Forno

A sua cozinha
merece um forno Miele
Limpeza pirolítica. Grande capacidade interior (76 litros).
Calhas telescópicas extraíveis a 100%.

N.º 1 em durabilidade

529

€

Máquina de
lavar louça

599

€

Máquina de
lavar roupa

699

€

Máquina de
secar roupa

799

€

PROMOÇÃO INVERNO 2021
Preço recomendado de 01.01.2021 a 31.03.2021. IVA incluído. Descontos não acumuláveis com outras promoções e ofertas. Marca eleita pelos consumidores como líder no campo da durabilidade, num estudo
publicado em janeiro de 2020 por uma reconhecida associação de consumidores.

Máquinas de lavar roupa Classic

A nova etiqueta energética da União
Europeia a partir de março de 2021
Reclassificação das
Determinação dos
máquinas de lavar roupa consumos com base no
quanto à sua eficiência
novo programa ECO 40-60.
energética (A-G).

Indicação do consumo
de água por lavagem e
de energia por 100 ciclos
de lavagem.

Para mais informações, fotografe este código com o seu smartphone.

WCD 120

Exclusivo Frente esmaltada
Miele
A Miele é o único fabricante

Máquina de lavar roupa		
WCA 020

de eletrodomésticos que reveste com
esmalte a frente de todas as suas
máquinas de lavar, secar e lavar e secar
Máquina de lavar roupa
		
roupa, tornando-as altamente resistentes
-200€
WWD 120		
a riscos, à corrosão e ao efeito de ácidos
e lixívias. Além disso, este revestimento
• Design WhiteEdition: porta preta com anel exterior
previne que as máquinas descolorem e
branco
• Capacidade de carga de até 8 kg
torna-as muito fáceis de limpar.
- 10 %*

1- 7 kg

-200€

• Design ChromeEdition: porta branca com anel
interior em preto
• Capacidade de carga de até 7 kg
• Velocidade máxima de centrifugação de 1.400 r.p.m.
• 12 programas de lavagem e 4 opções extra
• Função AddLoad (adicionar mais roupa)
• CapDosing (tecnologia exclusiva)
• Gaveta de detergentes AutoClean
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (alt.*larg.*prof.): 850*596*636 mm

•
•
•
•
•
•
•

1- 8 kg

Velocidade máxima de centrifugação de 1.400 r.p.m.
12 programas de lavagem e 5 opções extra
Função AddLoad (adicionar mais roupa)
CapDosing (tecnologia exclusiva)
Gaveta de detergentes AutoClean
Sistema antifugas WaterControl
Medidas (alt.*larg.*prof.): 850*596*643 mm

N.º de material: 11395170
Código EAN: 4002516296782
PVP recomendado: 999 €

Máquina de lavar roupa
WCD 120

		
-200€

• Design ChromeEdition: porta branca com 		
anel interior preto
• Medidas (alt.*larg.*prof.): 850*596*636 mm
N.º de material: 11433430
Código EAN: 4002516303275
PVP recomendado: 899 €

Preço promocional:

N.º de material: 11395150
Código EAN: 4002516296706
PVP recomendado: 999 €

699€

Preço promocional:

B
2

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade para 20 anos.

799€

Exclusivo Motor de elevado
Miele
desempenho

O motor ProfiEco da Miele é a chave para
elevados níveis de eficiência energética,
além de ser altamente silencioso. Além
disso, este motor foi desenvolvido para
incorrer no mínimo desgaste ao longo da
vida útil da máquina.

Máquinas de lavar roupa PowerWash

Novos programas
adaptados a cada
estilo de vida
QuickPowerWash
Lavagem completa e
resultados incríveis em
apenas 49 minutos.

SingleWash
Lavagem rápida
e eficiente para
peças soltas.

Exclusivo
Miele

A+++
Lavagem com
foco na máxima
eficiência.

WWD 320

- 20 %*

1- 8 kg

PowerWash

- 40 %

Máquina de lavar roupa 			
-200€
WCD 320
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Design ChromeEdition: porta branca com anel interior preto
Capacidade de carga de até 8 kg
Velocidade máxima de centrifugação de 1.400 r.p.m.
12 programas de lavagem e 5 opções extra
QuickPowerWash: lavagem rápida e profunda em apenas
49 minutos
Função AddLoad (adicionar mais roupa)
CapDosing (tecnologia exclusiva)
Gaveta de detergentes AutoClean
Sistema antifugas WaterControl
Medidas (alt.*larg.*prof.): 850*596*636 mm

N.º de material: 11395160
Código EAN: 4002516297116
PVP recomendado: 1.099 €

1- 9 kg

PowerWash

MobileControl

Máquina de lavar roupa 		
WWG 360

-200€

• Design WhiteEdition: porta preta com anel exterior
cromado
• Capacidade de carga de até 9 kg
• Velocidade máxima de centrifugação de 1.400 r.p.m.
• 18 programas de lavagem e 9 opções extra
• QuickPowerWash: lavagem rápida e profunda em
apenas 49 minutos
• SingleWash: programa otimizado para até 1 kg de
carga
• Função AddLoad (adicionar mais roupa)
• CapDosing (tecnologia exclusiva)
• Gaveta de detergentes AutoClean
• Conectividade total com a app Miele@mobile
• Sinal acústico
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (alt.*larg.*prof.): 850*596*643 mm

Máquina de lavar roupa 			
-200€
WWD 320
• Design WhiteEdition: porta preta com anel exterior
branco
• Medidas (alt.*larg.*prof.): 850*596*643 mm

Detergente UltraWhite GRÁTIS*

N.º de material: 11395180
Código EAN: 4002516297123
PVP recomendado: 1.099 €

N.º de material: 11395200
Código EAN: 4002516281917
PVP recomendado: 1.199 €

Preço promocional:

899€

Preço promocional:

999€

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade para 20 anos.
* Na compra de uma máquina de lavar roupa WWG 360, entre 01.01.2021 e 31.03.2021, a Miele oferece-lhe um detergente UltraWhite (grátis) ou 30% de desconto num pack de detergentes 		
para meio ano. Faça o rebate do seu voucher em www.miele.pt.
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ADAPTAHABILIDADE

*

Ligação Wi-Fi

A primeira máquina de lavar roupa que se adapta a si

Inovação

TwinDos

®

O sistema TwinDos integra um detergente de duas fases que, através
de um só botão ou do seu smartphone, doseia de forma inteligente a
mistura a aplicar em cada peça de roupa, branca ou de cor.
4

A comodidade de que necessita para o seu dia a dia!

Detergentes UltraPhase 1 e 2
O sistema de duas fases da Miele alcança melhores resultados do que os
detergentes líquidos convencionais graças ao isolamento dos agentes branqueadores, o
que garante toda a sua eficácia no ciclo de lavagem.

Conectividade total. Deixe de se preocupar, esteja onde estiver.
É tão fácil como escolher entre roupa branca ou de cor, e tão simples como dar um toque no
seu smartphone ou tablet. Com a ligação ao Wi-Fi e a app Miele@mobile, pode programar e
controlar remotamente a sua máquina.
Mais tempo para si e mais eficácia em cada lavagem.
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Máquinas de lavar roupa TwinDos e PowerWash

WCD 660

- 10 %*

1- 8 kg

TwinDos

WWG 660

MobileControl

- 10 %*

1- 9 kg

TwinDos

MobileControl

- 40 %

1- 9 kg

PowerWash

MobileControl

Máquina de lavar roupa			
-200€
WWD 660

Máquina de lavar roupa			
-200€

Máquina de lavar roupa			
-200€

• Design WhiteEdition: porta preta com anel exterior
branco
• Capacidade de carga de até 8 kg
• Velocidade máxima de centrifugação de 1.400 r.p.m.
• 12 programas de lavagem e 2 opções extra
• Dosagem automática de detergente TwinDos
• Função AddLoad (adicionar mais roupa)
• CapDosing (tecnologia exclusiva)
• Gaveta de detergentes AutoClean
• Conectividade total com a app Miele@mobile
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (alt.*larg.*prof.): 850*596*643 mm

• Design ChromeEdition: porta Graphite grey com
anel interior preto
• Capacidade de carga de até 9 kg
• Velocidade máxima de centrifugação de 1.400 r.p.m.
• 17 programas de lavagem e 8 opções extra
• Dosagem automática de detergente TwinDos
• Função AddLoad (adicionar mais roupa)
• CapDosing (tecnologia exclusiva)
• Gaveta de detergentes AutoClean
• Conectividade total com a app Miele@mobile
• Sinal acústico
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (alt.*larg.*prof.): 850*596*636 mm

6 meses de detergente GRÁTIS*

6 meses de detergente GRÁTIS*

• Design WhiteEdition: porta preta com anel exterior
cromado
• Capacidade de carga de até 9 kg
• Velocidade máxima de centrifugação de 1.600 r.p.m.
• 23 programas de lavagem e 9 opções extra
• Dosagem automática de detergente TwinDos
• QuickPowerWash: lavagem rápida e profunda em
apenas 49 minutos
• SingleWash: programa otimizado para até 1 kg de carga
• Função AddLoad (adicionar mais roupa)
• CapDosing (tecnologia exclusiva)
• Opção Nódoas
• Gaveta de detergentes AutoClean
• Conectividade total com a app Miele@mobile
• Sinal acústico
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (alt.*larg.*prof.): 850*596*643 mm

N.º de material: 11598060
Código EAN: 4002516374558
PVP recomendado: 1.099 €

N.º de material: 11395190
Código EAN: 4002516281818
PVP recomendado: 1.199 €

Máquina de lavar roupa
WCD 660

Máquina de lavar roupa		 -200€

-200€

WCG 660

WWI 860

6 meses de detergente GRÁTIS*

WWG 660

• Design ChromeEdition: porta branca com anel
interior preto
• Medidas (alt.*larg.*prof.): 850*596*636 mm

• Design WhiteEdition: porta preta com anel exterior
cromado
• Medidas (alt.*larg.*prof.): 850*596*643 mm

N.º de material: 11598050
Código EAN: 4002516374756
PVP recomendado: 1.099 €

N.º de material: 11395210
Código EAN: 4002516281870
PVP recomendado: 1.199 €

Preço promocional:

899€

Preço promocional:

N.º de material: 11395220
Código EAN: 4002516282259
PVP recomendado: 1.499 €

999€

Preço promocional:

A garantia de limpeza
de que o seu lar necessita
AllergoWash

Algodão higiene

Limpeza da máquina

Limpeza extrema
Elimina germes e
bactérias, mesmo
a 40 ºC.

