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Tipos de construção

Aparelhos de integrar

Garrafeiras MasterCool

Modelos de instalação livre

Que tipo de eletrodoméstico se adapta melhor às suas 
necessidades?
Modelos da gama de frio, MasterCool e garrafeiras

Poupança com consciência ambiental
Eficiência e sustentabilidade 

A responsabilidade face ao ambiente tem tradição na Miele há mais de 120 anos. A natureza 
é a base da nossa de existência, que pretendemos proteger. Assim, enquanto fabricante de 
eletrodomésticos de primeira qualidade, concentramo-nos continuamente no desenvolvi-
mento de aparelhos de frio sustentáveis e inovadores. 

Refrigerar e congelar de forma económica e ecológica
Os aparelhos de frio da Miele utilizam apenas componentes de alta qualidade que, em 
conjunto, contribuem para um baixo consumo energético. Estes incluem não só compresso-
res económicos e LED de longa duração, mas também funcionalidades como a NoFrost, 
aliadas ao comando inteligente. 

Sustentabilidade 
Há mais de 10 anos que a Miele tem vindo a investigar sistemas de refrigeração complexos 
que prolongam a validade dos alimentos dos nossos clientes, contribuindo assim para um 
aumento significativo da comodidade e flexibilidade , mas reduzindo também muito o des-
perdício alimentar. Mais de 70% de todos os aparelhos de frio Miele estão equipados com 
um sistema de refrigeração que permite aos clientes conservarem a frescura dos seus 
alimentos.
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Há mais de 10 anos que a Miele tem vindo a investigar sistemas de refrigeração complexos 
que prolongam a validade dos alimentos dos nossos clientes, contribuindo assim para um 
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um sistema de refrigeração que permite aos clientes conservarem a frescura dos seus 
alimentos.

Nicho de 140 cm  

FNS 35402 i K 7433 E, K 7434 E, K 7464 E,  
K 7443 D, K 7444 D, K 7473 D, K 7474 D

Nicho de 178 cm  

FNS 37402 i , 
FNS 37492 iE

K 7733 E, K 7763 E, K 7732 E,  
K 7734 F, K 7764 E, K 7743 E,  
K 7744 E, K 7773 D, K 7774 D,  
K 7731 F, K 7741 F

FNS 37401 i, 
FNS 37492 iE

KF 7731 E, KFN 7733 F, KFN 7734 F,  
KFN 7734 D, KFN 7764 D, KFN 7785 D,  
KF 7742 D, KF 7772 B, KFN 7744 E,  
KFN 7774 D, KFN 7795 D

Nicho de 45 cm  

KWT 7112 iG KWT 7112 iG

Nicho de 88 cm  

KWT 6422 iG KWT 6422 iG

KWT 6422 i KWT 6422 i

Nicho de 178 cm  

KWT 6722 iGS KWT 6722 iGS

KWT 6722 iS KWT 6722 iS

KWT 6322 UG KWT 6312 UGS

KWT 6322 UG KWT 6322 UG

KWT 6312 UGS KWT 6312 UGS

KWT 6321 UG KWT 6321 UG

Aparelho à esquerda Aparelho à direita

FN 12827 S K 12820 SD

FN 12827 S edt/cs K 12820 SD edt/cs

FN 14827 S K 14820 SD

FN 14827 S ed/cs-1 K 14820 SD ed/cs,  
K 14827 SD ed/cs-1

KFN 14827 SDE ed/cs-2 K 14820 SD ed/cs

KWTN 14826 SDE ed/cs-2 K 14820 SD ed/cs,  
K 14827 SD ed/cs-1

FN 28262 ws,  
FN 28262 S edt/cs*

K 28202 D ws, K 28202 D ect/cs

FNS 28463 E ed/cs KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs

FNS 28463 E bb KS 28463 D bb

KFNS 28463 E ed/cs KS 28423 D ed/cs

KWNS 28462 E ed/cs KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs
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Combinações side-by-side
Flexibilidade dos aparelhos de frio, MasterCool e garrafeiras

Os aparelhos de frio Miele convencem através da sua grande 
flexibilidade. Combine, por exemplo, dois congeladores lado a lado 
ou coloque um frigorífico e um congelador lado a lado utilizando a 
combinação clássica Side-by-Side.

Aparelhos de integrar (60 cm de largura) para combinações Side-
-by-Side (sem lado de instalação predefinido).

As seguintes garrafeiras de integrar de 60 cm de largura podem ser 
combinadas lado a lado. Não é necessário seguir uma ordem de 
instalação, pelo que os aparelhos podem ser dispostos 
individualmente.

As seguintes garrafeiras de encastrar são adequadas para o seu 
armário alto de 60 cm de largura e podem ser combinadas lado a 
lado.

Os seguintes aparelhos de instalação livre têm 60 cm de largura e 
podem ser combinados lado a lado.

MasterCool
Os aparelhos de frio de encastrar da gama MasterCool pode ser 
posicionados 
aleatoriamente lado a lado. Para tal, é necessário colocar o acessó-
rio opcional KSK 2001 (não incluído no fornecimento).

*  Necessário acessório de montagem side-by-side KSK 
28202 (não incluído no fornecimento)
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Painel TouchControl (apenas para garrafeiras)

Painel MasterSensor (apenas para aparelhos MasterCool)

Painel com botão rotativo

Painel TouchControl

Painel SensorTouch

Painel FreshTouch

Conceitos de comando

Os painéis de comando da Miele são fáceis de usar. Cada aparelho de frio disponibiliza os 
mais modernos painéis de comando que combinam comodidade e design.

Frigoríficos

Combinados

Congeladores

Variedade de modelos

Que tipo de eletrodoméstico se adapta melhor às suas 
necessidades?
Conceitos de comando dos aparelhos de frio e garrafeiras 
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De qual sistema de refrigeração necessita?
Pura satisfação e sabores originais 

De qual sistema de congelação necessita?
Armazenamento prolongado com muito conforto 

PerfectFresh Active
O mais fresco possível: a humidificação ativa e visível na gaveta é 
conseguida por um nebulizador, impedindo assim que a humidade 
seja retirada dos alimentos. A fruta e os legumes são armazenados 
de forma ideal, mesmo com pouca quantidade de alimentos. Para 
além da função de humidificação ativa, este sistema de refrigeração 
cria uma zona de temperatura controlada automaticamente entre 0 
e +3 °C. Conseguimos uma conservação três vezes maior para 
carne, peixe e muitos laticíneos, bem como cinco vezes maior para 
fruta e legumes. Funcionalidade aliada à estética, é o centro das 
atenções!

PerfectFresh Pro
Os alimentos permanecem frescos até 5 vezes mais tempo. Com o 
intervalo de temperaturas de regulação automática entre os 0 °C e 
+3 °C, a carne, o peixe e lacticínios permanecem frescos durante 
um período 3 vezes mais longo. As frutas e os legumes mantêm a 
sua frescura durante 5 vezes mais tempo, graças à regulação 
otimizada da humidade na gaveta.

DailyFresh
A zona de frio tem espaço para muitos alimentos frescos. A conser-
vação é prolongada graças à regulação da humidade. Deste modo, 
a fruta e os legumes permanecem frescos e viçosos durante visivel-
mente mais tempo.

NoFrost
Com o sistema NoFrost nunca mais vai precisar de descongelar o 
seu aparelho de frio da Miele. Com a refrigeração por ventilação, o 
ar seco frio é distribuído uniformemente, o que impossibilita a 
formação de gelo no interior. Além disso, os seus alimentos conge-
lados não ganham gelo e as gavetas abrem e fecham facilmente 
sem qualquer camada de gelo a dificultar. NoFrost oferece elevado 
conforto ao congelar e poupa-lhe a descongelação demorada, para 
sempre.

ComfortFrost
Com ComfortFrost raramente tem de descongelar o compartimento 
congelador. Graças ao evaporador, o gelo no interior do aparelho 
acumula-se mais lentamente. Deste modo, evita os vários proble-
mas resultantes da descongelação frequente.

DuplexCool
Os dois circuitos de refrigeração reguláveis em separado para o 
frigorífico e congelador garantem uma refrigeração ideal. Além 
disso, não existe troca de ar entre as zonas. Os alimentos no frigorí-
fico não ficam resequidos e não são transferidos odores para os 
alimentos do congelador , p. ex., peixe, cebola ou queijo. O Duplex-
Cool garante condições de conservação seguras para os seus 
alimentos nos combinados.
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
As caraterísticas em destaque* dos aparelhos de frio de encastrar

* depende do modelo

Regulação precisa da porta interior
Facilmente adaptável: o ajuste individual da 
altura na porta interior permite utilizar o 
espaço de forma ideal. 

PerfectFresh Active
A Miele abre novos caminhos para a fres-
cura!  Uma fina névoa de água é pulveri-
zada na gaveta PerfectFresh Active a cada 
90 minutos e sempre que a porta é aberta. 
Os seus alimentos são molhados suave-
mente e o nível de humidade do ar tem 
sempre a condição ideal, independente-
mente da carga. O sistema de refrigeração 
PerfectFresh Active da Miele garante 
condições de armazenamento ideais no 
seu frigorífico.

FlexiLight 2.0
Iluminação perfeita: a ilumina-

ção LED das prateleiras de vidro é regulável 
de modo flexível.

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

Parede posterior CleanSteel
Frio e limpo: graças à parede posterior 
CleanSteel, o frio é especialmente bem 
distribuído no seu frigorífico.

FlexiTray
Máxima comodidade: a base de vidro 
rotativa permite uma fácil remoção, mesmo 
quando completamente carregada.
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Eficiência energética
São indicadas classes de eficiência energética de A a G. 
O melhor valor da Miele para aparelhos de frio de encas-
trar é B.

Nível de ruído
Indica o nível de ruído exato em decibéis (dB).

ComfortSize
 Os tabuleiros ou outros objetos grandes podem ser 
colocados acima da zona de frescos.

Sistema de refrigeração
Armazenamento ideal com humidificação ativa, frescura 
até 5 vezes mais tempo.

Armazenamento profissional: frescura durante 5 vezes 
mais tempo.

A gaveta espaçosa com humidade regulável para fruta e 
legumes mais frescos.

Sistema de congelação
Nunca mais descongele o compartimento graças à 
refrigeração por ventilação.

Descongele o compartimento menos vezes graças ao 
evaporador.

IceMaker
 IceMaker com ligação â agua de rede para uma produ-
ção rápida e simples de até 100 cubos de gelo por dia.

Reservatório de água integrado para produção de até 
100 cubos de gelo por dia.

Iluminação
Iluminação do painel em vidro regulável para uma ilumi-
nação ideal através do sistema FlexiLight 2.0.

Ilumina sem encandeamento e pode ser posicionada de 
forma flexível e individual em cada nível da prateleira.

Eficiente e isenta de manutenção para uma iluminação 
perfeita.

Amortecimento do fecho de porta
Fecho suave da porta sem abanar as garrafas na porta 
interior.

O que significa cada ícone?
Ícones para aparelhos de frio

37 dB

ComfortSize

DailyFresh

PerfectFresh
Pro

PerfectFresh
Active

NoFrost

ComfortFrost

IceMaker

MyIce

SoftClose

FlexiLight

FlexiLight 2.0

LED
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Frigoríficos de integrar

Frigorífico de integrar por baixo da 
bancada K 5124 UiF
• Frigorífico de integrar para instalação num 

nicho de 87 cm de altura
• Comando com botão rotativo
• Iluminação com lâmpada incandescente
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

lavagem na máquina de lavar louça
• Medidas do nicho em mm (L x A x P): 

600 x 820 – 870 x 550 
• Nível de potência sonora: 38 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 124 litros

PVP recomendado  1.249 €
N.º de material 9014870
Código EAN 4002514984827

Frigorífico de encastrar sob bancada  
K 31222 Ui
• Frigorífico de encastrar para instalação em 

nicho de 82 cm de altura
• Painel PicTronic
• Apto para a instalação Side-by-side com o 

modelo de congelador F 31202 UiF
• Iluminação LED
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

a limpeza na máquina de lavar louça
• SuperCool: rápida redução da tempera-

tura do frigorífico
• Função de bloqueio e sinal acústico da 

porta
• Medidas do nicho em mm (L x A x P): 

600 x 820 - 880 x 550
• Capacidade útil total: 136 litros
• Nível de potência sonora: 35 dB(A) re1pW

PVP recomendado  1.249 €
Nº de material 10799630
Código EAN 4002515952511

38 dB 35 dB
Esquema de montagem 
K 5124 UiF

* data de lançamento aguarda confirmação.

