
Desfrute de resultados perfeitos
com o mínimo de consumo.
Qualidade alemã para o que realmente importa.

Miele. Immer Besser.

Forno

Máq. lavar louça 

Máq. secar roupa

Máq. lavar roupa

529 €

599 €

799 €

799 €

Promoção de inverno 
Promoção válida de 01.01.2019 a 31.03.2019
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*   Na compra de uma máquina de lavar roupa W1  
(sem TwinDos) entre 01.01.2019 e 31.03.2019,  
a Miele oferece um detergente UltraWhite ou 30%  
de desconto em detergentes para meio ano.

DETERGENTE 
ULTRAWHITE
GRÁTIS* OU 30%* 
DESCONTO SET 
DETERGENTES

Máquinas de lavar roupa*

QuickPowerWash
Limpeza rápida e profunda: 

roupa lavada em menos de uma hora com 
o programa QuickPowerWash. Com a Miele 
pode ter a sua roupa lavada com a máxima 
eficácia em menos tempo.

EcoFeedback
As máquinas de lavar roupa 

Miele com função EcoFeedback. A função 
EcoFeedback apresenta no visor a seleção 
do respetivo programa, a quantidade 
provável do consumo de água e de energia. 
Pode, assim, decidir pela variante mais 
ecológica. No final do programa, é possível 
consultar os consumos reais.

Opção Nódoas 
Com uma máquina de lavar 

roupa Miele pode tratar até 23 tipos de 
nódoas – até 3 tipos de nódoas em 
simultâneo. Basta selecionar a opção do 
programa correspondente – e o programa 
de lavagem adequa-se, de forma ideal, a 
estas sujidades. A função de nódoas com 
recomendação integrada apresenta no visor 
indicações para uma remoção eficiente das 
respetivas nódoas.

* PVP recomendado de 01.01.2019 até 31.03.2019. Promoção não acumulável com outras promoções em vigor.
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Poupe  
200€

Poupe  
200€

Tamanho XL 

9 kg

Máq. lavar roupa 
WDD 020 LW

• Óculo com acabamento em alumínio prateado.
• Painel de comandos direito.
• Frente esmaltada.
•  Display de 7 segmentos com um novo tipo de 

comando: DirectSensor.
•  Tambor com estrutura de favos com capacidade 

de 1 a 8 Kg.
• Centrifugação de 400 a 1400 rpm.
•  Adaptação de consumos à carga para maior 

poupança de energia e água.
•  Seleção cómoda do programa através de botão 

giratório.
•  Programas de lavagem: Algodão, Sintéticos/Fibras, 

Delicado, Expresso 20, Camisas, Lãs, Roupa 
escura/Gangas, Enxaguagem, Despejo/
Centrifugação, Outdoor, Impermeabilizar.

•  Extras: Pré-lavagem, Curto, Pré-lavagem extra, 
Água Plus, Enxaguagem adicional.

• Pré-seleção até 24h.
• Indicação do tempo restante no display.
• Indicação do desenrolar do programa.
• Cuba em aço inox.
• Motor ProfiEco.
• Sistema Watercontrol.
• Sistema EasyOpen: abertura fácil da porta.
• Tecnologia exclusiva : CapDosing.
• Gaveta de detergentes Autoclean.
•  Classificação de eficiência energética/

centrifugação: A+++(+10%) / B.
•  Medidas (Altura x Largura x Profundidade): 

850 x 596 x 636 mm.

Nº de material: 10617330
Código EAN: 4002515817612
P.V.P. de referência recomendado: 999 €

WCG120 LW XL 
 

• Óculo com acabamento em alumínio prateado.
• Painel de comandos direito.
• Frente esmaltada.
• Visor ComfortSensor com o texto em branco.
•  Tambor exclusivo com estrutura de favos com 

capacidade de carga de 1 a 9 kg.
• Centrifugação de 400 a 1600 rpm.
•  Adaptação de consumos à carga para maior 

poupança de energia e água.
•   Seleção cómoda do programa através de botão 

giratório.
•   Programas de lavagem: Algodão, Fibras, Delicado, 

Camisas, Sedas (lavagem manual), Lãs (lavagem 
manual), Expresso 20, Escura/Gangas, Outdoor, 
Impermeabilizar, Vestuário de desporto, Despejo 
Centrifugação e outro programas. 

•  Opções de lavagem: Curto, Pré-lavagem extra, 
Água plus, Enxaguagem adicional, Pré-engomar.

• Pré-seleção até 24h.
• Indicação do tempo restante no display.
• Indicação do desenrolar do programa.
• Cuba em aço inox.
• Motor ProfiEco.
• Sistema Watercontrol.
• Sistema EasyOpen: abertura fácil da porta.
• Tecnologia exclusiva : CapDosing.
• Gaveta de detergentes Autoclean.
•   Classe de eficiência energética/centrifugação: 

A+++(-10%)/A.
•  Medidas (Altura x Largura x Profundidade): 

850x596x636 mm.

Nº de material: 10854820
Código EAN: 4002515990810
P.V.P. de referência recomendado: 1.199 €

P.V.P. promocional 
recomendado:

P.V.P. promocional 
recomendado:799 €* 1.099 €*

Máq. lavar roupa 
WCE 320 LW PowerWash

• Óculo com acabamento em alumino prateado.
• Painel de comandos direito.
• Frente esmaltada.
• Visor ComfortSensor com o texto em branco.
•  Tambor com estrutura de favos com capacidade 

de 1 a 8 kg.
• Centrifugação de 400 a 1400 rpm.
•  Adaptação de consumos à carga para maior 

poupança de energia e água.
•  Sistema PowerWash 2.0: o poder da limpeza mais 

rápida e eficiente de sempre.
•  Seleção cómoda do programa através de botão 

giratório.
•  Programas de lavagem: QuickPowerWash, 

Algodão, Sintéticos/Fibras, Delicado, Camisas, 
Lãs, Roupa escura, Gangas, Despejo/
centrifugação, Seda e outros programas.

