
Logo miele 20158_RGB.indd   1 11/4/18   11:53

Exaustores
Design Partner
Versão setembro 2021

Miele. Immer Besser.



2



209

Boas perspetivas para o planeamento da sua cozinha
Tipos de exaustores

Exaustores de parede e de ilha
O centro das atenções da sua cozinha

Exaustores de teto
Ventilação integrada para um perspetiva 
aberta

Exaustores de ilha

Exaustores de parede

Tipos de construção

Exaustores Downdraft
A solução elegante atrás da placa

Exaustores de encastrar
A solução certa para cada tipo instalação

Exaustor de encastrar

Exaustor com pala extensível Exaustor para fixar sob o móvel superior

Exaustor de bancada
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Descubra a largura ideal para a sua placa
Larguras dos exaustores

O ambiente ideal para cada estilo de vida
Funções dos exaustores

Ao cozinhar e, em particular, ao fritar são produzidos vapores, uma mistura de vapor de 
água, componentes de gordura e odores. Se o ar da cozinha não for aspirado ou filtrado, os 
vapores permanecem no espaço e poluem o ambiente. A longo prazo, os seus móveis de 
cozinha, papel de parede, pintura, etc., ficam danificados pois a gordura e os vapores ficam 
entranhados. Existem três opções para uma limpeza do ar eficaz: saída de ar, saída de ar 
com ventilador externo e circulação de ar.

Saída de ar: altamente eficiente e elimina a 
humidade

Saída de ar para motores externos: 
eficaz e particularmente silenciosa

Circulação de ar: simples e vantajosa em 
termos energéticos

Para cozinhas pequenas e médias
Exaustores entre 50 cm e 80 cm de largura

Para cozinhas grandes e abertas
Exaustores entre 90 cm e 120 cm de 
largura
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Descubra a largura ideal para a sua placa
Larguras dos exaustores

O ambiente ideal para cada estilo de vida
Funções dos exaustores

Ao cozinhar e, em particular, ao fritar são produzidos vapores, uma mistura de vapor de 
água, componentes de gordura e odores. Se o ar da cozinha não for aspirado ou filtrado, os 
vapores permanecem no espaço e poluem o ambiente. A longo prazo, os seus móveis de 
cozinha, papel de parede, pintura, etc., ficam danificados pois a gordura e os vapores ficam 
entranhados. Existem três opções para uma limpeza do ar eficaz: saída de ar, saída de ar 
com ventilador externo e circulação de ar.

Saída de ar: altamente eficiente e elimina a 
humidade

Saída de ar para motores externos: 
eficaz e particularmente silenciosa

Circulação de ar: simples e vantajosa em 
termos energéticos

Para cozinhas pequenas e médias
Exaustores entre 50 cm e 80 cm de largura

Para cozinhas grandes e abertas
Exaustores entre 90 cm e 120 cm de 
largura
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Aura 4.0 Ambient
Elegante e com comando inteligente

Comando inteligente exclusivamente 
através da app da Miele

Cozinha com um perfume agradável

Iluminação colorida personalizada

Função de desumidificação única

Com o Aura 4.0 Ambient, pode definir 
tonalidades únicas na sua cozinha. Este 
inovador exaustor com circulação de ar não 
só extrai e filtra os os vapores da cozinha, 
como também está equipado com novas 
funções.

- É o primeiro exaustor da Miele equipado 
exclusivamente com um comando inteli-
gente através da app da Miele.

- Função de desumidificação HumidityBa-
lance: o exaustor absorve a humidade 
gerada durante o processo de confeção e 
recolhe-a num filtro. Um sensor integrado 
determina o momento ideal para a liberta-
ção da humidade. 

- MyAmbientLight permite ajustar a cor da 
luz ao seu gosto. Função AmbientFra-
grance: perfume a sua cozinha com um 
agradável aroma. Pode escolher o aroma 
consoante o seu gosto. 
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Con@ctivity – A integração 
domótica para exaustores da 

Miele
Com Con@ctivity 3.0, a placa e o exaustor 
comunicam entre si através de Wi-Fi. O 
exaustor sabe o que tem de fazer: reage 
automaticamente aos ajustes na placa e 
adapta a potência ao que acontece na 
placa, o que garante um ambiene agradável 
e sem odores incómodos.
Com Con@ctivity 3.0, o exaustor e a placa 
são integrados em Miele@home.

Motor ECO
Potente e económico: em comparação com 
motores convencionais, o motor de corrente 
contínua poupa até 70% de energia.

Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
As caraterísticas em destaque* dos exaustores

Silence
Eficaz e muito silencioso: o motor está 
equipado com revestimento especial de 
isolamento acústico que reduzi o ruído de 
forma eficiente.

Miele CleanCover
Proteção e limpeza simples: a superfície 
fechada e lisa impede o contacto com 
cabos e peças do motor.

*depende do modelo

Filtro em aço inoxidável de 10 camadas
Eficiente e estético: eficaz contra gorduras e 
pode ser lavado na máquina de lavar louça.

MyAmbientLight
Permite configurar diversas cores de 
iluminação.
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Eficiência energética
São disponibilizadas as classes de eficiência energética 
de A++ a B.

Con@ctivity 
Função automática através de Wi-Fi para uma tempera-
tura ambiente ideal e máximo conforto de utilização.