Esquema de montagem 
K 31222 Ui
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Frigoríficos de integrar

Frigorífico de integrar apto para side-by-
side K 7733 E
• Frigorífico de integrar apto para side-by-

-side em branco para um nicho de 
178,5 cm de altura

• Comando tátil SensorTouch
• Iluminação LED
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

a limpeza na máquina de lavar louça
• ComfortSize: colocação fácil de objetos 

grandes ou tabuleiros nas prateleiras
• DailyFresh: gaveta espaçosa com humi-

dade regulável para fruta e legumes mais 
frescos

• SuperCool: rápida redução da tempera-
tura do frigorífico

• Função de bloqueio e sinal acústico e 
ótico de abertura de porta

• Modo Festa e modo Férias: temperatura 
do congelador ajustável consoante as 
suas necessidades

• Comunicação simples com o aparelho 
através de Miele@home

• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 
560 – 570 x 1.772 – 1.778 x 550

• Nível de potência sonora: 35 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 308 litros

PVP recomendado  1.249 €
N.º de material 11641400
Código EAN 4002516379133

DailyFresh

Iluminação
LED

35 dB ComfortSize

Esquema de montagem

10
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Frigoríficos de integrar

Frigorífico de integrar apto para side-by-
side K 7733 E
• Frigorífico de integrar apto para side-by-

-side em branco para um nicho de 
178,5 cm de altura

• Comando tátil SensorTouch
• Iluminação LED
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

a limpeza na máquina de lavar louça
• ComfortSize: colocação fácil de objetos 

grandes ou tabuleiros nas prateleiras
• DailyFresh: gaveta espaçosa com humi-

dade regulável para fruta e legumes mais 
frescos

• SuperCool: rápida redução da tempera-
tura do frigorífico

• Função de bloqueio e sinal acústico e 
ótico de abertura de porta

• Modo Festa e modo Férias: temperatura 
do congelador ajustável consoante as 
suas necessidades

• Comunicação simples com o aparelho 
através de Miele@home

• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 
560 – 570 x 1.772 – 1.778 x 550

• Nível de potência sonora: 35 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 308 litros

PVP recomendado  1.249 €
N.º de material 11641400
Código EAN 4002516379133

DailyFresh

Iluminação
LED

35 dB ComfortSize

Esquema de montagem
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Frigoríficos de integrar Frigorífico de integrar

Frigorífico de integrar apto para side-by-
-side K 7444 D
• Frigorífico de integrar apto para side-by-

-side em branco para um nicho de 140 cm 
de altura

• Comando tátil SensorTouch
• Iluminação LED
• PerfectFresh Pro: armazenamento profis-

sional para uma frescura que se mantém 
durante 5 vezes mais tempo

• ComfortClean: prateleiras adequadas para 
a limpeza na máquina de lavar louça

• ComfortSize: colocação fácil de objetos 
grandes ou tabuleiros nas prateleiras

• SuperCool: rápida redução da tempera-
tura do frigorífico

• Função de bloqueio e sinal acústico e 
ótico de abertura de porta

• Modo Festa e modo Férias: temperatura 
do congelador ajustável consoante as 
suas necessidades

• Comunicação simples com o aparelho 
através de Miele@home

• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 
560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550

• Nível de potência sonora: 35 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 206 litros

PVP recomendado  1.449 €
Nº de material 11641340
Código EAN 4002526379096

PerfectFresh
Active

Iluminação
LED

35 dB ComfortSize

Esquema de montagem
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Frigoríficos de integrar

Frigorífico de integrar apto para side-by-
side K 7743 E
• Frigorífico de integrar apto para side-by-

-side em branco para um nicho de 
178,5 cm de altura

• Comando tátil SensorTouch
• Iluminação LED
• PerfectFresh Pro: armazenamento profis-

sional para uma frescura que se mantém 
durante 5 vezes mais tempo

• ComfortClean: prateleiras adequadas para 
a limpeza na máquina de lavar louça

• ComfortSize: colocação fácil de objetos 
grandes ou tabuleiros nas prateleiras

• SuperCool: rápida redução da tempera-
tura do frigorífico

• Função de bloqueio e sinal acústico e 
ótico de abertura de porta

• Modo Festa e modo Férias: temperatura 
do congelador ajustável consoante as 
suas necessidades

• Comunicação simples com o aparelho 
através de Miele@home

• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 
560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550

• Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 294 litros

PVP recomendado  1.549 €
N.º de material 11641550
Código EAN 4002516379225

PerfectFresh
Pro

Iluminação
LED

37 dB ComfortSize

Esquema de montagem
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Frigoríficos de integrar

Frigorífico de integrar apto para side-by-
side K 7743 E
• Frigorífico de integrar apto para side-by-

-side em branco para um nicho de 
178,5 cm de altura

• Comando tátil SensorTouch
• Iluminação LED
• PerfectFresh Pro: armazenamento profis-

sional para uma frescura que se mantém 
durante 5 vezes mais tempo

• ComfortClean: prateleiras adequadas para 
a limpeza na máquina de lavar louça

• ComfortSize: colocação fácil de objetos 
grandes ou tabuleiros nas prateleiras

• SuperCool: rápida redução da tempera-
tura do frigorífico

• Função de bloqueio e sinal acústico e 
ótico de abertura de porta

• Modo Festa e modo Férias: temperatura 
do congelador ajustável consoante as 
suas necessidades

• Comunicação simples com o aparelho 
através de Miele@home

• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 
560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550

• Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 294 litros

PVP recomendado  1.549 €
N.º de material 11641550
Código EAN 4002516379225

PerfectFresh
Pro

Iluminação
LED

37 dB ComfortSize

Esquema de montagem
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Frigoríficos de integrar Frigoríficos de integrar

Frigorífico de integrar K 7793 C
• Frigorífico de integrar para instalação num 

nicho de 178,5 cm de altura
• Painel FreshTouch
• FlexiLight 2.0: iluminação personalizada
• FlexiTray: prateleira rotativa para um fácil 

acesso a todos os alimentos
• SuperCool: rápida redução da tempera-

tura no frigorífico
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

a limpeza na máquina de lavar louça
• ComfortSize: colocação fácil de objetos 

grandes ou tabuleiros nas prateleiras
• PerfectFresh Active: armazenamento ideal 

com humidificação ativa
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• Ligação simples ao aparelho com 

Miele@home e WiFiConn@ct
• Medidas do nicho em mm (L x A x P): 

pendentes de confirmar
• Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW

PVP recomendado  2.499 €
N.º de material 11641840
Código EAN 40025163787

PerfectFresh
Active

FlexiLight 2.0

37 dB ComfortSize

SoftClose

Esquema de montagem

*  Foto de produto e esquema de montagem aguardam 
confirmação. Consultar a página web para obter informa-
ções atualizadas.
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Congelador de encastrar sob bancada
F 31202 UiF
• Congelador de integrar para instalação 

num nicho de 82 cm de altura sob uma 
bancada

• Apto para instalação Side-by-side 
• Iluminação LED
• Redução do descongelamento graças a 

ComfortFrost
• SuperFrost: rápida congelação dos 

alimentos 
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura 
• Medidas do nicho em mm (L x A x P): 600 

x 820 - 880 x 550
• Nível de potência sonora: 38 dB(A) re1pW 
• Capacidade útil total: 96 litros

   
PVP recomendado 1.249 €
N.º de material 10799920
Código EAN 4002515952597

Congelador de integrar
FNS 35402 i
• Congelador de integrar para instalação 

num nicho de 140 cm de altura
• Comando tátil TouchControl
• Apto para instalação Side-by-side
• Iluminação LED 
• NoFrost: sem necessidade de 

descongelamento manual
• SuperCool: rápida redução da 

temperatura do frigorífico
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• Medidas do nicho em mm (L x A x P): 560 

- 570 x 1.397 - 1.413 x 550
• Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW 
• Capacidade útil total: 157 litros 

PVP recomendado 2.049 €
N.º de material 9430620
Código EAN 4002515202395

Iluminação
LED

38 dB

Iluminação
LED

37 dB

NoFrost

SoftClose

Congeladores de encastrar/integrar

Esquema de montagem 
FNS 35402 i

Esquema de montagem 
F 31202 UiF

14
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Congelador de encastrar sob bancada
F 31202 UiF
• Congelador de integrar para instalação 

num nicho de 82 cm de altura sob uma 
bancada

• Apto para instalação Side-by-side 
• Iluminação LED
• Redução do descongelamento graças a 

ComfortFrost
• SuperFrost: rápida congelação dos 

alimentos 
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura 
• Medidas do nicho em mm (L x A x P): 600 

x 820 - 880 x 550
• Nível de potência sonora: 38 dB(A) re1pW 
• Capacidade útil total: 96 litros

   
PVP recomendado 1.249 €
N.º de material 10799920
Código EAN 4002515952597

Congelador de integrar
FNS 35402 i
• Congelador de integrar para instalação 

num nicho de 140 cm de altura
• Comando tátil TouchControl
• Apto para instalação Side-by-side
• Iluminação LED 
• NoFrost: sem necessidade de 

descongelamento manual
• SuperCool: rápida redução da 

temperatura do frigorífico
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• Medidas do nicho em mm (L x A x P): 560 

- 570 x 1.397 - 1.413 x 550
• Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW 
• Capacidade útil total: 157 litros 

PVP recomendado 2.049 €
N.º de material 9430620
Código EAN 4002515202395

Iluminação
LED

38 dB

Iluminação
LED

37 dB

NoFrost

SoftClose

Congeladores de encastrar/integrar

Esquema de montagem 
FNS 35402 i

Esquema de montagem 
F 31202 UiF
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Congelador de integrar
FNS 37405 i
• Congelador de integrar para instalação 

num nicho de 178,5 cm de altura
• Comando tátil TouchControl
• Apto para instalação Side-by-side 
• Iluminação LED  
• NoFrost: sem necessidade de 

descongelamento manual
• SuperCool: rápida redução da 

temperatura do frigorífico
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

560 - 570 x 1.772 - 1.788 x 550
• Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 213 litros

PVP recomendado 2.149 €
N.º de material 11784880
Código EAN 4002516439554

Iluminação
LED

37 dB

NoFrost

SoftClose

Congeladores de integrar

FNS 37405 i
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Combinados de integrar

Combinado de integrar KFN 7714 F
• Combinado de integrar branco para 

encastrar em nicho de 178,5 cm de altura
• Comando tátil TouchControl
• Iluminação LED
• NoFrost: sem necessidade de desconge-

lamento manual
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• Modo Festa: temperatura do congelador 

ajustável consoante as suas necessidades
• Medidas do nicho em mm (L x A x P): 

560 – 570 x 1.772 – 1.780 x 550
• Nível de potência sonora: 39 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 254 litros

PVP recomendado  1.249 €
Nº de material 11622150
Código EAN 4002516373339

Iluminação
LED

39 dB

NoFrost

KFN 7714 F

Combinado de integrar KFN 7734 F
• Combinado de integrar branco para 

encastrar em nicho de 178,5 cm de altura
• Comando tátil SensorTouch
• Iluminação LED
• NoFrost: sem necessidade de desconge-

lamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

a limpeza na máquina de lavar louça
• ComfortSize: colocação fácil de objetos 

grandes ou tabuleiros nas prateleiras
• DailyFresh: gaveta espaçosa com humi-

dade regulável para fruta e
• legumes mais frescos 
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• Modo Férias e modo Festa: temperatura 

do congelador ajustável consoante as 
suas necessidades

• Medidas do nicho em mm (L x A x P): 
560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550

• Nível de potência sonora: 35 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 253 litros

PVP recomendado  1.349 €
Nº de material 11642180
Código EAN 4002516379157

DailyFresh

Iluminação
LED

35 dB

NoFrost

ComfortSize

KFN 7734 F
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Combinados de integrar

Combinado de integrar KFN 7714 F
• Combinado de integrar branco para 

encastrar em nicho de 178,5 cm de altura
• Comando tátil TouchControl
• Iluminação LED
• NoFrost: sem necessidade de desconge-

lamento manual
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• Modo Festa: temperatura do congelador 

ajustável consoante as suas necessidades
• Medidas do nicho em mm (L x A x P): 

560 – 570 x 1.772 – 1.780 x 550
• Nível de potência sonora: 39 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 254 litros

PVP recomendado  1.249 €
Nº de material 11622150
Código EAN 4002516373339

Iluminação
LED

39 dB

NoFrost

KFN 7714 F

Combinado de integrar KFN 7734 F
• Combinado de integrar branco para 

encastrar em nicho de 178,5 cm de altura
• Comando tátil SensorTouch
• Iluminação LED
• NoFrost: sem necessidade de desconge-

lamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

a limpeza na máquina de lavar louça
• ComfortSize: colocação fácil de objetos 

grandes ou tabuleiros nas prateleiras
• DailyFresh: gaveta espaçosa com humi-

dade regulável para fruta e
• legumes mais frescos 
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• Modo Férias e modo Festa: temperatura 

do congelador ajustável consoante as 
suas necessidades

• Medidas do nicho em mm (L x A x P): 
560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550

• Nível de potência sonora: 35 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 253 litros

PVP recomendado  1.349 €
Nº de material 11642180
Código EAN 4002516379157

DailyFresh

Iluminação
LED

35 dB

NoFrost

ComfortSize

KFN 7734 F
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Combinados de integrar

Combinado de integrar KFN 7744 E
• Combinado de integrar branco para 

encastrar em nicho de 178,5 cm de altura
• Comando tátil SensorTouch
• Iluminação LED
• PerfectFresh Pro: armazenamento profis-

sional para uma frescura que se mantém 
durante 5 vezes mais tempo

• SuperCool e SuperFrost: rápida refrigera-
ção e congelação dos alimentos

• ComfortClean: prateleiras adequadas para 
a limpeza na máquina de lavar louça

• ComfortSize: colocação fácil de objetos 
grandes ou tabuleiros nas prateleiras

• NoFrost: sem necessidade de desconge-
lamento manual

• Função de bloqueio e sinais acústicos e 
óticos de porta aberta e de temperatura