•  Extras: Curto, Água Plus, Silêncio Plus e Alisar 
Extra.

• Pré-selecção até 24h.
• Indicação do tempo restante no display.
• Indicação do desenrolar do programa.
• Cuba em aço inox.
• Motor ProfiEco.
• Tecnologia exclusiva: CapDosing.
• Gaveta de detergentes Autoclean.
• Classe de eficiência energética: A+++ -20% / B.
•  Medidas (Altura x Largura x Profundidade): 

850 x 596 x 636 mm.

Nº de material: 10854770
Código EAN: 4002515990100
P.V.P. de referência recomendado: 1.199 €

P.V.P. promocional 
recomendado: 999 €*

Qualidade - Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade equivalente a 20 anos.
* PVP recomendado de 01.01.2019 até 31.03.2019. Promoção não acumulável com outras promoções em vigor.
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Máquinas de lavar roupa Miele 
TwinDos com WiFi. O melhor 
sistema de dosagem do mercado 
agora no seu telemóvel.
 
Tão fácil como escolher roupa branca ou de cor e tão simples como 
tocar num botão do seu telemóvel ou tablet. Agora, o sistema TwinDos 
da Miele vem equipado com um módulo WiFi Conn@ct, que permite 
controlar à distância o seu funcionamento através da App Miele@home. 
 
Miele. Immer Besser.
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Agora 6 meses
de detergente
GRÁTIS**
Oferta no valor
de 84€

Poupe  
200€

Máquina de lavar roupa  
com sistema TwinDos*

TwinDos
O melhor sistema de deter-

gente líquido, totalmente automático. O 
sistema TwindDos doseia automaticamente 
a quantidade exata de detergente no 
momento certo do programa, tendo em 
conta a quantidade de carga e o grau de 
sujidade. Resultados perfeitos de lavagem e 
uma poupança de detergente até 30%*.

CapDosing
As cápsulas de dose única são 

ideais para peças de roupa que precisam 
de cuidados especiais. São inseridas 
diretamente no reservatório do amaciador e 
de seguida a máquina liberta automatica-
mente o seu conteúdo no momento ideal 
durante a lavagem. Poderá escolher entre 
seis detergentes especiais (Desporto, 
Penas, Outdoor, Lãs, Seda, Impermeabili-
zante), três amaciadores (Aqua, Nature, 
Cocoon) e um aditivo `Booster’ para remo-
ver a sujidade mais persistente.

* As caraterísticas podem depender do modelo.

WIFIConnect
Módulo de comunicação incluído, que 
permite estabelecer a ligação com alguns 
modelos de máquinas de lavar roupa e 
máquinas de lavar e secar com TwinDos, 
através da App Miele@Mobile instalada no 
smartphone ou tablet. Máq. lavar roupa  

WCE 660 LW

• Óculo com acabamento em alumínio prateado.
• Painel de comandos direito.
• Frente esmaltada.
• Visor ComfortSensor com o texto em branco.
• Tambor com estrutura de favos com capacidade 

de 1 a 7 Kg.
• Centrifugação de 400 a 1400 rpm.
•  Adaptação de consumos à carga para maior 

poupança de energia e água.
•  Seleção cómoda do programa através de botão 

giratório.
•  Programas de lavagem: Algodão, Sintéticos/Fibras, 

Delicado, Expresso 20, Camisas, Lãs, Roupa 
escura/Gangas, Enxaguagem, Despejo/
Centrifugação, Outdoor, Impermeabilizar e outros 
programas.

•  Extras: Pré-lavagem, Curto, Pré-lavagem extra, 
Água Plus, Enxaguagem adicional e outros.

• Pré-seleção até 24h.
• Indicação do tempo restante no display.
• Indicação do desenrolar do programa.
• Cuba em aço inox.
• Motor ProfiEco.
• Sistema Watercontrol.
• Tecnologia exclusiva : CapDosing.
• Gaveta de detergentes Autoclean.
• Miele@home.
• WiFiConn@ct.
•  Classe de eficiência energética/centrifugação: 

A+++(-10%)/ B.
•  Medidas (Altura x Largura x Profundidade): 

850 x 596 x 636 mm.

Nº de material: 10854780
Código EAN: 4002515990391
P.V.P. de referência recomendado: 1.199€

P.V.P. promocional 
recomendado:

*   Na compra de uma máquina de lavar roupa TwinDos 
entre 01.01.2019 e 31.03.2019, a Miele oferece 6 
meses de detergente UltraPhase 1 e 2.

6 MESES DE
DETERGENTE
GRÁTIS*

Modelos incluídos na promoção:

· WCE660 TDos

· WCI660 TDos XL

· WCR860 WPS PWash2.0&TDos XL

· WCR890 WPS PWash2.0 &TDos XL

· WWV980 WPS Passion

· WTH 120 WPM “Wash & Dry”

· WTZH 130 WPM “Wash & Dry”

999 €*
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Poupe  
150€

Máquinas de secar roupa*

Máq. de secar roupa 
TDB 220 WP Active

•  Máquina de secar roupa com secagem de 
condensação por bomba de calor.

• Painel de comandos direito.
• Frente esmaltada.
•  Display de 7 segmentos com um novo tipo de 

comando: DirectSensor.
•  Tambor exclusivo com estrutura de favos com 

capacidade de carga de 1 a 7 kg.
•  Sistema de secagem PerfectDry para uma 

secagem delicada e precisa com economia de 
energia.

•  Programas de secagem: Algodão, Sintéticos/
Fibras, Delicado, Camisas, Finish Lãs, Alisar Plus, 
Expresso, Ar quente, Outdoor, Impermeabilizar e 
outros programas.

•  Opções de secagem: “Delicado Plus” com redução 
de temperatura, Anti-rugas.