MobileControl
Aceder ao estado ou controlar os aparelhos através do 
smartphone ou do tablet.

Filtro de 10 camadas
Filtro de gorduras metálico de 10 camadas, adequado 
para lavagem na máquina de lavar louça.

Indicador do filtro
Indicação ótica para a saturação do filtro de gorduras e 
do filtro de carvão ativo.

Motor ECO
Exaustor particularmente eficiente.

Iluminação LED
Para uma iluminação otimizada de toda a placa.

Individual
Soluções personalizadas de exaustores para cada 
cliente.

Hood in Motion
Posicionamento correto do exaustor para cada situação 
de trabalho.

O que significa cada ícone?
Ícones para exaustores 

Con@ctivity 
3.0

MobileControl

10 Filtros

Indicador 
do Filtro

Eco Motor

Iluminação
LED

Individual

Hood in 
Motion
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Eficiência energética
São disponibilizadas as classes de eficiência energética 
de A++ a B.
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MobileControl

10 Filtros

Indicador 
do Filtro

Eco Motor

Iluminação
LED

Individual

Hood in 
Motion
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Exaustor de teto
DA 2808 EDST
• Exaustor de teto com 88 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
• Indicação de saturação dos filtros de 

gorduras
• 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma máxima absorção, adequados 
para a lavagem na máquina de lavar louça 

• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 
a placa e o exaustor

• Compatível com placas Miele 3.0 ou 
comando através da app da Miele.

• Conectividade total: Miele@home, 
MobileControl e WiFiConn@ct

• Motor ECO integrado para menos ruído: 
65 dB no nível intensivo

• Potência no nível intensivo: 725 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

880 x 342 x 500

PVP recomendado EDST 2.349 €
N.º de material 10862800
Código EAN 4002516019527

PVP rec. Brilliant White 2.349 €
N.º de material 10751520
Código EAN 4002515937136

10 Filter

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

MobileControl

Eco Motor

DA 2808 EDST

Exaustores de teto

Comando exclusivamente através da app Miele@home
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Exaustores de ilha

Exaustor de ilha
PUR 98 D
• Exaustor de ilha 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
• 3 filtros de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma máxima absorção, adequados 
para a lavagem na máquina de lavar louça 

• Potência sonora no nível intensivo: 
69 dB(A) re1pW

• Potência no nível intensivo: 650 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

898 x 70 x 598

PVP recomendado 1.669 €
N.º de material 10383620
Código EAN 4002515710777

10 Filtros

Iluminação
LED

PUR 98 D
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Exaustores de ilha

Exaustor de ilha
PUR 98 D
• Exaustor de ilha 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
• 3 filtros de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma máxima absorção, adequados 
para a lavagem na máquina de lavar louça 

• Potência sonora no nível intensivo: 
69 dB(A) re1pW

• Potência no nível intensivo: 650 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

898 x 70 x 598

PVP recomendado 1.669 €
N.º de material 10383620
Código EAN 4002515710777

10 Filtros

Iluminação
LED

PUR 98 D
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Exaustor Downdraft  DAD 4940
• Aprox. 94 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação 

(necessário kit DUU 600 / DKF 30-P/-R)
• Comando intuitivo SmartControl com as 

regulações possíveis destacadas a amarelo 
• 5 níveis de potência (incl. 2 niveis intensivos) 
• Iluminação LED regulável em 3 níveis
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma máxima absorção, adequados 
para lavagem na máquina de lavar louça 

• Potência sonora no nível intensivo: 
72-76 dB(A) re1pW*

• Potência no nível intensivo:  640-555 m3/h* 
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

936 x 300 x 120 mm

PVP recomendado 2.199 €
N.º de material 11986200
Código EAN *pendente de confirmar

Exaustor Downdraft DAD 4840
• Aprox. 92 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação 

(necessário kit DUU 600 / DKF 30-P/-R)
• Comando intuitivo SmartControl com as 

regulações possíveis destacadas a amarelo 
• 5 níveis de potência (incl. 2 niveis intensivos) 
• Iluminação LED regulável em 3 níveis
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma máxima absorção, adequados 
para lavagem na máquina de lavar louça 

• Potência sonora no nível intensivo: 
72-76 dB(A) re1pW

• Potência no nível intensivo:  640-555 m3/h* 
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

916 x 300 x 120 mm

PVP recomendado 2.199 €
N.º de material 11986180
Código EAN *pendente de confirmar

LED LED

Indicador 
do Filtro

Indicador 
do Filtro

Hood in 
Motion

Hood in 
Motion

Con@ctivity 
3.0

Con@ctivity 
3.0

10 Filtros 10 FiltrosEco Motor Eco Motor

DAD 4940

DAD 4840

*primeiro valor corresponde à saída de ar e o segundo à 
recirculação

*primeiro valor corresponde à saída de ar e o segundo à 
recirculação
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Exaustor de ilha
DA 6708 D
Aura Edition 6000
• Exaustor de ilha com 100 cm de largura
• Exclusivo para recirculação
• 4 níveis de potência (com intensivo)
• Iluminação LED
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros
• 2 filtros de aço inoxidável com 10 cama-

das, aptos para máquina de lavar louça 
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 

a placa e o exaustor
• Compatível com placas Miele 3.0 ou 

comando através da app da Miele.
• Conectividade total: Miele@home, 

MobileControl e WiFiConn@ct
• Potência sonora no nível intensivo: 