• Modo Festa e Modo Férias: temperatura 
do congelador ajustável consoante as 
suas necessidades

• Ligação simples com o aparelho através 
de Miele@home

• Medidas do nicho em mm (L x A x P): 
560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550

• Nível de potência sonora: 35 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 244 litros

PVP recomendado  1.749 €
N.º de material 11642660
Código EAN 4002516379379

PerfectFresh
Pro

Iluminação
LED

35 dB

NoFrost

ComfortSize

KFN 7744 E e KFN 7774 D 

Combinado de integrar KFN 7774 D
• Combinado de integrar branco para 

encastrar em nicho de 178,5 cm de altura
• Comando tátil FreshTouch
• FlexiLight 2.0: iluminação personalizada
• PerfectFresh Active: armazenamento ideal 

com humidificação ativa
• SuperCool e SuperFrost: rápida refrigera-

ção e congelação dos alimentos
• SoftClose: fecho suave da porta
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

a limpeza na máquina de lavar louça
• NoFrost: sem necessidade de desconge-

lamento manual
• Função de bloqueio e sinais acústicos 

eóticos de porta aberta e de temperatura
• Modo Festa e modo Férias: temperatura 

do congelador ajustável consoante as 
suas necessidades

• Comunicação simples com o aparelho 
através de Miele@home

• Medidas do nicho em mm (L x A x P): 
560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550

• Nível de potência sonora: 34 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 245 litros

PVP recomendado  2.449 €
N.º de material 11642670
Código EAN 4002516379386

PerfectFresh
Active

FlexiLight 2.0

34 dB

NoFrost

SoftClose

Combinados de integrar
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262

Diversidade de tamanhos

Os aparelhos de frio Miele com interior XL oferecem nitidamente mais espaço e conforto 
para guardar os seus alimentos.

Mais espaço para objetos volumosos
A profundidade maior no compartimento 
frigorífico possibilita a acomodação de 
objetos grandes e volumosos de forma fácil. 

Mais volume para produtos congelados 
volumosos
O interior XL proporciona um volume mais 
percetível e em todos os níveis, mesmo nos 
de congelação.  Ainda mais 

Espaço para alimentos frescos
As gavetas dos frescos para PerfectFresh e 
PerfectFresh Pro disponibilizam uma oferta 
de espaço especialmente ampla.

Interior XL

60 cm de largura

75 cm de largura

Frigoríficos

Combinados

Congeladores

Variedade de modelos

Que tipo de eletrodoméstico se adapta melhor às suas 
necessidades?
Vasta gama de modelos de instalação livre para uma integração perfeita na cozinha 

18
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Diversidade de tamanhos

Os aparelhos de frio Miele com interior XL oferecem nitidamente mais espaço e conforto 
para guardar os seus alimentos.

Mais espaço para objetos volumosos
A profundidade maior no compartimento 
frigorífico possibilita a acomodação de 
objetos grandes e volumosos de forma fácil. 

Mais volume para produtos congelados 
volumosos
O interior XL proporciona um volume mais 
percetível e em todos os níveis, mesmo nos 
de congelação.  Ainda mais 

Espaço para alimentos frescos
As gavetas dos frescos para PerfectFresh e 
PerfectFresh Pro disponibilizam uma oferta 
de espaço especialmente ampla.

Interior XL

60 cm de largura

75 cm de largura

Frigoríficos

Combinados

Congeladores

Variedade de modelos

Que tipo de eletrodoméstico se adapta melhor às suas 
necessidades?
Vasta gama de modelos de instalação livre para uma integração perfeita na cozinha 
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Qual formato ou acabamento exterior pretende?
Integração perfeita dos aparelhos de frio de instalação livre no ambiente da cozinha  

Integração perfeita

Blackboard edition

Blackboard edition

Brilliant White

Obsidian Black

Aço inoxidável CleanSteel
Acabamento inox

Branco
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Que tipo de painel de comando prefere?
Conceitos de comando dos aparelhos de instalação livre

Painel PicTronic

Painel TouchControl

Painel FreshTouch

Conceitos de comando

Os painéis de comando da Miele são fáceis 
de usar. Cada aparelho de frio disponibiliza 
os mais modernos painéis de comando que 
combinam comodidade e design.

Painel TouchControl (apenas para garrafeiras)

20
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Que tipo de painel de comando prefere?
Conceitos de comando dos aparelhos de instalação livre

Painel PicTronic

Painel TouchControl

Painel FreshTouch

Conceitos de comando

Os painéis de comando da Miele são fáceis 
de usar. Cada aparelho de frio disponibiliza 
os mais modernos painéis de comando que 
combinam comodidade e design.

Painel TouchControl (apenas para garrafeiras)
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De qual sistema de refrigeração necessita?
Pura satisfação e sabores originais 

De qual sistema de congelação necessita?
Armazenamento prolongado com muito conforto 

PerfectFresh Pro
Os alimentos permanecem frescos até 5 vezes mais tempo. Com o 
intervalo de temperaturas de regulação automática entre os 0 °C e 
+3 °C, a carne, o peixe e lacticínios permanecem frescos durante 
um período 3 vezes mais longo. As frutas e os legumes mantêm a 
sua frescura durante 5 vezes mais tempo, graças à regulação 
otimizada da humidade na gaveta. Para uma panorâmica perfeita 
existe ainda a iluminação LED integrada.

PerfectFresh
Com o PerfectFresh os alimentos permanecem frescos durante 3 
vezes mais tempo. O intervalo de temperatura entre os 0 °C e +3 °C 
oferece as condições ideais para uma conservação mais duradoura 
da carne, peixe e diversos laticínios. As frutas e os legumes têm na 
gaveta de frio um ambiente ideal devido à elevada humidade. Os 
nutrientes, o sabor e consistência mantêm-se conservados mais 
tempo, para uma maior satisfação.

DailyFresh
A zona de frio tem espaço para muitos alimentos frescos. A conser-
vação é prolongada graças à regulação da humidade. Deste modo, 
a fruta e os legumes permanecem frescos e viçosos durante visivel-
mente mais tempo.

NoFrost
Com o sistema NoFrost nunca mais vai precisar de descongelar o 
seu congelador da Miele. Com a refrigeração por ventilação, o ar 
seco frio é distribuído uniformemente, o que impossibilita a forma-
ção de gelo no interior. Além disso, os seus alimentos congelados 
não ganham gelo e as gavetas abrem e fecham facilmente sem 
qualquer camada de gelo a dificultar. NoFrost oferece elevado 
conforto ao congelar e poupa-lhe a descongelação demorada, para 
sempre.

DuplexCool
Os dois circuitos de refrigeração reguláveis em separado para o 
frigorífico e congelador garantem uma refrigeração ideal. Além 
disso, não existe troca de ar entre as zonas. Os alimentos no frigorí-
fico não ficam resequidos e não são transferidos odores para os 
alimentos do congelador, p. ex., peixe, cebola ou queijo. O Duplex-
Cool garante condições de conservação seguras para os seus 
alimentos nos combinados.
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
As caraterísticas em destaque* dos aparelhos de frio

* depende do modelo

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

PerfectFresh Pro
Os alimentos permanecem frescos até 
5 vezes mais tempo. Com o intervalo de 
temperaturas de regulação automática 
entre os 0 °C e +3 °C, a carne, o peixe e 
lacticínios permanecem frescos durante um 
período 3 vezes mais longo. As frutas e os 
legumes mantêm a sua frescura durante 5 
vezes mais tempo, graças à regulação 
otimizada da humidade na gaveta. Para 
uma panorâmica perfeita existe ainda a 
iluminação LED integrada. Por isso, o 
PerfectFresh Pro é a melhor forma de 
armazenamento fresco da Miele.

FlexiLight
Iluminação perfeita: a ilumina-

ção LED das prateleiras de vidro regulável 
de modo flexível.

PerfectFresh
Alimentos frescos durante 3 vezes mais 
tempo: a temperatura ideal para fruta, 
legumes, peixe, carne e laticínios.

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

Click2open
Abertura fácil: mesmo os aparelhos sem 
puxador podem ser facilmente abertos 
através de um simples gesto.
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Eficiência energética
São indicadas classes de eficiência energética de A a G. 
O melhor valor da Miele para aparelhos de frio de instala-
ção livre é C.

Nível de ruído
Indica o nível de ruído exato em decibéis (dB).

Formato do interior
 Maior profundidade cria mais espaço e flexibilidade 
também para objetos volumosos.

Sistema de refrigeração
Armazenamento profissional: frescura durante 5 vezes 
mais tempo.

Os alimentos permanecem frescos até 3 vezes mais 
tempo.

A gaveta espaçosa com humidade regulável para fruta e 
legumes mais frescos.

Sistema de congelação
Nunca mais descongele o compartimento graças à 
refrigeração por ventilação.

IceMaker
 IceMaker com ligação â agua de rede para uma produ-
ção rápida e simples de até 100 cubos de gelo por dia.

Reservatório de água integrado para produção de até 
100 cubos de gelo por dia.

Iluminação
Ilumina sem encandeamento e pode ser posicionada de 
forma flexível e individual em cada nível da prateleira.

Eficiente e isenta de manutenção para uma iluminação 
perfeita.

Auxiliares de abertura da porta
Mesmo os aparelhos sem puxadores podem ser abertos 
de forma especialmente fácil através de um simples 
gesto.

Abertura fácil da porta do aparelho

Amortecimento do fecho de porta
Fecho suave da porta sem abanar as garrafas na porta 
interior.

O que significa cada ícone?
Ícones para aparelhos de frio

37 dB

X L

DailyFresh

PerfectFresh

PerfectFresh
Pro

NoFrost

IceMaker

MyIce

LED

FlexiLight

EasyOpen

Click2open

SoftClose
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Eficiência energética
São indicadas classes de eficiência energética de A a G. 
O melhor valor da Miele para aparelhos de frio de instala-
ção livre é C.

Nível de ruído
Indica o nível de ruído exato em decibéis (dB).

Formato do interior
 Maior profundidade cria mais espaço e flexibilidade 
também para objetos volumosos.

Sistema de refrigeração
Armazenamento profissional: frescura durante 5 vezes 
mais tempo.

Os alimentos permanecem frescos até 3 vezes mais 
tempo.

A gaveta espaçosa com humidade regulável para fruta e 
legumes mais frescos.

Sistema de congelação
Nunca mais descongele o compartimento graças à 
refrigeração por ventilação.

IceMaker
 IceMaker com ligação â agua de rede para uma produ-
ção rápida e simples de até 100 cubos de gelo por dia.

Reservatório de água integrado para produção de até 
100 cubos de gelo por dia.

Iluminação
Ilumina sem encandeamento e pode ser posicionada de 
forma flexível e individual em cada nível da prateleira.

Eficiente e isenta de manutenção para uma iluminação 
perfeita.

Auxiliares de abertura da porta
Mesmo os aparelhos sem puxadores podem ser abertos 
de forma especialmente fácil através de um simples 
gesto.

Abertura fácil da porta do aparelho

Amortecimento do fecho de porta
Fecho suave da porta sem abanar as garrafas na porta 
interior.

