/
Capacidade máx. congelação em kg/24 h 24/16,0
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 38
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.400
Acessórios fornecidos
Manteigueira/Suporte de ovos –/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Portas CleanSteel 1.599,00 €
Código EAN 4002515597620

Combinado de instalação livre
KFN 29233 D edt/cs

Esquema de montagem
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Modelo/Designação KFN 29233 D bb
Categoria aparelhos
Combinado •
Construção
Aparelho de instalação livre •
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side Direita/•/–
Espaço interior XL •
Design 
Cor do revestimento Aço inoxidável
Frente BlackBoard edition
Iluminação do compartimento frigorífico/compartimento congelador LED/–
Conforto de utilização
Sistema de refrigeração DailyFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom •/•/–/•/•
IceMaker com ligação à água de rede/MyIce com reservatório de água –/–
ComfortClean/Filtro Active AirClean •/–
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose •/–/–
Auxiliar de abertura da porta Click2open
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura –
SuperCool/SuperFrost/Compartimento frigorífico pode ser desligado •/•/•
Quantidade de zonas de refrigeração 2
Modo Sabbat/Modo Festa/Modo Férias •/•/•
Frigorífico/compartimento frigorífico
Quantidade de prateleiras/das quais iluminadas 4/–
Prateleira especial para garrafas em metal cromado •
Número de gavetas para legumes/das quais sobre rodas –/–
N.º de gavetas PerfectFresh 1
CompactCase •
Compartimento/meio compartimento 3/–
Compartimento da porta para garrafas 1
Congelador/compartimento congelador
Número de gavetas de congelação/das quais sobre rodas 3 uds./–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A+++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 174/0,474
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct •/•

Acessórios para a ligação
XKS 3100 W 
(disponível como acessório)

Segurança
Função de bloqueio/
Indicação falta energia no compartimento congelador •/•
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/•
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura •/•
Dados técnicos
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 600 x 2.010 x 685
Classe de clima SN-T
Compartimento frigorífico/
Zona PerfectFresh/Compartimento congelador 4* em l 260/–/101
Zona de refrigeração de vinho em l/Volume total útil em l –/361
Tempo conservação em caso de avaria/
Capacidade máx. congelação em kg/24 h 24/16,0
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 38
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.400
Acessórios fornecidos
Manteigueira/Suporte de ovos –/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Blackboard 1.749,00 €
Código EAN 4002515639023

Combinado de instalação livre
KFN 29233 D bb

Esquema de montagem
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Modelo/Designação KFN 29243 D edt/cs
Categoria aparelhos
Combinado •
Construção
Aparelho de instalação livre •
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side Direita/•/–
Espaço interior XL •
Design 
Cor do revestimento Aço inoxidável
Frente Aço inoxidável CleanSteel
Iluminação do compartimento frigorífico/compartimento congelador LED/–
Conforto de utilização
Sistema de refrigeração DailyFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom •/•/–/•/•
IceMaker com ligação à água de rede/MyIce com reservatório de água –/–
ComfortClean/Filtro Active AirClean •/–
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose •/–/–
Auxiliar de abertura da porta Click2open
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura –
SuperCool/SuperFrost/Compartimento frigorífico pode ser desligado •/•/•
Quantidade de zonas de refrigeração 2
Modo Sabbat/Modo Festa/Modo Férias •/•/•
Frigorífico/compartimento frigorífico
Quantidade de prateleiras/das quais iluminadas 3/–
Prateleira especial para garrafas em metal cromado •
Número de gavetas para legumes/das quais sobre rodas –/–
N.º de gavetas PerfectFresh 1
CompactCase •
Compartimento/meio compartimento 2/–
Compartimento da porta para garrafas 1
Congelador/compartimento congelador
Número de gavetas de congelação/das quais sobre rodas 4 uds./–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A+++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 180/0,492
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct •/•

Acessórios para a ligação
XKS 3100 W 
(disponível como acessório)

Segurança
Função de bloqueio/
Indicação falta energia no compartimento congelador •/•
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/•
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura •/•
Dados técnicos
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 600 x 2.010 x 675
Classe de clima SN-T
Compartimento frigorífico/Zona PerfectFresh/
Compartimento congelador 4* em l 220/–/129
Zona de refrigeração de vinho em l/Volume total útil em l –/349
Tempo conservação em caso de avaria/
Capacidade máx. congelação em kg/24 h 25/16,0
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 38
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.400
Acessórios fornecidos
Manteigueira/Suporte de ovos –/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
CleanSteel 1.599,00 €
Código EAN 4002515639122

Combinado de instalação livre
KFN 29243 D edt/cs

Esquema de montagem
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Modelo/Designação KFN 29283 D edt/cs
Categoria aparelhos
Combinado •
Construção
Aparelho de instalação livre •
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side Direita/•/–
Espaço interior XL •
Design 
Cor do revestimento Aço inoxidável
Frente Aço inoxidável CleanSteel
Iluminação do compartimento frigorífico/compartimento congelador LED/–
Conforto de utilização
Sistema de refrigeração PerfectFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom •/•/–/•/•
IceMaker com ligação à água de rede/MyIce com reservatório de água –/–
ComfortClean/Filtro Active AirClean •/–
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose •/–/–
Auxiliar de abertura da porta Click2open
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura –
SuperCool/SuperFrost/Compartimento frigorífico pode ser desligado •/•/•
Quantidade de zonas de refrigeração 3
Modo Sabbat/Modo Festa/Modo Férias •/•/•
Frigorífico/compartimento frigorífico
Quantidade de prateleiras/das quais iluminadas 3/–
Prateleira especial para garrafas em metal cromado •
Número de gavetas para legumes/das quais sobre rodas –/–
N.º de gavetas PerfectFresh 2
CompactCase –
Compartimento/meio compartimento 3/–
Compartimento da porta para garrafas 1
Congelador/compartimento congelador
Número de gavetas de congelação/das quais sobre rodas 3 uds./–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A+++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 186/0,507
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct •/•

Acessórios para a ligação
XKS 3100 W 
(disponível como acessório)

Segurança
Função de bloqueio/
Indicação falta energia no compartimento congelador •/•
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/•
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura •/•
Dados técnicos
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 600 x 2.010 x 675
Classe de clima SN-T
Compartimento frigorífico/Zona PerfectFresh/
Compartimento congelador 4* em l 242/97/101
Zona de refrigeração de vinho em l/Volume total útil em l –/343
Tempo conservação em caso de avaria/
Capacidade máx. congelação em kg/24 h 24/16,0
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 38
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.400
Acessórios fornecidos
Manteigueira/Suporte de ovos –/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Portas CleanSteel 1.649,00 €
Código EAN 4002515597491

Combinado de instalação livre
KFN 29283 D edt/cs

Esquema de montagem
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Modelo/Designação KFN 29683 D brws
Categoria aparelhos
Combinado •
Construção
Aparelho de instalação livre •
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side Direita/•/–
Espaço interior XL •
Design 
Cor do revestimento Aço inoxidável
Frente Vidro Brilliant White
Iluminação do compartimento frigorífico/compartimento congelador FlexiLight/–
Conforto de utilização
Sistema de refrigeração PerfectFresh Pro
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom •/•/–/•/•
IceMaker com ligação à água de rede/MyIce com reservatório de água –/–
ComfortClean/Filtro Active AirClean •/–
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose •/•/•
Auxiliar de abertura da porta Click2open
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura –
SuperCool/SuperFrost/Compartimento frigorífico pode ser desligado •/•/•
Quantidade de zonas de refrigeração 3
Modo Sabbat/Modo Festa/Modo Férias •/•/•
Frigorífico/compartimento frigorífico
Quantidade de prateleiras/das quais iluminadas 3/2
Prateleira especial para garrafas em metal cromado •
Número de gavetas para legumes/das quais sobre rodas –/–
N.º de gavetas PerfectFresh 2
CompactCase –
Compartimento/meio compartimento 3/–
Compartimento da porta para garrafas 1
Congelador/compartimento congelador
Número de gavetas de congelação/das quais sobre rodas 3 uds./–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A+++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 186/0,507
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct •/•

Acessórios para a ligação
XKS 3100 W 
(disponível como acessório)

Segurança
Função de bloqueio/
Indicação falta energia no compartimento congelador •/•
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/•
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura •/•
Dados técnicos
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 600 x 2.010 x 685
Classe de clima SN-T
Compartimento frigorífico/Zona PerfectFresh/
Compartimento congelador 4* em l 242/97/101
Zona de refrigeração de vinho em l/Volume total útil em l –/343
Tempo conservação em caso de avaria/
Capacidade máx. congelação em kg/24 h 24/16,0
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 37
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.400
Acessórios fornecidos
Manteigueira/Suporte de ovos •/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Brilliant White glass 2.649,00 €
Código EAN 4002515639153

Combinado de instalação livre
KFN 29683 D brws

Esquema de montagem
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Modelo/Designação KFN 29683 D obsw
Categoria aparelhos
Combinado •
Construção
Aparelho de instalação livre •
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side Direita/•/–
Espaço interior XL •
Design 
Cor do revestimento Aço inoxidável
Frente Vidro Preto obsidiana
Iluminação do compartimento frigorífico/compartimento congelador FlexiLight/–
Conforto de utilização
Sistema de refrigeração PerfectFresh Pro
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom •/•/–/•/•
IceMaker com ligação à água de rede/MyIce com reservatório de água –/–
ComfortClean/Filtro Active AirClean •/–
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose •/•/•
Auxiliar de abertura da porta Click2open
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura –
SuperCool/SuperFrost/Compartimento frigorífico pode ser desligado •/•/•
Quantidade de zonas de refrigeração 3
Modo Sabbat/Modo Festa/Modo Férias •/•/•
Frigorífico/compartimento frigorífico
Quantidade de prateleiras/das quais iluminadas 3/2
Prateleira especial para garrafas em metal cromado •
Número de gavetas para legumes/das quais sobre rodas –/–
N.º de gavetas PerfectFresh 2
CompactCase –
Compartimento/meio compartimento 3/–
Compartimento da porta para garrafas 1
Congelador/compartimento congelador
Número de gavetas de congelação/das quais sobre rodas 3 uds./–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A+++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 186/0,507
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct •/•

Acessórios para a ligação
XKS 3100 W 
(disponível como acessório)

Segurança
Função de bloqueio/
Indicação falta energia no compartimento congelador •/•
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/•
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura •/•
Dados técnicos
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 600 x 2.010 x 685
Classe de clima SN-T
Compartimento frigorífico/Zona PerfectFresh/
Compartimento congelador 4* em l 242/97/101
Zona de refrigeração de vinho em l/Volume total útil em l –/343
Tempo conservação em caso de avaria/
Capacidade máx. congelação em kg/24 h 24/16,0
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 37
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.400
Acessórios fornecidos
Manteigueira/Suporte de ovos •/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Obsidian Black glass 2.649,00 €
Código EAN 4002515639146

Combinado de instalação livre
KFN 29683 D obsw

Esquema de montagem
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Largura aparelho
75 cm

Modelo/Designação KFN 16947 D ed/cs
Categoria aparelhos
Combinado •
Construção
Aparelho de instalação livre •
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side Direita/•/–
Espaço interior XL –
Design 
Cor do revestimento Aço inoxidável
Frente Aço inoxidável CleanSteel
Iluminação do compartimento frigorífico/compartimento congelador –/–
Conforto de utilização
Sistema de refrigeração PerfectFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom •/•/–/•/•
IceMaker com ligação à água de rede/MyIce com reservatório de água –/–
ComfortClean/Filtro Active AirClean •/–
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose –/•/–
Auxiliar de abertura da porta Pega EasyOpen
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura TouchControl
SuperCool/SuperFrost/Compartimento frigorífico pode ser desligado •/•/•
Quantidade de zonas de refrigeração 3
Modo Sabbat/Modo Festa/Modo Férias •/–/•
Frigorífico/compartimento frigorífico
Quantidade de prateleiras/das quais iluminadas 3/–
Prateleira especial para garrafas em metal cromado –
Número de gavetas para legumes/das quais sobre rodas –/–
N.º de gavetas PerfectFresh 2
CompactCase –
Compartimento/meio compartimento 2/2
Compartimento da porta para garrafas 1
Congelador/compartimento congelador
Número de gavetas de congelação/das quais sobre rodas 3 uds./–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 305/0,835
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Acessórios para a ligação –
Segurança
Função de bloqueio/
Indicação falta energia no compartimento congelador •/•
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/•
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura •/•
Dados técnicos
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 750 x 2.020 x 630
Classe de clima SN-T
Compartimento frigorífico/Zona PerfectFresh/
Compartimento congelador 4* em l 303/103/115
Zona de refrigeração de vinho em l/Volume total útil em l –/418
Tempo conservação em caso de avaria/
Capacidade máx. congelação em kg/24 h 24/14,0
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 41
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.500
Acessórios fornecidos
Manteigueira/Suporte de ovos •/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inox. CleanSteel 3.069,00 €
Código EAN 4002515887585

Combinado de instalação livre
KFN 16947 D ed/cs

Esquema de montagem
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1
2
3

Modelo/Designação KWT 6834 SGS
Categoria aparelhos
Garrafeira •
Construção
Aparelho de instalação livre •
Integrar/Encastrar sob bancada/Decorativo –/–/–
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-side Direita/•/–
Design
Cor do revestimento Aço inoxidável
Frente Porta vidro escurecido/barra
Tipo de iluminação LED
Conforto de utilização
DynaCool/SoftClose •/•
Filtro Active AirClean •
Nº de prateleiras de madeira 13
Material das prateleiras de madeira –
N.º de prateleiras em madeira FlexiFrame 10
Número de prateleiras de madeira FlexiFrame Plus –
SommelierSet •
Expositor de garrafas •
Grelha de suporte da base 3D –
Auxiliar de abertura da porta –
Sistema Silence –
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura TouchControl
Quantidade de zonas de refrigeração 3
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ -G) A
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 180/0,493
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Acessórios para a ligação XKM 3100 W incluido
Segurança
Função de bloqueio •
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/•
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura •/•
Dados técnicos
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 700 x 1.920 x 746
Classe de clima SN-ST
Zona de armazenamento em l 502
Quantidade de garrafas 0,75 l Bordeaux –
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 38
Tensão em V/Fusíveis em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.000
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído )
Aço inoxidável/vidro 5.099,00 €
Código EAN 4002515716670