74 dB(A) re1pW
• Potência no nível intensivo: 620 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

1.000 x 112 x 700

PVP recomendado 
Aço inox. CleanSteel  3.469 €
N.º de material 10755650
Código EAN 4002515937099

PVP recomendado
Brilliant White     3.469 €
N.º de material 10755620
Código EAN 4002515937051

PVP recomendado 
Obsidian Black 3.469 €
N.º de material 10755630
Código EAN 4002515937075

10 Filtros

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

MobileControl

DA 6708 D

Exaustor de ilha
DA 6698 D
Puristic Edition 6000
• Exaustor de ilha 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
• Indicação de saturação dos filtros de 

gorduras
• 3 filtros de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma máxima absorção, adequados 
para a lavagem na máquina de lavar louça 

• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 
a placa e o exaustor

• Compatível com placas Miele 3.0 ou 
comando através da app da Miele.

• Conectividade total: Miele@home, 
MobileControl e WiFiConn@ct

• Pacote acústico Silence da Miele para 
uma maior insonorização: 65 dB no nível 
intensivo

• Potência no nível intensivo: 730 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

898 x 85 x 598

PVP recomendado 
Aço inox. CleanSteel   3.469 € 
N.º de material 10750490
Código EAN 4002515937006

PVP recomendado 
Brilliant White 3.469 €
N.º de material 10750450
Código EAN 4002515936948

10 Filtros

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

MobileControl

Eco Motor

DA 6698 D

Exaustores de ilha



Exaustor de ilha
DA 6708 D
Aura Edition 6000
• Exaustor de ilha com 100 cm de largura
• Exclusivo para recirculação
• 4 níveis de potência (com intensivo)
• Iluminação LED
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros
• 2 filtros de aço inoxidável com 10 cama-

das, aptos para máquina de lavar louça 
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 

a placa e o exaustor
• Compatível com placas Miele 3.0 ou 

comando através da app da Miele.
• Conectividade total: Miele@home, 

MobileControl e WiFiConn@ct
• Potência sonora no nível intensivo: 

74 dB(A) re1pW
• Potência no nível intensivo: 620 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

1.000 x 112 x 700

PVP recomendado 
Aço inox. CleanSteel  3.469 €
N.º de material 10755650
Código EAN 4002515937099

PVP recomendado
Brilliant White     3.469 €
N.º de material 10755620
Código EAN 4002515937051

PVP recomendado 
Obsidian Black 3.469 €
N.º de material 10755630
Código EAN 4002515937075

10 Filtros

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

MobileControl

DA 6708 D

Exaustor de ilha
DA 6698 D
Puristic Edition 6000
• Exaustor de ilha 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
• Indicação de saturação dos filtros de 

gorduras
• 3 filtros de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma máxima absorção, adequados 
para a lavagem na máquina de lavar louça 

• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 
a placa e o exaustor

• Compatível com placas Miele 3.0 ou 
comando através da app da Miele.

• Conectividade total: Miele@home, 
MobileControl e WiFiConn@ct

• Pacote acústico Silence da Miele para 
uma maior insonorização: 65 dB no nível 
intensivo

• Potência no nível intensivo: 730 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

898 x 85 x 598

PVP recomendado 
Aço inox. CleanSteel   3.469 € 
N.º de material 10750490
Código EAN 4002515937006

PVP recomendado 
Brilliant White 3.469 €
N.º de material 10750450
Código EAN 4002515936948

10 Filtros

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

MobileControl

Eco Motor

DA 6698 D

Exaustores de ilha
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Exaustor de ilha 
DA 4248 V D Puristic Varia
• Exaustor de ilha com 120 cm de largura
• Exclusivo para saída de ar
• 4 níveis de potência (incluindo nível 

intensivo)
• Iluminação LED
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros de 

gorduras
• 6 filtros de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma máxima absorção, adequados 
para a lavagem na máquina de lavar louça 

• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 
a placa e o exaustor

• Compatível com placas Miele 3.0 ou 
comando através da app da Miele.

• Conectividade total: Miele@home, 
MobileControl e WiFiConn@ct

• Pacote acústico Silence da Miele para 
uma maior insonorização: 70 dB no nível 
intensivo

• Potência no nível intensivo: 675 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

1.198 x 70 x 698

PVP recomendado  3.969 €
N.º de material 10862840
Código EAN 4002515987179

10 Filtros

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

MobileControl

Eco Motor

DA 4248 V-D

Exaustor de ilha
DA 7378 D
Aura 4.0 Ambient
• Exaustor de ilha em Brilliant White com 

500 mm de diâmetro
• Modelo exclusivo para recirculação
• Iluminação LED
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros de 

gorduras
• 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma máxima absorção, adequados 
para a lavagem na máquina de lavar louça 

• AmbientFragrance: possibilidade de 
escolher entre vários aromas 

• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 
a placa e o exaustor

• Compatível com placas Miele 3.0 ou 
comando através da app da Miele.