Resultados perfeitos
Temperatura elevada
durante mais tempo para a
máxima higiene.

Sempre impecável
A higiene necessária
para o melhor cuidado
da sua roupa.

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade para 20 anos.
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TwinDos

* Na compra de uma máquina de lavar ou de lavar e secar roupa com TwinDos, entre 01.01.2021 e 31.03.2021, a Miele oferece-lhe 3 cartuchos de UltraPhase 1 e 2 cartuchos de UltraPhase 2.
Com a máquina, receberá ainda mais um cartucho de cada detergente. Faça o rebate do seu voucher em www.miele.pt.

1.299€

Máquinas de lavar roupa TwinDos
e PowerWash com 10 anos de garantia

6 MESES DE
DETERGENTE
GRÁTIS*
Oferta no valor de 98 €
*Na compra de uma máquina de lavar ou de
lavar e secar roupa com TwinDos, entre
01.01.2021 e 31.03.2021, a Miele oferece-lhe
6 meses de detergente líquido UltraPhase.

- 40 %

1- 9 kg

PowerWash

TwinDos

MobileControl

- 50 %*

1- 9 kg

PowerWash

TwinDos

SteamCare

Máquina de lavar roupa			
WCR 860 Chrome Edition

Máquina de lavar roupa		
WWV 980 Passionhite Edition

• Design ChromeEdition: porta cromada com anel
interior preto
• Visor M Touch para uma experiência mais intuitiva
• Capacidade de carga de até 9 kg
• Velocidade máxima de centrifugação de 1.600 r.p.m.
• 26 programas de lavagem e 8 opções extra
• Dosagem automática de detergente TwinDos
• QuickPowerWash: lavagem rápida e profunda em
apenas 49 minutos
• SingleWash: programa otimizado para até 1 kg de
carga
• Função AddLoad (adicionar mais roupa)
• CapDosing (tecnologia exclusiva)
• Opção Nódoas
• Gaveta de detergentes AutoClean
• Conectividade total com a app Miele@mobile
• Sinal acústico
• Sistema antifugas WaterProof
• Medidas (alt.*larg.*prof.): 850*596*636 mm

• Design WhiteEdition: porta branco pérola com anel
exterior cromado
• Visor M Touch para uma experiência mais intuitiva
• Capacidade de carga de até 9 kg
• Velocidade máxima de centrifugação de 1.600 r.p.m.
• 28 programas de lavagem e 9 opções extra
• Esforço de engomar reduzido em 50% com a
tecnologia SteamCare
• Dosagem automática de detergente TwinDos
• QuickPowerWash: lavagem rápida e profunda em
apenas 49 minutos
• SingleWash: programa otimizado para até 1 kg de
carga
• Função AddLoad (adicionar mais roupa)
• CapDosing (tecnologia exclusiva)
• Opção Nódoas
• Gaveta de detergentes AutoClean
• Conectividade total com a app Miele@mobile
• Sinal acústico
• Sistema antifugas WaterProof
• Medidas (alt.*larg.*prof.): 850*596*643 mm

6 meses de detergente GRÁTIS*

6 meses de detergente GRÁTIS*

N.º de material: 10998440
Código EAN: 4002516073185

N.º de material: 10998470
Código EAN: 4002516072805

PVP recomendado: 1.699 €

PVP recomendado: 2.449 €

App Miele@mobile
Experiencie a maior liberdade e comodidade
no seu dia a dia. Controle a sua máquina
desde qualquer lugar, no seu smartphone
ou tablet, através da app Miele@mobile
(disponível para iOS e Android).
Miele@mobile para o seu smartphone ou
tablet (disponível para iOS e Android).

30% de poupança de detergente
A Miele desenvolveu um sistema
inteligente que doseia por si,
permitindo-lhe poupar em cada lavagem.

A tranquilidade que
procura, agora durante
ainda mais tempo
Garantia de 10 anos: assistência
técnica e peças de substituição*
* Promoção válida até 31.03.2021. Extensão de garantia gratuita de 8 anos, válida na compra dos
modelos WCR 860 e WWV 980. Consulte as condições em www.miele.pt.

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade para 20 anos.
* Na compra de uma máquina de lavar ou de lavar e secar roupa com TwinDos, entre 01.01.2021 e 31.03.2021, a Miele oferece-lhe 3 cartuchos de UltraPhase 1 e 2 cartuchos de UltraPhase 2.
Com a máquina, receberá ainda mais um cartucho de cada detergente. Faça o rebate do seu voucher em www.miele.pt.
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Máquinas de lavar e secar roupa

NOVIDADE

8 / 5 kg

MobileControl

8 / 5 kg

PowerWash

MobileControl

8 / 5 kg

PowerWash

TwinDos

MobileControl

Máquina de lavar e secar roupa		
-250€
WTD 160

Máquina de lavar e secar roupa		
-200€
WTI 360

Máquina de lavar e secar roupa
WTR 860

• Design ChromeEdition: porta cromada com anel
interior preto
• Capacidade de carga de até 8 kg (lavagem) e 5 kg
(lavagem e secagem)
• Velocidade máxima de centrifugação de 1.500 r.p.m.
• 11 programas de lavagem e 2 opções extra
• 10 programas de secagem e 1 opção extra
• CapDosing (tecnologia exclusiva)
• Gaveta de detergentes AutoClean
• Conectividade total com a app Miele@mobile
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (alt.*larg.*prof.): 850*596*637 mm

• Design ChromeEdition: porta cromada com anel
interior preto
• Capacidade de carga de até 8 kg (lavagem) e 5 kg
(lavagem e secagem)
• Velocidade máxima de centrifugação de 1.600 r.p.m.
• 19 programas de lavagem e 3 opções extra
• 17 programas de secagem e 2 opções extra
• Tecnologia QuickPower: roupa impecavelmente
limpa e seca em tempo recorde
• Esforço de engomar reduzido com a tecnologia
SteamCare
• CapDosing (tecnologia exclusiva)
• Gaveta de detergentes AutoClean
• Conectividade total com a app Miele@mobile
• Sinal acústico
• Sistema antifugas avançado WaterProof-Metal
• Medidas (alt.*larg.*prof.): 850*596*637 mm

• Design ChromeEdition: porta cromada com anel
interior preto
• Visor M Touch para uma experiência mais intuitiva
• Capacidade de carga de até 8 kg (lavagem) e 5 kg
(lavagem e secagem)
• Velocidade máxima de centrifugação de 1.600 r.p.m.
• 23 programas de lavagem e 7 opções extra
• 21 programas de secagem e 2 opções extra
• Dosagem automática de detergente TwinDos
• Tecnologia QuickPower: roupa impecavelmente
limpa e seca em tempo recorde
• Esforço de engomar reduzido com a tecnologia
SteamCare
• CapDosing (tecnologia exclusiva)
• Opção Nódoas
• Gaveta de detergentes AutoClean
• Conectividade total com a app Miele@mobile
• Sinal acústico
• Sistema antifugas avançado WaterProof-Metal
• Medidas (alt.*larg.*prof.): 850*596*637 mm

´

´

6 meses de detergente GRÁTIS*

Preço promocional:

D

N.º de material: 11587920
Código EAN: 4002516365044

N.º de material: 11589170
Código EAN: 4002516368472
PVP recomendado: 1.999 €

N.º de material: 11589140
Código EAN: 4002516367833
PVP recomendado: 1.749 €

1.499€

Preço promocional:

PVP recomendado: 2.199 €

1.799€

D

D

NOVIDADE

Tecnologia
exclusiva
Graças ao programa QuickPower e
ao sistema de termocentrifugação, que
combina correntes de ar quente e uma
centrifugação progressiva, conseguirá
lavagens e secagens rápidas e eficientes.

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade para 20 anos.
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* Na compra de uma máquina de lavar ou de lavar e secar roupa com TwinDos, entre 01.01.2021 e 31.03.2021, a Miele oferece-lhe 3 cartuchos de UltraPhase 1 e 2 cartuchos de UltraPhase 2.
Com a máquina, receberá ainda mais um cartucho de cada detergente. Faça o rebate do seu voucher em www.miele.pt.

Máquinas de secar roupa com bomba de calor

Programas curtos, baixo
consumo energético
A tecnologia EcoDry garante consumos
energéticos baixos e tempos de secagem
curtos a longo prazo, graças ao seu sistema
de filtros e ao permutador de calor isento de
manutenção.

Secagem precisa e fiável
O sistema PerfectDry mede
continuamente o grau de humidade
da roupa e garante, assim, uma
secagem precisa, independentemente
das caraterísticas da água que é
disponibilizada em sua casa.

Devolva a fragrância à
sua roupa
As novas máquinas de secar roupa com
FragranceDos da Miele conferem à sua
roupa a frescura e o aroma desejados.
Escolha a sua fragrância favorita para
cada momento.

Mais facilidade a engomar
A tecnologia SteamFinish,
através do programa Alisar com vapor,
pulveriza água no tambor, que é
aquecida com o ar da secagem. O vapor
penetra nos tecidos e permite a redução
do esforço de engomar.

App Miele@mobile
Experiencie a maior liberdade e
comodidade no seu dia a dia. Programe e
controle a sua máquina a partir de qualquer
lugar, fazendo o download da app
Miele@mobile para o seu smartphone ou
tablet (disponível para iOS e Android).

Garantia de higiene e fiabilidade
O programa Algodão higiene, graças
à sua combinação de temperatura e
tempo, elimina as bactérias e os ácaros
por completo. Uma opção ideal para a
desinfeção mais completa da sua roupa.