Garrafeira de instalação livre
KWT 6834 SGS

Esquema de montagem
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Modelo/Designação K 28202 D ws
Categoria aparelhos
Frigorífico •
Construção
Aparelho de instalação livre •
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side Direita/•/•
Design
Cor do revestimento Branco
Frente Branco
Tipo de iluminação LED
Conforto de utilização
Sistema de refrigeração –
DynaCool •
ComfortClean •
Filtro Active AirClean –
Sistema Silence –
SoftClose/SelfClose –/–
Auxiliar de abertura de porta Pega EasyOpen
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura TouchControl
Frigorífico desconectável –
SuperCool –
Quantidade de zonas de refrigeração 1
Modo Sabbat –
Modo Festa/Modo Férias/Temporizador QuickCool –/–/–
Frigorífico/compartimento frigorífico
Quantidade de prateleiras/das quais iluminadas 5/–
Prateleira especial para garrafas em metal cromado •
Número de gavetas para legumes/das quais sobre rodas 2 uds./–
N.º de gavetas PerfectFresh –
Compartimento 3
Compartimento da porta para garrafas 2
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 116/0,317
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Acessórios para a ligação –
Segurança
Função de bloqueio –
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/–
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura •/–
Dados técnicos
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 600 x 1.850 x 622
Classe de clima SN-T
Compartimento frigorífico/Zona PerfectFresh/
Compartimento congelador 4* em l 381/–/0
Volume total útil em l 381
Tempo conservação em caso de avaria/
Capacidade máx. congelação em kg/24 h –/–
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 34
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.200
Acessórios fornecidos
Manteigueira/Suporte de ovos –/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Branco 1.049,00 €
Código EAN 4002515639269

Side-by-Side, frigorífico
K 28202 D ws

Esquema de montagem
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Modelo/Designação K 28202 D edt/cs
Categoria aparelhos
Frigorífico •
Construção
Aparelho de instalação livre •
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side Direita/•/•
Design
Cor do revestimento Aço inoxidável
Frente Aço inoxidável CleanSteel
Tipo de iluminação LED
Conforto de utilização
Sistema de refrigeração –
DynaCool •
ComfortClean •
Filtro Active AirClean –
Sistema Silence –
SoftClose/SelfClose –/–
Auxiliar de abertura de porta Pega EasyOpen
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura TouchControl
Frigorífico desconectável –
SuperCool –
Quantidade de zonas de refrigeração 1
Modo Sabbat –
Modo Festa/Modo Férias/Temporizador QuickCool –/–/–
Frigorífico/compartimento frigorífico
Quantidade de prateleiras/das quais iluminadas 5/–
Prateleira especial para garrafas em metal cromado •
Número de gavetas para legumes/das quais sobre rodas 2 uds./–
N.º de gavetas PerfectFresh –
Compartimento 3
Compartimento da porta para garrafas 2
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 116/0,317
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Acessórios para a ligação –
Segurança
Função de bloqueio –
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/–
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura •/–
Dados técnicos
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 600 x 1.850 x 622
Classe de clima SN-T
Compartimento frigorífico/Zona PerfectFresh/
Compartimento congelador 4* em l 381/–/0
Volume total útil em l 381
Tempo conservação em caso de avaria/
Capacidade máx. congelação em kg/24 h –/–
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 34
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.200
Acessórios fornecidos
Manteigueira/Suporte de ovos –/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Porta CleanSteel 1.199,00 €
Código EAN 4002515639276

Side-by-Side, frigorífico
K 28202 D edt/cs

Esquema de montagem
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Modelo/Designação KS 28423 D ed/cs*
Categoria aparelhos
Frigorífico •
Construção
Aparelho de instalação livre •
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side Direita/•/•
Design
Cor do revestimento Aço inoxidável
Frente Aço inoxidável CleanSteel
Tipo de iluminação Flexilight
Conforto de utilização
Sistema de refrigeração DailyFresh
DynaCool •/–
ComfortClean •
Filtro Active AirClean •
Sistema Silence •
SoftClose/SelfClose •/•
Auxiliar de abertura de porta Click2open
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura FreshTouch
Frigorífico desconectável –
SuperCool 1
Quantidade de zonas de refrigeração •
Modo Sabbat •
Modo Festa/Modo Férias/Temporizador QuickCool •/•/–
Frigorífico/compartimento frigorífico
Quantidade de prateleiras/das quais iluminadas 3/2
Prateleira especial para garrafas em metal cromado •
Número de gavetas para legumes/das quais sobre rodas 2/–
N.º de gavetas PerfectFresh –
Compartimento •
Compartimento da porta para garrafas 3
Prateleira na parte interior da porta para garrafas 2
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A+++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 78/0,212
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct •/•

Acessórios para a ligação
XKS 3100 W  
(disponível como acessório)

Segurança
Função de bloqueio •
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/–
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura •/–
Dados técnicos
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 600 x 1.850 x 675
Classe de clima SN-T
Compartimento frigorífico/Zona PerfectFresh/
Compartimento congelador 4* em l 390/0/0
Volume total útil em l 390
Tempo conservação em caso de avaria/
Capacidade máx. congelação em kg/24 h 0/0,0
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 37
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.200
Acessórios fornecidos
Manteigueira/Suporte de ovos •/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inox. CleanSteel 1.869,00 €
Código EAN 4002515954317

Side-by-Side, frigorífico
KS 28423 D ed/cs

* Pode ser combinado com o modelo FNS 28463 E ed/cs

Esquema de montagem
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Modelo/Designação KS 28463 D ed/cs*
Categoria aparelhos
Frigorífico •
Construção
Aparelho de instalação livre •
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side Direita/•/•
Design
Cor do revestimento Aço inoxidável
Frente Aço inoxidável CleanSteel
Tipo de iluminação Flexilight
Conforto de utilização
Sistema de refrigeração PerfectFresh Pro
DynaCool •/–
ComfortClean •
Filtro Active AirClean •
Sistema Silence •
SoftClose/SelfClose •/•
Auxiliar de abertura de porta Click2open
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura Freshtouch
Frigorífico desconectável –
SuperCool •
Quantidade de zonas de refrigeração 2
Modo Sabbat •
Modo Festa/Modo Férias/Temporizador QuickCool •/•/–
Frigorífico/compartimento frigorífico
Quantidade de prateleiras/das quais iluminadas 4/2
Prateleira especial para garrafas em metal cromado •
Número de gavetas para legumes/das quais sobre rodas –/–
N.º de gavetas PerfectFresh 3
Compartimento 2
Compartimento da porta para garrafas 2
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A+++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 90/0,244
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct •/•

Acessórios para a ligação
XKS 3100 W  
(disponível como acessório)

Segurança
Função de bloqueio •
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/–
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura •/–
Dados técnicos
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 600 x 1.850 x 675
Classe de clima SN-T
Compartimento frigorífico/Zona PerfectFresh/
Compartimento congelador 4* em l 366/133/0
Volume total útil em l 366
Tempo conservação em caso de avaria/
Capacidade máx. congelação em kg/24 h 0/–
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 37
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.200
Acessórios fornecidos
Manteigueira/Suporte de ovos •/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inox. CleanSteel 2.249,00 €
Código EAN 4002515954324

Side-by-Side, frigorífico
KS 28463 D ed/cs

Esquema de montagem
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Modelo/Designação KS 28463 D bb*
Categoria aparelhos
Frigorífico •
Construção
Aparelho de instalação livre •
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side Direita/•/•
Design
Cor do revestimento Aço inox CleanSteel
Frente BlackBoard
Tipo de iluminação Flexilight
Conforto de utilização
Sistema de refrigeração PerfectFresh Pro
DynaCool •/–
ComfortClean •
Filtro Active AirClean •
Sistema Silence •
SoftClose/SelfClose •/•
Auxiliar de abertura de porta Click2open
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura Freshtouch
Frigorífico desconectável –
SuperCool •
Quantidade de zonas de refrigeração 2
Modo Sabbat •
Modo Festa/Modo Férias/Temporizador QuickCool •/•/–
Frigorífico/compartimento frigorífico
Quantidade de prateleiras/das quais iluminadas 4/2
Prateleira especial para garrafas em metal cromado •
Número de gavetas para legumes/das quais sobre rodas –/–
N.º de gavetas PerfectFresh 3
Compartimento 2
Compartimento da porta para garrafas 2
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A+++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 90/0,244
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct •/•

Acessórios para a ligação
XKS 3100 W  
(disponível como acessório)

Segurança
Função de bloqueio •
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/–
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura •/–
Dados técnicos
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 600 x 1.850 x 675
Classe de clima SN-T
Compartimento frigorífico/Zona PerfectFresh/
Compartimento congelador 4* em l 366/133/0
Volume total útil em l 366
Tempo conservação em caso de avaria/
Capacidade máx. congelação em kg/24 h 0/–
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 37
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.200
Acessórios fornecidos
Manteigueira/Suporte de ovos •/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
BlackBoard 2.299,00 €
Código EAN 4002515954331

Side-by-Side, frigorífico
KS 28463 D bb (BlackBoard Edition)

Esquema de montagem
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Modelo/Designação KWNS 28462 E ed/cs*
Categoria aparelhos
Garrafeira •
Construção
Aparelho de instalação livre •
Integrar/Encastrar sob bancada/Decorativo –/–/–
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-side Esquerda/•/•
Design
Cor do revestimento Aço inox 
Frente Aço inox CleanSteel
Tipo de iluminação LED
Conforto de utilização
DuplexCool /DynaCool/SoftClose/NoFrost •/•/•/•
Filtro Active AirClean •
N.º de prateleiras de madeira 6
Material das prateleiras de madeira –
N.º de prateleiras de madeira Flexiframe –
N.º de prateleiras de madeira FlexiFrame plus 4
SommelierSet –
Expositor de garrafas –
Grelha de suporte da base 3D –
Auxiliar de abertura da porta Click2open
Sistema Silence •
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura Freshtouch
Quantidade de zonas de refrigeração 2
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ -G) A++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 230/0,630
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct •/•

Acessórios para a ligação
XKS 3100 W  
(disponível como acessório)

Segurança
Função de bloqueio/
Indicação do corte de eletricidade do compartimento congelador •/•
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/•
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura •/•
Dados técnicos
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 600 x 1.850 x 675
Classe de clima SN-T
Zona de armazenamento em l 150 l
Capacidade total em l 279 l
Quantidade de garrafas 0,75 l Bordeaux 42 garrafas
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 38
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.400
Acessórios fornecidos
Conjunto de união •
PVP recomendado (IVA incl.)
Aço inox. CleanSteel 3.999,00 €
Código EAN 4002515954621

Side-by-Side, garrafeira e congelador
KWNS 28462 E ed/cs

Esquema de montagem
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Modelo/Designação FN 28262 ws
Categoria aparelhos
Congelador •/–
Construção
Aparelho de instalação livre •
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side esquerda/•/•
Design
Cor do revestimento Branco
Frente Branco
Iluminação do compartimento congelador –
Conforto de utilização
IceMaker com ligação à água de rede/MyIce com reservatório de água –/–
ComfortFrost/NoFrost –/•
VarioRoom •
SoftClose •
Sistema Silence –
Auxiliar de abertura da porta Pega EasyOpen
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura TouchControl
SuperFrost –
Congelador/Compartimento congelador
Número de gavetas de congelação/das quais sobre rodas 8 uds./–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 243/0,665
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Acessórios para a ligação –
Segurança
Função de bloqueio/
Indicação falta energia no compartimento congelador –/–
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/•
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura •/•
Dados técnicos
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 600 x 1.850 x 622
Classe de clima SN-T
Compartimento congelador de 4* em l 253
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 42
Tempo conservação em caso de avaria/
Capacidade máx. congelação em kg/24 h 20/20,0
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.300
Acessórios fornecidos
Acumulador de frio/Cuvete/Conjunto de união Side-by-Side •/•/–
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Branco 1.049,00 €
Código EAN 4002515639245

Side-by-Side, congelador
FN 28262 ws

Esquema de montagem
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Modelo/Designação FN 28262 edt/cs
Categoria aparelhos
Congelador •/–
Construção
Aparelho de instalação livre •
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side esquerda/•/•
Design
Cor do revestimento Aço inox 
Frente Aço inox CleanSteel
Iluminação do compartimento congelador –
Conforto de utilização
IceMaker com ligação à água de rede/MyIce com reservatório de água –/–
ComfortFrost/NoFrost –/•
VarioRoom •
SoftClose –
Sistema Silence –
Auxiliar de abertura da porta Pega EasyOpen
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura TouchControl
SuperFrost –
Congelador/Compartimento congelador
Número de gavetas de congelação/das quais sobre rodas 8 uds./–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 243/0,665
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Acessórios para a ligação –
Segurança
Função de bloqueio/
Indicação falta energia no compartimento congelador –/–
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/•
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura •/•
Dados técnicos
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 600 x 1.850 x 622
Classe de clima SN-T
Compartimento congelador de 4* em l 253
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 42
Tempo conservação em caso de avaria/
Capacidade máx. congelação em kg/24 h 20/20,0
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.300
Acessórios fornecidos
Acumulador de frio/Cuvete/Conjunto de união Side-by-Side •/•/–
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inox. CleanSteel 1.149,00 €
Código EAN 4002515639252