• Conectividade total: Miele@home, 
MobileControl e WiFiConn@ct

• Potência no nível intensivo: 600 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (Ø x A): 

500-700 x 440 x 500

PVP recomendado  5.399 €
N.º de material 11476590 
Código EAN 4002516311102

10 Filtros

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

Individual

MobileControl

Eco Motor

Hood in 
Motion

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient
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DA 396-7

Exaustores de parede

Exaustor de parede
PUR 68 W
• Exaustor de parede com 60 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
• 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma máxima absorção, adequados 
para lavagem na máquina de lavar louça

• Potência sonora no nível intensivo:  
67 dB(A) re1pW

• Potência no nível intensivo: 650 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

598 x 62 x 500

PVP recomendado 899 €
N.º de material 10351360
Código EAN 4002515710784

Exaustor de parede 
DA 396-7 EDST “Classic”
• Exaustor de parede com 60 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
• 2 filtros de aço inoxidável com 

10 camadas para uma máxima absorção, 
adequado para lavagem na máquina de 
lavar louça

• Potência sonora no nível intensivo: 
62 dB(A) re1pW

• Potência no nível intensivo: 500 m³/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

598 x 120 x 520

PVP recomendado 849 €
N.º de material 10558460
Código EAN 4002515790014

10 Filtros10 Filtros

Iluminação
LED

Iluminação
LED

PUR 68 W
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DA 396-7

Exaustores de parede

Exaustor de parede
PUR 68 W
• Exaustor de parede com 60 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
• 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma máxima absorção, adequados 
para lavagem na máquina de lavar louça

• Potência sonora no nível intensivo:  
67 dB(A) re1pW

• Potência no nível intensivo: 650 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

598 x 62 x 500

PVP recomendado 899 €
N.º de material 10351360
Código EAN 4002515710784

Exaustor de parede 
DA 396-7 EDST “Classic”
• Exaustor de parede com 60 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
• 2 filtros de aço inoxidável com 

10 camadas para uma máxima absorção, 
adequado para lavagem na máquina de 
lavar louça

• Potência sonora no nível intensivo: 
62 dB(A) re1pW

• Potência no nível intensivo: 500 m³/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

598 x 120 x 520

PVP recomendado 849 €
N.º de material 10558460
Código EAN 4002515790014

10 Filtros10 Filtros

Iluminação
LED

Iluminação
LED

PUR 68 W
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Exaustor de parede
DA 9091 W Screen
• 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
• 2 filtros de aço inoxidável com 10 cama-

das para uma máxima absorção, ade-
quado para lavagem na máquina de lavar 
louça

• Potência sonora no nível intensivo: 
62 dB(A) re1pW

• Potência no nível intensivo: 670 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

880 x 500 x 260

PVP recomendado 
Graphite Grey 899 €
N.º de material 11683950
Código EAN 4002516400035

PVP recomendado 
Obsidian Black 899 €
N.º de material 11683940
Código EAN 4002516400752

Silence

10 Filtros

DA 9091 W

Exaustor de parede
PUR 98 W
• 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
• 3 filtros de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma máxima absorção, adequados 
para lavagem na máquina de lavar louça 

• Potência sonora no nível intensivo: 
67 dB(A) re1pW

• Potência no nível intensivo: 650 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

898 x 62 x 500

PVP recomendado  999 €
N.º de material 10383640
Código EAN 4002515710791

10 Filtros

Iluminação
LED

PUR 98 W

Ex
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DA 399-7

Exaustor de parede 
DA 399-7 “Classic”
• 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
• 3 filtros de aço inoxidável com 

10 camadas para uma máxima absorção, 
adequado para lavagem na máquina de 
lavar louça

• Potência sonora no nível intensivo: 
62 dB(A) re1pW

• Potência no nível intensivo: 500 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

898 x 120 x 520

PVP recomendado  945 €
N.º de material 10558470
Código EAN 4002516400035

10 Filtros

Iluminação
LED

Exaustor de parede
DA 6096 W Wing
• Exaustor de parede com 90 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível 

intensivo)
• Iluminação LED de baixo consumo 

(2 x 4,5 W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Filtro de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma máxima absorção, adequado 
para lavagem na máquina de lavar louça

• Potência sonora no nível intensivo: 
66 dB(A) re1pW

• Potência no nível intensivo: 650 m3/h
• Para instalação em saída de ar para cima 

é necessário o acessório de chaminé 
DADC 6000 (com peça e tubo telescópico)

• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 
898 x 547 x 523

PVP recomendado  
Brilliant White  1.229 € 
N.º de material 9982540
Código EAN 4002515539255

PVP recomendado 
Obsidian Black 1.229 €
N.º de material 9982550
Código EAN 4002515539262

10 Filtros

Iluminação
LED

DA 6096 W

Exaustores de parede
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DA 399-7

Exaustor de parede 
DA 399-7 “Classic”
• 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
• 3 filtros de aço inoxidável com 

10 camadas para uma máxima absorção, 
adequado para lavagem na máquina de 
lavar louça

• Potência sonora no nível intensivo: 
62 dB(A) re1pW

• Potência no nível intensivo: 500 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

898 x 120 x 520

PVP recomendado  945 €
N.º de material 10558470
Código EAN 4002516400035

10 Filtros

Iluminação
LED

Exaustor de parede
DA 6096 W Wing
• Exaustor de parede com 90 cm de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível 

intensivo)
• Iluminação LED de baixo consumo 

(2 x 4,5 W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Filtro de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma máxima absorção, adequado 
para lavagem na máquina de lavar louça