NOVIDADE

Mais eficiência
em menos tempo
Com a tecnologia EcoSpeed poupará até
20 minutos no ciclo de secagem, mesmo
com grandes cargas, sem comprometer o
nível de eficiência energética.
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Máquinas de secar roupa

FragranceDos da Miele

As suas fragrâncias favoritas
chegaram à sua roupa
AQUA · COCOON · NATURE
ORIENT · ROSE

TWB 140

1- 7 kg

EcoDry

FragranceDos

1- 8 kg

EcoSpeed

FragranceDos

Máquina de secar roupa			
-200€
TCB 140 		

Máquina de secar roupa
TWD 440

• Design ChromeEdition: porta opaca com anel 		
exterior largo
• Capacidade de carga de até 7 kg
• 12 programas de secagem e 2 opções extra
• Nível de ruído de 66 dB
• Tecnologia EcoDry para a máxima poupança
• Tecnologia PerfectDry para uma secagem de precisão
• Suporte especial para dispensador de aroma
(FragranceDos)
• Medidas (alt.*larg.*prof.): 850*596*636 mm
• Inclui kit de esvaziamento da água da condensação:
mangueira para ligação ao esgoto e acessórios

• Design WhiteEdition: porta opaca com anel
exterior fino
• Capacidade de carga de até 8 kg
• 12 programas de secagem e 2 opções extra
• Nível de ruído de 66 dB
• Tecnologia EcoSpeed para uma secagem rápida e
eficiente
• Tecnologia PerfectDry para uma secagem de
precisão
• Suporte especial para dispensador de aroma
(FragranceDos)
• Medidas (alt.*larg.*prof.): 850*596*643 mm
• Inclui kit de esvaziamento da água da condensação:
mangueira para ligação ao esgoto e acessórios

1 dispensador de aroma GRÁTIS

para até 50 ciclos de secagem

		
-200€

1 dispensador de aroma GRÁTIS

para até 50 ciclos de secagem

N.º de material: 11374430
Código EAN: 4002516275015
PVP recomendado: 999 €

Máquina de secar roupa			
-200€
TWB 140
• Design WhiteEdition: porta opaca com anel exterior fino
• Medidas (alt.*larg.*prof.): 850*596*643 mm
N.º de material: 11374460
Código EAN: 4002516274001
PVP recomendado: 1.099 €

N.º de material: 11374450
Código EAN: 4002516274063
PVP recomendado: 999 €

Preço promocional:
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799€

Preço promocional:

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade para 20 anos.

899€

Máquinas de secar roupa

1- 9 kg

EcoDry

FragranceDos²

MobileControl

1- 9 kg

EcoDry

FragranceDos²

SteamFinish

- 10 %*

1- 9 kg

EcoDry

FragranceDos²

SteamFinish

Máquina de secar roupa			
TWJ 660

Máquina de secar roupa			
TCR 860

Máquina de secar roupa			
TWV 680

• Design WhiteEdition: porta preta com anel exterior
cromado
• Capacidade de carga de até 9 kg
• 20 programas de secagem e 4 opções extra
• Nível de ruído de 64 dB
• Tecnologia EcoDry para a máxima poupança
• Tecnologia PerfectDry para uma secagem de
precisão
• Suporte especial para dois dispensadores de aroma
(FragranceDos2)
• Tecnologia EcoFeedback para medição do consumo
energético e indicação do estado do filtro de cotão
• Conectividade total com a app Miele@mobile
• Sinal acústico
• Medidas (alt.*larg.*prof.): 850*596*643 mm
• Inclui kit de esvaziamento da água da condensação:
mangueira para ligação ao esgoto e acessórios

• Design ChromeEdition: porta cromada com anel
interior preto
• Visor M Touch para uma experiência mais intuitiva
• Capacidade de carga de até 9 kg
• 23 programas de secagem e 4 opções extra
• Nível de ruído de 62 dB
• Tecnologia EcoDry para a máxima poupança
• Tecnologia PerfectDry para uma secagem de
precisão
• Tecnologia SteamFinish para uma secagem perfeita
e com menos vincos
• Suporte especial para dois dispensadores de aroma
(FragranceDos2)
• Tecnologia EcoFeedback para medição do
consumo energético e indicação do estado do filtro
de cotão
• Conectividade total com a app Miele@mobile
• Assistente de secagem para ajudar na seleção do
programa indicado para uma determinada carga
• Sinal acústico
• Medidas (alt.*larg.*prof.): 850*596*636 mm
• Inclui kit de esvaziamento da água da condensação:
mangueira para ligação ao esgoto e acessórios

• Design WhiteEdition: porta branco pérola com anel
exterior cromado
• Visor M Touch para uma experiência mais intuitiva
• Capacidade de carga de até 9 kg
• 24 programas de secagem e 4 opções extra
• Nível de ruído de 62 dB e programa Extra silencioso
• Tecnologia EcoDry para a máxima poupança
• Tecnologia PerfectDry para uma secagem de
precisão
• Tecnologia SteamFinish para uma secagem perfeita
e com menos vincos
• Suporte especial para dois dispensadores de aroma
(FragranceDos2)
• Tecnologia EcoFeedback para medição do
consumo energético e indicação do estado do filtro
de cotão
• Conectividade total com a app Miele@mobile
• Assistente de secagem para ajudar na seleção do
programa indicado para uma determinada carga
• Sinal acústico
• Medidas (alt.*larg.*prof.): 850*596*643 mm
• Inclui kit de esvaziamento da água da condensação:
mangueira para ligação ao esgoto e acessórios

2 dispensadores de aroma GRÁTIS*

2 dispensadores de aroma GRÁTIS*

2 dispensadores de aroma GRÁTIS*

para até 100 ciclos de secagem

para até 100 ciclos de secagem

para até 100 ciclos de secagem

N.º de material: 11374480
Código EAN: 4002516275404

N.º de material: 11004470
Código EAN: 4002516077756

N.º de material: 11004480
Código EAN: 4002516080237

PVP recomendado: 1.599 €

PVP recomendado: 2.199 €

PVP recomendado: 2.549 €

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade para 20 anos.
* As máquinas de secar roupa com tecnologia FragranceDos2 contêm um voucher para um segundo dispensador de aroma grátis (além do que é fornecido com a máquina),
a ser redimido exclusivamente em www.miele.pt. Não acumulável com outras promoções, nem convertível em dinheiro.
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Máquinas de secar roupa com tecnologia Wash2Dry

Secagem por sensor
A tecnologia PerfectDry adapta de forma
precisa a secagem à dureza da água para
garantir resultados perfeitos e evitar o
desgaste da sua roupa.

TCD 360

1- 8 kg

EcoDry

FragranceDos

MobileControl

TWF 660

1- 8 kg

EcoSpeed

FragranceDos²

MobileControl

Máquina de secar roupa			
-200€
TWD 360

Máquina de secar roupa			
-200€
TCF 660

• Design WhiteEdition: porta preta com anel exterior
branco
• Capacidade de carga de até 8 kg
• 10 programas de secagem e 2 opções extra
• Nível de ruído de 66 dB
• Tecnologia EcoDry para a máxima poupança
• Tecnologia PerfectDry para uma secagem de
precisão
• Suporte especial para dispensador de aroma
(FragranceDos)
• Conectividade total com a app Miele@mobile
• Tecnologia Wash2Dry: sincronização com a
máquina de lavar roupa
• Medidas (alt.*larg.*prof.): 850*596*643 mm
• Inclui kit de esvaziamento da água da condensação:
mangueira para ligação ao esgoto e acessórios

• Design ChromeEdition: porta Graphite grey com
anel interior preto
• Capacidade de carga de até 8 kg
• 10 programas de secagem e 2 opções extra
• Nível de ruído de 64 dB
• Tecnologia EcoSpeed para uma secagem rápida e
eficiente
• Tecnologia PerfectDry para uma secagem de precisão
• Suporte especial para dois dispensadores de aroma
(FragranceDos2)
• Conectividade total com a app Miele@mobile
• Tecnologia Wash2Dry: sincronização com a
máquina de lavar roupa
• Medidas (alt.*larg.*prof.): 850*596*636 mm
• Inclui kit de esvaziamento da água da condensação:
mangueira para ligação ao esgoto e acessórios

1 dispensador de aroma GRÁTIS

2 dispensadores de aroma GRÁTIS*

para até 50 ciclos de secagem

para até 100 ciclos de secagem

N.º de material: 11598080
Código EAN: 4002516372370
PVP recomendado: 1.099 €

N.º de material: 11598090
Código EAN: 4002516374145
PVP recomendado: 1.199 €

Máquina de secar roupa
TCD 360 Chrome Edition

-200€

Máquina de secar roupa
TWF 660 Chrome Edition

-200€

• Design ChromeEdition: porta branca com anel
interior preto
• Medidas (alt.*larg.*prof.): 850*596*636 mm

• Design WhiteEdition: porta preta com anel exterior
cromado
• Medidas (alt.*larg.*prof.): 850*596*643 mm

N.º de material: 11598070
Código EAN: 4002516374077
PVP recomendado: 1.099 €

N.º de material: 11598100
Código EAN: 4002516372875
PVP recomendado: 1.199 €

Preço promocional:

899€

Preço promocional:

999€

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade para 20 anos.
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* As máquinas de secar roupa com tecnologia FragranceDos2 contêm um voucher para um segundo dispensador de aroma grátis (além do que é fornecido com a máquina),
a ser redimido exclusivamente em www.miele.pt. Não acumulável com outras promoções, nem convertível em dinheiro.

AS MÁQUINAS QUE
COMUNICAM ENTRE SI
LIGADAS POR WI-FI COM A FUNÇÃO WASH2DRY.

N O VA S M Á Q U I N A S D E
L AVA R R O U PA E D E
S E C A R R O U PA M O D E R N L I F E

Testadas para uma vida útil de 20 anos*

* Os eletrodomésticos da Miele são testados para uma vida útil equivalente a 20 anos (10 mil horas de funcionamento). Para cumprir com as elevadas exigências de qualidade,
as máquinas de lavar roupa e de secar roupa são submetidas, durante o processo de fabrico, a rigorosos testes de durabilidade.
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Sistema de engomar a vapor

Sistema 1-2-Lift
Pronto para engomar com
apenas dois movimentos, graças ao
seu sistema patenteado. É possível um
ajuste de altura entre os 83 e os 102 cm.

