Máquinas que cuidam da sua roupa na
perfeição.
Qualidade à frente do seu tempo.

Forno desde

549

€

Placa desde

699

€
Máquina
de lavar
roupa desde

829

€

Combinado
desde

799

€

PROMOÇÃO PRIMAVERA-VERÃO 2022
Preço recomendado de 01.04.2022 a 30.09.2022. IVA incluído. Descontos não acumuláveis com outras promoções e ofertas.

Eletrodomésticos que
respeitam o ambiente

A sustentabilidade e o desenvolvimento de produtos eficientes
fazem parte da tradição da Miele há mais de 120 anos. Graças à
escolha consciente dos materiais, os aparelhos da Miele caraterizam-se pela sua longevidade e elevada capacidade de reciclagem.

As chaves para uma secagem eficiente
Todas as novas máquinas de secar roupa da nova geração T1
apresentam uma tecnologia de bomba de calor eficiente em termos
energéticos e alcançam uma classe de eficiência de, no mínimo,
A++. Com EcoSpeed, pode secar a sua roupa ainda mais rapidamente e com a melhor classe de eficiência energética A+++. Por
isso, esta nova máquina com bomba de calor também representa
um grande avanço em termos de conservação de recursos: é
utilizado um processo de fabrico inovador para muitas peças de
plástico. Isto poupa até 30% de material durante a produção. Além
disso, a maioria das máquinas de secar roupa funcionam com o
refrigerante natural R290, completamente isento de HFC e, por isso,
minimiza o potencial de aquecimento global.

Uma lavagem mais sustentável
A maioria das máquinas de lavar roupa da Miele já alcançam a
classe de eficiência energética mais elevada em conformidade com
a nova etiqueta energética e são, por isso, muito ecológicas. No
entanto, os nossos eletrodomésticos não são só ecológicos no
papel: todas as máquinas de lavar roupa da Miele têm um controlo
automático da carga. Este sistema analisa a carga atual e não utiliza
mais água e eletricidade do que o necessário. A função EcoFeedback fornece informações precisas sobre o consumo de eletricidade e água do seu eletrodoméstico.
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Água quente
A máquina de lavar roupa da Miele WWV 980 WPS apresenta
uma ligação adicional para água quente, água de poço e água
pluvial. Com a ligação, pode poupar energia se a água doméstica for aquecida usando tecnologia solar, por exemplo. Em
alternativa, pode utilizar água do poço ou água pluvial o que
permite poupar água potável preciosa. Isto protege o ambiente
e poupa dinheiro.
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Consiga sempre resultados perfeitos: graças ao
inovador sistema de dosagem TwinDos®, o
detergente integrado UltraPhase 1 e 2 é doseado
de modo completamente automático, pelo que
poupa até 30% de detergente.
O UltraPhase 1 garante uma limpeza perfeita
para cores brancas vibrantes e tecidos de cores
luminosas. Com o UltraPhase 2, o agente
branqueador é adicionado ao processo no
momento ideal, para remover completamente as
nódoas difíceis.

4

TwinDos®1) –
Inovação para os melhores
resultados.

O Instituto Hohenstein examinou as caraterísticas do sistema de dosagem automático
de 2 fases em conjunto com o detergente
de lavagem Miele UltraPhase 1 e UltraPhase
2. O excelente efeito de lavagem foi confirmado em relação à remoção de nódoas,
brancura, antienvelhecimento e à precisão
de dosagem.

O sistema de 2 fases da Miele lava melhor e
de forma mais eficaz do que os detergentes
líquidos normais que não contêm agentes
branqueadores, uma vez que estes destruiriam as outras substâncias ativas. O UltraPhase 1 e 2 são acondicionados e doseados
em separado, por isso, é possível usar agentes branqueadores no sistema TwinDos®. As
substâncias ativas do UltraPhase 1 dissolvem
a sujidade e eliminam as nódoas de, p. ex.,
óleos e gorduras, proteínas e amidos.
Com UltraPhase 2, o agente branqueador é
adicionado no processo de lavagem no
momento ideal e elimina mesmo as nódoas
mais persistentes como, por exemplo, café,
chá, sumos de fruta ou vinho tinto. Aceda a
www.miele.pt (Produtos, Produtos de
limpeza Miele) e conheça o trabalho do
laboratório químico da Miele e o desempenho de limpeza do UltraPhase 1 e do
UltraPhase 2.

Os nossos UltraPhase 1 e UltraPhase 2 e
Sensitive estão agora disponíveis como
detergente líquido para peles sensíveis, sem
quaisquer fragrâncias ou corantes. Proteja a
sua pele e evite alergias. A roupa fica limpa
e cuidada, como sempre.

1)

Patente: EP 2 784 205
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas
necessidades?
Vantagens* das máquinas de lavar roupa

TwinDos®1)
O melhor sistema de detergente líquido.
TwinDos® doseia a quantidade necessária
de UltraPhase 1 no momento certo do
processo de lavagem. Além disso, o TwinDos® realiza uma dosagem tão precisa que
permite poupar até 30% de detergente em
relação a uma dosagem manual.

SingleWash
Solução eficiente para peças
individuais: lave a sua camisola preferida de
forma rápida, delicada e económica.
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Eficiência e higiene
Comprovado: graças ao TwinDos® e
PowerWash, mais de 99,9 %2) dos vírus,
como o coronavírus, são eliminados de forma fiável.

SteamCare3)
Grande variedade de aplicações:
SteamCare resfresca e alisa as suas roupas
favoritas.

CapDosing4)
As cápsulas são ideais para as
roupas que precisam de um cuidado
especial. São colocadas diretamente na
gaveta do detergente e a máquina de lavar
roupa doseia automaticamente no
momento ideal do ciclo de lavagem.

PowerWash
Excelente desempenho de
lavagem e rapidez aliada à mais elevada
eficiência energética para cargas grandes e
pequenas.

**Depende do modelo
1) Patente: EP 2 784 205
2) Testada pela Universidade Albstadt-Sigmaringen e
premiada com a etiqueta dourada do Institute for Integrative
Hygiene and Virology (InFluenc_H). Aplica-se a todos os
modelos com TwinDos® e PowerWash no programa Algodão
Higiene 60 °C com a opção AllergoWash. Pode saber mais
sobre o método em www.miele.com/wa-c
3) Patente: EP 2 006 432
4) Patente: EP 2 365 120

Máquinas de lavar roupa Classic

1- 7 kg

1- 8 kg

CapDosing

1- 8 kg

CapDosing

AddLoad

AddLoad

CapDosing

Alisar extra

AddLoad

Alisar extra

Máquina de lavar roupa
-200 €
WCA 020
• Design ChromeEdition: porta branca com
anel interior em preto
• Capacidade de carga de até 7 kg
• Velocidade máxima de centrifugação de
até 1.400 r.p.m.
• 12 programas de lavagem e 4 opções
extra
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• Tecnologia exclusiva: CapDosing
• Gaveta de detergente com limpeza automática AutoClean
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm

Máquina de lavar roupa
-200 €
WCD 020
• Design ChromeEdition
• Capacidade de carga de até 8 kg
• Velocidade máxima de centrifugação de
até 1.400 r.p.m.
• 12 programas de lavagem e 4 opções
extra
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• Alisar Extra: falicita o processo de
engomagem
• Pré-seleção de início de até 24 h
• Tecnologia exclusiva: CapDosing
• Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm

Máquina de lavar roupa
-200 €
WWD 020
• Design WhiteEdition
• Capacidade de carga de até 8 kg
• Velocidade máxima de centrifugação de
até 1.400 r.p.m.
• 12 programas de lavagem e 4 opções
extra
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• Alisar Extra: facilita o processo de
engomagem
• Pré-seleção de início de até 24 h
• Tecnologia exclusiva: CapDosing
• Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