• Pré-seleção até 24 horas.
• Indicação de tempo restante.
• Iluminação do tambor (LED).
• Sistema inteligente de reverso do tambor.
•  FragranceDos: inclui suporte especial no filtro para 

colocar o dispensador de aroma.
• Avisos: “Despejar reservatório” e “Limpar filtros”.
• Classe de eficiência energética: A++
• Consumo energético anual: 211 kWh. 

 
 

Nº de material: 10751540
Código EAN: 4002515938188
P.V.P. de referência recomendado: 949 €

P.V.P. promocional 
recomendado:

Sistema inteligente Perfect- 
Dry1): sensível e rigoroso.

O sistema PerfectDry patenteado mede a 
humidade residual da roupa e garante uma 
secagem perfeita, mesmo com água de 
qualidades distintas.

Tecnologia EcoDry
A tecnologia EcoDry da Miele 

garante-lhe consumos energéticos e 
tempos de secagem sempre baixos. Atra-
vés da combinação eficaz do sistema de 
filtragem da Miele e do permutador de calor 
isento de manutenção, o cotão não tem 
hipóteses de obstruir o permutador de calor 
e reduzir o desempenho a longo prazo. O 
secador de roupa com bomba de calor da 
Miele funciona de forma constantemente 
económica com EcoDry - uma vida útil 
longa do electrodoméstico.

FragranceDos
A frescura máxima da sua 

roupa: com os novos secadores Miele 
poderá desfrutar da sua roupa com um 
aroma fresco, delicado e duradouro. As 
novas fragrâncias dos secadores Miele 
envolvem a roupa com o seu aroma prefe-
rido, durante o processo de secagem.

Tambor protetor
Graças à estrutura de favos do 

tambor patenteado2) da Miele é gerada uma 
almofada de ar que amortece a queda da 
roupa depois de atravessar o fluxo de ar 
quente. A sua roupa é tratada de uma 
forma mais delicada, deixando de apresen-
tar tantos vincos.

* As caraterísticas podem depender do modelo.

1) Patente alemã: DE 19 719 661 C2
2) Patente europea: EP 1 293 594 B1

799 €*
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Tamanho 

8 kg
Tamanho 

8 kg

Máq. de secar roupa 
TDD 220 WP Active Family

•  Máquina de secar roupa com secagem de 
condensação por bomba de calor.

• Painel de comandos direito.
• Frente esmaltada.
•  Display de 7 segmentos com um novo tipo de 

comando: DirectSensor.
•  Tambor exclusivo com estrutura de favos com 

capacidade de carga de 1 a 8 kg.
•  Sistema de secagem PerfectDry para uma 

secagem delicada e precisa com economia de 
energia.

•  Programas de secagem: Algodão, Sintéticos/
Fibras, Delicado, Camisas, Finish Lãs, Alisar Plus, 
Expresso, Gangas,  Outdoor, Impermeabilizar e 
outros programas.

•  Opções de secagem: “Delicado Plus” com redução 
de temperatura, Anti-rugas.

• Pré-seleção até 24 horas.
• Indicação de tempo restante.
• Iluminação do tambor (LED).
• Sistema inteligente de reverso do tambor.
•  FragranceDos: inclui suporte especial no filtro 

para colocar o dispensador de aroma.
• Avisos: “Despejar reservatório” e “Limpar filtros”.
• Classe de eficiência energética: A++
• Consumo energético anual: 230 kWh
• Eficiência de condensação: A
•  Medidas (Altura x Largura x Profundidade): 

850 x 596 x 636 mm

Nº de material: 10751560
Código EAN: 4002515939925
P.V.P. de referência recomendado: 1.049 €

Máq. de secar roupa 
TCE 520 WP

•  Máquina de secar roupa com secagem de 
condensação por bomba de calor.

• Painel de comandos direito.
• Frente esmaltada.
• Display de 7 segmentos com um novo tipo de
• comando: DirectSensor.
•  Tambor exclusivo com estrutura de favos com 

capacidade de carga de 1 a 8 kg.
•  Sistema de secagem PerfectDry para uma 

secagem delicada e precisa com economia de 
energia.

•  Programas de secagem: Algodão, Sintéticos/
Fibras, Delicado, Camisas, Finish Lãs, Alisar Plus, 
Expresso, Gangas,  Outdoor, Impermeabilizar e 
outros programas.

•  Opções de secagem: “Delicado Plus” com redução 
de temperatura, Anti-rugas, Sinal.

• Pré-seleção até 24 horas.
• Indicação de tempo restante.
• Motor ProfiEco.
• Iluminação do tambor (LED).
• Sistema inteligente de reverso do tambor.
•  FraganceDos: inclui suporte especial no filtro para 

colocar o dispensador de aroma.
• Avisos: “Despejar reservatório” e “Limpar filtros”.
• Classe de eficiência energética: A+++
• Consumo energético anual: 171 kWh.
• Eficiência de condensação: A.
•  Medidas (Altura x Largura x Profundidade): 

850 x 596 x 643 mm.

Nº de material: 10751570
Código EAN: 4002515937891
P.V.P. de referência recomendado: 1.099 €

P.V.P. promocional 
recomendado:

P.V.P. promocional 
recomendado:

Qualidade - Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade equivalente a 20 anos.
* PVP recomendado de 01.01.2019 até 31.03.2019. Promoção não acumulável com outras promoções em vigor.

999 €*899 €*
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Poupe  
150€

Máquinas de lavar louça*

A gaveta para talheres original Miele*
Cada talher tem o seu próprio espaço, o 
que permite remover totalmente a sujidade 
e alcançar uma secagem perfeita.

Testadas para 20 anos de vida útil
Todos os componentes de uma máquina de 
lavar louça Miele estão preparados e 
testados para uma vida útil de pelo menos 
7500 ciclos de lavagem, o que equivale a 
20 anos de vida útil.

Perfect GlassCare
A água macia favorece uma limpeza pro-
funda da louça, mas é agressiva com os 
copos. Por isso, as máquinas de lavar louça 
Miele estão equipadas com a tecnologia 
Perfect GlassCare. Certifique-se de que os 
seus copos são cuidadosamente lavados 
– para uma duração mais prolongada.