Tábua de engomar ativa
As funções de insuflar e de sucção
garantem o máximo aproveitamento do
vapor e um correto posicionamento
da roupa.

Steamer
Um complemento prático e versátil
Tire partido do Steamer fornecido com o
sistema de engomar para alisar vestidos,
casacos e cortinados.

Higiene com vapor
O sistema de engomar a vapor FashionMaster
trabalha com 2.200 W, penetrando em cada
camada de tecido e eliminando as bactérias
e os ácaros graças ao vapor e às altas
temperaturas.

Steamer

4 bar

1-2-Lift-System

Roupas
delicadas

Estrutura
de favos

FashionMaster B 3847
• Sistema profissional para engomar a vapor 		
(4 bares, 100 g/minuto)
• Ferro com base antiaderente com estrutura de
favos
• Tábua de engomar com função de insuflar e
sucção
• Steamer para engomar na vertical
• Visor com texto para acesso a todas as funções
• Sistema 1-2-Lift com ajuste de altura (83-102 cm)
• Depósito de água de 1,25 litros
• Compartimento para arrumação dos acessórios
• Rodas de fácil deslizamento
• Sistema de descalcificação automática
• Sistema de arrefecimento CoolDown
• Medidas (aberto/alt.*larg.*prof.): 970*1480*470 mm
• Medidas (fechado/alt.*larg.*prof.): 1280*470*370 mm
N.º de material: 10546550
Código EAN: 4002515781074
PVP recomendado: 1.799 €
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Máquinas de lavar louça

A nova etiqueta energética da
União Europeia a partir de março de 2021
Reclassificação das máquinas
de lavar louça em classes de
eficiência de A a G com base no
programa ECO.

Alteração do padrão dos
testes para refletir ainda
melhor o desempenho da
máquina.

Indicações de consumo
de água por programa e
de energia por cada 100
programas.

Para mais informações, fotografe este código com o seu smartphone.

Até 20 anos de vida útil
Todos os componentes das máquinas de
lavar louça Miele estão dimensionados
e testados para uma vida útil de pelo
menos 7.500 ciclos de lavagem.

Secagem AutoOpen
No final do programa, a
porta da máquina de lavar louça abre-se
automaticamente, otimizando a secagem
até da louça mais difícil de secar.

Máxima eficiência energética
Todas as máquinas de lavar louça da
Miele garantem os melhores resultados
de limpeza e de secagem, com
consumos mínimos de água e
de energia.

Gaveta para talheres
A gaveta para talheres (uma invenção
da Miele) oferece inúmeras vantagens:
por serem fixados separadamente,
os talheres são lavados e secos
eficazmente, além de não se riscarem
entre si.

Mais rápido é impossível
Lavagem completa e secagem perfeita
em menos de uma hora (58 minutos)
com o programa QuickPowerWash.

Copos sempre perfeitos
A água macia favorece uma limpeza
profunda, mas é agressiva com os
copos. Por isso, as máquinas de lavar
louça da Miele estão dotadas com a
tecnologia patenteada PerfectGlassCare
de modo a assegurar o melhor cuidado
da sua louça mais delicada.
15

Máquinas de lavar louça G 5000

NOVIDADE

Velocidade e eficácia
O cuidado completo da sua louça
em menos de uma hora graças ao
programa QuickPowerWash.

45 dB

Gaveta
Talheres

QuickPower
Wash

45 dB

Gaveta
Talheres

QuickPower
Wash

- 10 %*

45 dB

3D MultiFlex

QuickPower
Wash

AutoOpen

Máquina de lavar louça			
-200€
-150€
G 5000 SC BRWS

Máquina de lavar louça			
-200€
-150€
G 5000 SC EDST/CLST		

Máquina de lavar louça			
-200€
-100€
G 5210 SC BRWS

• Máquina de lavar louça de instalação livre em Brilliant
White
• Capacidade para 14 serviços
• 5 programas de lavagem
• Programa QuickPowerWash: lavagem rápida em
menos de uma hora
• Opção Curto para poupança de tempo
• Nível de ruído de 45 dB
• Consumo anual de energia de 266 kWh
• Consumo anual de água de 2.492 litros
• Consumo de água a partir de 6 litros no programa
Auto
• Cestos superior e inferior com design Comfort
• Gaveta para talheres

• Máquina de lavar louça de instalação livre em aço
inoxidável CleanSteel
• Capacidade para 14 serviços
• 5 programas de lavagem
• Programa QuickPowerWash: lavagem rápida em
menos de uma hora
• Opção Curto para poupança de tempo
• Nível de ruído de 45 dB
• Consumo anual de energia de 266 kWh
• Consumo anual de água de 2.492 litros
• Consumo de água a partir de 6 litros no programa
Auto
• Cestos superior e inferior com design Comfort
• Gaveta para talheres

• Máquina de lavar louça de instalação livre em Brilliant
White
• Capacidade para 14 serviços
• 5 programas de lavagem
• Programa QuickPowerWash: lavagem rápida em
menos de uma hora
• Opção Curto para poupança de tempo
• Secagem AutoOpen
• Nível de ruído de 45 dB
• Consumo anual de energia de 213 kWh
• Consumo anual de água de 2.492 litros
• Consumo de água a partir de 6 litros no programa
Auto
• Cestos superior e inferior com design Comfort
• Gaveta para talheres ajustável MultiFlex 3D

20 UltraTabs GRÁTIS*

20 UltraTabs GRÁTIS*

20 UltraTabs GRÁTIS*
N.º de material: 11492490
Código EAN: 4002516314059
PVP recomendado: 899€

N.º de material: 11492310
Código EAN: 4002516313991
PVP recomendado: 849€

N.º de material: 11492300
Código EAN: 4002516313984
PVP recomendado: 749 €

G 5000 BRWS

-200€
-150€

• Capacidade para 13 serviços
• Cesto em vez de gaveta para talheres
• Consumo anual de energia de 262 kWh

Preço promocional:

G 5000 EDST/CLST

-200€
-150€

• Capacidade para 13 serviços
• Cesto em vez de gaveta para talheres
• Consumo anual de energia de 262 kWh

799€

G 5210 BRWS

-200€
-100€

• Capacidade para 13 serviços
• Cesto em vez de gaveta para talheres
• Consumo anual de energia de 210 kWh

20 UltraTabs GRÁTIS*
N.º de material: 11492280
Código EAN: 4002516313960
PVP recomendado: 749 €

Preço promocional:

E
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N.º de material: 11492460
Código EAN: 4002516314042
PVP recomendado: 849 €

N.º de material: 11492290
Código EAN: 4002516313977
PVP recomendado: 849 €

599€

Preço promocional:

699€

E

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade para 20 anos.
* Promoção válida até 31.03.2021. Escolha entre 20 UltraTabs grátis ou 180 UltraTabs por 34,99€. Consulte condições em www.miele.pt.

Preço promocional:

C

749€

Máquinas de lavar louça G 5000

NOVIDADE

Adaptado a si
Máximo conforto e flexibilidade na
arrumação da sua louça graças ao
sistema MultiFlex 3D.

- 10 %*

45 dB

3D MultiFlex

QuickPower
Wash

AutoOpen

46 dB

Gaveta
Talheres

QuickPower
Wash

45 dB

Gaveta
Talheres

QuickPower
Wash

Máquina de lavar louça 			
-200€
-100€
G 5210 SC EDST/CLST

Máquina de lavar louça			
-200€
-150€
G 5430 SC BRWS

Máquina de lavar louça			
-200€
-100€
G 5050 SCVi

• Máquina de lavar louça de instalação livre em aço
inoxidável CleanSteel
• Capacidade para 14 serviços
• 5 programas de lavagem
• Programa QuickPowerWash: lavagem rápida em
menos de uma hora
• Opção Curto para poupança de tempo
• Secagem AutoOpen
• Nível de ruído de 45 dB
• Consumo anual de energia de 213 kWh
• Consumo anual de água de 2.492 litros
• Consumo de água a partir de 6 litros no programa
Auto
• Cestos superior e inferior com design Comfort
• Gaveta para talheres ajustável MultiFlex 3D

• Máquina de lavar louça de instalação livre (45 cm) em
Brilliant White
• Capacidade para 9 serviços
• 5 programas de lavagem
• Programa QuickPowerWash: lavagem rápida em
menos de uma hora
• Opção Curto para poupança de tempo
• Nível de ruído de 46 dB
• Consumo anual de energia de 221 kWh
• Consumo anual de água de 2.240 litros
• Consumo de água a partir de 6 litros no programa
Auto
• Cestos superior e inferior com design Comfort
• Gaveta para talheres

•
•
•
•

20 UltraTabs GRÁTIS*

20 UltraTabs GRÁTIS*

20 UltraTabs GRÁTIS*

N.º de material: 11492510
Código EAN: 4002516314066
PVP recomendado: 999 €

N.º de material: 11492620
Código EAN: 4002516314417
PVP recomendado: 849 €

N.º de material: 11492430
Código EAN: 4002516314035
PVP recomendado: 999 €

Preço promocional:

C

899€

Preço promocional:

699€

F

•
•
•
•
•
•
•

Máquina de lavar louça de integrar completamente
Capacidade para 14 serviços
5 programas de lavagem
Programa QuickPowerWash: lavagem rápida em
menos de uma hora
Opção Curto para poupança de tempo
Nível de ruído de 45 dB
Consumo anual de energia de 266 kWh
Consumo anual de água de 2.492 litros
Consumo de água a partir de 6 litros no programa
Auto
Cestos superior e inferior com design Comfort
Gaveta para talheres

Preço promocional:

899€

G 5050 Vi
• Capacidade para 13 serviços
• Cesto em vez de gaveta para talheres
• Consumo anual de energia de 262 kW

20 UltraTabs GRÁTIS*
N.º de material: 11492400
Código EAN: 4002516314325

PVP recomendado: 899 €

E

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade para 20 anos.
* Promoção válida até 31.03.2021. Escolha entre 20 UltraTabs grátis ou 180 UltraTabs por 34,99€. Consulte condições em www.miele.pt.
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Novidade mundial

Máquinas de lavar 					
louça G 7000 com AutoDos
As máquinas de lavar louça G 7000 doseiam de forma
automática o detergente e funcionam autonomamente através
da app Miele@mobile.