• Potência sonora no nível intensivo: 
66 dB(A) re1pW

• Potência no nível intensivo: 650 m3/h
• Para instalação em saída de ar para cima 

é necessário o acessório de chaminé 
DADC 6000 (com peça e tubo telescópico)

• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 
898 x 547 x 523

PVP recomendado  
Brilliant White  1.229 € 
N.º de material 9982540
Código EAN 4002515539255

PVP recomendado 
Obsidian Black 1.229 €
N.º de material 9982550
Código EAN 4002515539262

10 Filtros

Iluminação
LED

DA 6096 W

Exaustores de parede
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Exaustor de parede
DA 4298 W Puristic Plus
• 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
• Indicação de saturação dos filtros de 

gorduras
• 3 filtros de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma máxima absorção, adequados 
para lavagem na máquina de lavar louça 

• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 
a placa e o exaustor

• Compatível com placas Miele 3.0 ou 
comando através da app da Miele.

• Conectividade total: Miele@home, 
MobileControl e WiFiConn@ct

• Pacote acústico Silence da Miele para 
uma maior insonorização: 64 dB no nível 
intensivo

• Potência no nível intensivo: 630 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

898 x 62 x 500

PVP recomendado   1.649 €
N.º de material 10862850
Código EAN 4002516019671

Exaustor de parede 
DA 6498 W «Pure»
• 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
• Indicação de saturação dos filtros de gordura 
• 1 filtro de aço inoxidável com  10 camadas 

para uma máxima absorção, adequado 
para lavagem na máquina de lavar louça

• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 
a placa e o exaustor

• Compatível com placas Miele 3.0 ou 
comando através da app da Miele.

• Conectividade total: Miele@home, Mobile-
Control e WiFiConnect

• Motor ECO integrado para menos ruído: 
64 dB no nível intensivo

• Potência no nível intensivo: 610 m3/h
• Para instalação em saída de ar para cima 

é necessário o acessório para chaminé 
DADC 6000 (com peça e tubo telescópico) 

• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 
899 x 550 x 530

PVP recomendado 
Graphite Grey 1.669 €  
N.º de material 10812190
Código EAN 4002515960837

PVP recomendado 
Obsidian Black 1.669 € 
N.º de material 10812180
Código EAN 400251596082

10 Filtros 10 Filtros

Iluminação
LED

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

Indicador 
do Filtro

MobileControl MobileControl

Eco Motor Eco Motor

DA 4298 W

DA 6498 W
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Exaustor de parede
DA 7198 W Triple
• 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
• Indicação de saturação dos filtros
• Filtro de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma máxima absorção, adequado 
para lavagem na máquina de lavar louça

• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 
a placa e o exaustor

• Compatível com placas Miele 3.0 ou 
comando através da app da Miele.

• Conectividade total: Miele@home, 
MobileControl e WiFiConn@ct

• Motor ECO integrado para menos ruído: 
72 dB no nível intensivo

• Potência no nível intensivo: 600 m3/h
• Para instalação em saída de ar para cima 

é necessário o acessório de chaminé 
DADC 7000 (com peça e tubo telescópico) 

• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 
880 x 440 x 433

PVP recomendado 
Graphite Grey  1.799 € 
N.º de material 10812210
Código EAN 4002515976029

PVP recomendado 
Obsidian Black 1.799 €
N.º de material 10812200
Código EAN 4002515976012

10 Filtros

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

MobileControl

Eco Motor

DA 7198 W

Exaustor de parede 
DA 4228 W “Puristic Plus” 
• Exaustor de parede de 120 cm de largura
• AExclusivo para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível 

intensivo)
• Iluminação LED
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• 4 filtros de aço inoxidável com 

10 camadas para uma máxima absorção, 
adequado para lavagem na máquina de 
lavar louça

• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 
a placa e o exaustor

• Compatível com placas Miele 3.0 ou 
comando através da app da Miele.

• Conectividade total: Miele@home, 
MobileControl e WiFiConn@ct

• Pacote acústico Silence da Miele para 
uma maior insonorização: 64 dB(A) re1pW

• Potência no nível intensivo: 630 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

1.198 x 62 x 500

PVP recomendado   1.829 €
N.º de material 10862830
Código EAN 4002516019299

10 Filtros

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

MobileControl

Eco Motor

DA 4228 W

Exaustores de parede



Exaustor de parede
DA 7198 W Triple
• 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
• Indicação de saturação dos filtros
• Filtro de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma máxima absorção, adequado 
para lavagem na máquina de lavar louça

• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 
a placa e o exaustor

• Compatível com placas Miele 3.0 ou 
comando através da app da Miele.