Side-by-Side, congelador
FN 28262 ed/cs

Esquema de montagem
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Modelo/Designação FNS 28463 E ed/cs*
Categoria aparelhos
Congelador •
Construção
Aparelho de instalação livre •
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side esquerda/•/•
Design
Cor do revestimento Aço inox 
Frente Aço inox CleanSteel
Iluminação do compartimento congelador LED
Conforto de utilização
IceMaker com ligação à água de rede/MyIce com reservatório de água •/–
ComfortFrost/NoFrost –/•
VarioRoom –
SoftClose –
Sistema Silence •
Auxiliar de abertura da porta Click2open
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura FreshTouch
SuperFrost –
Congelador/Compartimento congelador
Número de gavetas de congelação/das quais sobre rodas 7+2/5
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A+++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 165/0,452
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct •/•

Acessórios para a ligação
XKS 3100 W  
(disponível como acessório)

Segurança
Função de bloqueio/
Indicação falta energia no compartimento congelador •/•
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/•
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura •/•
Dados técnicos
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 600 x 1.850 x 675
Classe de clima SN-T
Compartimento congelador de 4* em l 262
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 38
Tempo conservação em caso de avaria/
Capacidade máx. congelação em kg/24 h 20/18,0
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.300
Acessórios fornecidos
Acumulador de frio/Cuvete/Conjunto de união Side-by-Side •/–/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inox. CleanSteel 2.069,00 €
Código EAN 4002515954362

Side-by-Side, congelador
FNS 28463 E ed/cs

Esquema de montagem
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Modelo/Designação FNS 28463 E bb*
Categoria aparelhos
Congelador •
Construção
Aparelho de instalação livre •
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side esquerda/•/•
Design
Cor do revestimento Aço inox
Frente BlackBoard
Iluminação do compartimento congelador LED
Conforto de utilização
IceMaker com ligação à água de rede/MyIce com reservatório de água •/–
ComfortFrost/NoFrost –/•
VarioRoom –
SoftClose –
Sistema Silence •
Auxiliar de abertura da porta Click2open
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura Freshtouch
SuperFrost –
Congelador/Compartimento congelador
Número de gavetas de congelação/das quais sobre rodas 7+2/5
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A+++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 165/0,452
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct •/•

Acessórios para a ligação
XKS 3100 W  
(disponível como acessório)

Segurança
Função de bloqueio/
Indicação falta energia no compartimento congelador •/•
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/•
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura •/•
Dados técnicos
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 600 x 1.850 x 675
Classe de clima SN-T
Compartimento congelador de 4* em l 262
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 38
Tempo conservação em caso de avaria/
Capacidade máx. congelação em kg/24 h 20/18,0
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.300
Acessórios fornecidos
Acumulador de frio/Cuvete/Conjunto de união Side-by-Side •/–/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inox. CleanSteel 2.169,00 €
Código EAN 4002515954379

Side-by-Side, congelador
FNS 28463 E bb (BlackBoard Edition)

Esquema de montagem
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Modelo/Designação KFNS 28463 E ed/cs*
Categoria aparelhos
Combinado frigorífico/congelador •
Construção
Aparelho de instalação livre •
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side esquerda/•/•
Espaço interior XL •
Design 
Cor do revestimento Aço inox CleanSteel
Frente Aço inox CleanSteel
Iluminação do compartimento frigorífico/compartimento congelador LED/–
Conforto de utilização
Sistema de refrigeração PerfectFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom •/–/–/•/–
IceMaker com ligação à água de rede/MyIce com reservatório de água •/–
ComfortClean/Filtro Active AirClean –/•
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose •/•/•
Auxiliar de abertura da porta –
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura Click2open
SuperCool/SuperFrost/Compartimento frigorífico pode ser desligado •/–/•
Quantidade de zonas de refrigeração 2
Modo Sabbat/Modo Festa/Modo Férias •/•/•
Frigorífico/compartimento frigorífico
Quantidade de prateleiras/das quais iluminadas 1/–
Prateleira especial para garrafas em metal cromado •
Número de gavetas para legumes/das quais sobre rodas –/–
N.º de gavetas PerfectFresh 2
CompactCase –
Compartimento/meio compartimento –/–
Compartimento da porta para garrafas –
Congelador/compartimento congelador
Número de gavetas de congelação/das quais sobre rodas 3+2/–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A+++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 188/0,515
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct •/•

Acessórios para a ligação
XKS 3100 W  
(disponível como acessório)

Segurança
Função de bloqueio/
Indicação falta energia no compartimento congelador •/•
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/•
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura •/•
Dados técnicos
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 600 x 1.850 x 675
Classe de clima SN-T
Compartimento frigorífico/Zona PerfectFresh/
Compartimento congelador 4* em l 150/150/125
Zona de refrigeração de vinho em l/Volume total útil em l –/275
Tempo conservação em caso de avaria/
Capacidade máx. congelação em kg/24 h 24/16,0
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 37
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.400
Acessórios fornecidos
Manteigueira/Suporte de ovos –/–/•
Conjunto de união Side-by-Side •
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inox. CleanSteel 2.899,00 €
Código EAN 4002515954393

Side-by-Side, combinado
KFNS 28463 E ed/cs

Esquema de montagem
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Modelo/Designação K 31222 Ui
Categoria aparelhos
Frigorífico •
Construção
Integrar/Encastrar sob bancada/Decorativo –/•/–
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side Direita/•/•
Design 
Tipo de iluminação LED
Conforto de utilização
Sistema de refrigeração –
ComfortClean/DynaCool •/–
SelfClose –
SoftClose/Drop and Lock –/–
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura PicTronic
Frigorífico desconectável –
SuperCool •
Quantidade de zonas de refrigeração 1
Modo Sabbat –
Frigorífico/compartimento frigorífico 
Quantidade de prateleiras/das quais iluminadas 4/1
Prateleira especial para garrafas em metal cromado –
Número de gavetas para legumes/das quais sobre rodas 1 ud./–
N.º de gavetas PerfectFresh –
Suporte para garrafas desmontável, de fácil extração –
Compartimento/meio compartimento 1
Compartimento da porta para garrafas 1
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 92/0,252
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Acessórios para a ligação –
Segurança
Função de bloqueio •
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/–
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura –/–
Dados técnicos
Medidas do nicho em mm (L x A x P) 600 x 820 – 880 x 550
Técnica de fixação Porta fixa
Peso máximo da porta do frigorífico/congelador em kg 10/–
Classe de clima SN-ST
Compartimento frigorífico/Zona PerfectFresh/
Compartimento congelador 4* em l 136/0/0
Volume total útil em l 136
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 39
Tempo conservação em caso de avaria/
Capacidade máx. congelação em kg/24 h 0/0,0
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.200
Acessórios fornecidos
Manteigueira/Suporte de ovos –/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inox. CleanSteel 1.249,00 €
Código EAN 4002515952511

Frigorífico de encastrar
K 31222 Ui

Altura do nicho
82 cm

Esquema de montagem
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Modelo/Designação K 35272 iD
Categoria aparelhos
Frigorífico •
Construção
Integrar/Encastrar sob bancada/Decorativo •/–/–
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side Direita/•/•
Design 
Tipo de iluminação LED
Iluminação LED PerfectFresh Pro –
Conforto de utilização
Sistema de refrigeração PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool •/•
SelfClose –
SoftClose/Drop and Lock –/–
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura PicTronic
Frigorífico desconectável –
SuperCool •
Quantidade de zonas de refrigeração 2
Modo Sabbat –
Frigorífico/Congelador
Quantidade de prateleiras/das quais iluminadas 5/–
Prateleira especial para garrafas em metal cromado –
Número de gavetas para legumes/das quais sobre rodas –/–
N.º de gavetas PerfectFresh 2
Suporte para garrafas desmontável, de fácil extração –
Compartimento 3
Compartimento da porta para garrafas 1
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 125/0,340
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Acessórios para a ligação –
Segurança
Função de bloqueio •
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/–
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura –/–
Dados técnicos
Medidas do nicho em mm (L x A x P) 560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550
Técnica de fixação Porta fixa
Peso máximo da porta do frigorífico/congelador em kg 21/–
Classe de clima SN-T
Compartimento frigorífico/Zona PerfectFresh/
Compartimento congelador 4* em l 231/59/0
Volume total útil em l 231
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 37
Tempo conservação em caso de avaria/
Capacidade máx. congelação em kg/24 h 0/0,0
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.200
Acessórios fornecidos
Manteigueira/Suporte de ovos –/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inox. CleanSteel 1.349,00 €
Código EAN 4002515234327

Frigorífico de integrar
K 35272 iD

Altura do nicho
140 cm

Esquema de montagem

157

Fr
io



Modelo/Designação K 37272 iD
Categoria aparelhos
Frigorífico •
Construção
Integrar/Encastrar sob bancada/Decorativo •/–/–
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side Direita/•/•
Design 
Tipo de iluminação LED
Iluminação LED PerfectFresh Pro –
Conforto de utilização
Sistema de refrigeração PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool •/•
SelfClose –
SoftClose/Drop and Lock –/–
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura PicTronic
Frigorífico desconectável –
SuperCool •
Quantidade de zonas de refrigeração 2
Modo Sabbat –
Frigorífico/Congelador
Quantidade de prateleiras/das quais iluminadas 6/–
Prateleira especial para garrafas em metal cromado –
Número de gavetas para legumes/das quais sobre rodas –/–
N.º de gavetas PerfectFresh 3
Suporte para garrafas desmontável, de fácil extração –
Compartimento 3
Compartimento da porta para garrafas 2
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 133/0,363
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Acessórios para a ligação –
Segurança
Função de bloqueio •
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/–
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura –/–
Dados técnicos
Medidas do nicho em mm (L x A x P) 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Técnica de fixação Porta fixa
Peso máximo da porta do frigorífico/congelador em kg 26/–
Classe de clima SN-T
Compartimento frigorífico/Zona PerfectFresh/
Compartimento congelador 4* em l 301/90/0
Volume total útil em l 301
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 37
Tempo conservação em caso de avaria/
Capacidade máx. congelação em kg/24 h 0/0,0
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.200
Acessórios fornecidos
Manteigueira/Suporte de ovos –/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inox. CleanSteel 1.579,00 €
Código EAN 4002515229149

Frigorífico de integrar
K 37272 iD

Altura do nicho
178,5 cm

Esquema de montagem
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Modelo/Designação K 37672 iD
Categoria aparelhos
Frigorífico •
Construção
Integrar/Encastrar sob bancada/Decorativo –/–/–
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side Direita/•/–
Design 
Tipo de iluminação Flexilight
Iluminação LED PerfectFresh Pro •
Conforto de utilização
Sistema de refrigeração PerfectFresh Pro
ComfortClean/DynaCool –/•
SelfClose •
SoftClose/Drop and Lock •/–
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura Touchcontrol
Frigorífico desconectável •
SuperCool –
Quantidade de zonas de refrigeração 2
Modo Sabbat •
Frigorífico/Congelador
Quantidade de prateleiras/das quais iluminadas 6/4
Prateleira especial para garrafas em metal cromado •
Número de gavetas para legumes/das quais sobre rodas –/–
N.º de gavetas PerfectFresh 3
Suporte para garrafas desmontável, de fácil extração –
Compartimento 3
Compartimento da porta para garrafas 2
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 133/0,363
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct •/•

Acessórios para a ligação
XKS 3130 W  
(disponível como acessório)

Segurança
Função de bloqueio •
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/–
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura •/–
Dados técnicos
Medidas do nicho em mm (L x A x P) 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Técnica de fixação Porta fixa
Peso máximo da porta do frigorífico/congelador em kg 26/–
Classe de clima SN-T
Compartimento frigorífico/Zona PerfectFresh/
Compartimento congelador 4* em l 301/90/0
Volume total útil em l 301
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 37
Tempo conservação em caso de avaria/
Capacidade máx. congelação em kg/24 h 0/0,0
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.200
Acessórios fornecidos
Manteigueira/Suporte de ovos •/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inox. CleanSteel 2.149,00 €
Código EAN 4002515959220

Frigorífico de integrar
K 37672 iD

Esquema de montagem

Altura do nicho
178,5 cm
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Modelo/Designação F 31202 UiF
Categoria aparelhos
Congelador •
Construção
Integrar/Encastrar sob bancada/Decorativo –/•/–
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side Direita/•/•
Design
Iluminação do compartimento congelado LED
Conforto de utilização
IceMaker com ligação à água de rede/MyIce com reservatório de água –/–
ComfortClean/DynaCool •/–
SoftClose/Drop and Lock –/–
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura Pictronic
SuperFrost –
Congelador/Compartimento congelador
Dispensador de gelo e água fria através da porta –
Número de gavetas de congelação/das quais sobre rodas 3/–
Número de cestos amovíveis na porta –
Número de cestos amovíveis –
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 148/0,403
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Acessórios para a ligação –
Segurança
Função de bloqueio/
Indicação falta energia no compartimento congelador •/•
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/•
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura –/•
Dados técnicos
Medidas do nicho em mm (L x A x P) 600 x 820 – 880 x 550
Técnica de fixação Porta fixa
Peso máximo da porta do frigorífico/congelador em kg 20/–
Classe de clima SN-T
Compartimento congelador 4* em l 96
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW  l 38
Tempo conservação em caso de avaria/
Capacidade máx. congelação em kg/24 h 24/12,0
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.300
Acessórios fornecidos
Acumulador de frio/Cuvete –/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inox. CleanSteel 1.249,00 €
Código EAN 4002515952597

Congelador de encastrar
F 31202 UiF

Altura do nicho
82 cm

Esquema de montagem

160



Modelo/Designação FNS 35402 i
Categoria aparelhos
Congelador •
Construção
Integrar/Encastrar sob bancada/Decorativo •/–/–
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side esquerda/•/•
Design
Iluminação do compartimento congelado LED
Conforto de utilização
IceMaker com ligação à água de rede/MyIce com reservatório de água –/–
ComfortClean/DynaCool •/•
SoftClose/Drop and Lock •/–
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura TouchControl
SuperFrost •
Congelador/Compartimento congelador
Dispensador de gelo e água fria através da porta –
Número de gavetas de congelação/das quais sobre rodas 6 uds./–
Número de cestos amovíveis na porta –
Número de cestos amovíveis –
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 207/0,567
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct •/•