Soluções
inteligentes
com WiFiConn@ct
MobileControl: Supervisione e inicie a sua máquina.
AutoStart: Programe a sua máquina na app.
ShopConn@ct: Encomende através da app.

18

MobileControl

AutoStart

Descubra as máquinas de lavar louça AutoDos fotografando este código com o seu smartphone.

ShopConn@ct

Máquinas de lavar louça G 7000

- 10 %*

44 dB

3D MultiFlex

- 10 %*

AutoOpen

43 dB

3D MultiFlex

MobileControl

AutoDos

Máquina de lavar louça 			
G 7100 SC BRWS

Máquina de lavar louça			
G 7310 SC BRWS

• Máquina de lavar louça de instalação livre em Brilliant
White
• Capacidade para 14 serviços
• 8 programas de lavagem
• Programa QuickPowerWash: lavagem rápida em
menos de uma hora
• Opção Curto para poupança de tempo
• Secagem AutoOpen
• Nível de ruído de 44 dB
• Consumo anual de energia de 213 kWh
• Consumo anual de água de 2.492 litros
• Consumo de água a partir de 6 litros no programa
Auto
• Tecnologia EcoFeedback para medição do consumo
de água e de energia
• Cestos superior e inferior com design ExtraComfort
• Gaveta para talheres ajustável MultiFlex 3D

•
•
•
•

20 UltraTabs GRÁTIS*

6 meses de detergente GRÁTIS**

N.º de material: 11091800
Código EAN: 4002516102250

N.º de material: 11091930
Código EAN: 4002516102328

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Máquina de lavar louça de instalação livre em Brilliant White
Capacidade para 14 serviços
10 programas de lavagem
Dosagem automática de detergente PowerDisk no
sistema AutoDos
Programa QuickPowerWash: lavagem rápida em
menos de uma hora
Opção Curto para poupança de tempo
Secagem AutoOpen
Nível de ruído de 43 dB
Consumo anual de energia de 208 kWh
Consumo anual de água de 2.492 litros
Consumo de água a partir de 6 litros no programa Auto
Tecnologia EcoFeedback para medição do consumo
de água e de energia
Conectividade total com a app Miele@mobile
Cestos superior e inferior com design ExtraComfort
Gaveta para talheres ajustável MultiFlex 3D

PVP recomendado: 1.099 €

PVP recomendado: 1.399 €

G 7100 SC EDST/CLST

G 7310 SC EDST/CLST

• Máquina de lavar louça de instalação livre em aço
inoxidável CleanSteel

• Máquina de lavar louça de instalação livre em aço
inoxidável CleanSteel

N.º de material: 11091840
Código EAN: 4002516102267

N.º de material: 11091940
Código EAN: 4002516102335

PVP recomendado: 1.149 €

C

PVP recomendado: 1.599 €

C

6 MESES DE
DETERGENTE
GRÁTIS**
Oferta no valor de 70 €
** Na compra de uma máquina de lavar louça com
AutoDos, entre 01.01.2021 e 31.03.2021, a Miele
oferece-lhe um set de 6 PowerDisk All in 1.

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade para 20 anos.
* Promoção válida até 31.03.2021. Escolha entre 20 UltraTabs grátis ou 180 UltraTabs por 34,99€. Consulte condições em www.miele.pt.
** Na compra de uma máquina de lavar louça com AutoDos, entre 01.01.2021 e 31.03.2021, a Miele oferece-lhe um set composto por 6 PowerDisk® All in One. O voucher deve ser redimido em miele.pt.
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Combinados

A nova etiqueta energética da
União Europeia a partir de março de 2021
Reclassificação dos aparelhos
de frio em classes de eficiência
energética de A a G.

Indicação das classes de
impacto sonoro (A-D) para
mostrar mais claramente o
nível de ruído dos aparelhos,
em dB.

Para mais informações, fotografe este código com o seu smartphone.
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Maior liberdade de armazenamento
A função DynaCool encarrega-se da
circulação homogénea do ar através do
ventilador integrado, de forma a garantir
uma distribuição ideal da temperatura e
grau de humidade, independentemente
do lugar onde coloca os seus alimentos.

Limpeza fácil e elevada
resistência
As prateleiras ComfortClean,
termorresistentes e de elevada qualidade,
podem ser lavadas na máquina de
lavar louça (até 55 ºC). Além disso, são
particularmente resistentes a riscos e a
agentes químicos.

Uma maior conservação
Na zona PerfectFresh os
seus alimentos têm um tempo de
conservação até cinco vezes superior
em comparação com as gavetas de
frutas e legumes normais. Não perca as
vitaminas dos seus alimentos!

Iluminação versátil
A nova iluminação LED
FlexiLight acompanha o movimento das
prateleiras de vidro, garantindo uma luz
perfeita ao evitar que os LED fiquem
tapados pelos alimentos.

Eficiência energética
Os aparelhos de frio da Miele conseguem
os melhores valores no que toca a
eficiência energética. Graças à otimização
do circuito de refrigeração e dos sistemas
de isolamento, atingem-se classes de
eficiência energética A++ e A+++.

Maior capacidade graças ao interior XL
Espaço e conforto consideravelmente
maiores para o armazenamento dos
seus alimentos. O congelador e a gaveta
PerfectFresh oferecem igualmente um
interior XL em todos os níveis.

1,86 m

1,86 m

1,86 m

Combinados

42 dB

NoFrost

EasyOpen

40 dB

NoFrost

EasyOpen

40 dB

NoFrost

EasyOpen

Combinado				 Combinado				 Combinado				
-150€
-120€
-170€
KFN 28133 D EDT/CS
KFN 28132 D WS
KFN 28133 D WS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Combinado de instalação livre
Sistema de abertura integrado na porta
Iluminação LED do frigorífico
Sistema de refrigeração dinâmica DynaCool
Função SuperCool para arrefecer rapidamente
grandes quantidades de alimentos
Função SuperFrost para congelar rapidamente
alimentos frescos
Sistema NoFrost
Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de
lavar louça
Capacidade útil total de 304 litros
Nível acústico de 42 dB
Medidas (alt.*larg.*prof.): 1861*600*655 mm

N.º de material: 10622020
Código EAN: 4002515811863
PVP recomendado: 949 €

Preço promocional:

E

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Combinado de instalação livre
Sistema de abertura integrado na porta
Iluminação LED do frigorífico
Sistema de refrigeração dinâmica DynaCool
Função SuperCool para arrefecer rapidamente
grandes quantidades de alimentos
Função SuperFrost para congelar rapidamente
alimentos frescos
Sistema NoFrost
Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de
lavar louça
Capacidade útil total de 304 litros
Nível acústico de 40 dB
Medidas (alt.*larg.*prof.): 1861*600*655 mm

N.º de material: 10622110
Código EAN: 4002515812082
PVP recomendado: 1.049 €

799€

Preço promocional:

D

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade para 20 anos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Combinado de instalação livre
Sistema de abertura integrado na porta
Iluminação LED do frigorífico
Sistema de refrigeração dinâmica DynaCool
Função SuperCool para arrefecer rapidamente
grandes quantidades de alimentos
Função SuperFrost para congelar rapidamente
alimentos frescos
Sistema NoFrost
Prateleiras ComfortClean laváveis na máquina de
lavar louça
Capacidade útil total de 304 litros
Nível acústico de 40 dB
Medidas (alt.*larg.*prof.): 1861*600*655 mm

N.º de material: 10622130
Código EAN: 4002515812099
PVP recomendado: 1.099 €

879€

Preço promocional:

979€

D
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42 dB

NoFrost

2,01 m

2,01 m

2,01 m

Combinados

42 dB

EasyOpen

NoFrost

EasyOpen

40 dB

NoFrost

EasyOpen

Combinado				 Combinado				 Combinado				
-150€
-200€
-150€
KFN 29162 D EDT/CS
KFN 29133 D WS
KFN 29162 D WS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Combinado de instalação livre
Sistema de abertura integrado na porta
Iluminação LED do frigorífico
Sistema de refrigeração dinâmica DynaCool
Tecnologia SuperCool para arrefecimento rápido de
grandes quantidades de alimentos
Tecnologia SuperFrost para congelação rápida de
grandes quantidades de alimentos
Sistema NoFrost para anular a descongelação
manual do congelador
Prateleiras ComfortClean aptas para lavagem na
máquina de lavar louça
Capacidade útil total de 338 litros
Nível de ruído de 42 dB
Medidas (alt.*larg.* prof.): 2011*600*657 mm

•
•
•
•
•
•

Combinado de instalação livre
Sistema de abertura integrado na porta
Iluminação LED do frigorífico
Sistema de refrigeração dinâmica DynaCool
Tecnologia SuperCool para arrefecimento rápido de
grandes quantidades de alimentos
Tecnologia SuperFrost para congelação rápida de
grandes quantidades de alimentos
Sistema NoFrost para anular a descongelação
manual do congelador
Prateleiras ComfortClean aptas para lavagem na
máquina de lavar louça
Capacidade útil total de 338 litros
Nível de ruído de 42 dB
Medidas (alt.*larg.* prof.): 2011*600*657 mm

Suporte para garrafas GRÁTIS

Suporte para garrafas GRÁTIS

N.º de material: 11213670
Código EAN: 4002516168218
PVP recomendado: 999 €

N.º de material: 11213680
Código EAN: 4002516168225
PVP recomendado: 1.099 €

Preço promocional:

E
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•
•
•
•
•

849€

Preço promocional:

E

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade para 20 anos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Combinado de instalação livre
Sistema de abertura integrado na porta
Iluminação LED do frigorífico
Sistema de refrigeração dinâmica DynaCool
Tecnologia SuperCool para arrefecimento rápido de
grandes quantidades de alimentos
Tecnologia SuperFrost para congelação rápida de
grandes quantidades de alimentos
Sistema NoFrost para anular a descongelação
manual do congelador
Prateleiras ComfortClean aptas para lavagem na
máquina de lavar louça
Capacidade útil total de 338 litros
Nível de ruído de 40 dB
Medidas (alt.*larg.* prof.): 2011*600*657 mm