O que significa cada ícone?
Ícones para aparelhos de frio

37 dB

X L

DailyFresh

PerfectFresh

PerfectFresh
Pro

NoFrost

IceMaker

MyIce

LED

FlexiLight

EasyOpen

Click2open

SoftClose
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Combinado de instalação livre 
KFN 28132 D ws
• Combinado de instalação livre branco
• Auxiliar de abertura da porta 
• Iluminação LED 
• Painel PicTronic
• DynaCool: sistema de refrigeração 

dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou 

congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de 

descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

a limpeza na máquina de lavar louça 
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

600 x 1.861 x 657
• Nível de potência sonora: 40 dB(A) re1pW 
• Capacidade útil total: 310 litros 

PVP recomendado 1.049 €
N.º de material 10622020
Código EAN 4002515811863

Combinado de instalação livre 
KFN 29162 D ws
• Combinado de instalação livre branco
• Auxiliar de abertura da porta 
• Iluminação LED 
• Painel PicTronic
• DynaCool: sistema de refrigeração 

dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou 

congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de 

descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

a limpeza na máquina de lavar louça 
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

600 x 2.011 x 657
• Nível de potência sonora: 40 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 344 litros

  
PVP recomendado 1.099 €
N.º de material 11213670
Código EAN 4002516168218

Combinados de instalação livre 

Iluminação
LED

40 dB

NoFrost

Iluminação
LED

40 dB

NoFrost

EasyOpen EasyOpen
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Combinado de instalação livre 
KFN 29162 D edt cs
• Combinado de instalação livre em aço 

inoxidável
• Auxiliar de abertura da porta
• Iluminação LED
• Painel PicTronic
• DynaCool: sistema de refrigeração 

dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou 

congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de 

descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

a limpeza na máquina de lavar louça
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• CleanSteel: aço inoxidável antidedadas
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

600 x 2.011 x 657
• Nivel de potência sonora: 40 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 344 litros

PVP recomendado 1.199 €
N.º de material 11213680
Código EAN 4002516168225

Iluminação
LED

40 dB

NoFrost

Combinado de instalação livre 
KFN 28133 ws
• Combinado de instalação livre branco
• Auxiliar de abertura da porta 
• Iluminação LED 
• Painel PicTronic
• DynaCool: sistema de refrigeração 

dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou 

congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de 

descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

a limpeza na máquina de lavar louça 
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

600 x 1.861 x 657
• Nível de potência sonora: 39 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 310 litros

PVP recomendado 1.149 €
N.º de material 10622110
Código EAN 4002515812082

Iluminação
LED

39 dB

NoFrost

EasyOpenEasyOpen

Combinados de instalação livre 
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Combinado de instalação livre 
KFN 29162 D edt cs
• Combinado de instalação livre em aço 

inoxidável
• Auxiliar de abertura da porta
• Iluminação LED
• Painel PicTronic
• DynaCool: sistema de refrigeração 

dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou 

congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de 

descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

a limpeza na máquina de lavar louça
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• CleanSteel: aço inoxidável antidedadas
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

600 x 2.011 x 657
• Nivel de potência sonora: 40 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 344 litros

PVP recomendado 1.199 €
N.º de material 11213680
Código EAN 4002516168225

Iluminação
LED

40 dB

NoFrost

Combinado de instalação livre 
KFN 28133 ws
• Combinado de instalação livre branco
• Auxiliar de abertura da porta 
• Iluminação LED 
• Painel PicTronic
• DynaCool: sistema de refrigeração 

dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou 

congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de 

descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

a limpeza na máquina de lavar louça 
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

600 x 1.861 x 657
• Nível de potência sonora: 39 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 310 litros

PVP recomendado 1.149 €
N.º de material 10622110
Código EAN 4002515812082

Iluminação
LED

39 dB

NoFrost

EasyOpenEasyOpen

Combinados de instalação livre 
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Combinado de instalação livre 
KFN 28133 edt/cs 
• Combinado de instalação livre em aço 

inoxidável 
• Auxiliar de abertura da porta 
• Iluminação LED 
• Painel PicTronic
• DynaCool: sistema de refrigeração 

dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou 

congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de 

descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

a limpeza na máquina de lavar louça 
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• CleanSteel: aço inoxidável antidedadas 
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

600 x 1.861 x 657
• Nível de potência sonora: 39 dB(A) re1pW  
• Capacidade útil total: 310 litros

PVP recomendado 1.249 €
N.º de material 10622130
Código EAN 4002515812099

Combinado de instalação livre 
KFN 29133 D ws
• Combinado de instalação livre branco
• Auxiliar de abertura da porta 
• Iluminação LED 
• Painel PicTronic
• DynaCool: sistema de refrigeração 

dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou 

congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de 

descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

a limpeza na máquina de lavar louça 
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

600 x 2.011 x 657
• Nível de potência sonora: 39 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 344 litros
  

PVP recomendado 1.199 €
N.º de material 10622540
Código EAN 4002515812433

Iluminação
LED

39 dB

NoFrost

Iluminação
LED

39 dB

NoFrost

EasyOpen EasyOpen
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Combinado de instalação livre 
KFN 29133 D edt/cs
• Combinado de instalação livre em aço 

inoxidável 
• Auxiliar de abertura da porta 
• Iluminação LED  
• Painel PicTronic
• DynaCool: sistema de refrigeração 

dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou 

congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de 

descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

a limpeza na máquina de lavar louça 
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• CleanSteel: aço inoxidável antidedadas  
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

600 x 2.011 x 657
• Nível de potência sonora: 39 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 344 litros
  

PVP recomendado 1.299 €
N.º de material 10622570
Código EAN 4002515812440

Iluminação
LED

39 dB

NoFrost

EasyOpen

Combinado de instalação livre 
KFN 29233 D ws
• Combinado de instalação livre branco e 

interior XL
• Click2Open: auxiliar de abertura de porta
• Iluminação LED 
• Painel FreshTouch
• DynaCool: sistema de refrigeração 

dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou 

congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de 

descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

a limpeza na máquina de lavar louça
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• Gaveta CompactCase e gaveta DailyFresh 

com regulação de humidade
• Modo Festa e modo Férias: temperatura 

do congelador ajustável consoante as 
suas necessidades

• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 
600 x 2.010 x 675

• Nível de potência sonora: 36 dB(A) re1pW  
• Capacidade útil total: 365 litros

PVP recomendado 1.549 €
N.º de material 10153960
Código EAN 4002515597613

Iluminação
LED

36 dB

NoFrostDailyFresh

Click2open

X L

Combinados de instalação livre 
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Combinado de instalação livre 
KFN 29133 D edt/cs
• Combinado de instalação livre em aço 

inoxidável 
• Auxiliar de abertura da porta 
• Iluminação LED  
• Painel PicTronic
• DynaCool: sistema de refrigeração 

dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou 

congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de 

descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

a limpeza na máquina de lavar louça 
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• CleanSteel: aço inoxidável antidedadas  
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

600 x 2.011 x 657
• Nível de potência sonora: 39 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 344 litros
  

PVP recomendado 1.299 €
N.º de material 10622570
Código EAN 4002515812440

Iluminação
LED

39 dB

NoFrost

EasyOpen

Combinado de instalação livre 
KFN 29233 D ws
• Combinado de instalação livre branco e 

interior XL
• Click2Open: auxiliar de abertura de porta
• Iluminação LED 
• Painel FreshTouch
• DynaCool: sistema de refrigeração 

dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou 

congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de 

descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

a limpeza na máquina de lavar louça
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• Gaveta CompactCase e gaveta DailyFresh 

com regulação de humidade
• Modo Festa e modo Férias: temperatura 

do congelador ajustável consoante as 
suas necessidades

• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 
600 x 2.010 x 675

• Nível de potência sonora: 36 dB(A) re1pW  
• Capacidade útil total: 365 litros

PVP recomendado 1.549 €
N.º de material 10153960
Código EAN 4002515597613

Iluminação
LED

36 dB

NoFrostDailyFresh

Click2open

X L

Combinados de instalação livre 
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Combinado de instalação livre 
KFN 29233 D edt/cs
• Combinado de instalação livre em aço 

inoxidável e interior XL
• Click2Open: auxiliar de abertura da porta
• Iluminação LED  
• Comando tátil FreshTouch
• DynaCool: sistema de refrigeração 

dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou 

congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de 

descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

a limpeza na máquina de lavar louça 
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• Gaveta CompactCase e gaveta DailyFresh 

com regulação de humidade
• Modo Festa e modo Férias: temperatura 

do congelador ajustável consoante as 
suas necessidades

• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 
600 x 2.010 x 675

• Nível de potência sonora: 36 dB(A) re1pW 
• Capacidade útil total: 365 litros

PVP recomendado 1.699 €
N.º de material 10153970
Código EAN 4002515597620

DailyFresh

Iluminação
LED

36 dB

NoFrost

Click2open

X L

Combinado de instalação livre 
KFN 29233 D bb Blackboard Edition
• Combinado de instalação livre com 

acabamento de ardósia e interior XL
• Click2Open: auxiliar de abertura de porta
• Iluminação LED 
• Comando tátil FreshTouch
• DynaCool: sistema de refrigeração 

dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou 

congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de 

descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

a limpeza na máquina de lavar louça
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• Gaveta CompactCase e gaveta DailyFresh 

com regulação de humidade
• Modo Festa e modo Férias: temperatura 

do congelador ajustável consoante as 
suas necessidades

• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 
600 x 2.010 x 685

• Nível de potência sonora: 36 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 365 litros
  

PVP recomendado 1.849 €
N.º de material 10242900
Código EAN 4002515639023

DailyFresh

Iluminação
LED

36 dB

NoFrost

Click2open

X L
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Combinado de instalação livre 
KFN 29683 D brws
• Combinado de instalação livre com porta 

de vidro Brilliant White e interior XL
• Click2Open: auxiliar de abertura de porta
• FlexiLight: iluminação personalizada
• Comando tátil FreshTouch
• DynaCool: sistema de refrigeração 

dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou 

congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de 

descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

a limpeza na máquina de lavar louça
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• PerfectFresh Pro: alimentos conservados 

até cinco vezes mais tempo 
• Modo Festa e modo Férias: temperatura 

do congelador ajustável consoante as 
suas necessidades

• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 
600 x 2.010 x 685

• Nível de potência sonora: 36 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 350 litros
  

PVP recomendado 2.849 €
N.º de material 10243110
Código EAN 4002515639153

PerfectFresh
Pro

FlexiLight

36 dB

NoFrost

Click2open

X L

SoftClose

Combinado de instalação livre 
KFN 29283 D edt/cs
• Combinado de instalação livre em aço 

inoxidável e interior XL
• Click2Open: auxiliar de abertura de porta
• Iluminação LED
• Comando tátil FreshTouch
• DynaCool: sistema de refrigeração 

dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou 

congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de 

descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

a limpeza na máquina de lavar louça 
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• Gavetas PerfectFresh para um nível de 

temperatura e de humidade ideais para 
alimentos delicados

• Modo Festa e modo Férias: temperatura 
do congelador ajustável consoante as 
suas necessidades

• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 
600 x 2.010 x 675

• Nível de potência sonora: 36 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 350 litros
  

PVP recomendado 1.799 €
N.º de material 10153920
Código EAN 4002515597491

PerfectFresh

Iluminação
LED

36 dB

NoFrost

Click2open

X L

Combinados de instalação livre 



Combinado de instalação livre 
KFN 29683 D brws
• Combinado de instalação livre com porta 

de vidro Brilliant White e interior XL
• Click2Open: auxiliar de abertura de porta
• FlexiLight: iluminação personalizada
• Comando tátil FreshTouch
• DynaCool: sistema de refrigeração 

dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou 

congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de 

descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

a limpeza na máquina de lavar louça
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• PerfectFresh Pro: alimentos conservados 

até cinco vezes mais tempo 
• Modo Festa e modo Férias: temperatura 

do congelador ajustável consoante as 
suas necessidades

• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 
600 x 2.010 x 685

• Nível de potência sonora: 36 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 350 litros
  

PVP recomendado 2.849 €
N.º de material 10243110
Código EAN 4002515639153

PerfectFresh
Pro

FlexiLight

36 dB

NoFrost

Click2open

X L

SoftClose

Combinado de instalação livre 
KFN 29283 D edt/cs
• Combinado de instalação livre em aço 

inoxidável e interior XL
• Click2Open: auxiliar de abertura de porta
• Iluminação LED
• Comando tátil FreshTouch
• DynaCool: sistema de refrigeração 

dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou 

congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de 

descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

a limpeza na máquina de lavar louça 
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• Gavetas PerfectFresh para um nível de 

temperatura e de humidade ideais para 
alimentos delicados

• Modo Festa e modo Férias: temperatura 
do congelador ajustável consoante as 
suas necessidades

• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 
600 x 2.010 x 675

• Nível de potência sonora: 36 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 350 litros
  

PVP recomendado 1.799 €
N.º de material 10153920
Código EAN 4002515597491

PerfectFresh

Iluminação
LED

36 dB

NoFrost

Click2open

X L

Combinados de instalação livre 
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Combinado de instalação livre 
KFN 29683 D obsw
• Combinado de instalação livre com porta 

de vidro Obsidian Black e interior XL
• Click2Open: auxiliar de abertura de porta
• FlexiLight: iluminação personalizada
• Comando tátil FreshTouch
• DynaCool: sistema de refrigeração 

dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou 

congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de 

descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

a limpeza na máquina de lavar louça  
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• PerfectFresh Pro: alimentos conservados 

até cinco vezes mais tempo  
• Modo Festa e modo Férias: temperatura 

do congelador ajustável consoante as 
suas necessidades

• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 
600 x 2.010 x 685

• Nível de potência sonora: 36 dB(A) re1pW 
• Capacidade útil total: 350 litros

PVP recomendado 2.849 €
N.º de material 10243100
Código EAN 4002515639146

PerfectFresh
Pro

FlexiLight

36 dB

NoFrost

Click2open

X L

SoftClose

Combinado de instalação livre 
KFN 16947 D ed/cs
• Combinado de instalação livre em aço 

inoxidável de 75 cm de largura
• Comando tátil TouchControl
• Sistema de abertura fácil da porta com 

puxador EasyOpen
• Iluminação mediante LED
• DynaCool: sistema de refrigeração 

dinâmica
• SuperCool e SuperFrost: refrigeração ou 

congelação rápida dos alimentos
• NoFrost: sem necessidade de 

descongelamento manual
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

a limpeza na máquina de lavar louça  
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• Gavetas PerfectFresh para um nível de 

temperatura e de humidade ideais para 
alimentos delicados

• Modo Férias: aumento da temperatura do 
congelador em caso de ausências 
prolongadas

• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 
750 x 2.020x 630

• Nível de potência sonora: 40 dB(A) re1pW 
• Capacidade útil total: 428 litros

PVP recomendado 3.199 €
N.º de material 10721540
Código EAN 4002515887585

PerfectFresh

40 dB

NoFrost

EasyOpenIluminação
LED

X L

SoftClose
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Frigoríficos Side-by-side

Frigorífico Side-by-side 
K 28202 D ws
• Frigorífico para instalação Side-by-side 

branco
• Comando tátil TouchControl
• Auxiliar de abertura de porta com puxador 

EasyOpen
• Iluminação LED 
• DynaCool: sistema de refrigeração 

dinâmica
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

a limpeza na máquina de lavar louça  
• Sinal acústico e ótico da porta
• Conjunto Side-by-side KSK 28202 não 

incluído (disponível como acessório)
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

600 x 1.850 x 622
• Nível de potência sonora: 33 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 385 litros

PVP recomendado 1.049 €
N.º de material 10243420
Código EAN 4002515639269

Iluminação
LED

33 dB

EasyOpen

Frigorífico Side-by-side 
K 28202 D edt/cs
• Frigorífico para instalação Side-by-side 

em aço inoxidável CleanSteel
• Comando tátil TouchControl
• Auxiliar de abertura de porta com puxador 

EasyOpen
• Iluminação LED
• DynaCool: sistema de refrigeração 

dinâmica
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

a limpeza na máquina de lavar louça  
• Função de bloqueio e sinal acústico e 

ótico de abertura de porta
• CleanSteel: aço inoxidável antidedadas 
• Conjunto Side-by-side KSK 28202 não 

incluído (disponível como acessório)
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

600 x 1.850 x 622
• Nível de potência sonora: 33 dB(A) re1pW  
• Capacidade útil total: 385 litros

PVP recomendado 1.199 €
N.º de material 10243430
Código EAN 4002515639276

Iluminação
LED

33 dB

EasyOpen
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Frigoríficos Side-by-side

Frigorífico Side-by-side 
K 28202 D ws
• Frigorífico para instalação Side-by-side 

branco
• Comando tátil TouchControl
• Auxiliar de abertura de porta com puxador 

EasyOpen
• Iluminação LED 
• DynaCool: sistema de refrigeração 

dinâmica
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

a limpeza na máquina de lavar louça  
• Sinal acústico e ótico da porta
• Conjunto Side-by-side KSK 28202 não 

incluído (disponível como acessório)
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

600 x 1.850 x 622
• Nível de potência sonora: 33 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 385 litros

PVP recomendado 1.049 €
N.º de material 10243420
Código EAN 4002515639269

Iluminação
LED

33 dB

EasyOpen

Frigorífico Side-by-side 
K 28202 D edt/cs
• Frigorífico para instalação Side-by-side 

em aço inoxidável CleanSteel
• Comando tátil TouchControl
• Auxiliar de abertura de porta com puxador 

EasyOpen
• Iluminação LED
• DynaCool: sistema de refrigeração 

dinâmica
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

a limpeza na máquina de lavar louça  
• Função de bloqueio e sinal acústico e 

ótico de abertura de porta
• CleanSteel: aço inoxidável antidedadas 
• Conjunto Side-by-side KSK 28202 não 

incluído (disponível como acessório)
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

600 x 1.850 x 622
• Nível de potência sonora: 33 dB(A) re1pW  
• Capacidade útil total: 385 litros

PVP recomendado 1.199 €
N.º de material 10243430
Código EAN 4002515639276

Iluminação
LED

33 dB

EasyOpen
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Frigorífico Side-by-side 
KS 28423 D ed/cs
• Frigorífico para instalação Side-by-side 

em aço inoxidável CleanSteel e interior XL
• Comando tátil FreshTouch
• Click2Open: auxiliar de abertura de porta
• FlexiLight: iluminação personalizada
• DynaCool: sistema de refrigeração 

dinâmica
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

a limpeza na máquina de lavar louça  
• Gaveta CompactCase e gaveta DailyFresh 

com regulação da humidade
• Modo Festa e modo Férias: temperatura 

do congelador ajustável consoante as 
suas necessidades

• Função de bloqueio e sinal acústico e 
ótico de abertura de porta

• CleanSteel: aço inoxidável antidedadas 
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

600 x 1.850 x 675
• Nível de potência sonora:  37 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 395 litros

PVP recomendado 1.899 €
N.º de material 10804770
Código EAN 4002515954317

DailyFresh

FlexiLight

37 dB

Click2open

X L

SoftClose

Frigorífico Side-by-side 
KS 28463 D ed/cs
• Frigorífico para instalação Side-by-side 

em aço inoxidável e interior XL
• Comando tátil FreshTouch
• Click2Open: auxiliar de abertura de porta
• FlexiLight: iluminação personalizada
• DynaCool: sistema de refrigeração 

dinâmica
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

a limpeza na máquina de lavar louça  
• PerfectFresh Pro: alimentos frescos 

durante mais tempo
• Modo Festa e modo Férias: temperatura 

do congelador ajustável consoante as 
suas necessidades

• Função de bloqueio e sinal acústico e 
ótico de abertura de porta

• CleanSteel: aço inoxidável antidedadas  
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

600 x 1.850 x 675
• Nível de potência sonora: 36 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 372 litros
  

PVP recomendado 2.349 €
N.º de material 10804780
Código EAN 4002515954324

PerfectFresh
Pro

FlexiLight

36 dB

Click2open

X L

SoftClose
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Frigorífico Side-by-side
KS 28463 D bb Blackboard Edition
• Frigorífico para instalação Side-by-side 

com acabamento de ardósia e interior XL 
• Comando tátil FreshTouch
• Click2Open: auxiliar de abertura de porta
• FlexiLight: iluminação personalizada
• DynaCool: sistema de refrigeração 

dinâmica
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

a limpeza na máquina de lavar louça 
• PerfectFresh Pro: alimentos frescos 

durante mais tempo
• Modo Festa e modo Férias: temperatura 

do congelador ajustável consoante as 
suas necessidades

• Função de bloqueio e sinal acústico e 
ótico de abertura de porta

• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 
600 x 1.850 x 675

• Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 389 litros

PVP recomendado 2.399 €
N.º de material 10804790
Código EAN 4002515954331

PerfectFresh
Pro

FlexiLight

37 dB

Click2open

X L

SoftClose

Frigoríficos Side-by-side
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Frigorífico Side-by-side
KS 28463 D bb Blackboard Edition
• Frigorífico para instalação Side-by-side 

com acabamento de ardósia e interior XL 
• Comando tátil FreshTouch
• Click2Open: auxiliar de abertura de porta
• FlexiLight: iluminação personalizada
• DynaCool: sistema de refrigeração 

dinâmica
• ComfortClean: prateleiras adequadas para 

a limpeza na máquina de lavar louça 
• PerfectFresh Pro: alimentos frescos 

durante mais tempo
• Modo Festa e modo Férias: temperatura 

do congelador ajustável consoante as 
suas necessidades

• Função de bloqueio e sinal acústico e 
ótico de abertura de porta

• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 
600 x 1.850 x 675

• Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 389 litros

PVP recomendado 2.399 €
N.º de material 10804790
Código EAN 4002515954331

PerfectFresh
Pro

FlexiLight

37 dB

Click2open

X L

SoftClose

Frigoríficos Side-by-side
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Garrafeira e congelador Side-by-side

Garrafeira e congelador Side-by-side
KWNS 28462 E ed/cs
• Garrafeira e congelador para instalação 

Side-by-side em aço inoxidável CleanSteel 
e interior XL 

• Comando tátil FreshTouch
• Click2Open: auxiliar de abertura de porta
• Iluminação LED
• DynaCool: sistema de refrigeração 

dinâmica
• NoFrost: sem necessidade de 

descongelamento manual
• 4 prateleiras de madeira FlexiFrame Plus
• Espaço para 42 garrafas Bordeaux de 

0,75 litros
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• CleanSteel: aço inoxidável antidedadas
• Conjunto de união Side-by-side incluído
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

600 x 1.850 x 675
• Nível de potência sonora: 38 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 279 litros

PVP recomendado 4.349 €
N.º de material 10805200
Código EAN 4002515954621

FlexiFrame
Plus

Iluminação
LED

38 dB

NoFrost

Click2open

X L

SoftClose
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Congeladores Side-by-side

Congelador Side-by-side
FN 28262 ws
• Congelador para instalação Side-by-side 

branco
• Comando tátil TouchControl
• Auxiliar de abertura de porta com puxador 

EasyOpen
• NoFrost: sem necessidade de 

descongelamento manual
• Sinais acústicos e óticos de porta aberta e 

de temperatura
• Conjunto Side-by-side KSK 28202 não 

incluído (disponível como acessório)
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

600 x 1.850 x 622
• Nível de potência sonora: 41 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 253 litros
  

PVP recomendado 1.049 €
N.º de material 10243260
Código EAN 4002515639245

41 dB

NoFrost

EasyOpen SoftClose

Congelador Side-by-side 
FN 28262 ed/cs
• Congelador para instalação Side-by-side 

em aço inoxidável
• Comando tátil TouchControl
• Auxiliar de abertura de porta com puxador 

EasyOpen
• NoFrost: sem necessidade de 

descongelamento manual
• Sinais acústicos e óticos de porta aberta e 

de temperatura
• CleanSteel: aço inoxidável antidedadas
• Conjunto Side-by-side KSK 28202 não 

incluído (disponível como acessório)
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

600 x 1.850 x 622
• Nível de potência sonora: 41 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 253 litros
  

PVP recomendado 1.149 €
N.º de material 10243300
Código EAN 4002515639252

41 dB

NoFrost

EasyOpen SoftClose
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Congeladores Side-by-side

Congelador Side-by-side
FN 28262 ws
• Congelador para instalação Side-by-side 

branco
• Comando tátil TouchControl
• Auxiliar de abertura de porta com puxador 

EasyOpen
• NoFrost: sem necessidade de 

descongelamento manual
• Sinais acústicos e óticos de porta aberta e 

de temperatura
• Conjunto Side-by-side KSK 28202 não 

incluído (disponível como acessório)
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

600 x 1.850 x 622
• Nível de potência sonora: 41 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 253 litros
  

PVP recomendado 1.049 €
N.º de material 10243260
Código EAN 4002515639245

41 dB

NoFrost

EasyOpen SoftClose

Congelador Side-by-side 
FN 28262 ed/cs
• Congelador para instalação Side-by-side 

em aço inoxidável
• Comando tátil TouchControl
• Auxiliar de abertura de porta com puxador 

EasyOpen
• NoFrost: sem necessidade de 

descongelamento manual
• Sinais acústicos e óticos de porta aberta e 

de temperatura
• CleanSteel: aço inoxidável antidedadas
• Conjunto Side-by-side KSK 28202 não 

incluído (disponível como acessório)
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

600 x 1.850 x 622
• Nível de potência sonora: 41 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 253 litros
  

PVP recomendado 1.149 €
N.º de material 10243300
Código EAN 4002515639252

41 dB

NoFrost

EasyOpen SoftClose
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Congelador Side-by-side 
FNS 28463 E ed/cs
• Congelador para instalação Side-by-side 

em aço inoxidável CleanSteel e interior XL 
• Comando tátil FreshTouch
• Click2Open: auxiliar de abertura de porta
• Iluminação LED 
• IceMaker com ligação direta à água
• NoFrost: sem necessidade de 

descongelamento manual
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• CleanSteel: aço inoxidável antidedadas
• Conjunto de união Side-by-side incluído
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

600 x 1.850 x 675
• Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW 
• Capacidade útil total: 262 litros

PVP recomendado 2.069 €
N.º de material 10805070
Código EAN 4002515954362

Iluminação
LED

Iluminação
LED

37 dB

NoFrost

Click2open

X L

Congelador Side-by-side
FNS 28463 E bb Blackboard Edition
• Congelador para instalação Side-by-side 

com acabamento de ardósia e  interior XL
• Comando tátil FreshTouch
• Click2Open: auxiliar de abertura de porta
• Iluminação LED
• IceMaker com ligação direta à água
• NoFrost: sem necessidade de 

descongelamento manual 
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• Conjunto de união Side-by-side incluído
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

600 x 1.850 x 675
• Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 262 litros
   

PVP recomendado 2.169 €
N.º de material 10805090
Código EAN 4002515954379

37 dB

NoFrost

Click2open

X L
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Iluminação
LED

Combinado Side-by-side 
KFNS 28463 E ed/cs
• Combinado para instalação Side-by-side 

em aço inoxidável e interior XL 
• Comando tátil FreshTouch
• Click2Open: auxiliar de abertura de porta
• Iluminação LED
• DuplexCool: circuito duplo independente 

para frigorífico e congelador
• SuperCool: rápida redução da 

temperatura do frigorífico
• NoFrost: sem necessidade de 

descongelamento manual
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• Gavetas PerfectFresh para um nível de 

temperatura e de humidade ideais para 
alimentos delicados

• Modo Festa e modo Férias: temperatura 
do congelador ajustável consoante as 
suas necessidades

• Conjunto de união Side-by-side incluído
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

600 x 1.850 x 675
• Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 311 litros
  