Acessórios para a ligação
XKS 3130 W  
(disponível como acessório)

Segurança
Função de bloqueio/
Indicação falta energia no compartimento congelador •/•
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/•
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura •/•
Dados técnicos
Medidas do nicho em mm (L x A x P) 560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550
Técnica de fixação Porta fixa
Peso máximo da porta do frigorífico/congelador em kg 21/–
Classe de clima SN-T
Compartimento congelador 4* em l 157
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW  l 37
Tempo conservação em caso de avaria/
Capacidade máx. congelação em kg/24 h 14/14,0
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.300
Acessórios fornecidos
Acumulador de frio/Cuvete •/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inox. CleanSteel 1.949,00 €
Código EAN 4002515202395

Congelador de integrar
FNS 35402 i

Altura do nicho
140 cm

Esquema de montagem

161

Fr
io



Modelo/Designação FNS 37402 i
Categoria aparelhos
Congelador •
Construção
Integrar/Encastrar sob bancada/Decorativo •/–/–
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side Direita/•/•
Design
Iluminação do compartimento congelado LED
Conforto de utilização
IceMaker com ligação à água de rede/MyIce com reservatório de água –/–
ComfortClean/DynaCool •/•
SoftClose/Drop and Lock •/–
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura TouchControl
SuperFrost •
Congelador/Compartimento congelador
Dispensador de gelo e água fria através da porta –
Número de gavetas de congelação/das quais sobre rodas 8 uds./–
Número de cestos amovíveis na porta –
Número de cestos amovíveis –
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 244/0,668
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct •/•

Acessórios para a ligação
XKS 3130 W  
(disponível como acessório)

Segurança
Função de bloqueio/
Indicação falta energia no compartimento congelador •/•
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/•
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura •/•
Dados técnicos
Medidas do nicho em mm (L x A x P) 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Técnica de fixação Porta fixa
Peso máximo da porta do frigorífico/congelador em kg 26/–
Classe de clima SN-T
Compartimento congelador 4* em l 213
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW  l 37
Tempo conservação em caso de avaria/
Capacidade máx. congelação em kg/24 h 14/18,0
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.300
Acessórios fornecidos
Acumulador de frio/Cuvete •/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inox. CleanSteel 2.049,00 €
Código EAN 4002515203149

Congelador de integrar
FNS 37402 i

Altura do nicho
178,5 cm

Esquema de montagem
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Modelo/Designação KF 37122 iD
Categoria aparelhos
Combinado frigorífico/congelador •
Construção
Integrar/Encastrar sob bancada/Decorativo •/–/–
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side Direita/•/–
Design 
Tipo de iluminação LED
Iluminação LED PerfectFresh Pro –
Conforto de utilização
Sistema de refrigeração –
IceMaker com ligação à água de rede/MyIce com reservatório de água –/–
ComfortClean •
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom •/•/–/•
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock –/–/–
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura PicTronic
Frigorífico desconectável •
SuperCool/SuperFrost •/•
Quantidade de zonas de refrigeração 2
Modo Sabbat –
Frigorífico/Congelador
Quantidade de prateleiras/das quais iluminadas/divididas 5/–/–
Prateleira especial para garrafas em metal cromado –
Número de gavetas para legumes/das quais sobre rodas 1 ud./1
N.º de gavetas PerfectFresh –
Compartimento 3
Compartimento da porta para garrafas 1
Congelador/compartimento congelador
Número de gavetas de congelação/das quais sobre rodas 2 uds./–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 228/0,622
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Acessórios para a ligação –
Segurança
Função de bloqueio/
Indicação falta energia no compartimento congelador •/•
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura –/•
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura –/•
Dados técnicos
Medidas do nicho em mm (L x A x P) 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Técnica de fixação Porta deslizante
Peso máximo da porta do frigorífico/congelador em kg 20/12
Classe de clima SN-T
Compartimento frigorífico/Zona PerfectFresh/
Compartimento congelador 4* em l 224/0/57
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW  l 34
Volume total útil em l 281
Tempo conservação em caso de avaria/
Capacidade máx. congelação em kg/24 h 22/10,0
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.400
Acessórios fornecidos
Manteigueira/Suporte de ovos –/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inox. CleanSteel 1.249,00 €
Código EAN 4002515162231

Combinado de integrar
KF 37122 iD

Altura do nicho
178,5 cm

Esquema de montagem
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Altura do nicho
178,5 cm

Modelo/Designação KFN 37232 iD
Categoria aparelhos
Combinado frigorífico/congelador •
Construção
Integrar/Encastrar sob bancada/Decorativo •/–/–
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side Direita/•/–
Design 
Tipo de iluminação LED
Iluminação LED PerfectFresh Pro •
Conforto de utilização
IceMaker com ligação à água de rede/MyIce com reservatório de água –/–/–
ComfortClean •
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom •/•/•/•
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock –/–
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura Pictronic
Frigorífico desconectável –/–
SuperCool/SuperFrost •/•
Quantidade de zonas de refrigeração 2
Modo Sabbat –
Frigorífico/Congelador
Quantidade de prateleiras/das quais iluminadas/divididas 4/–/–
Prateleira especial para garrafas em metal cromado –
Número de gavetas para legumes/das quais sobre rodas 1/–
N.º de gavetas PerfectFresh –
Compartimento 2
Compartimento da porta para garrafas 1
Congelador/compartimento congelador
Número de gavetas de congelação/das quais sobre rodas 3 uds.
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 235/0,642
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Acessórios para a ligação –
Segurança
Função de bloqueio/
Indicação falta energia no compartimento congelador •/•
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura –/•
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura –/•
Dados técnicos
Medidas do nicho em mm (L x A x P) 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Técnica de fixação Porta fixa
Peso máximo da porta do frigorífico/congelador em kg 20/12
Classe de clima SN-T
Compartimento frigorífico/Zona PerfectFresh/
Compartimento congelador 4* em l 194/0/80
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW  l 35
Volume total útil em l 256 l
Tempo conservação em caso de avaria/
Capacidade máx. congelação em kg/24 h 22/14,0
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10
Acessórios fornecidos
Manteigueira/Suporte de ovos –/•/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inox. CleanSteel 1.299,00 €
Código EAN 4002515808672

Combinado de integrar
KFN 37232 iD

Esquema de montagem
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Modelo/Designação KFN 37282 iD
Categoria aparelhos
Combinado frigorífico/congelador •
Construção
Integrar/Encastrar sob bancada/Decorativo •/–/–
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side Direita/•/•
Design 
Tipo de iluminação LED
Iluminação LED PerfectFresh Pro –
Conforto de utilização
Sistema de refrigeração PerfectFresh
IceMaker com ligação à água de rede/MyIce com reservatório de água –/–
ComfortClean •
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom •/•/•/•
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock –/–/–
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura PicTronic
Frigorífico desconectável •
SuperCool/SuperFrost •/•
Quantidade de zonas de refrigeração 3
Modo Sabbat –
Frigorífico/Congelador
Quantidade de prateleiras/das quais iluminadas/divididas 3/–/–
Prateleira especial para garrafas em metal cromado –
Número de gavetas para legumes/das quais sobre rodas –/–
N.º de gavetas PerfectFresh 2
Compartimento 1
Compartimento da porta para garrafas 1
Congelador/compartimento congelador
Número de gavetas de congelação/das quais sobre rodas 3 uds./–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 235/0,643
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Acessórios para a ligação –
Segurança
Função de bloqueio/
Indicação falta energia no compartimento congelador •/•
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/•
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura –/•
Dados técnicos
Medidas do nicho em mm (L x A x P) 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Técnica de fixação Porta fixa
Peso máximo da porta do frigorífico/congelador em kg 17/12
Classe de clima SN-ST
Compartimento frigorífico/Zona PerfectFresh/
Compartimento congelador 4* em l 175/67/62
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW  l 38
Volume total útil em l 237
Tempo conservação em caso de avaria/
Capacidade máx. congelação em kg/24 h 15/10,0
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.400
Acessórios fornecidos
Manteigueira/Suporte de ovos –/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inox. CleanSteel 1.649,00 €
Código EAN 4002515249857

Combinado de integrar
KFN 37282 iD

Altura do nicho
178,5 cm

Esquema de montagem
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Modelo/Designação KFNS 37432 iD
Categoria aparelhos
Combinado frigorífico/congelador •
Construção
Integrar/Encastrar sob bancada/Decorativo •/–/–
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side Direita/•/•
Design 
Tipo de iluminação FlexiLight
Iluminação LED PerfectFresh Pro –
Conforto de utilização
Sistema de refrigeração –
IceMaker com ligação à água de rede/MyIce com reservatório de água –/–
ComfortClean •
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom •/•/•/•
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock •/–/–
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura TouchControl
Frigorífico desconectável •
SuperCool/SuperFrost •/•
Quantidade de zonas de refrigeração 2
Modo Sabbat •
Frigorífico/Congelador
Quantidade de prateleiras/das quais iluminadas/divididas 3/2/–
Prateleira especial para garrafas em metal cromado •
Número de gavetas para legumes/das quais sobre rodas 1 ud./–
N.º de gavetas PerfectFresh –
Compartimento 2
Compartimento da porta para garrafas 1
Congelador/compartimento congelador
Número de gavetas de congelação/das quais sobre rodas 3 uds./–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 230/0,628
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Acessórios para a ligação XKS 3130 W
Segurança
Função de bloqueio/
Indicação falta energia no compartimento congelador •/•
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/•
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura •/•
Dados técnicos
Medidas do nicho em mm (L x A x P) 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Técnica de fixação Porta fixa
Peso máximo da porta do frigorífico/congelador em kg 17/12
Classe de clima SN-T
Compartimento frigorífico/Zona PerfectFresh/
Compartimento congelador 4* em l 193/0/62
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW  l 38
Volume total útil em l 255
Tempo conservação em caso de avaria/
Capacidade máx. congelação em kg/24 h 15/10,0
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.400
Acessórios fornecidos
Manteigueira/Suporte de ovos •/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inox. CleanSteel 1.949,00 €
Código EAN 4002515162163

Combinado de integrar
KFNS 37432 iD

Altura do nicho
178,5 cm

Esquema de montagem
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Modelo/Designação KFN 37682 iD
Categoria aparelhos
Combinado frigorífico/congelador •
Construção
Integrar/Encastrar sob bancada/Decorativo •/–/–
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side Direita/•/•
Design 
Tipo de iluminação FlexiLight
Iluminação LED PerfectFresh Pro •
Conforto de utilização
Sistema de refrigeração PerfectFresh Pro
IceMaker com ligação à água de rede/MyIce com reservatório de água –/–
ComfortClean •
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom •/•/•/•
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock •/•/–
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura TouchControl
Frigorífico desconectável •
SuperCool/SuperFrost •/•
Quantidade de zonas de refrigeração 3
Modo Sabbat •
Frigorífico/Congelador
Quantidade de prateleiras/das quais iluminadas/divididas 3/2/–
Prateleira especial para garrafas em metal cromado –
Número de gavetas para legumes/das quais sobre rodas –/–
N.º de gavetas PerfectFresh 2
Compartimento 1
Compartimento da porta para garrafas 1
Congelador/compartimento congelador
Número de gavetas de congelação/das quais sobre rodas 3 uds./–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 236/0,644
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Acessórios para a ligação XKS 3130 W (incluido)
Segurança
Função de bloqueio/
Indicação falta energia no compartimento congelador •/•
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/•
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura •/•
Dados técnicos
Medidas do nicho em mm (L x A x P) 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Técnica de fixação Porta fixa
Peso máximo da porta do frigorífico/congelador em kg 17/12
Classe de clima SN-ST
Compartimento frigorífico/Zona PerfectFresh/
Compartimento congelador 4* em l 176/67/62
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW  l 38
Volume total útil em l 238
Tempo conservação em caso de avaria/
Capacidade máx. congelação em kg/24 h 15/10,0
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.400
Acessórios fornecidos
Manteigueira/Suporte de ovos •/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inox. CleanSteel 2.149,00 €
Código EAN 4002515162200

Combinado de integrar
KFN 37682 iD

Altura do nicho
178,5 cm

Esquema de montagem
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Modelo/Designação KFN 37452 iDE
Categoria aparelhos
Combinado frigorífico/congelador •
Construção
Integrar/Encastrar sob bancada/Decorativo •/–/–
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side Direita/•/•
Design 
Tipo de iluminação FlexiLight
Iluminação LED PerfectFresh Pro –
Conforto de utilização
Sistema de refrigeração –
IceMaker com ligação à água de rede/MyIce com reservatório de água –/•
ComfortClean •
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom •/•/•/•
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock •/–/–
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura TouchControl
Frigorífico desconectável •
SuperCool/SuperFrost •/•
Quantidade de zonas de refrigeração 2
Modo Sabbat •
Frigorífico/Congelador
Quantidade de prateleiras/das quais iluminadas/divididas 3/2/–
Prateleira especial para garrafas em metal cromado •
Número de gavetas para legumes/das quais sobre rodas 1 ud./–
N.º de gavetas PerfectFresh –
Compartimento 2
Compartimento da porta para garrafas 1
Congelador/compartimento congelador
Número de gavetas de congelação/das quais sobre rodas 4 uds./–
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A++
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 225/0,615
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Acessórios para a ligação XKS 3130 W (incluido)
Segurança
Função de bloqueio/
Indicação falta energia no compartimento congelador •/•
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/•
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura •/•
Dados técnicos
Medidas do nicho em mm (L x A x P) 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Técnica de fixação Porta fixa
Peso máximo da porta do frigorífico/congelador em kg 17/12
Classe de clima SN-T
Compartimento frigorífico/Zona PerfectFresh/
Compartimento congelador 4* em l 191/0/57
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW  l 38
Volume total útil em l 248
Tempo conservação em caso de avaria/
Capacidade máx. congelação em kg/24 h 14/10,0
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/1.400
Acessórios fornecidos
Manteigueira/Suporte de ovos •/•
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inox. CleanSteel 2.249,00 €
Código EAN 4002515161197