N.º de material: 10622540
Código EAN: 4002515812433
PVP recomendado: 1.099 €

949€

Preço promocional:

D

899€

40 dB

NoFrost

EasyOpen

2,01 m

2,01 m

2,01 m

Combinados

38 dB

NoFrost

Click2open

DailyFresh

38 dB

NoFrost

Click2open

DailyFresh

Combinado				 Combinado				 Combinado				
-200€
-150€
-150€
KFN 29133 D EDT/CS
KFN 29233 D WS
KFN 29233 D EDT/CS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Combinado de instalação livre
Sistema de abertura integrado na porta
Iluminação LED do frigorífico
Sistema de refrigeração dinâmica DynaCool
Tecnologia SuperCool para arrefecimento rápido de
grandes quantidades de alimentos
Tecnologia SuperFrost para congelação rápida de
grandes quantidades de alimentos
Sistema NoFrost para anular a descongelação
manual do congelador
Prateleiras ComfortClean aptas para lavagem na
máquina de lavar louça
Capacidade útil total de 338 litros
Nível de ruído de 40 dB
Medidas (alt.*larg.* prof.): 2011*600*657 mm

N.º de material: 10622570
Código EAN: 4002515812440
PVP recomendado: 1.199 €

Preço promocional:

D

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Combinado de instalação livre
Sistema de abertura Click2Open
Iluminação LED do frigorífico
Sistema de refrigeração dinâmica DynaCool
Gaveta de frescos DailyFresh com nível de humidade
regulável
Gaveta CompactCase
Tecnologia SuperCool para arrefecimento rápido de
grandes quantidades de alimentos
Tecnologia SuperFrost para congelação rápida de
grandes quantidades de alimentos
Sistema NoFrost para anular a descongelação
manual do congelador
Prateleiras ComfortClean aptas para lavagem na
máquina de lavar louça
Interior XL
Capacidade útil total de 361 litros
Nível de ruído de 38 dB
Medidas (alt.*larg.* prof.): 2011*600*675 mm

Preço promocional:

D

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade para 20 anos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Combinado de instalação livre
Sistema de abertura Click2Open
Iluminação LED do frigorífico
Sistema de refrigeração dinâmica DynaCool
Gaveta de frescos DailyFresh com nível de humidade
regulável
Gaveta CompactCase
Tecnologia SuperCool para arrefecimento rápido de
grandes quantidades de alimentos
Tecnologia SuperFrost para congelação rápida de
grandes quantidades de alimentos
Sistema NoFrost para anular a descongelação
manual do congelador
Prateleiras ComfortClean aptas para lavagem na
máquina de lavar louça
Interior XL
Capacidade útil total de 361 litros
Nível de ruído de 38 dB
Medidas (alt.*larg.* prof.): 2011*600*675 mm

N.º de material: 10153970
Código EAN: 4002515597620
PVP recomendado: 1.599 €

N.º de material: 10153960
Código EAN: 4002515597613
PVP recomendado: 1.449 €

999€

•
•
•
•
•

1.299€

Preço promocional:

1.449€

D
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Combinados

38 dB

NoFrost

Click2open

DailyFresh

2,01 m

Frente em
vidro branco

2,01 m

2,01 m

Frente com
efeito ardósia

38 dB

NoFrost

Click2open

PerfectFresh

37 dB

NoFrost

Click2open

PerfectFresh
Pro

Combinado				 Combinado				 Combinado				
-150€
KFN 29233 D BB
KFN 29283 D EDT/CS
KFN 29683 D BRWS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Combinado de instalação livre
Revestimento com efeito ardósia Blackboard
Sistema de abertura Click2Open
Iluminação LED do frigorífico
Sistema de refrigeração dinâmica DynaCool
Gaveta de frescos DailyFresh com nível de humidade
regulável
Gaveta CompactCase
Tecnologia SuperCool para arrefecimento rápido de
grandes quantidades de alimentos
Tecnologia SuperFrost para congelação rápida de
grandes quantidades de alimentos
Sistema NoFrost para anular a descongelação
manual do congelador
Prateleiras ComfortClean aptas para lavagem na
máquina de lavar louça
Interior XL
Capacidade útil total de 361 litros
Nível de ruído de 38 dB
Medidas (alt.*larg.* prof.): 2011*600*675 mm

•
•
•
•
•
•
•
•

Combinado de instalação livre
Sistema de abertura Click2Open
Iluminação LED do frigorífico
Sistema de refrigeração dinâmica DynaCool
Gaveta de frescos PerfectFresh com níveis de
temperatura e humidade otimizados
Tecnologia SuperCool para arrefecimento rápido de
grandes quantidades de alimentos
Tecnologia SuperFrost para congelação rápida de
grandes quantidades de alimentos
Sistema NoFrost para anular a descongelação
manual do congelador
Prateleiras ComfortClean aptas para lavagem na
máquina de lavar louça
Interior XL
Capacidade útil total de 343 litros
Nível de ruído de 38 dB
Medidas (alt.*larg.* prof.): 2011*600*675 mm

N.º de material: 10153920
Código EAN: 4002515597491

N.º de material: 10242900
Código EAN: 4002515639023
PVP recomendado: 1.749 €

Preço promocional:

•
•
•
•
•

PVP recomendado: 1.649 €

1.599€

D

D
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Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade para 20 anos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Combinado de instalação livre
Frente em vidro Brilliant White
Sistema de abertura Click2Open
Iluminação LED do frigorífico
Sistema de refrigeração dinâmica DynaCool
Gaveta de frescos PerfectFreshPro para manter a
frescura durante muito mais tempo
Tecnologia SuperCool para arrefecimento rápido de
grandes quantidades de alimentos
Tecnologia SuperFrost para congelação rápida de
grandes quantidades de alimentos
Sistema NoFrost para anular a descongelação
manual do congelador
Prateleiras ComfortClean aptas para lavagem na
máquina de lavar louça
Interior XL
Capacidade útil total de 343 litros
Nível de ruído de 37 dB
Medidas (alt.*larg.* prof.): 2011*600*685 mm

N.º de material: 10243110
Código EAN: 4002515639153

PVP recomendado: 2.649 €

D

Combinados

2,01 m

Frente em
vidro preto

37 dB

NoFrost

Click2open

PerfectFresh
Pro

Combinado				
KFN 29683 D OBSW
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Combinado de instalação livre
Frente em vidro Obsidian Black
Sistema de abertura Click2Open
Iluminação LED do frigorífico
Sistema de refrigeração dinâmica DynaCool
Gaveta de frescos PerfectFreshPro para manter a
frescura durante muito mais tempo
Tecnologia SuperCool para arrefecimento rápido de
grandes quantidades de alimentos
Tecnologia SuperFrost para congelação rápida de
grandes quantidades de alimentos
Sistema NoFrost para anular a descongelação
manual do congelador
Prateleiras ComfortClean aptas para lavagem na
máquina de lavar louça
Interior XL
Capacidade útil total de 343 litros
Nível de ruído de 37 dB
Medidas (alt.*larg.* prof.): 2011*600*685 mm

N.º de material: 10243100
Código EAN: 4002515639146

PVP recomendado: 2.649 €

D

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade para 20 anos.
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Frigoríficos para Side-by-side

34 dB

EasyOpen

1,85 m

1,85 m

1,85 m

Frente com
efeito ardósia

37 dB

XL

Click2open

37 dB

XL

Click2open

PerfectFresh
Pro

Frigorífico para Side-by-side		 Frigorífico para Side-by-side 		
K 28202 D WS
KS 28423 EDT/CS

Frigorífico para Side-by-side		
KS 28463 BB

• Frigorífico de instalação livre para instalação
Side-by-side
• Visor tátil TouchControl
• Sistema de abertura fácil com puxador EasyOpen
• Iluminação LED
• Sistema de refrigeração dinâmica DynaCool
• Prateleiras ComfortClean aptas para lavagem na
máquina de lavar louça
• Sinal acústico e ótico da porta
• Capacidade útil total de 381 litros
• Nível de ruído de 34 dB
• Medidas (alt.*larg.* prof.): 1850*600*622 mm

• Combinado de instalação livre para instalação
Side-by-side
• Revestimento com efeito ardósia Blackboard
• Visor tátil FreshTouch
• Sistema de abertura Click2Open
• Iluminação LED ajustável FlexiLight
• Sistema de refrigeração dinâmica DynaCool
• Gaveta de frescos PerfectFreshPro para manter a
frescura durante muito mais tempo
• Modo Festa e modo Férias
• Prateleiras ComfortClean aptas para lavagem na
máquina de lavar louça
• Função de bloqueio e sinal acústico e ótico da porta
• Interior XL
• Capacidade útil total de 366 litros
• Nível de ruído de 37 dB
• Medidas (alt.*larg.* prof.): 1850*600*675 mm

• Combinado de instalação livre para instalação
Side-by-side
• Visor tátil FreshTouch
• Sistema de abertura Click2Open
• Iluminação LED ajustável FlexiLight
• Sistema de refrigeração dinâmica DynaCool
• Gaveta de frescos DailyFresh com nível de humidade
regulável
• Modo Festa e modo Férias
• Prateleiras ComfortClean aptas para lavagem na
máquina de lavar louça
• Função de bloqueio e sinal acústico e ótico da porta
• Interior XL
• Capacidade útil total de 390 litros
• Nível de ruído de 37 dB
• Medidas (alt.*larg.* prof.): 1850*600*675 mm