11433430
4002516303275
1.029 €
829 €

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

11811790
4002516467724
1.129 €
929 €

11811810
4002516467441
1.129 €
929 €
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Máquinas de lavar roupa com PowerWash

WWD 320 WCS

1- 8 kg

PowerWash

1- 9 kg

MobileControl

CapDosing

AddLoad

Alisar extra

AddLoad

Máquina de lavar roupa
-150 €
WCD 320
• Design ChromeEdition: porta branca com
anel interior preto
• Capacidade de carga de até 8 kg
• Velocidade máxima de centrifugação de
até 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)
• Tecnologia exclusiva: CapDosing
• Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm
N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:

11395160
4002516297116
1.229 €

Máquina de lavar roupa
-150 €
WWD 320
• Design WhiteEdition: porta preta com anel
exterior branco
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm
N.º de material:
Cód. EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:
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PowerWash

CapDosing

Alisar extra

Máquina de lavar roupa
-170 €
WWG 360
• Design WhiteEdition: porta preta com anel
exterior cromado
• Capacidade de carga de até 9 kg
• Velocidade máxima de centrifugação de
até 1.400 r.p.m.
• 18 programas de lavagem e 9 opções
extra
• QuickPowerWash: lavagem rápida e
profunda em apenas 49 minutos
• Conectividade com a app
Miele@mobile
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• Tecnologia exclusiva: CapDosing
• SingleWash: programa otimizado para até
1 kg de carga
• Sinal acústico
• Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm
Detergente UltraWhite GRÁTIS*
N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

11395200
4002516281917
1.399 €
1.229 €

11395180
4002516297123
1.229 €
1.079 €

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade de 20 anos.
* Na compra de uma máquina de lavar roupa WWG 360, entre 01.01.2022 e 31.12.2022, 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.

Máquinas de lavar roupa TwinDos e PowerWash

WCD 660

1- 8 kg

MobileControl

AddLoad

WWG 660 WCS

1- 9 kg

TwinDos

MobileControl

CapDosing

AddLoad

Alisar extra

TwinDos

CapDosing

Alisar extra

Máquina de lavar roupa
-200 €
WWD 660
• 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
• Conectividade com a app
Miele@mobile
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• Tecnologia exclusiva: CapDosing
• Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm
6 meses de detergente grátis*
N.º de material:
11598060
Código EAN:
4002516374558
PVP recomendado:
1.279 €

Máquina de lavar roupa
-200 €
WCG 660
• Design ChromeEdition: porta Graphite
grey com anel interior preto
• Capacidade de carga de até 9 kg
• Velocidade máxima de centrifugação de
até 1.400 r.p.m.
• 17 programas de lavagem e 8 opções
extra
• Dosagem automática de detergente
TwinDos
• Conectividade com a app Miele@mobile
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• Tecnologia exclsuiva: CapDosing
• Sinal acústico
• Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm
6 meses de detergente grátis*

Máquina de lavar roupa
-200 €
WCD 660
• Design ChromeEdition: porta branca com
anel interior preto
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm

Máquina de lavar roupa
-200 €
WWG 660
• Design WhiteEdition: porta preta com anel
exterior cromado
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

11598050
4002516374756
1.279 €
1.079 €

N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:

11395190
4002516281818
1.429 €

1- 9 kg

PowerWash

TwinDos

MobileControl

CapDosing

AddLoad

Alisar extra

Máquina de lavar roupa
-200 €
WWI 860
• Design WhiteEdition: porta preta com anel
exterior cromado
• Capacidade de carga de até 9 kg
• Velocidade máxima de centrifugação de
até 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
• Conectividade com a app
Miele@mobile
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• Tecnologia exclusiva: CapDosing
• SingleWash: programa otimizado para até
1 kg de carga
• Sinal acústico
• Opção Nódoas
• Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm
6 meses de detergente grátis*
N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

1395220
4002516282259
1.629 €
1.429 €

11395210
4002516281870
1.429 €
1.229 €

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade para 20 anos.
* Na compra de uma máquina de lavar roupa ou máquina de lavar e secar roupa TwinDos entre 01.01.2022 e 31.12.2022, a Miele
oferece-lhe 3 cartuchos UltraPhase 1 e 2 cartuchos 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 roupa TwinDos e PowerWash
com oferta de 10 anos de garantia total

1- 9 kg

PowerWash

TwinDos

MobileControl

CapDosing

AddLoad

Alisar extra

Máquina de lavar roupa
WCR 860
• Design ChromeEdition: porta cromada
com anel interior preto
• Capacidade de carga de até 9 kg
• Velocidade máxima de centrifugação de
até 1.600 r.p.m.
• Visor M Touch para uma experiência mais
intuitiva
• 26 programas de lavagem e 9 opções
extra
• Dosagem automática de detergente
TwinDos
• QuickPowerWash: lavagem rápida e
profunda em apenas 49 minutos
• Conectividade com a app
Miele@mobile
• Função AddLoad (adicionar mais roupa)
• Tecnologia exclusiva: CapDosing
• SingleWash: programa otimizado para até
1 kg de carga
• Sinal acústico
• Opção Nódoas
• Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterProof
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm
6 meses de detergente grátis*
N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:

10998440
4002516073185
1.879 €

1- 9 kg

PowerWash

TwinDos

MobileControl

CapDosing

AddLoad

Alisar extra

SteamCare

Máquina de lavar roupa
WWV 980 Passion
• Design WhiteEdition: porta branco pérola
com anel exterior cromado
• Capacidade de carga de até 9 kg
• Velocidade máxima de centrifugação de
até 1.600 r.p.m.
• Visor M Touch para uma experiência mais
intuitiva
• 28 programas de lavagem e 10 opções
extra
• Dosagem automática de detergente
TwinDos
• QuickPowerWash: lavagem rápida e
profunda em apenas 49 minutos
• Conectividade com a app
Miele@mobile
• Função AddLoad (adicionar mais roupa)
• Tecnologia exclusiva: CapDosing
• SingleWash: programa otimizado para até
1 kg de carga
• Sinal acústico
• Opção Nódoas
• Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterProof
• Esforço de engomar reduzido em 50%
com a tecnologia SteamCare
• Ligação à água quente incorporada
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm
6 meses de detergente grátis*
N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
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10998470
4002516072805
2.629 €

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a
testes de durabilidade para 20 anos.
* Na compra de uma máquina de lavar roupa ou máquina de
lavar e secar roupa TwinDos entre 01.01.2022 e 31.12.2022,
a Miele oferece-lhe 3 cartuchos UltraPhase 1 e 2 cartuchos
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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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas
necessidades?
Vantagens* das máquinas de lavar e secar roupa

TwinDos®1)
O melhor sistema de detergente líquido.

CapDosing2)
Simples e sustentável: dosagem ideal de detergentes epeciais, amaciadores e aditivos com CapDosing.

PowerWash
Máxima eficiência de lavagem,
tanto com cargas grandes como pequenas.

Ouro na eficácia contra os vírus
Limpeza perfeita: TwinDos® e PowerWash
removem fiavelmente mais de 99,9 %3) dos
vírus, tal como o coronavírus.

SteamCare
Máxima versatilidade: SteamCare resfresca
e alisa as suas roupas favoritas.

TwinDos® doseia a quantidade necessária
de UltraPhase 1 no momento certo do
processo de lavagem. Além disso, o TwinDos® realiza uma dosagem tão precisa que
permite poupar até 30% de detergente em
relação a uma dosagem manual.