Combinado de integrar
KFN 37452 iDE

Altura do nicho
178,5 cm

Esquema de montagem
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Modelo/Designação KWT 6321 UG
Categoria aparelhos
Garrafeira •
Construção
Aparelho de instalação livre –
Integrar/Encastrar sob bancada/Decorativo •/•/–
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side Direita/•/–
Design
Cor do revestimento –
Frente Porta de vidro
Tipo de iluminação LED
Conforto de utilização
DynaCool/SoftClose •/–
Filtro Active AirClean •
N.º de prateleiras em madeira 3
Material das prateleiras de madeira –
Número de prateleiras de madeira FlexiFrame –
Número de prateleiras de madeira FlexiFrame Plus –
SommerlierSet –
Expositor de garrafas –
Grelha de suporte da base 3D –
Auxiliar de abertura de porta –
Sistema Silence –
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura TouchControl
Quantidade de zonas de refrigeração 2
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) B
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 195/0,532
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Acessórios para a ligação –
Segurança
Função de bloqueio •
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/•
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura –/–
Dados técnicos
Medidas do nicho em mm (L x A x P) 600 x 820 – 870 x 580
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 597 x 818 x 575
Classe de clima N
Zona de armazenamento em l 94
Quantidade de garrafas 0,75 l Bourdeaux 34 garrafas
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 38
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/800
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inox./vidro 2.349,00 €
Código EAN 4002515397282

Garrafeira de encastrar 
KWT 6321 UG

Altura do nicho
82 cm

Esquema de montagem
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Garrafeira de encastrar
KWT 6322 UG

2
1

Modelo/Designação KWT 6322 UG
Categoria aparelhos
Garrafeira •
Construção
Aparelho de instalação livre –
Integrar/Encastrar sob bancada/Decorativo •/•/–
Porta a abrir para/Sentido de abertura da porta alterável/Side-by-
Side Direita/•/•
Design
Cor do revestimento –
Frente Porta de vidro
Tipo de iluminação LED
Conforto de utilização
DynaCool/SoftClose •/•
Filtro Active AirClean •
N.º de prateleiras em madeira 4
Material das prateleiras de madeira –
Número de prateleiras de madeira FlexiFrame 3
Número de prateleiras de madeira FlexiFrame Plus –
SommerlierSet –
Expositor de garrafas –
Grelha de suporte da base 3D –
Auxiliar de abertura de porta Push2open
Sistema Silence –
Comando
Indicação e regulação eletrónica da temperatura TouchControl
Quantidade de zonas de refrigeração 2
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - G) A
Consumo de energia por ano em kWh/em 24 h em kWh 144/0,392
Ligação em rede
Miele@home/WiFiConn@ct •/•

Acessórios para a ligação
XKS 3130 W 
(disponível como acessório)

Segurança
Função de bloqueio •
Sinal de alarme de porta aberta/Sinal de alarme de temperatura •/•
Alarme ótico de porta aberta/Alarme ótico de temperatura –/–
Dados técnicos
Medidas do nicho em mm (L x A x P) 600 x 820 – 870 x 580
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 597 x 818 x 575
Classe de clima SN-ST
Zona de armazenamento em l 94
Quantidade de garrafas 0,75 l Bourdeaux 34 garrafas
Nível de potência sonora em dB(A) re1pW 36
Tensão em V/Fusível em A/Consumo de energia em mA 220 – 240/10/800
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inox./vidro 2.949,00 €
Código EAN 4002515035719

Altura do nicho
82 cm

Esquema de montagem

170



Garrafeira de encastrar
KWT 6322 UG
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Máquinas de lavar louça
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O que significa cada ícone?
Todos os ícones para máquinas de lavar louça

*  Poupança superior ao valor limite de 10% da classe de 
eficiência energética A+++

1) Patente: DE102008062761B3, EP2433549B1
2) Patente: DE102008062761B3, EP2201887B1
3) Patente: EP 2201887B1, DE 102008062761B3

Com classes de eficiência energética de 
A+++ -10 % a A+. 

No programa Automático, as máquinas de lavar 
louça mais eficientes consumem apenas seis litros. 
O valor máximo é de 13,5 litros.

Pode mudar o idioma através do visor MultiLingua.

A máquina de lavar louça mais silenciosa com 
apenas 38 dB. 
O valor mais elevado é de 46 dB.

A gaveta para talheres 3D MultiFlex1) cumpre os mais 
elevados requisitos com novos ajustes de altura, 
largura e profundidade. 

A gaveta para talheres 3D + patenteada2) pode ser 
regulada em altura, largura e profundidade. Com 
uma fila de ganchos rebatíveis no centro para talhe-
res grandes e pequenos.

A gaveta para talheres 3D patenteada3) pode ser 
regulada em altura, largura e profundidade. 

É possível colocar cada talher de forma individual, 
eliminando a sujidade sem deixar resíduos e 
secando completamente os talheres.

O cesto para talheres pode ser colocado com 
flexibilidade nas filas de ganchos dianteiras do cesto 
inferior.
  
 O melhor desempenho de limpeza A em menos de 
uma hora com as pastilhas Miele ou PowerDisk®.

Dosagem automática de detergente em pó com 
PowerDisk para resultados de limpeza ideais e o 
máximo conforto.

M
áq

ui
na

s 
de

 la
va

r l
ou

ça

173



Esquemas de montagem

Máquina de lavar louça de instalação livre, 60 cm
G 4310 Active Eco

Modelo/Designação Standard (60 x 81 cm) G 4310
Design

Versão do painel/Tipo de comando
Painel direito/
Tecla seletora de programas

Visor/Visor MultiLingua com seleção abrangente de idioma
indicação de 3 dígitos com   
7 segmentos/–

Conforto
Knock2Open –
Ajuda de fecho de porta ComfortClose
BrilliantLight/Reservatório para o sal na porta –/–
Nível de ruído de funcionamento dB(A) re 1 pW 46
Indicação de tempo restante/Pré-seleção até 24 h/TimeControl •/•/–
Controlo de funcionamento Indicadores de controlo
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/Classe de secagem A++/A
Consumo de água programa Automático em l a partir 6,5 l
Consumo de água em l/Consumo de energia em kWh no programa ECO 6,5/0,93
Consumo anual de água em l/
Consumo anual de energia em kWh no programa ECO 2.772/262
Valores de consumo com ThermoSpar no programa ECO em kWh –
FlexiTimer com EcoStart/EcoFeedback –/–
Acumulador térmico EcoTech –
Técnica de Lavandaria alternada/Meia Carga/Ligação de água quente –/–/•
Tratamento delicado da louça e copos
Lavagem com água limpa •
Secagem AutoOpen –
SensorDry/Secagem turbotérmica por circulação de ar –/•
Perfect GlassCare –
Programas de lavagem
ECO/Automático/Intensivo 75 °C •/•/•
Normal 55 °C/Delicado/Rápido 40 °C •/•/–
Higiene/Programa Solar/Limpeza da máquina –/–/–
Extra silencioso 38 dB(A)/Extra silencioso 40 dB(A) –/–
Programa para necessidades especiais (p. ex. plásticos) –
Opções de lavagem
Curto/Cesto inferior intensivo/Extra económico/Secagem extra •/–/–/–
Pré-lavagem extra/Pré-lavagem/Função Turbo –/–
Configuração dos cestos
Arrumação dos talheres Cesto para talheres
Configuração do cesto/Suporte de copos FlexCare Comfort/–
Capacidade 13
Ligação em rede de eletrodomésticos
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Segurança
Sistema Waterproof •
Indicador de controlo de filtro –
Segurança de crianças/Bloqueio de funcionamento •/–
Caraterísticas técnicas
Potência total de ligaç.kW/Tensão em V/Fusíveis em A 2,1/230/10
Comprimento do tubo de entrada de água/do tubo de esgoto de 
água/do cabo elétrico em m 1,50/1,50/1,70
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Brilliant White 749,00 €
Código EAN 4002516062264
Aço inox. CleanSteel (portas) 849,00 €
Código EAN 4002516062271
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Esquemas de montagem

Máquina de lavar louça de instalação livre, 60 cm
G 4310 SC Active Eco

Modelo/Designação Standard (60 x 81 cm) G 4310 SC
Design

Versão do painel/Tipo de comando
Painel direito/
Tecla seletora de programas

Visor/Visor MultiLingua com seleção abrangente de idioma
indicação de 3 dígitos com 
7 segmentos/–

Conforto
Knock2Open –
Ajuda de fecho de porta ComfortClose
BrilliantLight/Reservatório para o sal na porta –/–
Nível de ruído de funcionamento dB(A) re 1 pW 46
Indicação de tempo restante/Pré-seleção até 24 h/TimeControl •/•/–
Controlo de funcionamento Indicadores de controlo
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/Classe de secagem A++/A
Consumo de água programa Automático em l a partir 6,5 l
Consumo de água em l/Consumo de energia em kWh no programa ECO 6,5/0,94
Consumo anual de água em l/Consumo anual de energia em kWh 
no programa ECO 2.772/266
Valores de consumo com ThermoSpar no programa ECO em kWh –
FlexiTimer com EcoStart/EcoFeedback –/–
Acumulador térmico EcoTech –
Técnica de Lavandaria alternada/Meia Carga/Ligação de água quente –/–/•
Tratamento delicado da louça e copos
Lavagem com água limpa •
Secagem AutoOpen –
SensorDry/Secagem turbotérmica por circulação de ar –/•
Perfect GlassCare –
Programas de lavagem
ECO/Automático/Intensivo 75 °C •/•/•
Normal 55 °C/Delicado/Rápido 40 °C •/•/–
Higiene/Programa Solar/Limpeza da máquina –/–/–
Extra silencioso 38 dB(A)/Extra silencioso 40 dB(A) –/–
Programa para necessidades especiais (p. ex. plásticos) –
Opções de lavagem
Curto/Cesto inferior intensivo/Extra económico/Secagem extra •/–/–/–
Pré-lavagem extra/Pré-lavagem/Função Turbo –/–
Configuração dos cestos
Arrumação dos talheres Gaveta de talheres
Configuração do cesto/Suporte de copos FlexCare Comfort/–
Capacidade 14
Ligação em rede de eletrodomésticos
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Segurança
Sistema Waterproof •
Indicador de controlo de filtro –
Segurança de crianças/Bloqueio de funcionamento •/–
Caraterísticas técnicas
Potência total de ligaç.kW/Tensão em V/Fusíveis em A 2,1/230/10
Comprimento do tubo de entrada de água/
do tubo de esgoto de água/do cabo elétrico em m 1,50/1,50/1,70
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Brilliant White 749,00 €
Código EAN 4002516062288
Aço inox. CleanSteel (portas) 849,00 €
Código EAN 4002516062295
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Máquina de lavar louça de instalação livre, 60 cm
G 4932 SC

Esquema de montagem

Modelo/Designação Standard (60 x 81 cm) G 4932 SC
Design

Versão do painel/Tipo de comando
Painel direito/ 
Tecla seletora de programas

Visor/Visor MultiLingua com seleção abrangente de idioma
indicação de 3 dígitos com 
7segmentos/–

Conforto
Dosagem automática AutoDos com PowerDisk –
Função AutoStart (programação na aplicação dos programas para 
início automático) –
Knock2Open/BrilliantLight –/–
Nível de ruído de funcionamento em dB(A) re 1 pW 45
Indicação de tempo restante/Pré-seleção até 24 h •/•
Ajuda de fecho de porta ComfortClose
Controlo de funcionamento Indicadores de controlo
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/Classe de secagem A+++/A
Consumo de água programa Automático em l a partir 6,5
Consumo de água em l/Consumo de energia em kWh no programa 
ECO 9,7/0,84
Consumo anual de água em l/Consumo anual de energia em kWh no 
programa ECO 2.716/237
Valores de consumo com ThermoSpar no programa ECO em kWh 0,49
EcoFeedback/Tecnología EcoPower –/–
Meia Carga/Ligação de água quente •/•
Tratamento delicado da louça e copos
Lavagem com água limpa •
Secagem AutoOpen •
SensorDry –
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/–
Programas de lavagem
ECO/Automático/Intensivo 75 ºC •/•/•
QuickPowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado –/•/–/•
Higiene/Programa Solar/Limpeza da máquina –/–/–
Extra silencioso –
Programa para necessidades especiais (p. ex. plásticos) –
Opções de lavagem
Express/IntenseZone/AutoDos –/–/–
Limpeza extra/Secagem extra/Curto –/–/•
Configuração dos cestos
Arrumação dos talheres Gaveta de talheres
Configuração do cesto/Suporte de copos FlexCare Comfort/–
Capacidade 14
Ligação em rede de eletrodomésticos
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
RemoteService/Visor SuperVision –/–
Segurança
Sistema Waterproof •
Indicador de controlo de filtro –
Segurança de crianças/Bloqueio de funcionamento •/–
Caraterísticas técnicas
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 598 x 845 x 600
Potência total de ligaç.kW/Tensão em V/Fusíveis em A 2,1/230/10
Comprimento do tubo de entrada de água/ 
do tubo de esgoto de água/do cabo elétrico em m 1,50/1,50/1,70
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Brilliant White 899,00 €
Código EAN 4002516225065
Aço inox. CleanSteel (portas) 999,00 €
Código EAN 4002516225072
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Máquina de lavar louça de instalação livre, 60 cm
G 6000 SC Jubilee

Esquemas de montagem

Modelo/Designação Standard (60 x 81 cm) G 6000 SC Jubilee A+++
Design

Versão do painel/Tipo de comando
Painel direito/
Tecla seletora de programas

Visor/Visor MultiLingua com seleção abrangente de idioma
indicação de 3 dígitos com 
7 segmentos/–