Máxima eficiência energética
A etiqueta energética informa rapidamente 
a rentabilidade e rendimento da máquina de 
lavar louça. Todas as máquinas de lavar 
louça Miele combinam os melhores resulta-
dos de lavagem e secagem, com o menor 
consumo possível.

Máq. de lavar louça 
G 4310 SC BRWS Active

• Modelo de instalação livre em branco brilhante.
• Pré-seleção do programa até 24 h.
• Indicação do tempo restante.
• 5 programas de lavagem.
• Economia de tempo: função Curto.
• Gaveta para talheres.
• Fecho da porta ComfortClose.
• Reconhecimento automático do detergente.
• Capacidade: 14 talheres internacionais.
• Baixo nível de ruído, apenas 46 dB(A) re1pW .
• Consumo anual de energia: 266 kWh.
• Consumo anual de água: 3.360 litros.
• Classe de eficiência energética: A++.

Nº de material: 10994000
Código EAN: 4002516062288
P.V.P. de referência recomendado: 749 €

Máq. de lavar louça 
G 4310 BRWS Active

• Modelo de instalação livre em branco brilhante.
•  Caraterísticas idênticas ao modelo 

G 4310 SC branco Active.
•  Cesto para talheres em vez da gaveta para 

talheres.
• Capacidade: 13 talheres internacionais.
• Consumo anual de energia: 262 kW/h

Nº de material: 10993980 
Código EAN:  4002516062264
P.V.P. de referência recomendado: 749 €

P.V.P. promocional 
recomendado: 599 €*

P.V.P. promocional 
recomendado: 599 €*

* As caraterísticas podem depender do modelo.
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Gaveta 

3D
Gaveta 

3D

Máq. de lavar louça 
G 4310 SC EDST/CLST Active

• Modelo de instalação livre em aço inox CleanSteel.
• Pré-seleção do programa até 24 h.
• Indicação do tempo restante.
• 5 programas de lavagem.
• Economia de tempo: função Curto.
• Gaveta para talheres.
• Fecho da porta ComfortClose.
• Reconhecimento automático do detergente.
• Capacidade: 14 talheres internacionais.
• Baixo nível de ruído, apenas 46 dB(A) re1pW .
• Consumo anual de energia: 266 kWh.
• Consumo anual de água: 3.360 litros.
• Classe de eficiência energética: A++.

Nº de material: 10994010
Código EAN: 4002516062295 
P.V.P. de referência recomendado: 849 €

Máq. de lavar louça 
G 4930 SC BRWS Jubilee

• Modelo de instalação livre em Branco Brilhante.
• Pré-seleção do programa até 24 h.
• Indicação do tempo restante.
• 5 programas de lavagem.
• Economia de tempo: função Curto.
• Gaveta para talheres 3D.
• Fecho da porta ComfortClose.
• Reconhecimento automático do detergente.
• Cestos ExtraComfort.
• Sistema Waterproof.
• Fila rebatível no cesto inferior.
• Capacidade: 14 talheres internacionais.
• Baixo nível de ruído, apenas 45 dB(A) re1pW.
• Consumo anual de energia: 266 kWh.
• Consumo anual de água: 2.772 litros.
• Classe de eficiência energética: A++

Nº de mat.: 10533470
Código EAN: 4002515775233
P.V.P. de referência recomendado: 849 €

Máq. de lavar louça 
G 4310 EDST/CLST Active

• Modelo de instalação livre em branco brilhante.
•  Caraterísticas idênticas ao modelo 

G 4310 SC branco Active.
•  Cesto para talheres em vez da gaveta para 

talheres.
• Capacidade: 13 talheres internacionais.
• Consumo anual de energia: 262 kW/h.

Nº de material: 10993990
Código EAN: 4002516062271 
P.V.P. de referência recomendado: 849 €

P.V.P. promocional 
recomendado: 699 €*

P.V.P. promocional 
recomendado: 749 €*

P.V.P. promocional 
recomendado: 699 €*

Máq. de lavar louça 
G 4930 SC EDST/CLST Jubilee

• Modelo de instalação livre em aço inox CleanSteel.
• Pré-seleção do programa até 24 h.
• Indicação do tempo restante.
• 5 programas de lavagem.
• Economia de tempo: função Curto.
• Gaveta para talheres 3D.
• Fecho da porta ComfortClose.
• Reconhecimento automático do detergente.
• Cestos ExtraComfort.
• Sistema Waterproof.
• Fila rebatível no cesto inferior.
• Capacidade: 14 talheres internacionais.
• Baixo nível de ruído, apenas 45 dB(A) re1pW.
• Consumo anual de energia: 266 kWh.
• Consumo anual de água: 2.772 litros.
• Classe de eficiência energética: A++

Nº de material: 10533480
Código EAN: 4002515775240
P.V.P. de referência recomendado: 949 €

P.V.P. promocional 
recomendado: 849 €*

Poupe  
150€

Qualidade - Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade equivalente a 20 anos.
* PVP recomendado de 01.01.2019 até 31.03.2019. Promoção não acumulável com outras promoções em vigor.
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Máq. de lavar louça 
G 6000 SC BRWS Jubilee A+++

• Modelo de livre instalação em branco brilhante.
• Pré-seleção do programa até 24 h.
• Indicação do tempo restante.
• 6 programas de lavagem.
• Economia de tempo: função Curto.
• Gaveta para talheres 3D.
• Fecho da porta ComfortClose.
• Secagem AutoOpen.
• Perfect GlassCare.
• Cestos ExtraComfort.
• Sistema Waterproof.
• Capacidade: 14 talheres internacionais.
• Baixo nível de ruído, apenas 44 dB(A) re1pW.
• Consumo anual de energia: 237 kWh.
• Consumo anual de água: 2.716 litros.
• Classe de eficiência energética: A+++

Nº de material: 10533330
Código EAN: 4002515774656
P.V.P. de referência recomendado: 1049 €

Máq. de lavar louça 
G 4620 SC Active

•  Modelo de instalação livre em branco brilhante 
com largura de 45 cm.