SingleWash
Rápido e eficiente: lave e seque
a sua peça favorita em menos de uma hora,
consoante o programa.
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*** Depende do modelo
1) Patente: EP 2 784 205
2) Patente: EP 2 365 120
3) Testada pela Universidade Albstadt-Sigmaringen e
premiada com a etiqueta dourada do Institute for Integrative Hygiene and Virology (InFluenc_H). Aplica-se a todos
os modelos com TwinDos® e PowerWash no programa
Algodão Higiene 60 °C com a opção AllergoWash. Pode
saber mais sobre o método em www.miele.com/wa-c

Máquinas de lavar e secar roupa

D

D
8 / 5 kg

D
8 / 5 kg

MobileControl

MobileControl

AddLoad

Máquina de lavar e secar
-250 €
WTD 160
• Design ChromeEdition: porta cromada
com anel interior preto
• Eficiência só de lavagem: A
• Capacidade de carga de até 8 kg (lavagem) e 5 kg (secagem)
• Velocidade máxima de centrifugação de
até 1.500 r.p.m.
• 11 programas de lavagem e 2 opções
extra
• 10 programas de secagem e 1 opção
extra
• Conectividade com a app Miele@mobile
• Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 637 mm
N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

11589140
4002516367833
1.779 €
1.529 €

PowerWash

TwinDos

CapDosing

Alisar extra

SteamCare

Máquina de lavar e secar
-200 €
WTI 360
• Design ChromeEdition: porta cromada
com anel interior preto
• Eficiência só de lavagem: A
• Capacidade de carga de até 8 kg (lavagem) e 5 kg (secagem)
• Velocidade máxima de centrifugação de
até 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
• Tecnologia exclusiva: CapDosing
• Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
• Conectividade com a app
Miele@mobile
• Sinal acústico
• Sistema antifugas avançado
WaterProof-Metal
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 637 mm
N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

11589170
4002516368472
2.229 €
2.029 €

8 / 5 kg

PowerWash

MobileControl

CapDosing

Alisar extra

SteamCare

Máquina de lavar e secar
WTR 860
• Design ChromeEdition: porta cromada
com anel interior preto
• Eficiência só de lavagem: A
• Visor M Touch para uma experiência mais
intuitiva
• Capacidade de carga de até 8 kg
(lavagem) e 5 kg (secagem)
• Velocidade máxima de centrifugação de
até 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
• Tecnologia exclusiva: CapDosing
• Opção Nódoas
• Gaveta de detergente com limpeza automática (AutoClean)
• Conectividade com a app
Miele@mobile
• Sinal acústico
• Sistema antifugas avançado
WaterProof-Metal
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 637 mm
6 meses de detergente grátis*
N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:

11587920
4002516365044
2.229 €

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 01.01.2022 e 31.12.2022 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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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas
necessidades?
Vantagens* das máquinas de secar roupa

Tecnologia EcoDry
A tecnologia EcoDry garante
consumos energéticos baixos e tempos de
secagem curtos a longo prazo, graças ao
seu sistema de filtros1) e ao permutador de
calor isento de manutenção.

FragranceDos2)
Com a Miele, as suas roupas
ficam não só macias como também divinamente perfumadas.

DryCare 40
Tratamento delicado da roupa: com
DryCare 40 pode secar quase tudo o que
possa ser lavado a 40 °C3). Redução de
tempo comprovada.

SteamFinish
Menos esforço, mais frescura: as roupas
ficam logo mais lisas e frescas na máquina.

Permutador de calor isento de
manutenção
Bem protegida: um filtro protege a caixa de
condensação e torna a sua limpeza
desnecessária.

EcoSpeed
Vantagem a dobrar: seque as suas roupas
até 40 minutos mais rápido graças ao
EcoSpeed4), sempre com a melhor eficiência energética.

* Depende do modelo
1) Patente: EP 2 107 155
2) Patente: EP 2 431 516
3) Não adequado para lãs ou sedas.
4) Em comparação com máquinas de secar roupa da Miele
sem EcoSpeed com a mesma capacidade de carga e classe
de eficiência energética.
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Máquinas de secar roupa com bomba de calor

1- 7 kg

EcoDry

AddLoad

Alisar extra

1- 8 kg

FragranceDos

EcoDry

EcoSpeed

FragranceDos

EcoDry

PerfectDry

AddLoad

Alisar extra

PerfectDry

AddLoad

Máquina de secar roupa
TCA 220 WP
• Design ChromeEdition
• Capacidade de carga de até 7 kg
• 12 programas de secagem 1 opção extra
• Silenciosa: 66 dB
• Secagem de precisão com PerfectDry
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• FragranceDos: suporte especial para
dispensador de aroma
• Pré-seleção de início até 24h
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 640 mm
• Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

N.º de material
Código EAN
PVP recomendado
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1- 8 kg

11846570
4002516472353
1.049 €

Máquina de secar roupa
TWC 560 WP
• Design WhiteEdition
• Capacidade de carga de até 8 kg
• 12 programas de secagem e 1 opção extra
• Silenciosa: 66 dB
• Secagem de precisão com PerfectDry
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• FragranceDos: suporte especial para
dispensador de aroma
• Secagem ainda mais rápida com
EcoSpeed
• Conectividade com a app Miele@mobile
• Pré-seleção de início até 24h
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 655 mm
• Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

N.º de material
Código EAN
PVP recomendado

11846610
4002516474883
1.229 €

FragranceDos

Alisar extra

PerfectDry

Máquina de secar roupa
TWD 260 WP
• Design WhiteEdition
• Capacidade de carga de até 8 kg
• 12 programas de secagem e 1 opção
extra
• Silenciosa: 66 dB
• Secagem de precisão com PerfectDry
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• FragranceDos: suporte especial para
dispensador de aroma
• Conectividade com a app Miele@mobile
• Pré-seleção de início até 24h
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm
• Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

N.º de material
Código EAN
PVP recomendado

11846620
4002516474890
1.229 €

Máquinas de secar roupa com bomba de calor

- 10 %*

1- 8 kg

FragranceDos

EcoDry

EcoSpeed

PerfectDry

AddLoad

Alisar extra

1- 8 kg

EcoDry

AddLoad

Alisar extra

Máquina de secar roupa
TCD 260 WP
• Design ChromeEdition
• Capacidade de carga de até 8 kg
• 12 programas de secagem e 1 opção
extra
• Silenciosa: 66 dB
• Secagem de precisão com PerfectDry
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• FragranceDos: suporte especial para
dispensador de aroma
• Conectividade com a app Miele@mobile
• Pré-seleção de início até 24h
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm
• Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

N.º de material
Código EAN
PVP recomendado

11846590
4002516473510
1.229 €

- 10 %*

1- 8 kg

FragranceDos²

EcoDry

EcoSpeed

FragranceDos²

PerfectDry

AddLoad

Alisar extra

PerfectDry

Máquina de secar roupa
TWF 760 WP
• Design WhiteEdition
• Capacidade de carga de até 8 kg
• 12 programas de secagem e opção
DryCare 40 que permite secar todas as
roupas lavadas a 40 graus sem separar
• Silenciosa: 66 dB
• Secagem de precisão com PerfectDry
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• FragranceDos(2): suporte especial para
dois dispensadores de aroma
• Secagem ainda mais rápida com
EcoSpeed
• Conectividade com a app Miele@mobile
• Pré-seleção de início até 24h
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm
• Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