N.º de material: 10804790
Código EAN: 4002515954331

N.º de material: 10243420
Código EAN: 4002515639269

PVP recomendado: 1.049 €

PVP recomendado: 2.299 €

Frigorífico em aço inoxidável CleanSteel
para Side-by-side K 28202 D EDT/CS

Frigorífico em aço inoxidável CleanSteel
para Side-by-side KS 28463 EDT/CS

N.º de material: 10243430
Código EAN: 4002515639276

N.º de material: 10804770
Código EAN: 4002515954317

PVP recomendado: 1.199 €

PVP recomendado: 1.869€

F
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DailyFresh

D

N.º de material: 10804780
Código EAN: 4002515954324

PVP recomendado: 2.249 €

C

Frigoríficos para Side-by-side e independentes

42 dB

NoFrost

EasyOpen

1,85 m

1,85 m

1,85 m

Frente com
efeito ardósia

38 dB

XL

NoFrost

Click2open

38 dB

XL

NoFrost

Click2open

Congelador para Side-by-side		
FN 28262 WS

Congelador para Side-by-side		
FNS 28463 BB

Congelador 				
FN 28263 WS

• Congelador de instalação livre para instalação
Side-by-side
• Visor tátil TouchControl
• Sistema de abertura fácil com puxador EasyOpen
• Sistema NoFrost para anular a descongelação
manual do congelador
• Sinal acústico e ótico da porta e de temperatura
• Capacidade útil total de 253 litros
• Nível de ruído de 42 dB
• Medidas (alt.*larg.* prof.): 1850*600*622 mm

• Congelador de instalação livre para instalação
Side-by-side
• Visor tátil FreshTouch
• Sistema de abertura Click2Open
• Iluminação LED
• Sistema NoFrost para anular a descongelação manual
do congelador
• IceMaker com ligação direta à água
• Sinal acústico e ótico da porta e de temperatura
• Interior XL
• Capacidade útil total de 262 litros
• Nível de ruído de 38 dB
• Medidas (alt.*larg.* prof.): 1850*600*675 mm
• Kit de união Side-by-side incluído

•
•
•
•
•

N.º de material: 10243260
Código EAN: 4002515639245

N.º de material: 10805090
Código EAN: 4002515954379

PVP recomendado: 1.049 €

PVP recomendado: 2.169 €

Frigorífico em aço inoxidável CleanSteel
para Side-by-side FN 28262 EDT/CS

Frigorífico em aço inoxidável CleanSteel
para Side-by-side FNS 28463 EDT/CS

N.º de material: 10243300
Código EAN: 4002515639252

N.º de material: 10805070
Código EAN: 4002515954362

PVP recomendado: 1.149 €

F

PVP recomendado: 2.069 €

E

•
•
•
•
•

Congelador de instalação livre
Visor tátil FreshTouch
Sistema de abertura Click2Open
Iluminação LED
Sistema NoFrost para anular a descongelação
manual do congelador
Sinal acústico e ótico da porta e de temperatura
Interior XL
Capacidade útil total de 268 litros
Nível de ruído de 38 dB
Medidas (alt.*larg.* prof.): 1850*600*675 mm

N.º de material: 10243230
Código EAN: 4002515639221

PVP recomendado: 1.349 €

E
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A sua cozinha merece
um forno de grande
capacidade que cozinhe
vários pratos
ao mesmo tempo
Volume interior de 76 litros

«Quero carne»

Modo Ar quente Plus
Cozinhe até 5 pratos ao mesmo
tempo, sem misturar odores e sabores.

Encontre novas receitas
para o seu forno Active aqui.

A sua casa merece Miele.
N.º 1 em durabilidade

H 2265-1 B

28

H 2267-1 B

Agora 529 €

Agora 549 €

· Grande capacidade interior de 76 litros
· Ar quente Plus: distribuição homogénea do calor
· Acabamento antiaderente PerfectClean

· Grande capacidade interior de 76 litros
· Ar quente Plus: distribuição homogénea do calor
· Acabamento antiaderente PerfectClean
· Calhas telescópicas FlexiClip

«Eu quero peixe»

H 2265-1 BP

«E eu pizza»

H 2267-1 BP

Agora 699 €

Agora 729 €

· Grande capacidade interior de 76 litros
· Ar quente Plus: distribuição homogénea do calor
· Limpeza pirolítica

· Grande capacidade interior de 76 litros
· Ar quente Plus: distribuição homogénea do calor
· Limpeza pirolítica
· Calhas telescópicas FlexiClip

29

Fornos multifunções

30

Consumos mínimos na sua cozinha
Os fornos da Miele, tal como todos os
outros eletrodomésticos, estão dotados
de uma elevada eficiência energética para
obter os mais baixos consumos, mesmo
em altos níveis de desempenho.

Uma excelente experiência culinária
A Miele aposta na inovação no mundo
da cozinha, com novas funcionalidades
dentro de cada gama que visam melhorar
a experiência culinária dos utilizadores.
Garanta uma confeção perfeita com
o mínimo esforço ao usar programas
automáticos.

Conectividade total
Desfrute da nossa ampla gama com
Wi-Fi integrado. Com a app
Miele@mobile, poderá sempre desfrutar
da comodidade de comprar novos
produtos, receber assistência remota, ou
controlar o estado dos seus aparelhos
Miele a qualquer momento.

Cozinhar com clima
Graças à combinação entre
ar quente e humidade, atingem-se
resultados perfeitos: a carne fica mais tenra
e suculenta, e receitas de pão e pastelaria
saem como se tivessem sido feitas por um
especialista.

Muito fáceis de usar
A simplicidade na utilização dos
aparelhos Miele é agora ainda maior
graças aos novos designs, que se
focaram numa maior facilidade de
limpeza e em interfaces mais uniformes,
intuitivas e avançadas.

Calhas telescópicas FlexiClip
Graças às calhas telescópicas, os
tabuleiros e as grelhas podem ser
extraídos em toda a sua longitude do
interior do forno e mantêm-se estáveis
em qualquer posição.

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade para 20 anos.

Fornos multifunções Active

A sua cozinha merece um
forno com limpeza pirolítica
Simplifique o seu dia a dia. Com o sistema de limpeza
pirolítica, os restos de alimentos reduzem-se a cinzas e
eliminam-se facilmente da superfície do seu forno.

76 ι

EasyControl

76 ι

FlexiClip

EasyControl

Forno multifunções Active			
-100€
H 2265-1 B

Forno multifunções Active			
-140€
H 2267-1 B

• Volume interior de 76 litros
• Revestimento em aço inoxidável com acabamento
antidedadas CleanSteel
• Eficiência energética A+
• Visor EasyControl
• Temporizador
• Indicação do progresso até à temperatura desejada
• Interior do forno com acabamento PerfectClean e
parede traseira com revestimento catalítico
regenerável
• Porta CleanGlass com 3 vidros
• Tabuleiro universal com PerfectClean e grelha
incluídos

• Volume interior de 76 litros
• Revestimento em aço inoxidável com acabamento
antidedadas CleanSteel
• Eficiência energética A+
• Visor EasyControl
• Temporizador
• Indicação do progresso até à temperatura desejada
• Interior do forno com acabamento PerfectClean e
parede traseira com revestimento catalítico
regenerável
• Porta CleanGlass com 3 vidros
• Tabuleiro universal com PerfectClean, grelha e calhas
telescópicas FlexiClip incluídos

N.º de material: 11129280
Código EAN: 4002516178996
PVP recomendado: 629 €

N.º de material: 11129300
Código EAN: 4002516180029
PVP recomendado: 689 €

Preço promocional

H 2267-1 BP Active

529€
-200€

Preço promocional

H 2267-1 BP Active

• Limpeza pirolítica
• Porta CleanGlass com 4 vidros

• Limpeza pirolítica
• Porta CleanGlass com 4 vidros

N.º de material: 11129290
Código EAN: 4002516180012
PVP recomendado: 899 €

N.º de material: 11129310
Código EAN: 4002516179924
PVP recomendado: 979 €

Preço promocional

699€

Preço promocional

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade para 20 anos.

549€
-250€

729€
31
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Fornos multifunções ContourLine

76 ι

FlexiClip

Clima

MobileControl

76 ι

Sonda
temperatura

FlexiClip

Forno multifunções ContourLine		
-300€
H 7164 B

Forno multifunções ContourLine
H 7162 B

• Volume interior de 76 litros
• Revestimento em aço inoxidável com acabamento
antidedadas CleanSteel
• Eficiência energética A+
• Visor DirectSensor S
• Temporizador
• Indicação do progresso até à temperatura desejada
• Modo de funcionamento Cozinhar com clima
• Conectividade total com a app Miele@mobile
• Interior do forno com acabamento PerfectClean e
parede traseira com revestimento catalítico regenerável
• Porta CleanGlass com 3 vidros
• Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen
e SoftClose
• Tabuleiros universal e de pastelaria com PerfectClean,
grelha e calhas telescópicas FlexiClip incluídos

• Volume interior de 76 litros
• Revestimento em aço inoxidável com acabamento
antidedadas CleanSteel
• Eficiência energética A+
• Visor DirectSensor S
• Temporizador
• Indicação do progresso até à temperatura desejada
• Sonda de temperatura com fios
• Interior do forno com acabamento PerfectClean e
parede traseira com revestimento catalítico regenerável
• Porta CleanGlass com 3 vidros
• Sistema de abertura e fecho suaves da porta SoftOpen
e SoftClose
• Tabuleiros universal e de pastelaria com PerfectClean,
grelha e calhas telescópicas FlexiClip incluídos

Livro de receitas GRÁTIS

Livro de receitas GRÁTIS

com mais de 120 receitas

com mais de 120 receitas

N.º de material: 11129510
Código EAN: 4002516179900
PVP recomendado: 1.499 €

N.º de material: 11614630
Código EAN: 4002516389729
PVP recomendado: 1.299 €

Preço promocional:

1.199€

H 7164 BP ContourLine

-250€

• Limpeza pirolítica
• Porta CleanGlass com 4 vidros

Livro de receitas GRÁTIS

-200€

H 7162 BP ContourLine
• Limpeza pirolítica
• Porta CleanGlass com 4 vidros

Livro de receitas GRÁTIS

com mais de 120 receitas

N.º de material: 11129520
Código EAN: 4002516180401
PVP recomendado: 1.849 €

N.º de material: 11614640
Código EAN: 4002516389590
PVP recomendado: 1.599 €

1.599€

999€

Preço promocional:

com mais de 120 receitas

Preço promocional:

-300€

Preço promocional:

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade para 20 anos.