Conforto
Knock2Open –
Ajuda de fecho de porta ComfortClose
BrilliantLight/Reservatório para o sal na porta –/–
Nível de ruído de funcionamento dB(A) re 1 pW 44
Indicação de tempo restante/Pré-seleção até 24 h/TimeControl •/•/–
Controlo de funcionamento Indicadores de controlo
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/Classe de secagem A+++/A
Consumo de água programa Automático em l a partir 6,5
Consumo de água em l/Consumo de energia em kWh no programa ECO 9,7/0,84
Consumo anual de água em l/
Consumo anual de energia em kWh no programa ECO 2.716/237
Valores de consumo com ThermoSpar no programa ECO em kWh 0,49
FlexiTimer com EcoStart/EcoFeedback –/–
Acumulador térmico EcoTech –
Técnica de Lavandaria alternada/Meia Carga/Ligação de água quente •/•/•
Tratamento delicado da louça e copos
Lavagem com água limpa •
Secagem AutoOpen •
SensorDry/Secagem turbotérmica por circulação de ar •/•
Perfect GlassCare •
Programas de lavagem
ECO/Automático/Intensivo 75 °C •/•/•
Normal 55 °C/Delicado/Rápido 40 °C •/•/•
Higiene/Programa Solar/Limpeza da máquina –/–/–
Extra silencioso 38 dB(A)/Extra silencioso 40 dB(A) –/–
Programa para necessidades especiais (p. ex. plásticos) –
Opções de lavagem
Curto/Cesto inferior intensivo/Extra económico/Secagem extra •/–/–/–
Pré-lavagem extra/Pré-lavagem/Função Turbo –/–
Configuração dos cestos
Arrumação dos talheres Gaveta de talheres 3D
Configuração do cesto/Suporte de copos FlexCare ExtraComfort/–
Capacidade 14
Ligação em rede de eletrodomésticos
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Segurança
Sistema Waterproof •
Indicador de controlo de filtro –
Segurança de crianças/Bloqueio de funcionamento •/–
Caraterísticas técnicas
Potência total de ligaç.kW/Tensão em V/Fusíveis em A 2,1/230/10
Comprimento do tubo de entrada de água/
do tubo de esgoto de água/do cabo elétrico em m 1,50/1,50/1,70
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Brilliant White 1.049,00 €
Código EAN 4002515774656
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Esquemas de montagem

Máquina de lavar louça de instalação livre, 60 cm
G 7100 SC

Modelo G 7100 SC
Design

Versão do painel/Tipo de comando
Painel direito/Teclas seletoras de 
programa

Visor/Visor MultiLingua com seleção abrangente de idioma Visor de texto de uma linha/•
Conforto
Dosagem automática AutoDos com PowerDisk –
Função AutoStart  
(programação na aplicação dos programas para início automático) –
Knock2Open –
BrilliantLight –
Nível de ruído de funcionamento em dB(A) re 1 pW 44
Indicação de tempo restante/Pré-seleção até 24 h •/•
Ajuda de fecho de porta ComfortClose
Controlo de funcionamento Visor
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética A+++ -D/Classe de secagem A+++ -10%/A
Consumo de água em l/ 
Consumo de energia em kWh no programa ECO 6,0
Consumo com ligação de água em l/ 
Consumo de energia em kWh no programa ECO 8,9/0,75
Consumo com ligação de água quente no programa ECO em kWh 2492/208
EcoFeedback 0,52
Tecnologia EcoPower •
Meia carga/Ligação de água quente •/•
Resultados de secagem
Lavagem com água limpa •
Secagem AutoOpen •
SensorDry •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/• 
Programas de lavagem
ECO/Automático/Intensivo 75 °C •/•/•
QuickPowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado •/–/•/•
Higiene/Programa Solar/Extra económico/Manutenção do aparelho –/–/•
Extra silencioso 40 dB(A)
Programas para necessidades específicas (p. ex., Pasta/Paella) –
Opções de lavagem
Expresso/IntenseZone/AutoDos •/•/–
Extra limpo/Secagem extra •/•
Configuração dos cestos
Arrumação dos talheres Gaveta 3D MultiFlex
Configuração dos cestos/Suporte FlexCare ExtraComfort/•
Capacidade 14
Ligação em rede de eletrodomésticos
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
RemoteService/Visor SuperVision –/–
Segurança
Sistema WaterProof •
Indicador de controlo de filtro •
Segurança de crianças/Bloqueio de funcionamento •/–
Caraterísticas técnicas
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 598 x 845 x 600
Potência total de ligaç.kWh/Tensão em V/Fusíveis em A 2,0/230/10
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Brilliant White 1.099 €
Código EAN/Nº mat. 4002516102250/11091800
Aço inox. CleanSteel 1.149 €
Código EAN/Nº mat. 4002516102267/11091840
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Esquemas de montagem

Máquina de lavar louça de instalação livre, 60 cm
G 7310 SC

Modelo G 7310 SC
Design
Versão do painel/Tipo de comando Painel direito/Teclas Softkeys
Visor/Visor MultiLingua com seleção abrangente de idioma Visor de texto de 1 linha/•
Conforto
Dosagem automática AutoDos com PowerDisk •
Função AutoStart  
(programação na aplicação dos programas para início automático) •
Knock2Open –
BrilliantLight –
Nível de ruído de funcionamento em dB(A) re 1 pW 43
Indicação de tempo restante/Pré-seleção até 24 h •/•
Ajuda de fecho de porta ComfortClose
Controlo de funcionamento Visor
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética A+++ -D/Classe de secagem A+++ -10%/A
Consumo de água em l/ 
Consumo de energia em kWh no programa ECO 6,0
Consumo com ligação de água em l/ 
Consumo de energia em kWh no programa ECO 8,9/0,73
Consumo com ligação de água quente no programa ECO em kWh 2492/208
EcoFeedback 0,52
Tecnologia EcoPower •
Meia carga/Ligação de água quente •/•
Resultados de secagem
Lavagem com água limpa •
Secagem AutoOpen •
SensorDry •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/• 
Programas de lavagem
ECO/Automático/Intensivo 75 °C •/•/•
QuickPowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado •/–/•/•
Higiene/Programa Solar/Extra económico/Manutenção do aparelho •/•/•
Extra silencioso 40 dB(A)
Programas para necessidades específicas (p. ex., Pasta/Paella) –
Opções de lavagem
Expresso/IntenseZone/AutoDos •/•/•
Extra limpo/Secagem extra •/•
Configuração dos cestos
Arrumação dos talheres Gaveta 3D MultiFlex
Configuração dos cestos/Suporte FlexCare ExtraComfort/•
Capacidade 14
Ligação em rede de eletrodomésticos
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/•/•
RemoteService/Visor SuperVision •/–
Segurança
Sistema WaterProof •
Indicador de controlo de filtro •
Segurança de crianças/Bloqueio de funcionamento •/–
Caraterísticas técnicas
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 598 x 845 x 600
Potência total de ligaç.kWh/Tensão em V/Fusíveis em A 2,0/230/10
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Brilliant White 1.399 €
Código EAN/N.º mat. 4002516102328/11091930
Aço inox. CleanSteel 1.599 €
Código EAN/N.º mat. 4002516102335/11091940
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Esquemas de montagem

Máquina de lavar louça de instalação livre, 45 cm
G 4620 SC Active

Modelo/Designação Standard (60 x 81 cm) G 4620 SC Active
Design

Versão do painel/Tipo de comando
Painel direito/
Tecla seletora de programas

Visor/Visor MultiLingua com seleção abrangente de idioma
indicação de 3 dígitos com 
7 segmentos/–

Conforto
Knock2Open –
Ajuda de fecho de porta ComfortClose
BrilliantLight/Reservatório para o sal na porta –/–
Nível de ruído de funcionamento dB(A) re 1 pW 46
Indicação de tempo restante/Pré-seleção até 24 h/TimeControl •/•/–
Controlo de funcionamento Indicadores de controlo
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/Classe de secagem A+/A
Consumo de água programa Automático em l a partir 6,5
Consumo de água em l/Consumo de energia em kWh no programa ECO 10,5/0,79
Consumo anual de água em l/
Consumo anual de energia em kWh no programa ECO 2.940/221
Valores de consumo com ThermoSpar no programa ECO em kWh 0,52
FlexiTimer com EcoStart/EcoFeedback –/–
Acumulador térmico EcoTech –
Técnica de Lavandaria alternada/Meia Carga/Ligação de água quente •/•/•
Tratamento delicado da louça e copos
Lavagem com água limpa •
Secagem AutoOpen –
SensorDry/Secagem turbotérmica por circulação de ar •/•
Perfect GlassCare •
Programas de lavagem
ECO/Automático/Intensivo 75 °C •/•/•
Normal 55 °C/Delicado/Rápido 40 °C •/•/•
Higiene/Programa Solar/Limpeza da máquina –/–/–
Extra silencioso 38 dB(A)/Extra silencioso 40 dB(A) –/–
Programa para necessidades especiais (p. ex. plásticos) –
Opções de lavagem
Curto/Cesto inferior intensivo/Extra económico/Secagem extra •/–/–/–
Pré-lavagem extra/Pré-lavagem/Função Turbo –/–
Configuração dos cestos
Arrumação dos talheres Gaveta de talheres
Configuração do cesto/Suporte de copos FlexCare –/–
Capacidade 9
Ligação em rede de eletrodomésticos
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Segurança
Sistema Waterproof •
Indicador de controlo de filtro –
Segurança de crianças/Bloqueio de funcionamento •/–
Caraterísticas técnicas
Potência total de ligaç.kW/Tensão em V/Fusíveis em A 2,1/230/10
Comprimento do tubo de entrada de água/
do tubo de esgoto de água/do cabo elétrico em m 1,50/1,50/1,70
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Brilliant White 849,00 €
Código EAN 4002515954645
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Esquemas de montagem

Máquina de lavar louça de integrar parcialmente, 60 cm
G 4310 i Active Eco

Modelo/Designação Standard (60 x 81 cm) G 4310 i
Design

Versão do painel/Tipo de comando
Painel direito/
Tecla seletora de programas

Visor/Visor MultiLingua com seleção abrangente de idioma
indicação de 3 dígitos com
 7 segmentos/–

Conforto
Knock2Open –
Ajuda de fecho de porta ComfortClose
BrilliantLight/Reservatório para o sal na porta –/–
Nível de ruído de funcionamento dB(A) re 1 pW 46
Indicação de tempo restante/Pré-seleção até 24 h/TimeControl •/•/–
Controlo de funcionamento Indicadores de controlo
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/Classe de secagem A++/A
Consumo de água programa Automático em l a partir 6,5 l
Consumo de água em l/Consumo de energia em kWh no programa ECO 6,5/0,93
Consumo anual de água em l/
Consumo anual de energia em kWh no programa ECO 2.772/262
Valores de consumo com ThermoSpar no programa ECO em kWh –
FlexiTimer com EcoStart/EcoFeedback –/–
Acumulador térmico EcoTech –
Técnica de Lavandaria alternada/Meia Carga/Ligação de água quente –/–/•
Tratamento delicado da louça e copos
Lavagem com água limpa •
Secagem AutoOpen –
SensorDry/Secagem turbotérmica por circulação de ar –/•
Perfect GlassCare –
Programas de lavagem
ECO/Automático/Intensivo 75 °C •/•/•
Normal 55 °C/Delicado/Rápido 40 °C •/•/–
Higiene/Programa Solar/Limpeza da máquina –/–/–
Extra silencioso 38 dB(A)/Extra silencioso 40 dB(A) –/–
Programa para necessidades especiais (p. ex. plásticos) –
Opções de lavagem
Curto/Cesto inferior intensivo/Extra económico/Secagem extra •/–/–/–
Pré-lavagem extra/Pré-lavagem/Função Turbo –/–
Configuração dos cestos
Arrumação dos talheres Gaveta de talheres
Configuração do cesto/Suporte de copos FlexCare Comfort/–
Capacidade 13
Ligação em rede de eletrodomésticos
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Segurança
Sistema Waterproof •
Indicador de controlo de filtro –
Segurança de crianças/Bloqueio de funcionamento •/–
Caraterísticas técnicas
Potência total de ligaç.kW/Tensão em V/Fusíveis em A 2,1/230/10
Comprimento do tubo de entrada de água/
do tubo de esgoto de água/do cabo elétrico em m 1,50/1,50/1,70
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Brilliant White 799,00 €
Código EAN 4002516062318
Aço inox. CleanSteel (portas) 899,00 €
Código EAN 4002516062325
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Esquemas de montagem

Máquina de lavar louça de integrar parcialmente, 60 cm
G 4310 SCi Active Eco

Modelo/Designação Standard (60 x 81 cm) G 4310 SCi
Design

Versão do painel/Tipo de comando
Painel direito/
Tecla seletora de programas

Visor/Visor MultiLingua com seleção abrangente de idioma
indicação de 3 dígitos com 
7 segmentos/–

Conforto
Knock2Open –
Ajuda de fecho de porta ComfortClose
BrilliantLight/Reservatório para o sal na porta –/–
Nível de ruído de funcionamento dB(A) re 1 pW 46
Indicação de tempo restante/Pré-seleção até 24 h/TimeControl •/•/–
Controlo de funcionamento Indicadores de controlo
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/Classe de secagem A++/A
Consumo de água programa Automático em l a partir 6,5 l
Consumo de água em l/Consumo de energia em kWh no programa ECO 6,5/0,94
Consumo anual de água em l/
Consumo anual de energia em kWh no programa ECO 2.772/266
Valores de consumo com ThermoSpar no programa ECO em kWh –
FlexiTimer com EcoStart/EcoFeedback –/–
Acumulador térmico EcoTech –
Técnica de Lavandaria alternada/Meia Carga/Ligação de água quente –/–/•
Tratamento delicado da louça e copos
Lavagem com água limpa •
Secagem AutoOpen –
SensorDry/Secagem turbotérmica por circulação de ar –/•
Perfect GlassCare –
Programas de lavagem
ECO/Automático/Intensivo 75 °C •/•/•
Normal 55 °C/Delicado/Rápido 40 °C •/•/–
Higiene/Programa Solar/Limpeza da máquina –/–/–
Extra silencioso 38 dB(A)/Extra silencioso 40 dB(A) –/–
Programa para necessidades especiais (p. ex. plásticos) –
Opções de lavagem
Curto/Cesto inferior intensivo/Extra económico/Secagem extra •/–/–/–
Pré-lavagem extra/Pré-lavagem/Função Turbo –/–
Configuração dos cestos
Arrumação dos talheres Gaveta de talheres
Configuração do cesto/Suporte de copos FlexCare Comfort/–
Capacidade 14
Ligação em rede de eletrodomésticos
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Segurança
Sistema Waterproof •
Indicador de controlo de filtro –
Segurança de crianças/Bloqueio de funcionamento •/–
Caraterísticas técnicas
Potência total de ligaç.kW/Tensão em V/Fusíveis em A 2,1/230/10
Comprimento do tubo de entrada de água/
do tubo de esgoto de água/do cabo elétrico em m 1,50/1,50/1,70
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Brilliant White 849,00 €
Código EAN 4002516062349
Aço inox. CleanSteel (portas) 949,00 €
Código EAN 4002516062356
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Máquina de lavar louça de integrar parcialmente, 60 cm
G 4310 SCi Active Eco