N.º de material
Código EAN
PVP recomendado

11846660
4002516481089
1.329 €

Máquina de secar roupa
TCF 760 WP
• Design ChromeEdition
• Capacidade de carga de até 8 kg
• 12 programas de secagem e opção
DryCare 40 que permite secar todas as
roupas lavadas a 40 graus sem separar
• Silenciosa: 66 dB
• Secagem de precisão com PerfectDry
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• FragranceDos(2): suporte especial para
dois dispensadores de aroma
• Secagem ainda mais rápida com
EcoSpeed
• Conectividade com a app Miele@mobile
• Pré-seleção de início até 24h
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm
• Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

N.º de material
Código EAN
PVP recomendado

11846650
4002516476399
1.329 €
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Máquinas de secar roupa com bomba de calor

1- 9 kg

1- 9 kg

EcoDry

EcoSpeed

FragranceDos²

EcoDry

AddLoad

SteamFinish

PerfectDry

AddLoad

Máquina de secar roupa
TWL 780 WP
• Design WhiteEdition
• Capacidade de carga de até 9 kg
• 12 programas de secagem e opção
DryCare 40 que permite secar todas as
roupas lavadas a 40 graus sem separar
• Silenciosa: 64 dB
• Secagem de precisão com PerfectDry
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• FragranceDos(2): suporte especial para
dois dispensadores de aroma
• Conectividade com a app Miele@mobile
• ConfortSensor
• Secagem ainda mais rápida com
EcoSpeed
• Sinal acústico
• EcoFeedback: informação sobre os
consumos e estado do filtro de cotão
• Pré-seleção de início até 24h
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm
• Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios

N.º de material
Código EAN
PVP recomendado
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11846670
4002516484660
1.829 €

SteamFinish

1- 9 kg

FragranceDos²

EcoDry

PerfectDry

AddLoad

Máquina de secar roupa
TCR 780 WP
• Design ChromeEdition
• Capacidade de carga de até 9 kg
• 22 programas de secagem e 8 opções
extra como DryCare 40 que permite secar
todas as roupas lavadas a 40 graus sem
separar e DryFresh, para reduzir eficazmente os odores com vapor (ideal com o
nosso dispensador de aroma DryFresh) e
PowerFresh
• Visor MTouch para uma experiência mais
intuitiva
• Silenciosa: 62 dB
• Secagem de precisão com PerfectDry
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• FragranceDos(2): suporte especial para
dois dispensadores de aroma
• Conectividade com a app Miele@mobile
• SteamFinish para redução do esforço de
engomar
• Sinal acústico
• EcoFeedback: informação sobre os
consumos e estado do filtro de cotão
• Pré-seleção de início até 24h
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm
• Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios
N.º de material
Código EAN
PVP recomendado

11845090
4002516477389
2.579 €

FragranceDos²

SteamFinish

PerfectDry

Máquina de secar roupa
TWR 780 WP
• Design WhiteEdition
• Capacidade de carga de até 9 kg
• 22 programas de secagem e 8 opções
extra como DryCare 40 que permite secar
todas as roupas lavadas a 40 graus sem
separar e DryFresh, para reduzir eficazmente os odores com vapor (ideal com o
nosso dispensador de aroma DryFresh) e
PowerFresh
• Visor MTouch para uma experiência mais
intuitiva
• Silenciosa: 62 dB
• Secagem de precisão com PerfectDry
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• FragranceDos(2): suporte especial para
dois dispensadores de aroma
• Conectividade com a app Miele@mobile
• SteamFinish para redução do esforço de
engomar
• Sinal acústico
• EcoFeedback: informação sobre os
consumos e estado do filtro de cotão
• Pré-seleção de início até 24h
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm
• IncluI kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios
N.º de material
Código EAN
PVP recomendado

11845120
4002516485087
2.579 €

1- 9 kg

EcoDry

AddLoad

FragranceDos²

SteamFinish

PerfectDry

Máquina de secar roupa
TWV 780 WP
• Design WhiteEdition
• Capacidade de carga de até 9 kg
• 23 programas de secagem e 8 opções
extra como DryCare 40 que permite secar
todas as roupas lavadas a 40 graus sem
separar e DryFresh, para reduzir eficazmente os odores com vapor (ideal com o
nosso dispensador de aroma DryFresh) e
PowerFresh
• Visor MTouch para uma experiência mais
intuitiva
• Silenciosa: 62 dB
• Secagem de precisão com PerfectDry
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• FragranceDos(2): suporte especial para
dois dispensadores de aroma
• Conectividade com a app Miele@mobile
• SteamFinish para redução do esforço de
engomar
• Sinal acústico
• EcoFeedback: informação sobre os
consumos e estado do filtro de cotão
• Pré-seleção de início até 24h
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm
• Inclui kit de esvaziamento de água condensada: mangueira e acessórios
N.º de material
Código EAN
PVP recomendado

11845130
4002516485315
2.729 €
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas
necessidades?
Vantagens do sistema de engomar a vapor FashionMaster

Base do ferro com estrutura
em favos1)
O tambor com estrutura de favos patenteado garante um tratamento delicado e
único nas máquinas de lavar roupa e nas
máquinas de secar roupa da Miele. O
mesmo princípio também faz diferença no
FashionMaster. A base com estrutura de
favos exclusiva alcança os melhores resultados de engomagem com o tratamento
delicado e excelente. Ao contrário dos
ferros convencionais, o vapor é distribuído
de maneira rápida e uniforme através de
pequenos canais entre os favos por toda a
base do ferro. A película de vapor criada
leva o ferro a deslizar de forma leve e muito
eficaz pela roupa.

Tábua de engomar ativa
Melhores resultados de engomagem: a
função de insuflar e de sucção garantem
uma utilização de vapor e de posicionamento da roupa ideais.

Vapor
Mais do que ar quente: pressão de vapor
de 4 bar e vapor constante de 100 g/min
para resultados de qualidade profissional.

1–2 Lift System
Dois passos, zero esforço!
Pronto numa questão de segundos graças
ao patenteado2) 1-2 Lift System.

Regulação flexível em altura
Simplesmente ergonómico: a mola pneumática integrada ajusta a tábua à altura de
trabalho perfeita. (83 até 102 cm).

Steamer
Muito prático: os têxteis pendurados como
vestidos, casacos ou cortinados são
suavemente alisados e refrescados.

1)
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2)

Patente: EP 2 233 632
Patente: EP 2 169 108

FashionMaster

Roupas
delicadas

Estrutura
de favos

MultiLingua

4 bar

1-2-Lift-System

Steamer

FashionMaster B 4847
• Engomagem profissional a vapor (4 bares)
e 100 g de vapor/minuto
• Ferro com base antiaderente com estrutura de favos
• Tábua de engomar com função de insuflar
e de sucção
• Steamer para engomar na vertical
• Visor com texto para acesso a todas as
funções e manutenção
• Sistema 1-2-Lift com ajuste de altura entre
83 e 102 cm
• Depósito de água de 1,25 litros
• Compartimento para arrumação
• Rodas de fácil deslizamento
• Sistema de descalcificação automática
• Sistema de arrefecimento CoolDown
• Medidas aberto (A x L x P):
970 x 1480 x 470 mm
• Medidas fechado (A x L x P):
1280 x 470 x 370 mm

N.º de material
Código EAN
PVP recomendado

11977910
4002516526476
1.999 €
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas
necessidades?
Vantagens* das máquinas de lavar louça
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QuickPowerWash
Programa curto: melhores resultados de
limpeza para louça com sujidade normal em
58 minutos.

Secagem AutoOpen
Secagem ideal: a porta abre-se
automaticamente ao finalizar o programa de
lavagem.

Configuração dos cestos FlexLine
Flexibilidade cómoda: ajustar de forma
simples, posicionar de forma flexível e
alcançar os melhores resultados de
limpeza.