• Pré-seleção até 24 h.
• Indicação do tempo restante.
• 6 programas de lavagem.
• Economia de tempo: função Curto.
• Gaveta para talheres.
• Fecho da porta ComfortClose.
• Sistema Perfect GlassCare
• Reconhecimento automático do detergente.
• Sistema Waterproof.
• Capacidade: 9 talheres internacionais.
• Baixo nível de ruído: apenas 46 dB(A) re1pW.
• Consumo anual de energia: 221 kWh.
• Consumo anual de água: 2.436 litros.
• Classe de eficiência energética: A+

Nº de material: 10805230
Código EAN: 4002515954645
P.V.P. de referência recomendado 849 €

P.V.P. promocional 
recomendado: 949 €*

P.V.P. promocional 
recomendado: 699 €*

Dimensões
45 cm

Máquinas de lavar louça

Poupe  
150€

Qualidade - Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade equivalente a 20 anos.
* PVP recomendado de 01.01.2019 até 31.03.2019. Promoção não acumulável com outras promoções em vigor.

Gaveta 

3D
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P.V.P. promocional 
recomendado: 849 €*

Máq. de lavar louça 
G 4380 SCvi BRWS Active

• Modelo de integrar totalmente
• Pré-seleção do programa até 24 h.
• Indicação do tempo restante.
• 5 programas de lavagem.
• Economia de tempo: opção Curto.
• Gaveta para talheres.
• Fecho da porta: ComfortClose.
• Reconhecimento automático do detergente.
• Cómodas pegas no cesto superior e inferior.
• Cestos EasyComfort.
• Fila rebatível no cesto inferior.
• Capacidade: 14 talheres internacionais.
• Baixo nível de ruído, apenas 46 dB(A) re1pW
• Consumo anual de energia: 266 kWh.
• Consumo anual de água: 3.360 litros.
• Classe de eficiência energética: A++

Nº de material: 10994100 
Código EAN: 4002516062370 
P.V.P. de referência recomendado: 949 €
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P.V.P. promocional 
recomendado: 799 €*

P.V.P. promocional 
recomendado: 749 €*

P.V.P. promocional 
recomendado: 799 €*

Combinado KFN 29132 D ws

• Combinado de instalação livre em branco.
• Sistema de abertura da porta sem puxador.
• Abertura da porta à direita (alterável).
• Iluminação LED.
• Sistema de arrefecimento dinâmico DynaCool.
•  Sistema NoFrost.
• Função SuperFrost.
•  5 prateleiras em vidro de segurança, reguláveis em 

altura.
•   1 gaveta de fruta/legumes e 3 gavetas de 

congelação.
•   ComfortClean: suportes da porta laváveis na 

máquina de lavar louça.
• Sinal acústico.
• Zona frigorífico: 243 litros.
• Zona congelador de 4 estrelas: 95 litros.
• Classe de eficiência energética A++.
• Consumo anual de eletricidade: 242 kWh.
• Compressor linear inverter.
• Nível acústico en dB(A) re1pW: 42. 
• Medidas (Alt x Larg x Prof): 201,1 x 60,0 x 65,5 cm.

Nº de material: 10622450
Código EAN: 4002515812419
P.V.P. de referência recomendado: 999,00 €

Qualidade - Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade equivalente a 20 anos.
* PVP recomendado de 01.01.2019 até 31.03.2019. Promoção não acumulável com outras promoções em vigor.

Combinado KFN 28132 D ws 

• Combinado de instalação livre em branco.
• Sistema de abertura da porta sem puxador.
• Abertura da porta à direita (alterável).
• Iluminação LED.
• Sistema de arrefecimento dinâmico DynaCool.
•  Sistema NoFrost. 
•  Função SuperFrost.
•  4 prateleiras em vidro de segurança, reguláveis em 

altura.
•  1 gaveta para fruta/legumes e 3 gavetas de 

congelação.
•  ComfortClean: suportes da porta laváveis na 

máquina de lavar louça.
• Compartimento frigorífico: 209 litros.
• Compartimento congelador de 4 estrelas: 95 litros.
• Classe de eficiência energética A++.
• Consumo anual de eletricidade:232 kWh.
• Compressor linear inverter.
• Nível acústico em dB(A) re1pW: 42.
• Medidas (Alt xLarg xProf): 186,1 x 60,0 x 65,5 cm.

Nº de material: 10622020
Código EAN: 400251811863
P.V.P. de referência recomendado: 949,00 €

Combinado KFN 28133 D ws

•  Combinado de instalação livre em branco.
• Sistema de abertura da porta sem puxador.
• Abertura da porta à direita (alterável)
• Iluminação LED.
• Sistema de arrefecimento dinâmico DynaCool.
•  Sistema NoFrost.
• Função SuperFrost.
•  4 prateleiras em vidro de segurança, reguláveis em 

altura.
•  1 gaveta para fruta/legumes e 3 gavetas de 

congelação.
•  ComfortClean: suportes da porta laváveis na 

máquina de lavar louça.
• Sinal acústico.
• Compartimento frigorífico: 209 litros.
•  Compartimento congelador de 4 estrelas:   

95 litros.
• Classe de eficiência energética A+++.
• Consumo anual de eletricidade: 160 kWh.
• Compressor linear inverter.
• Nível acústico en dB(A) re1pW: 40. 
• Medidas (Alt x Larg x Prof): 186,1 x 60,0 x 65,5 cm.

Nº de material: 10622110
Código EAN: 4002515812082
P.V.P. de referência recomendado: 1.049,00 €

Combinados Miele
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P.V.P. promocional 
recomendado: 879 €*

P.V.P. promocional 
recomendado: 899 €*

Qualidade - Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade equivalente a 20 anos.
* PVP recomendado de 01.01.2019 até 31.03.2019. Promoção não acumulável com outras promoções em vigor.