1.399€
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Placas de indução

Controlo total sobre a
temperatura dos seus alimentos
Com as funções Stop&Go, SmartSelect, TwinBooster e Con@ctivity 3.0,
conseguir resultados profissionais será mais fácil e intuitivo do que nunca.

Descubra a inovação da Geração 7000 fotografando este código com o seu smartphone.

34

Placa e exaustor conectados
Com a Con@ctivity 3.0, a maioria das
placas da Geração 7000 comunicam
diretamente com o exaustor.

Indução total
Cozinhe com a máxima flexibilidade graças
à placa de indução total, com a qual terá
a liberdade de cozinhar em qualquer zona
da placa e de mover a qualquer momento
o seu recipiente sem perder as suas
configurações.

Faça uma pausa sem medo
Graças à função Stop&Go é impossível
que os alimentos se queimem: com esta
função poderá reduzir de uma só vez a
potência de todas as zonas de cozinhar
para o nível 1 e retomar quando desejar.

Interface intuitiva e inteligente
Os comandos SmartSelect permitem
selecionar o nível de potência e
definir um temporizador de forma
intuitiva. Cada zona de cozinhar tem
a sua própria sequência numérica
retroiluminada, o que facilita a sua leitura
desde qualquer ângulo.

Um arranque à mais
alta potência
A função TwinBooster, um exclusivo da
Miele, permite uma maior versatilidade
na hora de cozinhar, com uma potência
máxima de até 3,7 kW nas zonas de
cozinhar de maiores dimensões.

Função Manter quente
O controlo inteligente da temperatura na
base do recipiente permite manter os
alimentos à temperatura ideal para servir,
sem risco de se queimarem.

Placas de indução

23456

EasySelect

23456
23456

23456

Stop & Go

ComfortSelect

PowerFlex

Stop & Go

Con@ctivity
3.0

SmartSelect

Indução total

Stop & Go

Con@ctivity
3.0

Placa de indução				
-100€
KM 7201 FR

Placa de indução 			
-150€
KM 7464 FR

Placa de indução 			
KM 7667 FL

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Moldura em aço inoxidável
4 zonas de cozinhar e uma zona PowerFlex
Interface rápida de usar ComfortSelect
Função Stop&Go
TwinBooster em todas as zonas de cozinhar
Comunicação direta com o exaustor via Wi-Fi 		
Con@ctivity 3.0
• Desligar de segurança e função de bloqueio
• Medidas da placa (alt.*larg.*prof.): 52*626*526 mm
• Medidas do nicho (larg.*prof.): 560*490 mm

•
•
•
•
•
•

N.º de material: 11419290
Código EAN: 4002516283881
PVP recomendado: 1.149 €

N.º de material: 11218180
Código EAN: 4002516185277

Moldura em aço inoxidável
4 zonas de cozinhar
Interface fácil de usar EasySelect
Função Stop&Go
TwinBooster em todas as zonas de cozinhar
Desligar de segurança e função de bloqueio
Medidas da placa (alt.*larg.*prof.): 51*574*504 mm
Medidas do nicho (larg.*prof.): 560*490 mm

N.º de material: 11218090
Código EAN: 4002516201571
PVP recomendado: 799 €

Preço promocional:

699€

Preço promocional:

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade para 20 anos.

Moldura em aço inoxidável
Placa de indução total
Interface intuitiva SmartSelect
Função Stop&Go
TwinBooster em todas as zonas de cozinhar
Comunicação direta com o exaustor via Wi-Fi
Con@ctivity 3.0
• Desligar de segurança e função de bloqueio
• Medidas da placa (alt.*larg.*prof.): 51*620*520 mm
• Medidas do nicho (larg.*prof.): 600*500 mm

PVP recomendado: 1.799 €

999€

35

Exaustores

Iluminação LED HighPower
Iluminação ecológica e extremamente
duradoura: com apenas 3 W, ilumina
toda a área de cozinhar com uma luz
quente e natural.

10 Filter

Tempo de funcionamento suplementar
Ar ambiente livre de odores: depois
do fim da confeção, o motor continua
a funcionar durante 5 ou 15 minutos,
desligando-se automaticamente no final
do tempo definido.

LED

10 Filter

Filtros de gordura de aço inoxidável
Os filtros da Miele são únicos para cada
modelo de exaustor. Com 8 camadas de
alumínio (interiores) e 2 de aço inoxidável
(exteriores) consegue-se, além de uma
ótima absorção, uma durabilidade
prolongada. Podem, ainda, ser lavados na
máquina de lavar louça.

LED

10 Filter

LED

Exaustor					 Exaustor					 Exaustor					
DA 1260 BRWS
DA 3466 EDST
PUR 98 W EDST
• Exaustor de 60 cm de largura para encastrar por
baixo de um armário superior ou para montar na
parede
• Apto para saída de ar ou recirculação
• Iluminação LED de baixo consumo (2*3 W)
• CleanCover para uma limpeza interior fácil e segura
• Filtros de aço inoxidável de 10 camadas aptos para
lavagem na máquina de lavar louça
• Controlo fácil através de teclas deslizantes
• Nível máximo de ruído de 74 dB
• Potência de 545 m3/h no nível Intensivo

•
•
•
•
•

Exaustor de 60 cm de largura com pala extensível
Apto para saída de ar ou recirculação
Iluminação LED de baixo consumo (2*3 W)
CleanCover para uma limpeza interior fácil e segura
Filtros de aço inoxidável de 10 camadas aptos para
lavagem na máquina de lavar louça
• Controlo fácil através de teclas seletoras com LED
• Nível máximo de ruído de 64 dB
• Potência de 550 m3/h no nível Intensivo

PVP recomendado: 999 €

PVP recomendado: 469 €

PUR 68 W EDST
(60 cm de largura)

DA 1260 EDST

36

Exaustor de parede com 90 cm de largura
Apto para saída de ar ou recirculação
Iluminação LED de baixo consumo (3*3 W)
CleanCover para uma limpeza interior fácil e segura
Filtros de aço inoxidável de 10 camadas aptos para
lavagem na máquina de lavar louça
• Controlo fácil através de teclas seletoras com LED
• Nível máximo de ruído de 67 dB
• Potência de 650 m3/h no nível Intensivo

N.º de material: 10383640
Código EAN: 4002515710791

N.º de material: 10552960
Código EAN: 4002515790595

N.º de material: 10552920
Código EAN: 4002515790588

•
•
•
•
•

N.º de material: 10031790
Código EAN: 4002515558140

PVP recomendado: 469 €

PVP recomendado: 649 €

C

B

N.º de material: 10351360
Código EAN: 4002515710784

PVP recomendado: 899 €

Esquemas de instalação

G 5050 Vi e G 5050 SCVi

Esquema geral de instalação dos fornos

KM 7201 FR

KM 7464 FR

KM 7667 FL

DA 1260 BRWS/EDST

DA 3466 EDST

PUR 98 W EDST

PUR 68 W EDST: todas as dimensões são iguais,
exceto a largura do exaustor (598 mm).
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Promoções de acessórios e consumíveis

Detergente Woolcare
O melhor cuidado para as suas roupas mais delicadas, no seu formato preferido.

WoolCare (1,5 litros)

14,99€

11,99€

*

WoolCare (9 cápsulas)

7,99€

5,99€

*

* Promoção disponível de 01.01.2021 até 31.03.2021, não acumulável com outras promoções.

Detergente Downcare
A solução perfeita para cuidar dos seus casacos de penas e roupa de cama.
Agora em cápsulas monodose.

DownCare (6 cápsulas)

7,99€

5,99€

**

** Promoção disponível de 01.01.2021 até 31.03.2021, não acumulável com outras promoções.

Set UltraTabs (60 unidades) + Sal + Abrilhantador
A combinação perfeita para resultados brilhantes.

25,97€

18,99€

***

*** Na compra de 60 UltraTabs, oferecemos-lhe o sal e o abrilhantador.
Promoção disponível a partir de 01.02.2021, não acumulável com outras ofertas e promoções.
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A melhor experiência e as vantagens do
universo culinário da Miele

O forno multifunções da Geração 7000 inclui um livro de receitas com mais de 100 pratos para surpreender os seus convidados.
* Consultar disponibilidade mediante modelo em www.miele.pt.

As redes sociais da Miele são uma fonte de inspiração. Siga-nos nas redes sociais, subscreva as nossas newsletters em miele.pt, e deixe-se
inspirar pelos nossos conteúdos.

Miele Club.
Os eletrodomésticos da Miele estão repletos de vantagens. Registe o seu em miele.pt, na página do Miele Club, e comece a
desfrutar de múltiplas vantagens.
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Miele S.A.U.
Avda. de Bruselas 31
28108 Arroyo de la Vega, Alcobendas
Telf. 902 398 398 / 91 623 20 00
Fax. 91 662 02 66

Servicio Post-venta y
Atención al cliente
Telf. 902 398 398
Servicio Post-venta
mieleservice@miele.es
Miele Portuguesa, Lda.
Atención
al cliente
Avenida
do Forte,
n.º 5
info@miele.es
2790-073 Carnaxide
Telefone: 21 424 81 00
Website:
www.miele.pt
Miele en
internet

www.miele.es

Serviço de Apoio ao Cliente
info@miele.pt

Tu distribuidor oficial
Miele en
www.miele.es

Siga-nos através das redes sociais
Síguenos en nuestros canales
da
de Miele
Miele Portugal:
España:

Tu distribuidor oficial Miele:

Las características técnicas son válidas salvo error tipográfico u omisión.
Antes de su adquisición deberá consultar el etiquetado de los aparatos
en el punto de venta para su confirmación.

Faça parte do Miele Club.
Registar o seu eletrodoméstico garante-lhe vantagens.
Aceda à secção Miele Club em miele.pt e saiba quais são.
As caraterísticas técnicas são válidas, salvo erro tipográfico ou de omissão. Antes da sua aquisição, deverá
consultar as etiquetas dos aparelhos no ponto de venda para efeitos de confirmação. As imagens de
ambiente presentes neste catálogo são imagens de referência, e não vinculativas.

Fotografe este código QR com
a câmara do seu smartphone e
aceda ao catálogo digital.

® Miele & Cie. KG, Gütersloh / sujeito a alterações / 12/20