Tecnologia EcoPower
Economiza água e energia: preservação de
recursos eficiente através de uma conceção
inteligente do fluxo de água.

Miele@home
Torne a sua vida mais inteligente: com Miele@home, ligue os eletrodomésticos numa rede para mais
possibilidades.

Brilliant GlassCare1)
Brilliant GlassCare garante a
proteção máxima dos seus copos.

* Equipamento depende do modelo
1) Patente: DE102008062761B3, EP2201887B, US9516990B2

Máquinas de lavar louça G 5000

E

E
45 dB

Gaveta
Talheres

QuickPower
Wash

QuickPower
Wash

Máquina de lavar louça
-150 €
G 5000 SC BRWS
• Máquina de lavar louça de instalação livre
com gaveta para talheres
• Capacidade para 14 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no
programa ECO: 95 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• QuickPowerWash: lavagem e secagem
rápida em menos de 1 hora
• Opção Curto para poupança de tempo
• Cestos superior e inferior com design
Comfort
20 UltraTabs grátis*
N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

11492300
4002516313984
899 €
749 €

-150 €

G 5000 SC EDST
• Equipada como o modelo G 5000 SC
BRWS com acabamento em aço inoxidável CleanSteel
N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

F
45 dB

11492310
4002516313991
999 €
849 €

Gaveta
Talheres

45 dB

QuickPower
Wash

AutoOpen

Máquina de lavar louça
-100 €
G 5210 SC EDST/CLST
• Máquina de lavar louça de instalação livre
com gaveta para talheres
• Capacidade para 14 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no
programa ECO: 74 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• QuickPowerWash: lavagem rápida em
menos de uma hora
• Opção Curto para poupança de tempo
• Cestos superior e inferior com design
Comfort
20 UltraTabs grátis*

N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

G 5210 SC BRWS
• Equipada como o modelo
G 5210 SC EDST/CLST
N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

Gaveta
Talheres

11492510
4002516314066
1.149 €
1.049 €

Máquina de lavar louça
-150 €
G 5430 SC BRWS
• Máquina de lavar louça (45 cm) em Branco
brilhante com gaveta para talheres
• Capacidade para 9 serviços
• 5 programas de lavagem
• QuickPowerWash: lavagem e secagem
em menos de 1 hora
• Muito silenciosa: 45 dB(A) re 1 pW
• Consumo de energia em 100 lavagens no
programa ECO em kWh: 78
• Consumo de água no programa ECO em
litros: 8,0
• Consumo de água no programa automático a partir de 6 l
• Opção Curto para poupança de tempo
• Cestos superior e inferior Comfort
20 UltraTabs grátis*
N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

11492620
4002516314417
979 €
829 €

-100 €

11492490
4002516314059
1.049 €
949 €

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade para 20 anos.
Consultar disponibilidade de stock.
* Promoção válida até 30.09.2022. Escolha entre 20 UltraTabs grátis ou 180 UltraTabs por 34,99 €. Consulte condições em www.miele.pt.

23

Máquinas de lavar louça de integração total G 5000

E
45 dB

Gaveta
Talheres

45 dB

QuickPower
Wash
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QuickPower
Wash

3D MultiFlex

AutoOpen

Máquina de lavar louça
-100 €
G 5050 SCVi
• Gaveta para talheres
• Capacidade para 14 serviços
• 5 programas de lavagem
• QuickPowerWash: lavagem e secagem
em menos de 1 hora
• Muito silenciosa: 45 dB(A) re 1 pW
• Consumo de energia em 100 lavagens no
programa ECO em kWh: 95
• Consumo de água no programa ECO em
litros: 8,9
• Consumo de água no programa automático a partir de 6 l
• Opção Curto para poupança de tempo
• 20 UltraTabs grátis*

Máquina de lavar louça
G 5260 SCVi
• Com gaveta de talheres 3D MultiFlex
• Capacidade para 14 serviços
• 5 programas de lavagem
• QuickPowerWash: lavagem e secagem
em menos de 1 hora
• Secagem AutoOpen: abertura automática
da porta após a lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB(A) re 1 pW
• Consumo de energia em 100 lavagens no
programa ECO em kWh: 74
• Consumo de água no programa ECO em
litros: 8,9
• Opção Curto para poupança de tempo
• Cestos superior e inferior Comfort
20 UltraTabs grátis*

N.º de Material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

Nº de Material:
Código EAN:
PVP recomendado:

11492430
4002516314035
1.149 €
1.049 €

11492580
4002516314097
1.299 €

Máquina de lavar louça
G 5050 Vi
• Mesmas caraterísticas do modelo G 5050
SCVi
• Capacidade para 13 serviços
• Cesto para talheres em vez de gaveta
para talheres
• Consumo de energia em 100 lavagens no
programa ECO em kWh: 93
20 UltraTabs grátis*

Máquina de lavar louça
G 5260 Vi
• Mesmas caraterísticas do modelo G 5260
SCVi
• Capacidade para 13 serviços
• Cesto para talheres em vez de gaveta
para talheres
• Consumo de energia em 100 lavagens no
programa ECO em kWh: 73
20 UltraTabs grátis*

N.º de Material:
Código EAN:
PVP recomendado:

Nº de Material:
Código EAN:
PVP recomendado:

11492400
4002516314325
1.049 €

11492560
4002516314080
1.249 €

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade de 20 anos.
Consultar disponibilidade de stock
* Promoção válida até 30.09.2022. Escolha entre 20 UltraTabs grátis ou 180 UltraTabs por 34,99 €. Consulte condições em www.miele.pt.

Máquinas de lavar louça de instalação livre e integração
total G 7000

QuickPower
Wash

44 dB

3D MultiFlex

AutoOpen

AutoDos

QuickPower
Wash

MobileControl

43 dB

3D MultiFlex

AutoOpen

AutoDos

QuickPower
Wash

Máquina de lavar louça
-100 €
G 7110 SC BRWS AutoDos
• Máquina de lavar louça de instalação livre
• Capacidade para 14 serviços
• 8 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 44 dB(A) re 1 pW
• QuickPowerWash: lavagem e secagem
em menos de 1 hora
• Secagem AutoOpen: abertura automática
da porta após lavagem
• Sistema AutoDos: dosagem automática
de detergente com PowerDisk integrado
• Consumo de energia em 100 lavagens no
programa ECO em kWh: 64
• Consumo de água no programa ECO em
litros: 8,4
• EcoFeedback: estimativa do consumo de
água e energia
• Cestos ComfortPlus e gaveta para talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável
• Comunicação fácil com a máquina de
lavar louça via WiFiConn@ct
6 meses de detergente grátis*

Máquina de lavar louça
G 7410 SC BRWS AutoDos
• Máquina de lavar louça de instalação livre
• Capacidade para 14 serviços
• 10 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 43 dB(A) re 1 pW
• QuickPowerWash: lavagem e secagem
em menos de 1 hora
• Secagem AutoOpen: abertura automática
da porta após lavagem
• Sistema AutoDos: dosagem automática
de detergente com PowerDisk integrado
• Consumo de energia em 100 lavagens no
programa ECO em kWh: 74
• Consumo de água no programa ECO em
litros: 8,9
• EcoFeedback: estimativa do consumo de
água e energia
• Cestos ExtraComfort e gaveta para
talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável
• Comunicação fácil com a máquina de
lavar louça via WiFiConn@ct
6 meses de detergente grátis*

N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

Nº de material:
Código EAN:
PVP recomendado:

Máquina de lavar louça
G 7110 SC CLST AutoDos
• Em aço inoxidável CleanSteel
6 meses de detergente grátis*
N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