Esquema de montagem

Máquina de lavar louça de integrar parcialmente, 60 cm
G 4932 SCi

Modelo/Designação Standard (60 x 81 cm) G 4932 SCi
Design

Versão do painel/Tipo de comando
Painel direito/Tecla seletora de 
programas

Visor/Visor MultiLingua com seleção abrangente de idioma indicação de 3 dígitos com
Conforto
Dosagem automática AutoDos com PowerDisk –
Função AutoStart (programação na aplicação dos programas para 
início automático) –
Knock2Open/BrilliantLight –/–
Nível de ruído de funcionamento em dB(A) re 1 pW 45
Indicação de tempo restante/Pré-seleção até 24 h •/•
Ajuda de fecho de porta ComfortClose
Controlo de funcionamento Indicadores de controlo
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/Classe de secagem A+++/A
Consumo de água programa Automático em l a partir 6,5
Consumo de água em l/Consumo de energia em kWh no programa 
ECO 9,7/0,84
Consumo anual de água em l/Consumo anual de energia em kWh no 
programa ECO 2.716/237
Valores de consumo com ThermoSpar no programa ECO em kWh 0,49
EcoFeedback/Tecnología EcoPower –/–
Meia Carga/Ligação de água quente •/•
Tratamento delicado da louça e copos
Lavagem com água limpa •
Secagem AutoOpen •
SensorDry –
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/–
Programas de lavagem
ECO/Automático/Intensivo 75 ºC •/•/•
QuickPowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado –/•/–/•
Higiene/Programa Solar/Limpeza da máquina –/–/–
Extra silencioso –
Programa para necessidades especiais (p. ex. plásticos) –
Opções de lavagem
Express/IntenseZone/AutoDos –/–/–
Limpeza extra/Secagem extra/Curto –/–/•
Configuração dos cestos
Arrumação dos talheres Gaveta de talheres 3D
Configuração do cesto/Suporte de copos FlexCare Comfort/–
Capacidade 14
Ligação em rede de eletrodomésticos
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
RemoteService/Visor SuperVision –/–
Segurança
Sistema Waterproof •
Indicador de controlo de filtro –
Segurança de crianças/Bloqueio de funcionamento •/–
Caraterísticas técnicas
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 598 x 805 x 570
Potência total de ligaç.kW/Tensão em V/Fusíveis em A 2,1/230/10
Comprimento do tubo de entrada de água/do tubo de esgoto de 
água/do cabo elétrico em m 1,50/1,50/1,70
PVP recomendado em Euros (IVA incluído) 1.169,00 €
Código EAN 4002516225089
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Esquemas de montagem

1) Altura da base: 35 – 155 mm 
2) Altura da base: 100 – 220 mm 
3) Altura máxima do aparelho 930 mm com 
“conjunto de modificação da altura da base – 1”

Máquina de lavar louça de integrar parcialmente, 60 cm
G 6000 SCi Jubilee

Modelo/Designação Standard (60 x 81 cm) G 6000 SCi Jubilee A+++
Design

Versão do painel/Tipo de comando
Painel direito/
Tecla seletora de programas

Visor/Visor MultiLingua com seleção abrangente de idioma
indicação de 3 dígitos com 
7 segmentos/–

Conforto
Knock2Open –
Ajuda de fecho de porta ComfortClose
BrilliantLight/Reservatório para o sal na porta –/–
Nível de ruído de funcionamento dB(A) re 1 pW 44
Indicação de tempo restante/Pré-seleção até 24 h/TimeControl •/•/–
Controlo de funcionamento Indicadores de controlo
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/Classe de secagem A+++/A
Consumo de água programa Automático em l a partir 6,5
Consumo de água em l/Consumo de energia em kWh no programa ECO 9,7/0,84
Consumo anual de água em l/
Consumo anual de energia em kWh no programa ECO 2.716/237
Valores de consumo com ThermoSpar no programa ECO em kWh 0,49
FlexiTimer com EcoStart/EcoFeedback –/–
Acumulador térmico EcoTech –
Técnica de Lavandaria alternada/Meia Carga/Ligação de água quente •/•/•
Tratamento delicado da louça e copos
Lavagem com água limpa •
Secagem AutoOpen •
SensorDry/Secagem turbotérmica por circulação de ar •/•
Perfect GlassCare •
Programas de lavagem
ECO/Automático/Intensivo 75 °C •/•/•
Normal 55 °C/Delicado/Rápido 40 °C •/•/•
Higiene/Programa Solar/Limpeza da máquina –/–/–
Extra silencioso 38 dB(A)/Extra silencioso 40 dB(A) –/–
Programa para necessidades especiais (p. ex. plásticos) –
Opções de lavagem
Curto/Cesto inferior intensivo/Extra económico/Secagem extra •/–/–/–
Pré-lavagem extra/Pré-lavagem/Função Turbo –/–
Configuração dos cestos
Arrumação dos talheres Gaveta de talheres 3D
Configuração do cesto/Suporte de copos FlexCare ExtraComfort/–
Capacidade 14
Ligação em rede de eletrodomésticos
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Segurança
Sistema Waterproof •
Indicador de controlo de filtro –
Segurança de crianças/Bloqueio de funcionamento •/–
Caraterísticas técnicas
Potência total de ligaç.kW/Tensão em V/Fusíveis em A 2,1/230/10
Comprimento do tubo de entrada de água/
do tubo de esgoto de água/do cabo elétrico em m 1,50/1,50/1,70
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inox. CleanSteel 1.199,00 €
Código EAN 4002515774663
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Esquemas de montagem

1) Altura da base: 35 – 155 mm 
2) Altura da base: 100 – 220 mm 
3) Altura máxima do aparelho 930 mm com 
“conjunto de modificação da altura da base – 1”

Máquina de lavar louça de integrar parcialmente, 60 cm
G 7100 SCi

Modelo G 7100 SCi
Design

Versão do painel/Tipo de comando
Painel direito/Teclas seletoras de 
programa

Visor/Visor MultiLingua com seleção abrangente de idioma Visor de texto de uma linha/•
Conforto
Dosagem automática AutoDos com PowerDisk –
Função AutoStart  
(programação na aplicação dos programas para início automático) –
Knock2Open –
BrilliantLight –
Nível de ruído de funcionamento em dB(A) re 1 pW 44
Indicação de tempo restante/Pré-seleção até 24 h •/•
Ajuda de fecho de porta ComfortClose
Controlo de funcionamento Visor
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética A+++ -D/Classe de secagem A+++ -10%/A
Consumo de água em l/ 
Consumo de energia em kWh no programa ECO 6,0
Consumo com ligação de água em l/ 
Consumo de energia em kWh no programa ECO 8,9/0,75
Consumo com ligação de água quente no programa ECO em kWh 2492/208
EcoFeedback 0,52
Tecnologia EcoPower •
Meia carga/Ligação de água quente •/•
Resultados de secagem
Lavagem com água limpa •
Secagem AutoOpen •
SensorDry •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/• 
Programas de lavagem
ECO/Automático/Intensivo 75 °C •/•/•
QuickPowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado •/–/•/•
Higiene/Programa Solar/Extra económico/Manutenção do aparelho –/–/•
Extra silencioso 40 dB(A)
Programas para necessidades específicas (p. ex., Pasta/Paella) –
Opções de lavagem
Expresso/IntenseZone/AutoDos •/•/–
Extra limpo/Secagem extra •/•
Configuração dos cestos
Arrumação dos talheres Gaveta 3D MultiFlex
Configuração dos cestos/Suporte FlexCare ExtraComfort/•
Capacidade 14
Ligação em rede de eletrodomésticos
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
RemoteService/Visor SuperVision –/–
Segurança
Sistema WaterProof •
Indicador de controlo de filtro •
Segurança de crianças/Bloqueio de funcionamento •/–
Caraterísticas técnicas
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 598 x 805 x 570
Potência total de ligaç.kWh/Tensão em V/Fusíveis em A 2,0/230/10
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Brilliant White 1.499 €
Código EAN/Nº mat. 4002516102281/11091870
Aço inox. CleanSteel 1.599 €
Código EAN/Nº mat. 4002516102298/11091900
Obsidian Black –
Código EAN/Nº mat.
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Esquemas de montagem

Máquina de lavar louça de integrar completamente, 60 cm
G 4380 Vi Active Eco

Modelo/Designação Standard (60 x 81 cm) G 4380 Vi
Design

Versão do painel/Tipo de comando
Painel totalmente integrado/
Tecla seletora de programas

Visor/Visor MultiLingua com seleção abrangente de idioma
indicação de 3 dígitos com 
7 segmentos/–

Conforto
Knock2Open –
Ajuda de fecho de porta ComfortClose
BrilliantLight/Reservatório para o sal na porta –/–
Nível de ruído de funcionamento dB(A) re 1 pW 46
Indicação de tempo restante/Pré-seleção até 24 h/TimeControl •/•/–
Controlo de funcionamento acústico
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/Classe de secagem A++/A
Consumo de água programa Automático em l a partir 6,5 l
Consumo de água em l/Consumo de energia em kWh no programa ECO 6,5/0,93
Consumo anual de água em l/
Consumo anual de energia em kWh no programa ECO 2.772/266
Valores de consumo com ThermoSpar no programa ECO em kWh –
FlexiTimer com EcoStart/EcoFeedback –/–
Acumulador térmico EcoTech –
Técnica de Lavandaria alternada/Meia Carga/Ligação de água quente –/–/•
Tratamento delicado da louça e copos
Lavagem com água limpa •
Secagem AutoOpen –
SensorDry/Secagem turbotérmica por circulação de ar –/•
Perfect GlassCare –
Programas de lavagem
ECO/Automático/Intensivo 75 °C •/•/•
Normal 55 °C/Delicado/Rápido 40 °C •/•/–
Higiene/Programa Solar/Limpeza da máquina –/–/–
Extra silencioso 38 dB(A)/Extra silencioso 40 dB(A) –/–
Programa para necessidades especiais (p. ex. plásticos) –
Opções de lavagem
Curto/Cesto inferior intensivo/Extra económico/Secagem extra •/–/–/–
Pré-lavagem extra/Pré-lavagem/Função Turbo –/–
Configuração dos cestos
Arrumação dos talheres Cesto para talheres
Configuração do cesto/Suporte de copos FlexCare Comfort/–
Capacidade 13
Ligação em rede de eletrodomésticos
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Segurança
Sistema Waterproof •
Indicador de controlo de filtro –
Segurança de crianças/Bloqueio de funcionamento –/–
Caraterísticas técnicas
Potência total de ligaç.kW/Tensão em V/Fusíveis em A 2,1/230/10
Comprimento do tubo de entrada de água/
do tubo de esgoto de água/do cabo elétrico em m 1,50/1,50/1,70
PVP recomendado em Euros (IVA incluído) 899,00 €
Código EAN 4002516062363
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Máquina de lavar louça de integrar completamente, 60 cm
G 4380 Vi Active Eco

Esquemas de montagem

Máquina de lavar louça de integrar completamente, 60 cm
G 4380 SCVi Active Eco

Modelo/Designação Standard (60 x 81 cm) G 4380 SCVi
Design

Versão do painel/Tipo de comando
Painel totalmente integrado/
Tecla seletora de programas

Visor/Visor MultiLingua com seleção abrangente de idioma
indicação de 3 dígitos com 
7 segmentos/–

Conforto
Knock2Open –
Ajuda de fecho de porta ComfortClose
BrilliantLight/Reservatório para o sal na porta –/–
Nível de ruído de funcionamento dB(A) re 1 pW 46
Indicação de tempo restante/Pré-seleção até 24 h/TimeControl •/•/–
Controlo de funcionamento acústico
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/Classe de secagem A++/A
Consumo de água programa Automático em l a partir 6,5 l
Consumo de água em l/Consumo de energia em kWh no programa ECO 6,5/0,94
Consumo anual de água em l/
Consumo anual de energia em kWh no programa ECO 2.772/266
Valores de consumo com ThermoSpar no programa ECO em kWh –
FlexiTimer com EcoStart/EcoFeedback –/–
Acumulador térmico EcoTech –
Técnica de Lavandaria alternada/Meia Carga/Ligação de água quente –/–/•
Tratamento delicado da louça e copos
Lavagem com água limpa •
Secagem AutoOpen –
SensorDry/Secagem turbotérmica por circulação de ar –/•
Perfect GlassCare –
Programas de lavagem
ECO/Automático/Intensivo 75 °C •/•/•
Normal 55 °C/Delicado/Rápido 40 °C •/•/–
Higiene/Programa Solar/Limpeza da máquina –/–/–
Extra silencioso 38 dB(A)/Extra silencioso 40 dB(A) –/–
Programa para necessidades especiais (p. ex. plásticos) –
Opções de lavagem
Curto/Cesto inferior intensivo/Extra económico/Secagem extra •/–/–/–
Pré-lavagem extra/Pré-lavagem/Função Turbo –/–
Configuração dos cestos
Arrumação dos talheres Gaveta de talheres
Configuração do cesto/Suporte de copos FlexCare Comfort/–
Capacidade 14
Ligação em rede de eletrodomésticos
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Segurança
Sistema Waterproof •
Indicador de controlo de filtro –
Segurança de crianças/Bloqueio de funcionamento –/–
Caraterísticas técnicas
Potência total de ligaç.kW/Tensão em V/Fusíveis em A 2,1/230/10
Comprimento do tubo de entrada de água/
do tubo de esgoto de água/do cabo elétrico em m 1,50/1,50/1,70
PVP recomendado em Euros (IVA incluído) 949,00 €
Código EAN 4002516062370
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Esquema de montagem