• Conectividade total: Miele@home, 
MobileControl e WiFiConn@ct

• Motor ECO integrado para menos ruído: 
72 dB no nível intensivo

• Potência no nível intensivo: 600 m3/h
• Para instalação em saída de ar para cima 

é necessário o acessório de chaminé 
DADC 7000 (com peça e tubo telescópico) 

• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 
880 x 440 x 433

PVP recomendado 
Graphite Grey  1.799 € 
N.º de material 10812210
Código EAN 4002515976029

PVP recomendado 
Obsidian Black 1.799 €
N.º de material 10812200
Código EAN 4002515976012

10 Filtros

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

MobileControl

Eco Motor

DA 7198 W

Exaustor de parede 
DA 4228 W “Puristic Plus” 
• Exaustor de parede de 120 cm de largura
• AExclusivo para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível 

intensivo)
• Iluminação LED
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• 4 filtros de aço inoxidável com 

10 camadas para uma máxima absorção, 
adequado para lavagem na máquina de 
lavar louça

• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 
a placa e o exaustor

• Compatível com placas Miele 3.0 ou 
comando através da app da Miele.

• Conectividade total: Miele@home, 
MobileControl e WiFiConn@ct

• Pacote acústico Silence da Miele para 
uma maior insonorização: 64 dB(A) re1pW

• Potência no nível intensivo: 630 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

1.198 x 62 x 500

PVP recomendado   1.829 €
N.º de material 10862830
Código EAN 4002516019299

10 Filtros

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

MobileControl

Eco Motor

DA 4228 W

Exaustores de parede
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Exaustor de parede
DA 6798 W Shape
• 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
• Indicação de saturação dos filtros de 

gorduras
• Filtro de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma máxima absorção, adequado 
para lavagem na máquina de lavar louça

• Conectividade total: Miele@home, 
MobileControl e WiFiConn@ct

• Compatível com placas Miele 3.0 ou 
comando através da app da Miele.

• Pacote acústico Silence da Miele para 
uma maior insonorização: 63 dB no nível 
intensivo

• Potência no nível intensivo: 610 m3/h
• Para instalação em saída de ar para cima 

é necessário o acessório de chaminé 
DADC 6000 (com peça e tubo telescópico) 

• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 
898 x 568 x 493

PVP recomendado 
Obsidian Black 2.199 €
N.º de material 10750370
Código EAN 4002515935811

10 Filtros

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

MobileControl

Eco Motor

DA 6798 W

Exaustor de parede
DA 6698 W Puristic Edition 6000
• 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
• Indicação de saturação dos filtros de 

gorduras
• 3 filtros de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma máxima absorção, adequados 
para lavagem na máquina de lavar louça 

• Conectividade total: Miele@home, 
MobileControl e WiFiConn@ct

• Compatível com placas Miele 3.0 ou 
comando através da app da Miele.

• Pacote acústico Silence da Miele para 
uma maior insonorização: 63 dB no nível 
intensivo

• Potência no nível intensivo: 640 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

898 x 85 x 500

PVP recomendado 
Aço inox. CleanSteel  2.299 € 
N.º de material 10862860
Código EAN 4002515987162

PVP recomendado 
Brilliant White 2.299 € 
N.º de material 10750300
Código EAN 4002515935934

10 Filtros

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

MobileControl

Eco Motor

DA 6698 W
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Exaustor para fixar sob móvel superior
DA 1260
• Exaustor para fixar por baixo do móvel 

superior com 60 cm de largura
• Para fixar por baixo do móvel superior ou 

montagem independente na parede
• Apto para saída de ar e recirculação
• Iluminação LED
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma máxima absorção, adequados 
para lavagem na máquina de lavar louça 

• Potência sonora no nível intensivo: 
74 dB(A) re1pW

• Potência no nível intensivo: 545 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

598 x 125 x 500

PVP recomendado 
Aço inox. CleanSteel  499 € 
N.º de material 10552920
Código EAN 4002515790588

PVP recomendado 
Brilliant White 499 €
N.º de material 10552960
Código EAN 4002515790595

10 Filtros

Iluminação
LED

DA 1260

Exaustor para fixar sob móvel superior

20
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Exaustor para fixar sob móvel superior
DA 1260
• Exaustor para fixar por baixo do móvel 

superior com 60 cm de largura
• Para fixar por baixo do móvel superior ou 

montagem independente na parede
• Apto para saída de ar e recirculação
• Iluminação LED
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma máxima absorção, adequados 
para lavagem na máquina de lavar louça 

• Potência sonora no nível intensivo: 
74 dB(A) re1pW

• Potência no nível intensivo: 545 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

598 x 125 x 500

PVP recomendado 
Aço inox. CleanSteel  499 € 
N.º de material 10552920
Código EAN 4002515790588

PVP recomendado 
Brilliant White 499 €
N.º de material 10552960
Código EAN 4002515790595

10 Filtros

Iluminação
LED

DA 1260

Exaustor para fixar sob móvel superior
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Exaustor de pala
DA 3466
• Exaustor de encastrar de pala com 60 cm 

de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• Iluminação LED
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Filtro de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma máxima absorção, adequado 
para lavagem na máquina de lavar louça

• Potência sonora no nível intensivo: 
64 dB(A) re1pW

• Potência no nível intensivo: 550 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

595 x 34 x 275

PVP recomendado 679 €
N.º de material 10031790
Código EAN 4002515558140

10 Filtros

Iluminação
LED

Exaustor de pala
DA 3496
• Exaustor de encastrar de pala com 90 cm 

de largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• Iluminação LED
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma máxima absorção, adequados 
para lavagem na máquina de lavar louça 

• Potência sonora no nível intensivo: 
64 dB(A) re1pW

• Potência no nível intensivo: 550 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

895 x 34 x 275

PVP recomendado 849 €
N.º de material 10031800
Código EAN 4002515558157

10 Filtros

Iluminação
LED

DA 3496

DA 3466

Exaustores de pala
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Exaustor de pala 
DA 3598
• Exaustor de encastrar de pala 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
• 2 filtros de aço inoxidável com 10 cama-

das para uma máxima absorção, 
adequado para lavagem na máquina de 
lavar louça

• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 
a placa e o exaustor

• Compatível com placas Miele 3.0 ou 
comando através da app da Miele.