-100 €

11780860
4002516436881
1.349 €
1.249 €

3D MultiFlex

AutoOpen

AutoDos

MobileControl

MobileControl

11780850
4002516436874
1.249 €
1.149€

44 dB

11870480
4002516464280
1.599 €

Máquina de lavar louça
G 7160 SCVi AutoDos
• Máquina de lavar louça de integrar
completamente
• Capacidade para 14 serviços
• 8 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 44 dB(A) re 1 pW
• QuickPowerWash: lavagem e secagem
em menos de 1 hora
• Secagem AutoOpen: abertura automática
da porta após lavagem
• Sistema AutoDos: dosagem automática
de detergente com PowerDisk integrado
• Consumo de energia em 100 lavagens no
programa ECO em kWh: 64
• Consumo de água no programa ECO em
litros: 8,4
• EcoFeedback: estimativa do consumo de
água e energia
• Cestos ComfortPlus e gaveta para talheres 3D MultiFlex
• Comunicação fácil com a máquina de
lavar louça via WiFiConn@ct
6 meses de detergente grátis*
N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:

11780910
4002516436911
1.649 €

Máquina de lavar louça
G 7410 SC CLST AutoDos
• Em aço inoxidável CleanSteel
6 meses de detergente grátis*
N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a testes de durabilidade para 20 anos.
Consultar disponibilidade de stock
* Promoção válida até 30.09.2022. Consulte condições em www.miele.pt.

11870490
4002516464297
1.699 €
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AutoDos
O melhor sistema de limpeza:
AutoDos é o primeiro sistema
de dosagem automática do mundo com
PowerDisk integrado1). A máquina de lavar
louça e o detergente em pó granulado
exclusivo são assim doseados com precisão de acordo com o programa e o grau
de sujidade da louça.

Desfrute da liberdade máxima: um PowerDisk é suficiente para uma média de
20 lavagens2) sem necessidade de reabastecer. E doseia sempre a quantidade certa
de detergente em pó granulado.

1)
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2)

Patente: EP2850990, US9962062
No programa ECO 50 °C
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas
necessidades?
Vantagens* dos aparelhos de frio de instalação livre

28

PerfectFresh Pro
Frescura prolongada: com a temperatura
ideal e alta humidade do ar, fruta e vegetais
duram até 5 vezes mais tempo.

Click2Open
Abertura fácil: mesmo os aparelhos sem
puxador podem ser facilmente abertos
através de um simples gesto.

NoFrost
Nunca mais vai ter de descongelar o compartimento: com a refrigeração por ventilação não ocorre a formação de gelo no
interior, o que evita o descongelamento.

Blackboard edition
Personalização: pode escrever, pintar ou
desenhar com giz na frente do aparelho.

DynaCool
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.

DailyFresh
Maior frescura para fruta e legumes: a
gaveta espaçosa com humidade ajustável.

* Depende do modelo.

Combinados

E

D
40 dB

NoFrost

D
39 dB

EasyOpen

NoFrost

39 dB

EasyOpen

NoFrost

EasyOpen

Combinado
-250 €
KFN 28132 D ws
• Combinado de instalação livre branco
• 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 310 litros
• Nível de ruído de 40 dB
• Medidas (A x L x P): 1861 x 600 x 657 mm

Combinado
-270 €
KFN 28133 D ws
• Combinado de instalação livre branco
• 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 310 litros
• Nível de ruído de 39 dB
• Medidas (A x L x P): 1861 x 600 x 657 mm

Combinado
-270 €
KFN 28133 D edt/cs
• Combinado de instalação livre em inox
• 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 310 litros
• Nível de ruído de 39 dB
• Medidas (A x L x P): 1861 x 600 x 657 mm

N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

10622020
4002515811863
1.049 €
799 €

10622110
4002515812082
1.149 €
879 €

10622130
4002515812099
1.249 €
979 €
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Combinados

E

E
40 dB

NoFrost

EasyOpen

30

D
40 dB

NoFrost

39 dB

EasyOpen

EasyOpen

Combinado
-250 €
KFN 29162 D ws
• Combinado de instalação livre branco
• 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 344 litros
• Nível de ruído de 40 dB
• Medidas (A x L x P): 2011 x 600 x 657 mm
Suporte para garrafas grátis

Combinado
-250 €
KFN 29162 D edt/cs
• Combinado de instalação livre inox
• 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 344 litros
• Nível de ruído de 40 dB
• Medidas (A x L x P): 2011 x 600 x 657 mm
Suporte para garrafas grátis

N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

11213670
4002516168218
1.099 €
849 €

NoFrost

11213680
4002516168225
1.199 €
949 €

Combinado
-300 €
KFN 29133 D ws
• Combinado de instalação livre branco
• 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 344 litros
• Nível de ruído de 39 dB
• Medidas (A x L x P): 2011 x 600 x 657 mm
N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

10622540
4002515812433
1.199 €
899 €

Combinados

D

D
39 dB

NoFrost

EasyOpen

Click2open

Combinado
-300 €
KFN 29133 D edt/cs
• Combinado de instalação livre em inox
• 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 344 litros
• Nível de ruído de 39 dB
• Medidas (A x L x P): 2011 x 600 x 657 mm
N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

D
36 dB

10622570
4002515812440
1.299 €
999 €

NoFrost

36 dB

DailyFresh

Click2open

Combinado
-250 €
KFN 29233 D ws
• Combinado de instalação livre branco
• 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 365 litros
• Nível de ruído de 36 dB
• Medidas (A x L x P): 2011 x 600 x 675 mm
N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

10153960
4002515597613
1.549 €
1.299 €

NoFrost

DailyFresh

Combinado
-250 €
KFN 29233 D edt/cs
• Combinado de instalação livre em inox
• 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 365 litros
• Nível de ruído de 36 dB
• Medidas (A x L x P): 2011 x 600 x 675 mm
N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

10153970
4002515597620
1.699 €
1.449 €
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Combinados

D

D
36 dB

Click2open

NoFrost

DailyFresh

Click2open

-250 €

Combinado
KFN 29233 D bb
• 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 365 litros
• Nível de ruído de 36 dB
• Medidas (A x L x P): 2011 x 600 x 675 mm
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N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

D
38 dB

10242900
4002515639023
1.849 €
1.599 €

NoFrost

38 dB
36

DailyFresh

Click2open

-250 €

Combinado
KFN 29283 D edt/cs
• Combinado de instalação livre em inox
• 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 350 litros
• Nível de ruído de 36 dB
• Medidas (A x L x P): 2011 x 600 x 675 mm
N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

10153920
4002515597491
1.799 €
1.549 €

NoFrost

PerfectFresh
DailyFresh
Pro

-350 €

Combinado
KFN 29683 D brws
• 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
• 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 350 litros
• Nível de ruído de 36 dB
• Medidas (A x L x P): 2011 x 600 x 685 mm
•
N.º de material:
10243110
Código EAN:
4002515639153
PVP recomendado:
2.849 €
Preço promocional:
2.499 €

D
38 dB
36

Click2open

NoFrost

PerfectFresh
DailyFresh
Pro

-350 €

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
• 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 350 litros
• Nível de ruído de 36 dB
• Medidas (A x L x P): 2011 x 600 x 685 mm
N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

10243100
4002515639146
2.849 €
2.499 €
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Frigoríficos para Side-by-Side

F

D
33 dB

EasyOpen

37 dB

Click2open

Frigorífico para Side-by-Side
K 28202 D ws
• 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 385 litros
• Nível de ruído de 33 dB
• Medidas (A x L x P): 1850 x 600 x 622 mm
N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:

10243420
4002515639269
1.049 €

Frigorífico para Side-by-Side K 28202
edt/cs
N.º de material:
10243430
Código EAN:
4002515639276
PVP recomendado:
1.199 €
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XL

36 dB

DailyFresh

Click2open

XL

PerfectFresh
Pro

Frigorífico para Side-by-Side
KS 28423 edt/cs
• Frigorífico 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 395 litros
• Nível de ruído de 37 dB
• Medidas (A x L x P): 1850 x 600 x 675 mm

Frigorífico para Side-by-Side
KS 28463 bb
• Frigorífico 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 372 litros
• Nível de ruído de 36 dB
• Medidas (A x L x P): 1850 x 600 x 675 mm

N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:

N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:

10804770
4002515954317
1.899 €

10804790
4002515954331
2.399 €

Frigorífico para Side-by-side
KS 28463 edt/cs
N.º de material:
10804780
Código EAN:
4002515954324
PVP recomendado:
2.349 €

Congeladores para Side-by-Side e de instalação livre

F

E
41 dB

NoFrost

EasyOpen

NoFrost

Congelador para Side-by-Side
FN 28262 ws
• Congelador de instalação livre para
instalação Side-by-side
• Visor tátil TouchControl
• Iluminação LED
• 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 268 litros
• Nível de ruído de 41 dB
• Medidas (A x L x P): 1850 x 600 x 630 mm
N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:

E
37 dB

10243260
4002515639245
1.049 €

Congelador para Side-by-Side FN 28262
edt/cs
N.º de material:
10243300
Código EAN:
4002515639252
PVP recomendado:
1.149 €

XL

38 dB

Click2open

Click2open

Congelador para Side-by-Side
FNS 28463 bb
• 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 277 litros
• Nível de ruído de 37 dB
• Medidas (A x L x P): 1850 x 600 x 675 mm
• Kit de união Side-by-side incluído
N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:

NoFrost

Congelador de instalação livre
FN 28263 ws
• 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 277 litros
• Nível de ruído de 38 dB
• Medidas (A x L x P): 1850 x 600 x 675 mm
N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:

10243230
4002515639221
1.349 €

10805090
4002515954379
2.169 €

Congelador para Side-by-Side FNS
28463 edt/cs
N.º de material:
10805070
Código EAN:
4002515954362
PVP recomendado:
2.069 €
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas
necessidades?
Vantagens* dos fornos multifunções de encastrar
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Eficiência energética
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.

Programas automáticos
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
Consiga resultados profissionais de modo
muito simples com apoio de humidade: ao
cozinhar com clima são libertados jatos de
vapor para o interior do forno. O pão e as
carcaças ficam fofos por dentro, tostados e
estaladiços uniformemente por fora e
sabem como se acabassem de sair da
padaria. Particularmente prático: pode
programar os jatos de vapor de forma
temporizada e operar, deste modo, de
forma completamente flexível. Até vários
programas automáticos recorrem ao
cozinhar com clima para melhores
resultados.

Programações de tempo
Decida quando deve estar pronto e descontraia: basta definir a hora de início, a
hora final ou a duração do processo de
confeção. Este terminará automaticamente
assim que o tempo de confeção acabar. O
temporizador é útil em várias situações. E
não fica por aí: em caso de falhas de
corrente, a hora definida é guardada
durante 150 horas.

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.

* Equipamento depende do modelo.

Fornos multifunções ContourLine

76 ι

Clima

76 ι

FlexiClip

Sonda
temperatura

MobileControl

Forno multifunções
-300 €
H 7164 B ContourLine
• 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 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
Livro de receitas grátis com mais 120
receitas
N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

11129510
4002516179900
1.679 €
1.379 €

H 7164 BP ContourLine
-250 €
• Limpeza pirolítica
• Porta CleanGlass com 4 vidros
Livro de receitas grátis com mais 120
receitas
N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

FlexiClip

11129520
4002516180401
2.029 €
1.779 €

Forno multifunções
-200 €
H 7162 B ContourLine
• 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 com mais de 120
receitas
N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

11614630
4002516389729
1.379 €
1.179 €

00 €

-2
H 7162 BP ContourLine*
• Limpeza pirolítica
• Porta CleanGlass com 4 vidros
Livro de receitas grátis com mais de 120
receitas
N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

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

11614640
4002516389590
1.679 €
1.479 €
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Fornos multifunções Active e ContourLine

76 ι

EasyControl

76 ι

FlexiClip

76 ι

EasyControl

Forno multifunções
-70 €
Active H 2265-1 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
N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

11129280
4002516178996
619 €
549 €

H 2265-1 BP Active
-100
• Limpeza pirolítica
• Porta CleanGlass com 4 vidros
N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

€

11129290
4002516180012
849 €
749 €

EasyControl

Forno multifunções
-80 €
Active 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,
grelha e calhas telescópicas FlexiClip
incluídos
N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

11129300
4002516180029
679 €
599 €

H 2267-1 BP Active
-100
• Limpeza pirolítica
• Porta CleanGlass com 4 vidros
N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

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

FlexiClip

€

11129310
4002516179924
899 €
799 €

Forno multifunções
ContourLine H 2760-2 B
• Volume interior de 76 litros
• Eficiência energética A+
• Visor EasyControl
• Temporizador
• Indicação do progresso até à temperatura
desejada
• Sistema de abertura e fecho suaves da
porta SoftOpen e SoftClose
• Interior do forno com acabamento PerfectClean e parede traseira com revestimento catalítico regenerável
• Porta CleanGlass com 3 vidros
• Tabuleiro universal com PerfectClean,
calhas telescópicas FlexiClip e grelha
incluídos
Pedra Gourmet grátis
N.º de Material:
Código EAN:
PVP recomendado:

11955890
4002516521792
1.129 €

H 2760-2 BP ContourLine
• Limpeza pirolítica
• Porta CleanGlass com 4 vidros
Pedra Gourmet grátis
N.º de Material:
Código EAN:
PVP recomendado:

11955910
4002516521808
1.379 €
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas
necessidades?
Caraterísticas principais das placas de indução Miele*
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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.

SmartSelect
Rápido e intuitivo: os níveis de potência e
tempos são ajustados diretamente em cada
zona de cozinhar.

Seleção 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.

TwinBooster
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.

PowerFlex
Insuperável, rápido e flexível: os recipientes
grandes aquecem sem problemas.

* Equipamento depende do modelo

Placas de indução

2345

EasySelect

2345

Stop & Go

EasySelect

2345

Stop & Go

ComfortSelect

PowerFlex

Stop & Go

Con@ctivity
3.0

Placa de indução
-100 €
KM 7200 FR
• Moldura em aço inoxidável
• 3 zonas de cozinhar e uma zona grande
de cozinhar com 28 cm
• Interface fácil de usar EasySelect
• Função Stop&Go
• Booster em todas as zonas de cozinhar
• Desligar de segurança e função de
bloqueio
• Medidas da placa (A x L x P):
510 x 574 x 504 mm
• Medidas do nicho (L x P): 560 x 490 mm

Placa de indução
-100 €
KM 7201 FR
• 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 (A x L x P):
510 x 574 x 504 mm
• Medidas do nicho (L x P): 560 x 490 mm

N.º de Material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

11218080
4002516201618
799 €
699 €

11218090
4002516201571
899 €
799 €

Placa de indução
-180 €
KM 7464 FR
• 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 (A x L x P):
520 x 626 x 526 mm
• Medidas do nicho (L x P): 560 x 490 mm

N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

11419290
4002516283881
1.259 €
1.079 €
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Placas de indução