Combinado KFN 29133 D ws

• Combinado de instalação livre com porta em 
branco.

• Sistema de abertura de porta sem puxador.
• Abertura de porta à direita (alterável).
• Iluminação LED.
• Sistema de arrefecimento dinâmico DynaCool.
•  Sistema NoFrost.
• Função SuperFrost.
•   5 prateleiras em vidro de segurança, reguláveis em 

altura.
•   1 prateleira para fruta/lugumes e 3 gavetas de 

congelação.
•   ComfortClean: prateleiras laváveis na máquina de 

lavar louça.
• Sinal acústico.
• Zona de frigorífico: 243 litros.
• Zona de congelador de 4 estrelas: 95 litros.
• Classe de eficiência energética A+++.
• Consumo anual de eletricidade: 167 kWh.
• Compressor linear inverter.
• Nível acústico en dB(A) re1pW: 40. 
• Medidas (Alt x Larg x Prof): 201,1 x 60,0 x 65,5 cm.

Nº de material: 10622540
Código EAN: 4002515812433
P.V.P. de referência recomendado: 1.099,00 €

KFN 29132 D edst/cs

• Combinado de instalação livre em aço inox 
CleanSteel.

• Sistema de abertura da porta sem puxador.
• Abertura da porta à direita (alterável).
• Iluminação LED.
• Sistema de arrefecimento dinâmico DynaCool.
• Sistema NoFrost.
• Função SuperFrost.
•  5 prateleiras em vidro de segurança, reguláveis em 

altura.
•  1 gaveta de fruta/legumes e 3 gavetas de 

congelação.
•  ComfortClean: prateleiras laváveis na máquina de 

lavar louça.
• Sinal acústico.
• Zona frigorífico: 243 litros.
• Zona congelador de 4 estrelas: 95 litros.
• Classe de eficiência energética A++.
• Consumo anual de eletricidade: 242 kWh.
• Compressor linear inverter.
• Nível acústico en dB(A) re1pW: 42. 
• Medidas (Alt x Larg x Prof): 201,1 x 60,0 x 65,5 cm.

• Nº de material: 10622470
Código EAN: 4002515812426
P.V.P. de referência recomendado: 1.099,00 €

Poupe  
220€



14

Oferta  
Assadeira

Assadeira Gourmet Miele
Ideal para que os seus assados, gratinados e muito 
mais (apto para placas e fornos).

Qualidade - Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade equivalente a 20 anos.
* As caraterísticas podem depender do modelo.
** A partir do modelo H 6261 B inox Cleansteel.

Fornos de encastrar*

Revestimento PerfectClean
O interior do forno, os tabuleiros e as 
grelhas possuem um revestimento Perfect-
Clean patenteado com caraterísticas 
antiaderentes únicas.A sujidade persistente 
é eliminada sem esforço.

Grande capacidade
Os fornos de encastrar Miele possuem uma 
capacidade de 76 l e até 5 níveis de altura: 
muito espaço e flexibilidade para cozinhar.

Cozinhar com clima**
Graças ao aumento da humidade do ar no 
forno os resultados de inúmeros pratos são 
perfeitos. A carne tenra e suculenta com 
uma tonalidade tostada e apetitosa. Pão e 
pãezinhos deliciosos e fofos como se 
tivessem vindo diretamente da padaria.

Calhas telescópicas FlexiClip
Através das calhas telescópicas as grelhas, 
os tabuleiros e as assadeiras Gourmet são 
totalmente removidas do interior do forno e 
são mantidas seguras em qualquer 
posição.

Forno Multifunções 
H 6167 B EDST/CLST

•  Interior do forno com revestimento patenteado 
PerfectClean.

•  9 modos de funcionamento, incl. funcionamento 
exclusivo “Cozinhar com Clima”.

• Regulação precisa de temperatura entre 30 e 300°C.
• Volume interior 76 litros.
• 5 níveis de encaixe para tabuleiros.
• Calhas telescópicas FlexiClip.
• Visor LCD.
• Relógio eletrónico, regulações individuais.
• Porta CleanGlass.
• Classe de eficiência energética: A+

Nº de material: 10944150
Código EAN: 4002516036630
P.V.P. de referência recomendado: 1.449 €

P.V.P. promocional 
recomendado: 1.299 €*

Poupe  
150€
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H 6160 com 
calhas 
telescópicas
FlexiClip 

H 2267 com 
calhas teles-
cópicas
FlexiClip 

H 2267 com 
calhas teles-
cópicas
FlexiClip 

Forno Multifunções 
H 2265 B Active EDST/CLST

•  Frente em aço inoxidável com superfície 
“CleanSteel”.

•  Interior do forno com revestimento patenteado 
PerfectClean.

• 8 modos de funcionamento
•  Regulação precisa de temperatura entre 

50 e 250°C.
• Volume do forno: 76 litros
• 5 níveis de encaixe para tabuleiros.
• Relógio eletrónico, configurações personalizadas.
• Porta CleanGlass.
• Classe de eficiência energética: A+
•  Acessórios: tabuleiro universal com PerfectClean e 

grelha.

Nº de material: 10599580
Código EAN: 4002515813652
P.V.P. de referência recomendado: 599 €

Forno Multifunções 
H 2265 BP Active EDST/CLST

• Limpeza pirolítica
•  Frente em aço inoxidável com superfície 

“CleanSteel”.
• 7 modos de funcionamento
•  Regulação precisa de temperatura entre 

50 e 250°C.
• Volume do forno: 76 litros
• 5 níveis de encaixe para tabuleiros.
• Relógio eletrónico, configurações personalizadas.
• Porta CleanGlass
• Classe de eficiência energética: A+
•  Acessórios: tabuleiro universal com PerfectClean e 

grelha.