PVP recomendado 2.949 €
N.º de material 10805190
Código EAN 4002515954393

PerfectFresh

37 dB

NoFrost

Click2open

X L

SoftClose

Combinado Side-by-side
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Iluminação
LED

Combinado Side-by-side 
KFNS 28463 E ed/cs
• Combinado para instalação Side-by-side 

em aço inoxidável e interior XL 
• Comando tátil FreshTouch
• Click2Open: auxiliar de abertura de porta
• Iluminação LED
• DuplexCool: circuito duplo independente 

para frigorífico e congelador
• SuperCool: rápida redução da 

temperatura do frigorífico
• NoFrost: sem necessidade de 

descongelamento manual
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• Gavetas PerfectFresh para um nível de 

temperatura e de humidade ideais para 
alimentos delicados

• Modo Festa e modo Férias: temperatura 
do congelador ajustável consoante as 
suas necessidades

• Conjunto de união Side-by-side incluído
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

600 x 1.850 x 675
• Nível de potência sonora: 37 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 311 litros
  

PVP recomendado 2.949 €
N.º de material 10805190
Código EAN 4002515954393

PerfectFresh

37 dB

NoFrost

Click2open

X L

SoftClose

Combinado Side-by-side

283

Congelador de instalação livre 
FN 28263 ws
• Congelador para instalação Side-by-side 

branco
• Comando tátil TouchControl
• Auxiliar de abertura de porta Click2Open
• NoFrost: sem necessidade de 

descongelamento manual
• Sinais acústicos e óticos de porta aberta e 

de temperatura
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

600 x 1.850 x 675
• Nível de potência sonora: 38 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 268 litros

PVP recomendado 1.349 €
N.º de material 10243230
Código EAN 4002515639221

38 dB

NoFrost

Click2open SoftClose

Congelador de instalação livre
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Impacto visual
Basta olhar para os MasterCool para perceber a precisão e dedicação aplicadas à seleção e 
processamento de cada material. Uma atenção sem limites a cada detalhe que se reflete 
num design único.

Qualidade inigualável
Com perfeição e precisão, para a máxima 
qualidade. Tudo isto começa desde logo 
com a seleção dos materiais certos. Prate-
leiras de vidro de grande qualidade, plásti-
cos resistentes aos riscos e molduras 
maciças em alumínio caraterizam a mais 
alta qualidade. O nosso conhecimento e 
experiência são preciosos conselheiros 
para obtermos produtos de excelência.

Design primoroso
As singulares caraterísticas de equipamento 
do interior cumprem todos os requisitos. As 
suas linhas horizontais sublinham o design 
elegante. O design intemporal do comparti-
mento interior dá suporte a uma iluminação 
perfeita e antirreflexo do aparelho. 

Máximo conforto
Os modelos MasterCool oferecem-lhe o 
máximo conforto para o dia a dia com as 
melhores opções de armazenamento de 
alimentos, a dispensador de gelo e água, 
iluminação brilhante e facilidade de utiliza-
ção. Os MasterCool estão à altura das mais 
elevadas exigências a todos os níveis.

Iluminação inspiradora
O BrilliantLight define novos padrões no 
âmbito na gama MasterCool. Cada área do 
compartimento de refrigeração é iluminada 
na perfeição por múltiplas faixas LED, 
iluminando os alimentos na perfeição. 

MasterCool 
Design e tecnologia de alta qualidade em grande formato

Excelência do design: os novos eletrodomésticos Master-
Cool da Miele.

40
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Impacto visual
Basta olhar para os MasterCool para perceber a precisão e dedicação aplicadas à seleção e 
processamento de cada material. Uma atenção sem limites a cada detalhe que se reflete 
num design único.

Qualidade inigualável
Com perfeição e precisão, para a máxima 
qualidade. Tudo isto começa desde logo 
com a seleção dos materiais certos. Prate-
leiras de vidro de grande qualidade, plásti-
cos resistentes aos riscos e molduras 
maciças em alumínio caraterizam a mais 
alta qualidade. O nosso conhecimento e 
experiência são preciosos conselheiros 
para obtermos produtos de excelência.

Design primoroso
As singulares caraterísticas de equipamento 
do interior cumprem todos os requisitos. As 
suas linhas horizontais sublinham o design 
elegante. O design intemporal do comparti-
mento interior dá suporte a uma iluminação 
perfeita e antirreflexo do aparelho. 

Máximo conforto
Os modelos MasterCool oferecem-lhe o 
máximo conforto para o dia a dia com as 
melhores opções de armazenamento de 
alimentos, a dispensador de gelo e água, 
iluminação brilhante e facilidade de utiliza-
ção. Os MasterCool estão à altura das mais 
elevadas exigências a todos os níveis.

Iluminação inspiradora
O BrilliantLight define novos padrões no 
âmbito na gama MasterCool. Cada área do 
compartimento de refrigeração é iluminada 
na perfeição por múltiplas faixas LED, 
iluminando os alimentos na perfeição. 

MasterCool 
Design e tecnologia de alta qualidade em grande formato

Excelência do design: os novos eletrodomésticos Master-
Cool da Miele.
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MasterFresh 
Os alimentos frescos são a base de uma 
alimentação saudável. A fruta e os legumes 
devem ser consumidos tão frescos e 
apetitosos como quando acabam de ser 
comprados. No entanto, quem consegue 
comprar os ingredientes frescos para 
cozinhar todos os dias?

Além de garantir a qualidade dos alimentos 
que compra, é também necessário armaze-
ná-los corretamente. Quando se vai cozi-
nhar, é essencial que os alimentos ainda 
estejam frescos, saborosos e bons.

Nas gavetas do seu aparelho MasterCool é 
criado o ambiente perfeito para um armaze-
namento cuidado dos seus alimentos. 
Graças à inovadora função MasterFresh, a 
temperatura de refrigeração é especial-
mente baixa, de modo a garantir uma 
conservação duradoura das vitaminas e 
dos minerais. Também a humidade do ar é 
ajustada na perfeição, quer seja para fruta, 
legumes, laticínios, peixe ou carne. Deste 
modo, os alimentos permanecem frescos 
até 3 vezes mais tempo.

Miele MasterCool 
Sistema de refrigeração MasterFresh: pura satisfação e sabor natural 
Sistema de refrigeração DuplexCool Pro: armazenamento prolongado com muito conforto

DuplexCool Pro
Os dois circuitos de refrigeração reguláveis 
em separado para o frigorífico e congelador 
garantem uma refrigeração ideal. Além 
disso, não existe troca de ar entre as zonas. 
Os alimentos no frigorífico não ficam resse-
quidos e não são transferidos odores para 
os alimentos do congelador , p. ex., peixe, 
cebola ou queijo.

Além das vantagens do sistema Duplex-
Cool, o DuplexCool Pro oferece uma 
potência de refrigeração máxima com dois 
compressores separados, um para cada 
circuito de refrigeração.

O DuplexCool Pro garante condições de 
conservação ideais para os seus alimentos.
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
As caraterísticas em destaque* dos MasterCool

* depende do modelo

Dispensador de gelo/água
Frescura máxima: basta um toque para 
dispensar cubos de gelo, gelo picado e 
água fria.

Push2open
Confortável e fiável: basta uma pressão 
suave na frente e a porta do seu aparelho 
MasterCool abre-se apenas com um toque. 
Devido a este sistema automático único, 
usufrui de um conforto máximo: basta abrir 
a porta e retirar de forma confortável os 
seus alimentos frescos. Graças ao Push2o-
pen, o design é puro e discreto. Assim, 
integra o seu aparelho MasterCool à face 
em qualquer cozinha sem puxadores. 
Gosta mais de um estilo clássico? O 
Push2open pode ser facilmente convertido 
em Pull2Open, usando o painel de 
comando. Desta forma, a porta não abre ao 
ser pressionada mas sim com o puxar 
suave, abrindo também automaticamente.

MasterFresh
Alimentos frescos durante 3 vezes mais 
tempo: a temperatura ideal para fruta, 
legumes, peixe, carne e laticínios.

BrilliantLight
Delicada e agradável: as luzes LED de alta 
qualidade asseguram uma iluminação ideal 
e uma harmoniosa luz ambiente.

IceMaker
Produção e reserva rápidas: o IceMaker, 
que pode ser ligado em separado, produz 
até 150 cubos de gelo por dia.
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Eficiência energética
São indicadas classes de eficiência energética de A a G. 
O melhor valor da Miele para aparelhos MasterCool é E.  

Auxiliar de abertura da porta
A abertura automática é ativada através de uma leve 
pressão na porta.

MultiLingua
 Pode definir diferentes idiomas no visor, de forma a 
entender perfeitamente todas as informações.

Sistema de refrigeração
Armazenamento profissional: frescura durante 3 vezes 
mais tempo.

Sistema de congelação
Descongelação e limpeza do aparelho mais fáceis.

IceMaker
 IceMaker com ligação â agua de rede para uma produ-
ção rápida e simples de até 150 cubos de gelo por dia.

Dispensador de gelo/água
O prazer de apenas premir um botão à frente para obter 
gelo e água fria.

Iluminação
Os LED iluminam de forma completa e elegante cada 
zona do aparelho.

SommelierSet
Permite a decantação profissional, copos frescos e 
garrafas de vinho à temperatura perfeita, mesmo depois 
de abertas.

Prateleiras
Estabilidade perfeita para todas as garrafas com separa-
dores individuais e reguláveis.

O que significa cada ícone?
Ícones para MasterCool

Push2open

MultiLingua

MasterFresh

NoFrost

IceMaker

Ice/Water 
Dispenser

BrilliantLight

SommelierSet

FlexiFrame
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Eficiência energética
São indicadas classes de eficiência energética de A a G. 
O melhor valor da Miele para aparelhos MasterCool é E.  

Auxiliar de abertura da porta
A abertura automática é ativada através de uma leve 
pressão na porta.

MultiLingua
 Pode definir diferentes idiomas no visor, de forma a 
entender perfeitamente todas as informações.

Sistema de refrigeração
Armazenamento profissional: frescura durante 3 vezes 
mais tempo.

Sistema de congelação
Descongelação e limpeza do aparelho mais fáceis.

IceMaker
 IceMaker com ligação â agua de rede para uma produ-
ção rápida e simples de até 150 cubos de gelo por dia.

Dispensador de gelo/água
O prazer de apenas premir um botão à frente para obter 
gelo e água fria.

Iluminação
Os LED iluminam de forma completa e elegante cada 
zona do aparelho.

SommelierSet
Permite a decantação profissional, copos frescos e 
garrafas de vinho à temperatura perfeita, mesmo depois 
de abertas.

Prateleiras
Estabilidade perfeita para todas as garrafas com separa-
dores individuais e reguláveis.

O que significa cada ícone?
Ícones para MasterCool

Push2open

MultiLingua

MasterFresh

NoFrost

IceMaker

Ice/Water 
Dispenser

BrilliantLight

SommelierSet

FlexiFrame
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Frigorífico MasterCool
K 2802 Vi
• Frigorífico de integrar de 75 cm de largura
• Iluminação BrilliantLight e painel de 

comandos MasterSensor
• Sistema de refrigeração MasterFresh 

conserva os alimentos durante 3 vezes 
mais tempo

• Auxiliares de abertura de porta 
intercambiáveis Push2open ou Pull2open

• SlidingShelf: gaveta suspensa móvel
• Comunicação simples com o aparelho 

através de Miele@home 
• Medidas do nicho em mm (L x A x P): 

762 x 2.134 - 2.164 x 629
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

756 x 2.125 x 608
• Nível de potência sonora: 40 dB(A) re1pW 
• Capacidade útil total: 467 litros

PVP recomendado 7.999 €
N.º de material 11503720
Código EAN 4002516321996

Frigorífico MasterCool
K 2902 Vi
• Frigorífico de integrar de 90 cm de largura
• Iluminação BrilliantLight e painel de 

comandos MasterSensor
• Sistema de refrigeração MasterFresh 

conserva os alimentos durante 3 vezes 
mais tempo

• Auxiliares de abertura de porta 
intercambiáveis Push2open ou Pull2open

• SlidingShelf: gaveta suspensa móvel
• 2 zonas de refrigeração
• Comunicação simples com o aparelho 

através de Miele@home
• Medidas do nicho em mm (L x A x P): 

915 - 918 x 2.134 - 2.164 x 629
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

908 x 2.125 x 608
• Nível de potência sonora: 40 dB(A) re1pW 
• Capacidade útil total: 579 litros

PVP recomendado 8.499 €
N.º de material 11503740
Código EAN 4002516323211

Frigoríficos MasterCool

MasterFresh

BrilliantLight

40 dB

Push2open

MultiLingua

MobileControl

MasterFresh

BrilliantLight

40 dB

Push2open

MultiLingua

MobileControl
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Congelador MasterCool
F 2812 Vi
• Congelador de integrar com 75 cm de 

largura
• Iluminação BrilliantLight e painel de 

comandos MasterSensor
• NoFrost: sem necessidade de 

descongelamento manual
• Auxiliares de abertura de porta 

intercambiáveis Push2Open ou Pull2Open
• IceMaker: produção de cubos de gelo
• Comunicação simples com o aparelho 

através de Miele@home
• Medidas do nicho em mm (L x A x P): 