2345
2345

SmartSelect

2345
2345

Full-Surface

Stop & Go

SmartSelect

Placa de indução
-250 €
KM 7464 FL
• Instalação à face e sobre a bancada
• 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 (A x L x P):
510 x 620 x 520 mm
• Medidas do nicho para instalação à face
(L x P): 624 x 524 mm
• Medidas do nicho para instalação sobre a
bancada (L x P): 600 x 500 mm
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Stop & Go

Con@ctivity
3.0

Con@ctivity
3.0

N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
Preço promocional:

Inducción Total

11218150
4002516201724
1.329 €
1.079 €

Placa de indução total
KM 7667 FL
• Instalação à face ou sobre a bancada
• Placa de indução total
• Interface prática e intuitiva: SmartSelect
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre
a placa e o exaustor
• Função Stop&Go
• Função TwinBooster em todas as zonas
• Desligar de segurança e função de
bloqueio
• Visor amarelo
• Medidas da placa em mm
(L x A x P): 620 x 51 x 520
• Medidas do nicho em mm
(L x P): 600 x 500
N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:

11218180
4002516185277
1.929 €

Que caraterísticas se adaptam melhor às suas
necessidades?
Caraterísticas principais dos exaustores Miele*

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

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.

Filtro de gorduras de aço inoxidável
Os exaustores da Miele têm um filtro de aço
inoxidável de 10 camadas. Os revestimentos e as molduras dos filtros são de aço
inoxidável de grande qualidade. O filtro não
descolora ao lavar na máquina de lavar
louça. Assim, os filtros da Miele conservam
a sua qualidade durante muito tempo.

Miele CleanCover
Proteção e limpeza simples: o espaço
interior fechado e liso impede o contacto
com o sistema eletrónico e o motor.

Filtro de carvão ativado NoSmell
Nos exaustores Miele com sistema de
recirculação de ar é utilizado também, além
do filtro de gorduras, um filtro de carvão
ativado NoSmell. Este filtro é capaz de
conter os odores de forma eficiente
durante muito tempo.

Desligar de segurança
Depois de 10 horas de funcionamento, o
exaustor desliga-se automaticamente.
Assim, é garantida uma grande segurança,
incluindo em caso de erros de operação.

* Equipamento depende do modelo.

Exaustores

*

10 Filtros

LED

10 Filtros

Exaustor
DAS 2620 EDST
• Exaustor de 60 cm de largura com pala
extensível
• Apto para saída de ar ou recirculação
• Iluminação LED
• 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
• Muito silencioso, nível máximo de ruído de
68 dB
• Potência de 555 m3/h no nível Intensivo
• Filtros contra odores para circulação não
incluídos:
• Conjunto de iniciação filtro Active +
suporte: DKFS 31-P (11793530)
• Conjunto de iniciação regenerável Longlife
+ suporte: DKFS 31-R (11793540)
N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:

12011220
4002516569749
599 €

Exaustor DAS 2920
• Exaustor de 90 cm de largura com pala
extensível
N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:
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12011230
4002516569831
699 €

* Modelo vencedor segundo um teste realizado pelo instituto alemão Stiftung Warentest realizado a exaustores.

LED

Exaustor
PUR 98 W EDST
• 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
• Filtros contra odores para circulação não
fornecidos:
• Filtro Active: DKF12-P (11762580); filtro
regenerável Longlife DKF12-R (10271450)
N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:

10383640
4002515710791
999 €

PUR 68 W EDST
• Exaustor de parede com 60 cm de largura
N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:

10351360
4002515710784
949 €

Exaustores

10 Filtros

LED

10 Filtros

LED

DA 9091 W OBSW
• Exaustor de parede
• Exaustor de parede com 90 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível
intensivo)
• Iluminação LED
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• 1 filtro de aço inoxidável com 10 camadas
para uma máxima absorção, adequado
para lavagem na máquina de lavar louça
• Potência sonora no nível intensivo:
69 dB(A) re1pW
• Potência no nível intensivo: 605 m3/h
• Medidas do exaustor (L x A x P):
880 x 500 x 260 mm
• Filtros contra odores para funcionamento
em circulação não fornecidos: filtro Active
DKF 29-P (11292130); filtro regenerável
Longlife DKF 29-R (11295570)

DA 9091 W GRGR
• Exaustor de parede
• Exaustor de parede com 90 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível
intensivo)
• Iluminação LED
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• 1 filtro de aço inoxidável com 10 camadas
para uma máxima absorção, adequado
para lavagem na máquina de lavar louça
• Potência sonora no nível intensivo:
69 dB(A) re1pW
• Potência no nível intensivo: 605 m3/h
• Medidas do exaustor (L x A x P):
880 x 500 x 260 mm
• Filtros contra odores para funcionamento
em circulação não fornecidos: filtro Active
DKF 29-P (11292130); filtro regenerável
Longlife DKF 29-R (11295570)

N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:

N.º de material:
Código EAN:
PVP recomendado:

11683940
4002516400752
999 €

11683950
4002516400035
999 €
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Esquemas de montagem
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Esquema geral máquinas de lavar louça

Esquema geral de instalação dos fornos

KM 7201 FR

KM 7464 FR

KM 7464 FL (instalação sobre a bancada)

KM 7464 FL (instalação à face)

DAS 2620 EDST e DAS 2920 EDST

PUR 98 W EDST

DA 9091

DAS 2920 EDST: todas as dimensões são iguais,
exceto a largura do exaustor (896 mm)

PUR 68 W EDST: todas as dimensões são iguais,
exceto a largura do exaustor (598 mm)

Acessórios e consumíveis

Set 6x Ultraphase ou Ultraphase Sensitive (5+1 de oferta) (1)
Para cores brilhantes e roupa branca
perfeita

Set 5x UltraPhase ou Ultraphase Sensitive + CottonRepair Caps (de oferta) (3)
Para cores brilhantes, roupa branca perfeita
e roupa de algodão como nova

Preço Ultraphase:
Preço Ultraphase Sensitive:

Preço Ultraphase:
Preço Ultraphase Sensitive:

74,99 €
79,99 €

Assadeira HUB 5001-M (4)
20% de desconto também nos modelos:
HUB 5001-M; HUB62-22; HUB62-35; HUB
5001-XL; KMTS 5704-2 (consultar preços
nas condições gerais da Miele)
PVP recomendado:
Preço promocional:

259 €
209 €

74,99 €
79,99 €

Set 3x Ultracolor + 1x Ultrawhite (2)
Muito eficaz contra as nódoas, mesmo a
baixas temperaturas.
PVP recomendado:
Preço promocional:

63,99 €
39,99 €

Ultratabs 120 (4)
Resultados perfeitos, mesmo com sujidade
difícil

Set 1x Intenseclean + 2x Dishclean (5)
Para uma limpeza higiénica da máquina de
lavar louça

PVP recomendado:
Preço promocional:

PVP recomendado:
Preço promocional:

37,99 €
27,99 €

34,99 €
27,99 €

(1) Preço promocional válido de 01.04.2022 até 30.06.2022
(2) Preço promocional válido até esgotar stock
(3) Preço promocional válido de 01.07.2021 até 30.09.2022
(4) Preço promocional de 01.05.2022 até 31.07.2022
(5) Preço promocional válido até 31.05.2022
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Miele Portuguesa, Lda.
Av. do Forte, 5
2790 - 073 Carnaxide
Telefone: 21 424 81 00
Website: www.miele.pt

Serviço de Apoio ao Cliente
info@miele.pt

Siga-nos nos canais da Miele Portugal:

Proteção ativa do ambiente:
papel branqueado com total insenção de cloro.
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