Nº de material: 10599590
Código EAN: 4002515813669
P.V.P. de referência recomendado: 879 €

Forno Multifunções 
H 6160 B EDST/CLST

• Aço inox anti-dedadas “CleanSteel”.
• Interior patenteado com superficie PerfectClean.
•  9 modo de funcionamento, incl. funcionamento 

exclusivo “Cozinhar com Clima”.
• Regulação precisa de temperatura entre 30 e 300°C.
• Volume interior 76 litros.
• 5 níveis de encaixe para tabuleiros.
• Calhas telescópicas FlexiClip.
• Visor LCD.
• Relógio eletrónico, regulações individuais.
• Porta CleanGlass.
• Classe de eficiência energética: A+

Nº de material: 9563130
Código EAN: 4002515325629
P.V.P. de referência recomendado: 1.499 €

Forno Multifunções 
H 2267 B EDST/CLST

•  Caraterísticas idênticas às do modelo 
H 2265 B Active EDST/CLST.

• Com calhas telescópicas FlexiClip de série.

Nº de material: 10599600
Código EAN: 4002515813676
P.V.P. de referência recomendado: 699 €

Forno Multifunções 
H 2267 BP EDST/CLST

•  Caraterísticas idênticas às do modelo 
H 2265 BP Active EDST/CLST.

• Com calhas telescópicas FlexiClip de série.

Nº de material: 10599610
Código EAN: 4002515813683
P.V.P. de referência recomendado: 979 €

*  500 ventilação modelos BP.

P.V.P. promocional 
recomendado: 529 €*

P.V.P. promocional 
recomendado: 779 €*

P.V.P. promocional 
recomendado: 1.199 €*

P.V.P. promocional 
recomendado: 599 €* 849 €*

P.V.P. promocional 
recomendado:

Poupe  
300€

Qualidade - Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade equivalente a 20 anos.
* PVP recomendado de 01.01.2019 até 31.03.2019. Promoção não acumulável com outras promoções em vigor.
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Placas*

Placa a gás 
KM 2012 G

• Grelhas em ferro fundido esmaltado
•  Número de zonas de cozinhar: 4 queimadores, 

incluindo 1 para Wok.
• Comando através de botão
• Ignição eléctrica com uma só mão
• Placa independente de fogão.
• Função GasStop
•  Design profissional - aço inoxidável 650 mm  

de largura
•  Dimensões (Largura x Profundidade):  

650 mm x 520 mm.

Nº de material: 7111180
Código EAN: 4002514374840
P.V.P. de referência recomendado: 799 €

Função Stop & Go
Assim, nada se queima: esta função per-
mite reduzir em simultâneo todas as zonas 
de cozinhar para o nível 1.

Miele TwinBooster
A função TwinBooster, exclusiva da Miele 
torna a confeção mais flexível, uma vez que 
a potência de indução pode ser distribuída 
individualmente. Caso necessário, poderá 
concentrar a potência de duas zonas de 
cozinhar numa única zona.

KM 6520 FR

Placa elétrica 
KM 6520 FR

• Moldura envolvente em aço inoxidável.
• Número de zonas de cozinhar: 4.
• Placa independente de fogão.
•  Comando simples através das teclas sensoras 

EasySelect.
• Função de bloqueio.
• Desligar automático.
•  Indicação do calor restante para todas as zonas de 

cozinhar, indicação digital do nível da potência.
• Desligar de segurança.
•  Dimensões para encastrar 

(Largura x Profundidade): 560 mm x 490 mm.
•  Dimensões do aparelho (Largura x Profundidade): 

43 mm x 574 mm x 504 mm.

Nº de material: 10873500
Código EAN: 4002515989906
P.V.P. de referência recomendado: 649 €

P.V.P. promocional 
recomendado: 549 €*

KM 2012 G

Qualidade - Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade equivalente a 20 anos.
* As caraterísticas podem depender do modelo.
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KM 6306KM 6115

Placa de indução 
KM 6115

• Moldura envolvente em aço inoxidável.
• Número de zonas de cozinhar: 4.
• Placa independente de fogão.
•  Comandos imples através das teclas sensoras 

EasyControl Plus.
• Reconhecimento do recipiente e do tamanho.
•  Temporizador, Sistema automático, Função 

“Manter quente”.
•  Indicação do calor restante para todas as zonas de 

cozinhar, indicação digital do nível da potência.
•  Desligar de segurança, ventilador de arrefecimento 

integrado.
•  Dimensões para encastrar 

(Largura x Profundidade): 560 mm x 490 mm.
•  Dimensões do aparelho (Largura x Profundidade): 

574 mm x 504 mm.

Nº de material: 7694370
Código EAN: 4002514834573
P.V.P. de referência recomendado: 1.049 €

Placa de indução 
KM 6306 PowerFlex

• Moldura envolvente em aço inoxidável.
• Número de zonas de cozinhar: 4.
• Número de zonas PowerFlex: 4.
• Placa independente de fogão.
• Comando simples através das teclas sensoras.
• Reconhecimento do recipiente e do tamanho.
•  Função “Stop&Go”, Temporizador, Sistema 

automático, Função “Manter quente”.
•  Indicação do calor restante para todas as zonas de 

cozinhar, indicação digital do nível da potência.
•  Desligar de segurança, Ventilador de arrefecimento 

integrado.
•  Dimensões para encastrar 

(Largura x Profundidade): 560 mm x 490 mm.
•  Dimensões do aparelho (Largura x Profundidade): 

626 mm x 526 mm.

Nº de material: 9847320
Código EAN: 4002515473177
P.V.P. de referência recomendado: 1.199 €

P.V.P. promocional 
recomendado: 799 €* P.V.P. promocional 

recomendado: 1.099 €*

Poupe  
250€

Poupe  
300€

KM 6328-1 “Powerflex”

Placa de indução 
KM 6328-1 “Powerflex”

• Número de zonas de cozinhar: 4.
• Número de zonas PowerFlex: 4.
• Placa independente de fogão.
• Comando simples através das teclas sensoras.
• Reconhecimento do recipiente e do tamanho.
•  Função “Stop&Go”, Temporizador, Sistema 

automático, Função “Manter quente”.
•  Indicação do calor restante para todas as zonas de 

cozinhar, Indicação digital do nível da potência.
•  Desligar de segurança, Ventilador de arrefecimento 

integrado.
• Conn@ctivity 2.0
•  Dimensões para encastrar (Largura x 

Profundidade): 560 mm x 490 mm.
•  Dimensões do aparelho (A x L x P):  

13 mm x 626 mm x 526 mm.