• Conectividade total: Miele@home, Mobile-
Control e WiFiConnect

• Motor ECO integrado para menos ruído: 
63 dB no nível intensivo

• Potência no nível intensivo: 635 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

892 x 37 x 309

PVP recomendado 1.449 € 
N.º de material 11745860
Código EAN 4002516433460

10 Filtros

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

MobileControl

Eco Motor

DA 3598

Exaustor de pala
DA 3698
• Exaustor de encastrar de pala 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
• Indicação de saturação dos filtros de 

gorduras
• 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma máxima absorção, adequados 
para lavagem na máquina de lavar louça 

• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 
a placa e o exaustor

• Compatível com placas Miele 3.0 ou 
comando através da app da Miele.

• Conectividade total: Miele@home, 
MobileControl e WiFiConn@ct

• Motor ECO integrado para menos ruído: 
63 dB no nível intensivo

• Potência no nível intensivo: 635 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

892 x 37 x 309

PVP recomendado 2.259 €
N.º de material 10862810
Código EAN 4002516019626

10 Filtros

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

MobileControl

Eco Motor

DA 3698

Exaustores de pala
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Exaustor de pala 
DA 3598
• Exaustor de encastrar de pala 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
• 2 filtros de aço inoxidável com 10 cama-

das para uma máxima absorção, 
adequado para lavagem na máquina de 
lavar louça

• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 
a placa e o exaustor

• Compatível com placas Miele 3.0 ou 
comando através da app da Miele.

• Conectividade total: Miele@home, Mobile-
Control e WiFiConnect

• Motor ECO integrado para menos ruído: 
63 dB no nível intensivo

• Potência no nível intensivo: 635 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

892 x 37 x 309

PVP recomendado 1.449 € 
N.º de material 11745860
Código EAN 4002516433460

10 Filtros

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

MobileControl

Eco Motor

DA 3598

Exaustor de pala
DA 3698
• Exaustor de encastrar de pala 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
• Indicação de saturação dos filtros de 

gorduras
• 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma máxima absorção, adequados 
para lavagem na máquina de lavar louça 

• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 
a placa e o exaustor

• Compatível com placas Miele 3.0 ou 
comando através da app da Miele.

• Conectividade total: Miele@home, 
MobileControl e WiFiConn@ct

• Motor ECO integrado para menos ruído: 
63 dB no nível intensivo

• Potência no nível intensivo: 635 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

892 x 37 x 309

PVP recomendado 2.259 €
N.º de material 10862810
Código EAN 4002516019626

10 Filtros

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

MobileControl

Eco Motor

DA 3698

Exaustores de pala

229

Exaustor de encastrar
DA 2558
• Exaustor de encastrar com 50 cm de 

largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível 

intensivo)
• Iluminação LED de baixo consumo 

(2 x 3 W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros de 

gorduras
• 1 filtro de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma máxima absorção, adequado 
para lavagem na máquina de lavar louça

• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 
a placa e o exaustor

• Conectividade total: Miele@home, 
MobileControl e WiFiConn@ct

• Pacote acústico Silence da Miele para 
uma maior insonorização: 67 dB(A) re1pW

• Potência no nível intensivo: 600 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

532 x 50 x 372

PVP recomendado 729 €
N.º de material 10862750
Código EAN 4002515987186

10 Filtros

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

MobileControl

DA 2558

Exaustores de encastrar

Exaustor de encastrar
DA 2578
• Exaustor de encastrar com 70 cm de 

largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível 

intensivo)
• Iluminação LED de baixo consumo 

(2 x 3 W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros de 

gorduras
• 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma máxima absorção, adequados 
para lavagem na máquina de lavar louça 

• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 
a placa e o exaustor

• Conectividade total: Miele@home, 
MobileControl e WiFiConn@ct

• Pacote acústico Silence da Miele para 
uma maior insonorização: 67 dB(A) re1pW

• Potência no nível intensivo: 600 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

702 x 50 x 402

PVP recomendado 829 €
N.º de material 10751660
Código EAN 4002515935460

10 Filtros

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

MobileControl

DA 2578
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Exaustor de encastrar
DA 2668
• Exaustor de encastrar com 60 cm de 

largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível 

intensivo)
• Iluminação LED de baixo consumo 

(2 x 3 W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros de 

gorduras
• 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma máxima absorção, adequados 
para lavagem na máquina de lavar louça 

• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 
a placa e o exaustor

• Compatível com placas Miele 3.0 ou 
comando através da app da Miele.