762 x 2.134 - 2.164 x 629
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

756 x 2.125 x 608
• Nível de potência sonora: 42 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 445 litros
  

PVP recomendado 8.199 €
N.º de material 11504030
Código EAN 4002516323198

Congelador MasterCool
F 2672 Vi
• Congelador de integrar com 60 cm de 

largura
• Iluminação BrilliantLight e painel de 

comandos MasterSensor
• NoFrost: sem necessidade de 

descongelamento manual
• Auxiliares de abertura de porta 

intercambiáveis Push2Open ou Pull2Open
• Dispensador de gelo e água
• Comunicação simples com o aparelho 

através de Miele@home
• Medidas do nicho em mm (L x A x P): 

762 x 2.134 - 2.164 x 629
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

603 x 2.125 x 608
• Nível de potência sonora: 42 dB(A) re1pW 
• Capacidade útil total: 304 litros

PVP recomendado 8.299 €
N.º de material 11504080
Código EAN 4002516323341

Congeladores MasterCool

BrilliantLight

42 dB

NoFrost

Push2open

MultiLingua

IceMaker

MobileControl BrilliantLight

42 dB

NoFrost

Push2open

MultiLingua

Ice/Water 
Dispenser

MobileControl
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Congelador MasterCool
F 2812 Vi
• Congelador de integrar com 75 cm de 

largura
• Iluminação BrilliantLight e painel de 

comandos MasterSensor
• NoFrost: sem necessidade de 

descongelamento manual
• Auxiliares de abertura de porta 

intercambiáveis Push2Open ou Pull2Open
• IceMaker: produção de cubos de gelo
• Comunicação simples com o aparelho 

através de Miele@home
• Medidas do nicho em mm (L x A x P): 

762 x 2.134 - 2.164 x 629
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

756 x 2.125 x 608
• Nível de potência sonora: 42 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 445 litros
  

PVP recomendado 8.199 €
N.º de material 11504030
Código EAN 4002516323198

Congelador MasterCool
F 2672 Vi
• Congelador de integrar com 60 cm de 

largura
• Iluminação BrilliantLight e painel de 

comandos MasterSensor
• NoFrost: sem necessidade de 

descongelamento manual
• Auxiliares de abertura de porta 

intercambiáveis Push2Open ou Pull2Open
• Dispensador de gelo e água
• Comunicação simples com o aparelho 

através de Miele@home
• Medidas do nicho em mm (L x A x P): 

762 x 2.134 - 2.164 x 629
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

603 x 2.125 x 608
• Nível de potência sonora: 42 dB(A) re1pW 
• Capacidade útil total: 304 litros

PVP recomendado 8.299 €
N.º de material 11504080
Código EAN 4002516323341

Congeladores MasterCool

BrilliantLight

42 dB

NoFrost

Push2open

MultiLingua

IceMaker

MobileControl BrilliantLight

42 dB

NoFrost

Push2open

MultiLingua

Ice/Water 
Dispenser

MobileControl
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Combinados MasterCool

Combinado MasterCool
KF 2802 Vi
• Combinado de integrar com 75 cm de 

largura
• Iluminação BrilliantLight e painel de 

comandos MasterSensor
• Sistema de refrigeração MasterFresh 

conserva os alimentos durante 3 vezes 
mais tempo

• NoFrost: sem necessidade de 
 descongelamento manual

• DuplexCool Pro: dois circuitos reguláveis 
independentes para frigorífico e 
congelador

• Auxiliares de abertura de porta 
intercambiáveis Push2Open ou Pull2Open

• IceMaker: preparação de cubos de gelo
• SlidingShelf: gaveta suspensa móvel
• Comunicação simples com o aparelho 

através de Miele@home
• Medidas do nicho em mm (L x A x P): 

762 x 2.134 - 2.164 x 629
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

762 x 2.125 x 608
• Nível de potência sonora: 42 dB(A) re1pW 
• Capacidade útil total: 404 litros

PVP recomendado 8.499 €
N.º de material 11503820
Código EAN 4002516323235

Combinado MasterCool
KF 2902 Vi
• Combinado de integrar com 90 cm de 

largura
• Iluminação BrilliantLight e painel de 

comandos MasterSensor
• Sistema de refrigeração MasterFresh 

conserva os alimentos durante 3 vezes 
mais tempo

• NoFrost: sem necessidade de 
 descongelamento manual

• DuplexCool Pro: dois circuitos reguláveis 
independentes para frigorífico e 
congelador

• Auxiliares de abertura de porta 
intercambiáveis Push2Open ou Pull2Open

• SlidingShelf: gaveta suspensa móvel
• IceMaker: preparação de cubos de gelo
• Comunicação simples com o aparelho 

através de Miele@home
• Medidas do nicho em mm (L x A x P): 

915-918 x 2.134 - 2.164 x 629
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

908 x 2.125 x 608
• Nível de potência sonora: 42 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 505 litros
  

PVP recomendado 8.999 €
N.º de material 11503860
Código EAN 4002516323259

MasterFresh

BrilliantLight

42 dB

NoFrost

Push2open

MultiLingua

IceMaker

MobileControl

MasterFresh

BrilliantLight

42 dB

NoFrost

Push2open

MultiLingua

IceMaker

MobileControl
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Combinado MasterCool
KF 2982 Vi
• Combinado de integrar com 90 cm de 

largura
• Iluminação BrilliantLight e painel de 

comandos MasterSensor
• Sistema de refrigeração MasterFresh 

conserva os alimentos durante 3 vezes 
mais tempo

• NoFrost: sem necessidade de 
 descongelamento manual

• DuplexCool Pro: dois circuitos reguláveis 
independentes para frigorífico e 
congelador

• Auxiliares de abertura de porta 
intercambiáveis Push2Open ou Pull2Open

• SlidingShelf: gaveta suspensa móvel
• IceMaker: preparação de cubos de gelo
• 3 zonas de refrigeração
• Comunicação simples com o aparelho 

através de Miele@home
• Medidas do nicho em mm (L x A x P): 

915-918 x 2.134 - 2.164 x 629
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

908 x 2.125 x 608
• Nível de potência sonora: 42 dB(A) re1pW 
• Capacidade útil total: 505 litros

PVP recomendado 9.499 €
N.º de material 11503930
Código EAN 4002516323310

MasterFresh

BrilliantLight

42 dB

NoFrost

Push2open

MultiLingua

IceMaker

MobileControl

Garrafeira MasterCool
KWT 2612 Vi
• Garrafeira de integrar com 60 cm de 

largura
• Iluminação BrilliantLight
• Painel de comandos MasterSensor
• Auxiliares de abertura de porta 

intercambiáveis Push2Open ou Pull2Open
• 3 zonas de refrigeração
• 13 prateleiras FlexiFrame de madeira de 

faia
• Espaço para 104 garrafas Bordeaux de 

0,75 litros
• Comunicação simples com o aparelho 

através de Miele@home
• Medidas do nicho em mm (L x A x P): 610 

x 2.134 - 2.164 x 629
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

603 x 2.125 x 608
• Nível de potência sonora: 42 dB(A) re1pW 
• Capacidade útil total: 441 litros

PVP recomendado 9.299 €
N.º de material 11504100
Código EAN 4002516323365

3-Zone

BrilliantLight

42 dB

Push2open

FlexiFrame

MultiLingua

MobileControl

Combinados e garrafeiras MasterCool
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Combinado MasterCool
KF 2982 Vi
• Combinado de integrar com 90 cm de 

largura
• Iluminação BrilliantLight e painel de 

comandos MasterSensor
• Sistema de refrigeração MasterFresh 

conserva os alimentos durante 3 vezes 
mais tempo

• NoFrost: sem necessidade de 
 descongelamento manual

• DuplexCool Pro: dois circuitos reguláveis 
independentes para frigorífico e 
congelador

• Auxiliares de abertura de porta 
intercambiáveis Push2Open ou Pull2Open

• SlidingShelf: gaveta suspensa móvel
• IceMaker: preparação de cubos de gelo
• 3 zonas de refrigeração
• Comunicação simples com o aparelho 

através de Miele@home
• Medidas do nicho em mm (L x A x P): 

915-918 x 2.134 - 2.164 x 629
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

908 x 2.125 x 608
• Nível de potência sonora: 42 dB(A) re1pW 
• Capacidade útil total: 505 litros

PVP recomendado 9.499 €
N.º de material 11503930
Código EAN 4002516323310

MasterFresh

BrilliantLight

42 dB

NoFrost

Push2open

MultiLingua

IceMaker

MobileControl

Garrafeira MasterCool
KWT 2612 Vi
• Garrafeira de integrar com 60 cm de 

largura
• Iluminação BrilliantLight
• Painel de comandos MasterSensor
• Auxiliares de abertura de porta 

intercambiáveis Push2Open ou Pull2Open
• 3 zonas de refrigeração
• 13 prateleiras FlexiFrame de madeira de 

faia
• Espaço para 104 garrafas Bordeaux de 

0,75 litros
• Comunicação simples com o aparelho 

através de Miele@home
• Medidas do nicho em mm (L x A x P): 610 

x 2.134 - 2.164 x 629
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

603 x 2.125 x 608
• Nível de potência sonora: 42 dB(A) re1pW 
• Capacidade útil total: 441 litros

PVP recomendado 9.299 €
N.º de material 11504100
Código EAN 4002516323365

3-Zone

BrilliantLight

42 dB

Push2open

FlexiFrame

MultiLingua

MobileControl

Combinados e garrafeiras MasterCool
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Esquemas de encastre
K 2802 Vi

KFP 3004 ed/cs

A: Largura da porta do aparelho: 829 mm 
B: Fronte do móvel (máx. 38 mm) 
C: Puxador da porta 
D:  Distância entre a porta do aparelho e parede 

(sem frente e puxador) 363 mm

1. Vista de frente 
2. Cabo de alimentação, C = 3000 mm 
3. Nesta zona sem ligação à água/ELT 
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Esquemas de encastre
K 2902 Vi

KFP 3604 ed/cs

A: Largura da porta do aparelho: 982 mm 
B: Frente do móvel (máx. 38 mm) 
C: Puxador da porta 
D: Distância entre a porta do aparelho e parede 
(em frente e puxador) 428 mm

1. Vista frontal 
2. Cabo de alimentação, C = 3000 mm 
3. Nesta zona sem ligação à água/ELT 
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Esquemas de encastre
K 2902 Vi

KFP 3604 ed/cs

A: Largura da porta do aparelho: 982 mm 
B: Frente do móvel (máx. 38 mm) 
C: Puxador da porta 
D: Distância entre a porta do aparelho e parede 
(em frente e puxador) 428 mm

1. Vista frontal 
2. Cabo de alimentação, C = 3000 mm 
3. Nesta zona sem ligação à água/ELT 

295

Esquemas de encastre
F 2812 Vi

KFP 3004 ed/cs

A: Largura da porta do aparelho: 829 mm 
B: Frente do móvel (máx. 38 mm) 
C: Puxador da porta 
D:  Distância entre a porta do aparelho e parede 

(sem frente e puxador) 363 mm

1. Vista frontal 
2. Cabo de alimentação, C = 3000 mm 
3. Mangueira de entrada de água, C = 2000 mm 
4. Nesta zona sem ligação à água/ELT 
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Esquemas de encastre
F 2672 Vi

A: Largura da porta do aparelho: 982 mm 
B: Frente do móvel (máx. 38 mm) 
C: Puxador da porta 
D: Distância entre a porta do aparelho e parede 
(sem frente e puxador) 428 mm
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Esquemas de encastre
F 2672 Vi

A: Largura da porta do aparelho: 982 mm 
B: Frente do móvel (máx. 38 mm) 
C: Puxador da porta 
D: Distância entre a porta do aparelho e parede 
(sem frente e puxador) 428 mm
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Esquemas de encastre
KF 2802 Vi

KFP 3014/24 ed/cs

A: Largura da porta do aparelho: 829 mm 
B: Frente do móvel (máx. 38 mm) 
C: Puxador da porta 
D:  Distância entre a porta do aparelho e parede(sem 

frente e puxador) 363 mm

1. Vista frontal 
2. Cabo de alimentação, C = 3000 mm 
3. Mangueira de entrada de água, C = 2000 mm 
4. Nesta zona sem ligação à água/ELT 
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Esquemas de encastre
KF 2902 Vi

KFP 3614/3624 ed/cs

A: Largura da porta do aparelho: 982 mm 
B: Froente do móvel (máx. 38 mm) 
C: Puxador da porta 
D: Distância entre a porta do aparelho e a parede 
(sem frente e puxador) 428 mm

1. Vista frontal 
2. Cabo de alimentação, C = 3000 mm 
3. Mangueira de entrada de água, C = 2000 mm 
4. Nesta zona sem ligação à água/ELT 
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Esquemas de encastre
KF 2982 Vi

KFP 3624/34 ed/cs

A: Largura da porta do aparelho: 982 mm 
B: Frente do móvel (máx. 38 mm) 
C: Puxador da porta 
D: Distância entre a porta do aparelho e a parede 
(sem frente e puxador) 428 mm

1. Vista frontal 
2. Cabo de alimentação, C = 3000 mm 
3. Mangueira de entrada de água, C = 2000 mm 
4. Nesta zona sem ligação à água/ELT 
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Esquemas de encastre
KWT 2612 Vi

KFP 2454 ed/cs

A: Largura da porta do aparelho: 677 mm 
B: Frente do móvel (máx. 38 mm) 
C: Puxador da porta 
D:  Distância entre a porta do aparelho e parede 

(sem frente e puxador) 299 mm

1. Vista frontal 
2. Cabo de alimentação, C = 3000 mm 
3. Nesta zona sem ligação à água/ELT 
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Esquemas de encastre
KWT 2612 Vi

KFP 2454 ed/cs

A: Largura da porta do aparelho: 677 mm 
B: Frente do móvel (máx. 38 mm) 
C: Puxador da porta 
D:  Distância entre a porta do aparelho e parede 

(sem frente e puxador) 299 mm

1. Vista frontal 
2. Cabo de alimentação, C = 3000 mm 
3. Nesta zona sem ligação à água/ELT 
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
As caraterísticas em destaque* das garrafeiras

* depende do modelo

Expositor de garrafas «Selector»
Apresentação elegante: as garrafas surgem 
ligeiramente destacadas na luz ambiente da 
garrafeira.