Nº de material: 10006940
Código EAN: 4002515562291
P.V.P. de referência recomendado: 1.599 €

P.V.P. promocional 
recomendado: 1.299 €*

* PVP recomendado de 01.01.2019 até 31.03.2019. Promoção não acumulável com outras promoções em vigor.
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Exaustores*

Funcionamento suplementar
O funcionamento automático do exaustor 
garante a extração pormenorizada de vapor 
e odores, que se encontram no ambiente 
após cozinhar. O exaustor desliga-se 
automaticamente após 5 ou 15 minutos.

Iluminação LED HighPower
Iluminação ecológica e extremamente 
duradoura: com apenas 3 W é possível 
iluminar toda a zona de cozinhar com uma 
luz quente e natural.

CleanCover Miele - Limpeza fácil e
máxima proteção
A superfície lisa permite uma limpeza 
extremamente fácil. E o motor e o sistema 
eletrónico estão completamente protegidos.

Trabalho artesanal - made in Germany
Tecnologia de última geração e mestria 
artesanal: em cada exaustor é revelada 
toda a nossa experiência desde o desenvol-
vimento até à produção.

Filtros metálicos em aço inox
Excelente sucção e fácil limpeza: os filtros 
de metal da Miele são únicos em cada 
modelo de exaustor. Com as suas 8 cama-
das interiores em alumínio e as 2 camadas 
exteriores em aço inox, não só oferecem 
uma elevada capacidade de absorção 
como também uma longa durabilidade e 
fácil limpeza, já que podem ser lavados na 
máquina de lavar louça.

Pacote acústico Miele
Eficiente e muito silencioso: o motor é 
isolado acusticamente através de placas 
isoladoras especiais.

Qualidade - Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade equivalente a 20 anos.
* As caraterísticas pordem depender do modelo.
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Exaustor para fixar por baixo do móvel 
superior DA 1260 EDST

• 60 cm de largura
•  Funcionamento por saída de ar ou por recirculação 

(mediante compra de filtros de carvão activo).
• Iluminação LED de baixo consumo (2 x 3 W).
• “CleanCover” para uma limpeza fácil do interior.
• Funcionamento suplementar de 5 ou 15 min.
•  Filtros de aço inox com 10 camadas, laváveis na 

máquina de lavar louça.
• Potência no nível intensivo: 545 m³/h.
• Nível de ruído no nível intensivo: 74 dB(A) re1pW.
• Comando através de teclas deslizantes.
• Classe de eficiência energética: C.
• Consumo energético anual em kWh/ano: 91,6.

Nº de material: 10552920
Código EAN: 4002515790588
P.V.P. de referência recomendado: 469€

Exaustor de parede 
PUR 98 W EDST

• 90 cm de largura
•  Funcionamento por saída de ar ou por recirculação 

(mediante compra de filtros de carvão activo).
• Utilização cómoda através de teclas selectores LED. 
• 4 níveis de potência.
• Iluminação LED de baixo consumo (3x3 W).
• “CleanCover” para uma limpeza fácil do interior.
• Filtros de aço inoxidável com 10 camadas para uma 
• máxima absorção, adequado para lavagem na
• máquina de lavar.
• Potência em nível intensivo: 650 m3/h.
• Pressão sonora nível intensivo: 67 dB(A) re1pW.
• Classe de eficiência energética: A.
• Consumo energético anual em kWh/ano: 49,7.

Nº de material: 10383640
Código EAN: 4002515710791
P.V.P. de referência recomendado: 999 €

DA 1260 PUR 98 W EDST / PUR 68 W EDST*

Modelo de 60cm: PUR 68 W EDST
Nº de material: 10351360
Código EAN: 4002515710784
P.V.P. de referência recomendado: 899 €

Modelo em branco brilhante: DA1260 BRWS. 
Nº de material: 10552960
Código EAN: 4002515790595
P.V.P. de referência recomendado: 469 €

P.V.P. promocional 
recomendado:

P.V.P. promocional 
recomendado: 799 €*449 €*

P.V.P. promocional 
recomendado:

P.V.P. promocional 
recomendado: 899 €*449 €*

Exaustor de pala 
DA 3466 EDST

• 60 cm de largura.
•  Funcionamento por saída de ar ou por recirculação 

(mediante compra de filtros de carvão activo).
• Iluminação LED de baixo consumo (2 x 3 W).
• “CleanCover” para uma limpeza fácil do interior.
• Funcionamento suplementar de 5 ou 15 min.
•  Filtros de aço inox com 10 camadas, laváveis na 

máquina de lavar louça.
• Potência no nível intensivo: 550 m³/h.
• Nível de ruído no nível intensivo: 64 dB(A) re1pW.
• Comando através de teclas seletoras com LED.
• Classe de eficiência energética: B.
• Consumo energético anual em kWh/ano: 69,5.

Nº de material: 10031790
Código EAN: 4002515558140
P.V.P. de referência recomendado: 649€

DA 3466 EDST

P.V.P. promocional 
recomendado: 599 €*

Poupe  
100€

Poupe  
100€

* PVP recomendado de 01.01.2019 até 31.03.2019. Promoção não acumulável com outras promoções em vigor.



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

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

Serviço de Apoio ao Cliente
info@miele.pt

 Siga-nos nos nossos canais da Miele Portugal:

Proteção ativa do ambiente:
papel branqueado com total insenção de cloro © Miele /sujeito a alterações