• Conectividade total: Miele@home, 
MobileControl e WiFiConn@ct

• Pacote acústico Silence da Miele para 
uma maior insonorização: 64 dB(A) re1pW

• Potência no nível intensivo: 585 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

580 x 64 x 293

PVP recomendado 1.499 €
N.º de material 10862760
Código EAN 4002516019121

Exaustor de encastrar
DA 2698
• Exaustor de encastrar com 90 cm de 

largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível 

intensivo)
• Iluminação LED de baixo consumo 

(2 x 3 W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros de 

gorduras
• 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma máxima absorção, adequados 
para lavagem na máquina de lavar louça 

• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 
a placa e o exaustor

• Compatível com placas Miele 3.0 ou 
comando através da app da Miele.

• Conectividade total: Miele@home, 
MobileControl e WiFiConn@ct

• Pacote acústico Silence da Miele para 
uma maior insonorização: 62 dB(A) re1pW

• Potência no nível intensivo: 640 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

880 x 64 x 293

PVP recomendado 
Aço inox. CleanSteel  1.829 € 
N.º de material 10862770
Código EAN 4002516019398

PVP recomendado 
Brilliant White 1.829 € 
N.º de material 10751480
Código EAN 4002515935576

10 Filtros

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

MobileControl

Eco Motor 10 Filtros

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

MobileControl

Eco Motor

DA 2698

DA 2668

Exaustores de encastrar
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Exaustor de encastrar
DA 2668
• Exaustor de encastrar com 60 cm de 

largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível 

intensivo)
• Iluminação LED de baixo consumo 

(2 x 3 W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros de 

gorduras
• 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma máxima absorção, adequados 
para lavagem na máquina de lavar louça 

• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 
a placa e o exaustor

• Compatível com placas Miele 3.0 ou 
comando através da app da Miele.

• Conectividade total: Miele@home, 
MobileControl e WiFiConn@ct

• Pacote acústico Silence da Miele para 
uma maior insonorização: 64 dB(A) re1pW

• Potência no nível intensivo: 585 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

580 x 64 x 293

PVP recomendado 1.499 €
N.º de material 10862760
Código EAN 4002516019121

Exaustor de encastrar
DA 2698
• Exaustor de encastrar com 90 cm de 

largura
• Apto para saída de ar e recirculação
• 4 níveis de potência (incluindo nível 

intensivo)
• Iluminação LED de baixo consumo 

(2 x 3 W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros de 

gorduras
• 2 filtros de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma máxima absorção, adequados 
para lavagem na máquina de lavar louça 

• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 
a placa e o exaustor

• Compatível com placas Miele 3.0 ou 
comando através da app da Miele.

• Conectividade total: Miele@home, 
MobileControl e WiFiConn@ct

• Pacote acústico Silence da Miele para 
uma maior insonorização: 62 dB(A) re1pW

• Potência no nível intensivo: 640 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

880 x 64 x 293

PVP recomendado 
Aço inox. CleanSteel  1.829 € 
N.º de material 10862770
Código EAN 4002516019398

PVP recomendado 
Brilliant White 1.829 € 
N.º de material 10751480
Código EAN 4002515935576

10 Filtros

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

MobileControl

Eco Motor 10 Filtros

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

MobileControl

Eco Motor

DA 2698

DA 2668

Exaustores de encastrar
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Exaustor de encastrar
DA 2628
• Exaustor de encastrar com 120 cm de 

largura
• Exclusivo para saída de ar
• 4 níveis de potência (incluindo nível 

intensivo)
• Iluminação LED de baixo consumo 

(3 x 4,5 W)
• CleanCover para uma fácil limpeza interior
• Indicação de saturação dos filtros de 

gorduras
• 4 filtros de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma máxima absorção, adequados 
para lavagem na máquina de lavar louça 

• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 
a placa e o exaustor

• Compatível com placas Miele 3.0 ou 
comando através da app da Miele.

• Conectividade total: Miele@home, 
MobileControl e WiFiConn@ct

• Pacote acústico Silence da Miele para 
uma maior insonorização: 62 dB(A) re1pW

• Potência no nível intensivo: 640 m3/h
• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 

1.180 x 64 x 293

PVP recomendado  2.259 € 
N.º de material 10751290
Código EAN 4002515935491

10 Filtros

Iluminação
LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
do Filtro

MobileControl

Eco Motor

DA 2628

Exaustores de encastrar
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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

Atención al cliente
info@miele.es

Miele en internet
www.miele.es

Tu distribuidor oficial 
Miele en
www.miele.es

Tu distribuidor oficial Miele:

Síguenos en nuestros canales 
de Miele España:

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.

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

Atención al cliente
info@miele.es

Miele en internet
www.miele.es

Tu distribuidor oficial 
Miele en
www.miele.es

Tu distribuidor oficial Miele:

Síguenos en nuestros canales 
de Miele España:

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.

Miele Portuguesa, Lda.
Avenida do Forte, n.º 5
2790-073 Carnaxide
Telefone: 21 424 81 00
Website: www.miele.pt

Serviço de Apoio ao Cliente
info@miele.pt

Siga-nos através das redes sociais 

da Miele Portugal:

Faça parte do Miele Club.
Registar o seu eletrodoméstico garante-lhe vantagens. 
Aceda à secção Miele Club em miele.pt e saiba quais são.

® Miele & Cie. KG, Gütersloh / sujeito a alterações / 04/21

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.