SommelierSet
Adapte a sua garrafeira ao seu 

gosto com o SommelierSet exclusivo da 
Miele. Prepare bons vinhos para a decanta-
ção de forma profissional. Desfrute de 
champanhe e vinho branco em copos 
refrigerados. Mantenha a temperatura das 
garrafas de vinho sempre perfeita mesmo 
depois de abertas. Tenha sempre à mão 
tudo o que precisa.

Na compra de uma garrafeira KWT 6722 iGS ou 

KWT 6834 SGS, receberá gratuitamente um 

SommerlierSet (oferta no valor de 499 euros).

FlexiFrame Plus
Combinação perfeita: com 

barras deslocáveis longitudinal e transver-
salmente é possível armazenar mesmo 
mesmo as garrafas Magnum.

Zonas de temperatura
Personalizável: é possível armazenar ao 
mesmo tempo até 3 tipos diferentes de 
vinho à temperatura ideal.

NoteBoard
Para uma rotulagem individual: as barras 
magnéticas removíveis estão localizadas na 
frente das prateleiras das garrafas.

FlexiFrame 
Apenas uma pega: remover 

separadores individuais para poder armaze-
nar de modo flexível mesmo as garrafas de 
vinho grandes.
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O que significa cada ícone?
Ícones para garrafeiras

Eficiência energética
São indicadas classes de eficiência energética de A a G. 
O melhor valor da Miele para garrafeiras é G. 

Nível de ruído
Indica o nível de ruído exato em decibéis (dB).

Zona de temperatura
 Existem aparelhos com uma, duas ou três zonas de 
temperatura em que a temperatura pode ser individual-
mente selecionada.

Prateleiras
É possível armazenar garrafas Magnum através dos 
separadores longitudinais e transversais reguláveis.

Estabilidade perfeita para todas as garrafas com separa-
dores individuais e reguláveis.

Filtro de odores
Filtro Active AirClean:
Não permite a formação de odores no compartimento 
frigorífico.

SommelierSet
Permite a decantação profissional, copos frescos e 
garrafas de vinho à temperatura perfeita, mesmo depois 
de abertas.

Iluminação
Os projetores de halogéneo iluminam de forma completa 
e elegante cada zona do frigorífico.

Eficiente e isenta de manutenção para uma iluminação 
perfeita.

Auxiliar de abertura da porta
 A abertura automática é ativada através de uma leve 
pressão na porta de vidro

Amortecimento do fecho de porta
 Fecho suave da porta sem abanar as garrafas no interior.

38 dB

3-Zone

FlexiFrame

FlexiFrame
Plus

Active 
AirClean

SommelierSet

LED

BrilliantLight

Push2open

SoftClose
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FlexiFrame

Iluminação
LED

35 dB

Active 
AirClean

3-Zone

SommelierSet

SoftClose

304

Garrafeira de instalação livre 
KWT 6834 SGS
• Garrafeira de instalação livre com porta de 

vidro escurecido
• Comando tátil TouchControl 
• Iluminação LED
• Sistema de abertura integrado na porta
• 3 zonas de refrigeração
• DynaCool: sistema de refrigeração 

dinâmica
• Espaço para 178 garrafas Bordeaux de 

0,75 litros
• 10 prateleiras em madeira FlexiFrame  
• SommelierSet e expositor de garrafas
• Miele@home, WiFiConn@ct, acessório 

para a ligação XKM 3100 W incluído
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• Inclui um SommelierSet de oferta*
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

700 x 1.920 x 746
• Nível de potência sonora: 35 dB(A) re1pW  
• Capacidade útil total: 503 litros

PVP recomendado 5.149 €
N.º de material 10409090
Código EAN 400251571667

Garrafeira de instalação livre

* Oferta avaliada em 499 euros
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FlexiFrame

Iluminação
LED

35 dB

Active 
AirClean

3-Zone

SommelierSet

SoftClose
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Garrafeira de instalação livre 
KWT 6834 SGS
• Garrafeira de instalação livre com porta de 

vidro escurecido
• Comando tátil TouchControl 
• Iluminação LED
• Sistema de abertura integrado na porta
• 3 zonas de refrigeração
• DynaCool: sistema de refrigeração 

dinâmica
• Espaço para 178 garrafas Bordeaux de 

0,75 litros
• 10 prateleiras em madeira FlexiFrame  
• SommelierSet e expositor de garrafas
• Miele@home, WiFiConn@ct, acessório 

para a ligação XKM 3100 W incluído
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• Inclui um SommelierSet de oferta*
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

700 x 1.920 x 746
• Nível de potência sonora: 35 dB(A) re1pW  
• Capacidade útil total: 503 litros

PVP recomendado 5.149 €
N.º de material 10409090
Código EAN 400251571667

Garrafeira de instalação livre

* Oferta avaliada em 499 euros
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Garrafeira de encastrar sob bancada
KWT 6321 UG
• Garrafeira de encastrar por baixo da 

bancada num nicho de 82 cm de altura
• Porta em vidro
• Iluminação LED
• Painel de comando TouchControl
• DynaCool: sistema de refrigeração 

dinâmica
• 2 zonas de refrigeração
• Espaço para 34 garrafas Bordeaux de 

0,75 litros
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

597 x 818 x 575
• Nível de potência sonora: 38 dB(A) re1pW 
• Capacidade útil total: 94 litros 

PVP recomendado 2.549 €
N.º de material 9764980
Código EAN 4002515397282

Garrafeira de encastrar sob bancada
KWT 6322 UG
• Garrafeira de encastrar por baixo da 

bancada num nicho de 82 cm de altura
• Apta para instalação Side-by-side
• Porta em vidro e sistema de abertura 

Push2open
• Iluminação LED
• DynaCool: sistema de refrigeração 

dinâmica
• Painel de comando TouchControl
• 2 zonas de refrigeração
• 3 prateleiras de madeira FlexiFrame
• Espaço para 34 garrafas Bordeaux de 

0,75 litros
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• Medidas do aparelho em mm (L x A x 

P):  597 x 818 x 575
• Nível de potência sonora: 35 dB(A) re1pW  
• Capacidade útil total: 94 litros

PVP recomendado 3.149 €
N.º de material 9138040
Código EAN 4002515035719

Garrafeiras de encastrar por baixo da bancada

Iluminação
LED

38 dB

Active 
AirClean

2-Zone

FlexiFrame

Iluminação
LED

35 dB

Active 
AirClean

Push2open

2-Zone

SoftClose
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Garrafeira de encastrar
KWT 7112 iG 
• Garrafeira de integrar para instalação em 

nicho de 45 cm de altura
• Porta de vidro com acabamento 

CleanSteel/Obsidian Black/Graphite Grey 
e sistema de abertura Push2Open

• Iluminação LED
• Painel PicTronic
• DynaCool: refrigeração dinâmica
• Comando tátil TouchControl
• 1 zona de refrigeração
• 2 prateleiras de madeira FlexiFrame Plus
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

595 x 455 x 570
• Nível de potência sonora:  32 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 47 litros

PVP recomendado 2.449 €
N.º de material 11186560
Código EAN 4002516150701

PVP recomendado  
Obsidian Black 2.549 €
N.º de material 11186580
Código EAN 4002516150923

PVP recomendado  
Graphite Grey 2.549 €
N.º de material 11186570
Código EAN 4002516150916

Garrafeira de encastrar
KWT 6422 iG 
• Garrafeira de integrar para instalação em 

nicho de 90 cm de altura
• Porta em vidro com acabamento Obsidian 

Black e sistema de abertura Push2open
• Iluminação LED
• DynaCool: sistema de refrigeração 

dinâmica
• Painel de comando TouchControl
• 2 zonas de refrigeração
• 2 prateleiras de madeira FlexiFrame
• Espaço para 33 garrafas Bordeaux de 

0,75 litros
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

595 x 909 x 572
• Nível de potência sonora: 32 dB(A) re1pW  
• Capacidade útil total: 104 litros

Obsidian Black
PVP recomendado 3.099 €
N.º de material 10737480
Código EAN 4002515897997

Graphite Grey
PVP recomendado 3.099 €
N.º de material 11687190
Código EAN 4002516394228

FlexiFrame
Plus

Iluminação
LED

32 dB

Active 
AirClean

Push2open

1-Zone

SoftClose

FlexiFrame

Iluminação
LED

32 dB

Active
AirClean

Push2open

2-Zone

SoftClose

Garrafeiras de encastrar



Garrafeira de encastrar
KWT 7112 iG 
• Garrafeira de integrar para instalação em 

nicho de 45 cm de altura
• Porta de vidro com acabamento 

CleanSteel/Obsidian Black/Graphite Grey 
e sistema de abertura Push2Open

• Iluminação LED
• Painel PicTronic
• DynaCool: refrigeração dinâmica
• Comando tátil TouchControl
• 1 zona de refrigeração
• 2 prateleiras de madeira FlexiFrame Plus
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

595 x 455 x 570
• Nível de potência sonora:  32 dB(A) re1pW
• Capacidade útil total: 47 litros

PVP recomendado 2.449 €
N.º de material 11186560
Código EAN 4002516150701

PVP recomendado  
Obsidian Black 2.549 €
N.º de material 11186580
Código EAN 4002516150923

PVP recomendado  
Graphite Grey 2.549 €
N.º de material 11186570
Código EAN 4002516150916

Garrafeira de encastrar
KWT 6422 iG 
• Garrafeira de integrar para instalação em 

nicho de 90 cm de altura
• Porta em vidro com acabamento Obsidian 

Black e sistema de abertura Push2open
• Iluminação LED
• DynaCool: sistema de refrigeração 

dinâmica
• Painel de comando TouchControl
• 2 zonas de refrigeração
• 2 prateleiras de madeira FlexiFrame
• Espaço para 33 garrafas Bordeaux de 

0,75 litros
• Função de bloqueio e sinais acústicos e 

óticos de porta aberta e de temperatura
• Medidas do aparelho em mm (L x A x P): 

595 x 909 x 572
• Nível de potência sonora: 32 dB(A) re1pW  
• Capacidade útil total: 104 litros

Obsidian Black
PVP recomendado 3.099 €
N.º de material 10737480
Código EAN 4002515897997

Graphite Grey
PVP recomendado 3.099 €
N.º de material 11687190
Código EAN 4002516394228

FlexiFrame
Plus

Iluminação
LED

32 dB

Active 
AirClean

Push2open

1-Zone

SoftClose

FlexiFrame

Iluminação
LED

32 dB

Active
AirClean

Push2open

2-Zone

SoftClose

Garrafeiras de encastrar
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Garrafeira de integrar

Garrafeira de integrar 
KWT 6722 iGS obsw (Obsidian black)
• Garrafeira de integrar
• Porta de vidro com acabamento Obsidian 

Black
• Adequada para instalação Side-by-side
• Iluminação LED
• DynaCool: sistema de refrigeração 

dinâmica
• Comando TouchControl
• Número de zonas de temperatura: 2
• 8 prateleiras de madeira FlexiFrame
• Espaço para 83 garrafas Bordeaux de 

0,75 l
• Expositor de garrafas e SommerlierSet de 

oferta*
• Função bloqueio, alarme acústico da 

porta e alarme acústico e ótico de 
temperatura

• Medidas do nicho em mm (L x A x P): 557 
x 1.769 x 560

• Capacidade útil total: 271 litros
• Nivel acústico: 32 dB(A) re1pW

PVP recomendado 4.399 €
N.º de material 10737540
Código EAN 400251589800

FlexiFrame

Iluminação
LED

32 dB

Push2open

2-Zone

SoftClose

SommelierSet

* Oferta avaliada em 499 euros
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KWT 6322 UG KWT 6321 UG

Esquemas de encastre

KWT 7112 iG

KWT 6422 iG

64



308

KWT 6322 UG KWT 6321 UG

Esquemas de encastre

KWT 7112 iG

KWT 6422 iG
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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.