Máquina de lavar louça de integrar completamente, 60 cm
G 4982 Vi

Modelo/Designação Standard (60 x 81 cm) G 4982 Vi
Design

Versão do painel/Tipo de comando
Painel totalmente integrado/ 
Tecla seletora de programas

Visor/Visor MultiLingua com seleção abrangente de idioma
indicação de 3 dígitos com  
7 segmentos/–

Conforto
Dosagem automática AutoDos com PowerDisk –
Função AutoStart (programação na aplicação dos programas para 
início automático) –
Knock2Open/BrilliantLight –/–
Nível de ruído de funcionamento em dB(A) re 1 pW 45
Indicação de tempo restante/Pré-seleção até 24 h •/•
Ajuda de fecho de porta ComfortClose
Controlo de funcionamento Acústico
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/Classe de secagem A+++/A
Consumo de água programa Automático em l a partir 6,5
Consumo de água em l/Consumo de energia em kWh no programa 
ECO 9,7/0,83
Consumo anual de água em l/Consumo anual de energia em kWh no 
programa ECO 2.716/234
Valores de consumo com ThermoSpar no programa ECO em kWh 0,48
EcoFeedback/Tecnología EcoPower –/–
Meia Carga/Ligação de água quente •/•
Tratamento delicado da louça e copos
Lavagem com água limpa •
Secagem AutoOpen •
SensorDry –
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/–
Programas de lavagem
ECO/Automático/Intensivo 75 ºC •/•/•
QuickPowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado –/•/–/•
Higiene/Programa Solar/Limpeza da máquina –/–/–
Extra silencioso –
Programa para necessidades especiais (p. ex. plásticos) –
Opções de lavagem
Express/IntenseZone/AutoDos –/–/–
Limpeza extra/Secagem extra/Curto –/–/•
Configuração dos cestos
Arrumação dos talheres Cesto para talheres
Configuração do cesto/Suporte de copos FlexCare Comfort/–
Capacidade 13
Ligação em rede de eletrodomésticos
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
RemoteService/Visor SuperVision –/–
Segurança
Sistema Waterproof •
Indicador de controlo de filtro –
Segurança de crianças/Bloqueio de funcionamento –/–
Caraterísticas técnicas
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 598 x 805 x 570
Potência total de ligaç.kW/Tensão em V/Fusíveis em A 2,1/230/10
Comprimento do tubo de entrada de água/do tubo de esgoto de 
água/do cabo elétrico em m 1,50/1,50/1,70
PVP recomendado em Euros (IVA incluído) 1.129,00 €
Código EAN 4002516225096
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Esquema de montagem

Máquina de lavar louça de integrar completamente, 60 cm
G 4982 SCVi

Modelo/Designação Standard (60 x 81 cm) G 4982 SCVi
Design

Versão do painel/Tipo de comando
Painel totalmente integrado/ 
Tecla seletora de programas

Visor/Visor MultiLingua com seleção abrangente de idioma
indicação de 3 dígitos com  
7 segmentos/–

Conforto
Dosagem automática AutoDos com PowerDisk –
Função AutoStart (programação na aplicação dos programas para 
início automático) –
Knock2Open/BrilliantLight –/–
Nível de ruído de funcionamento em dB(A) re 1 pW 45
Indicação de tempo restante/Pré-seleção até 24 h •/•
Ajuda de fecho de porta ComfortClose
Controlo de funcionamento Acústico
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/Classe de secagem A+++/A
Consumo de água programa Automático em l a partir 6,5
Consumo de água em l/Consumo de energia em kWh no programa 
ECO 9,7/0,84
Consumo anual de água em l/Consumo anual de energia em kWh no 
programa ECO 2.716/237
Valores de consumo com ThermoSpar no programa ECO em kWh 0,49
EcoFeedback/Tecnología EcoPower –/–
Meia Carga/Ligação de água quente •/•
Tratamento delicado da louça e copos
Lavagem com água limpa •
Secagem AutoOpen •
SensorDry –
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/–
Programas de lavagem
ECO/Automático/Intensivo 75 ºC •/•/•
QuickPowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado –/•/–/•
Higiene/Programa Solar/Limpeza da máquina –/–/–
Extra silencioso –
Programa para necessidades especiais (p. ex. plásticos) –
Opções de lavagem
Express/IntenseZone/AutoDos –/–/–
Limpeza extra/Secagem extra/Curto –/–/•
Configuração dos cestos
Arrumação dos talheres Gaveta de talheres 3D
Configuração do cesto/Suporte de copos FlexCare Comfort/–
Capacidade 14
Ligação em rede de eletrodomésticos
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
RemoteService/Visor SuperVision –/–
Segurança
Sistema Waterproof •
Indicador de controlo de filtro –
Segurança de crianças/Bloqueio de funcionamento –/–
Caraterísticas técnicas
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 598 x 805 x 570
Potência total de ligaç.kW/Tensão em V/Fusíveis em A 2,1/230/10
Comprimento do tubo de entrada de água/do tubo de esgoto de 
água/do cabo elétrico em m 1,50/1,50/1,70
PVP recomendado em Euros (IVA incluído) 1.169,00 €
Código EAN 4002516225102
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Esquemas de montagem

1) Altura da base: 35 – 155 mm 
2) Altura da base: 100 – 220 mm 
3) Altura máxima do aparelho 930 mm com 
“conjunto de modificação da altura da base – 1”

Máquina de lavar louça de integrar completamente, 60 cm
G 7150 SCVi

Modelo/Designação G 7150 SCVi
Design

Versão do painel/Tipo de comando
Painel totalmente integrado/ 
Teclas seletoras de programa

Visor/Visor MultiLingua com seleção abrangente de idioma Visor de texto de uma linha/•
Conforto
Dosagem automática AutoDos com PowerDisk –
Função AutoStart  
(programação na aplicação dos programas para início automático) –
Knock2Open –
BrilliantLight –
Nível de ruído de funcionamento em dB(A) re 1 pW 44
Indicação de tempo restante/Pré-seleção até 24 h •/•
Ajuda de fecho de porta ComfortClose
Controlo de funcionamento Ótico e acústico
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética A+++ -D/Classe de secagem A+++ -10%/A
Consumo de água em l/ 
Consumo de energia em kWh no programa ECO 6,0
Consumo com ligação de água em l/ 
Consumo de energia em kWh no programa ECO 8,9/0,74
Consumo com ligação de água quente no programa ECO em kWh 2492/208
EcoFeedback 0,51
Tecnologia EcoPower •
Meia carga/Ligação de água quente •/•
Resultados de secagem
Lavagem com água limpa •
Secagem AutoOpen •
SensorDry •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/• 
Programas de lavagem
ECO/Automático/Intensivo 75 °C •/•/•
QuickPowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado •/–/•/•
Higiene/Programa Solar/Extra económico/Manutenção do aparelho –/–/•
Extra silencioso 40 dB(A)
Programas para necessidades específicas (p. ex., Pasta/Paella) –
Opções de lavagem
Expresso/IntenseZone/AutoDos •/•/–
Extra limpo/Secagem extra •/•
Configuração dos cestos
Arrumação dos talheres Gaveta 3D MultiFlex
Configuração dos cestos/Suporte FlexCare ExtraComfort/•
Capacidade 14
Ligação em rede de eletrodomésticos
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
RemoteService/Visor SuperVision –/–
Segurança
Sistema WaterProof •
Indicador de controlo de filtro •
Segurança de crianças/Bloqueio de funcionamento –/–
Caraterísticas técnicas
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 598 x 805 x 570
Potência total de ligaç.kWh/Tensão em V/Fusíveis em A 2,0/230/10
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inox. CleanSteel 1.549 €
Código EAN 4002516102304
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Máquina de lavar louça de integrar completamente, 60 cm
G 7150 SCVi

Esquemas de montagem

1) Altura da base: 35 – 155 mm 
2) Altura da base: 100 – 220 mm 
3) Altura máxima do aparelho 930 mm com 
“conjunto de modificação da altura da base – 1”

Esquemas de montagem

1) Altura da base: 35 – 155 mm 
2) Altura da base: 100 – 220 mm 
3) Altura máxima do aparelho 930 mm com 
“conjunto de modificação da altura da base – 1”

Máquina de lavar louça de integrar completamente, 60 cm
G 7360 SCVi

Modelo/Designação G 7360 SCVi
Design

Versão do painel/Tipo de comando
Painel totalmente integrado/ 
Teclas Softkeys

Visor/Visor MultiLingua com seleção abrangente de idioma Visor de texto de uma linha/•
Conforto
Dosagem automática AutoDos com PowerDisk •
Função AutoStart  
(programação na aplicação dos programas para início automático) •
Knock2Open –
BrilliantLight –
Nível de ruído de funcionamento em dB(A) re 1 pW 43
Indicação de tempo restante/Pré-seleção até 24 h •/•
Ajuda de fecho de porta ComfortClose
Controlo de funcionamento Ótico e acústico
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética A+++ -D/Classe de secagem A+++ -10%/A
Consumo de água em l/ 
Consumo de energia em kWh no programa ECO 6,0
Consumo com ligação de água em l/ 
Consumo de energia em kWh no programa ECO 8,9/0,73
Consumo com ligação de água quente no programa ECO em kWh 2492/208
EcoFeedback 0,52
Tecnologia EcoPower •
Meia carga/Ligação de água quente •/•
Resultados de secagem
Lavagem com água limpa •
Secagem AutoOpen •
SensorDry •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/• 
Programas de lavagem
ECO/Automático/Intensivo 75 °C •/•/•
QuickPowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado •/–/•/•
Higiene/Programa Solar/Extra económico/Manutenção do aparelho •/•/•
Extra silencioso 40 dB(A)
Programas para necessidades específicas (p. ex., Pasta/Paella) –
Opções de lavagem
Expresso/IntenseZone/AutoDos •/•/•
Extra limpo/Secagem extra •/•
Configuração dos cestos
Arrumação dos talheres Gaveta 3D MultiFlex
Configuração dos cestos/Suporte FlexCare ExtraComfort/•
Capacidade 14
Ligação em rede de eletrodomésticos
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/•/•
RemoteService/Visor SuperVision •/–
Segurança
Sistema WaterProof •
Indicador de controlo de filtro •
Segurança de crianças/Bloqueio de funcionamento –/–
Caraterísticas técnicas
Medidas do aparelho em mm (L x A x P) 598 x 805 x 570
Potência total de ligaç.kWh/Tensão em V/Fusíveis em A 2,0/230/10
PVP recomendado em Euros (IVA incluído)
Aço inox. CleanSteel 1.829 €
Código EAN 4002516102342

M
áq

ui
na

s 
de

 la
va

r l
ou

ça

191



Esquemas de montagem

Máquina de lavar louça de integrar completamente Active, 45 cm
G 4680 SCVi Active

Modelo/Designação Standard (60 x 81 cm) G 4680 SCVi Active
Design
Versão do painel/Tipo de comando –/Tecla seletora de programas

Visor/Visor MultiLingua com seleção abrangente de idioma
indicação de 3 dígitos com 
7 segmentos/–

Conforto
Knock2Open –
Ajuda de fecho de porta ComfortClose
BrilliantLight/Reservatório para o sal na porta –/–
Nível de ruído de funcionamento dB(A) re 1 pW 46
Indicação de tempo restante/Pré-seleção até 24 h/TimeControl •/•/–
Controlo de funcionamento óptico e acústico
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/Classe de secagem A+/A
Consumo de água programa Automático em l a partir –
Consumo de água em l/Consumo de energia em kWh no programa ECO –/0,79
Consumo anual de água em l/
Consumo anual de energia em kWh no programa ECO 2.940/221
Valores de consumo com ThermoSpar no programa ECO em kWh –
FlexiTimer com EcoStart/EcoFeedback –/–
Acumulador térmico EcoTech –
Técnica de Lavandaria alternada/Meia Carga/Ligação de água quente •/•/•
Tratamento delicado da louça e copos
Lavagem com água limpa •
Secagem AutoOpen –
SensorDry/Secagem turbotérmica por circulação de ar •/•
Perfect GlassCare •
Programas de lavagem
ECO/Automático/Intensivo 75 °C •/•/•
Normal 55 °C/Delicado/Rápido 40 °C •/•/•
Higiene/Programa Solar/Limpeza da máquina –/–/–
Extra silencioso 38 dB(A)/Extra silencioso 40 dB(A) –/–
Programa para necessidades especiais (p. ex. plásticos) –
Opções de lavagem
Curto/Cesto inferior intensivo/Extra económico/Secagem extra •/–/–/–
Pré-lavagem extra/Pré-lavagem/Função Turbo –/–
Configuração dos cestos
Arrumação dos talheres Gaveta de talheres
Configuração do cesto/Suporte de copos FlexCare –/–
Capacidade 9
Ligação em rede de eletrodomésticos
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Segurança
Sistema Waterproof •
Indicador de controlo de filtro –
Segurança de crianças/Bloqueio de funcionamento –/–
Caraterísticas técnicas
Potência total de ligaç.kW/Tensão em V/Fusíveis em A 2,1/230/10
Comprimento do tubo de entrada de água/
do tubo de esgoto de água/do cabo elétrico em m 1,50/1,50/1,70
PVP recomendado em Euros (IVA incluído) 1.049,00 €
Código EAN 4002515954652
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Máquina de lavar louça de integrar completamente Active, 45 cm
G 4680 SCVi Active
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