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Novidade mundial AutoDos: sistema de dosagem 
automática AutoDos com PowerDisk integrado
Comodidade e eficácia de limpeza únicas

Obtenha resultados de limpeza excelentes com a nossa inovação: a 
primeira dosagem automática a nível mundial com PowerDisk do mer-
cado. Desenvolvemos um sistema único: uma nova gama de máquinas 
de lavar louça e um detergente em pó granulado exclusivo. Consoante o 
programa selecionado, é doseada a quantidade necessária no momento 
ideal. Também é possível dosear várias vezes no mesmo programa. No 
programa Automático um sensor mede o grau de sujidade e a ajusta a 
dosagem conforme a leitura.

Esqueça as dosagens, só tem de se lem-
brar uma vez por mês: com a inovadora 
tecnologia de dosagem com PowerDisk, o 
detergente em pó granulado tem uma 
duração média de 20 ciclos de lavagem1). 
Dessa forma, desfruta de uma nova 
liberdade. 

A Miele@home permite-lhe explorar todo o 
potencial dos seus aparelhos Miele, tor-
nando a sua vida diária ainda mais inteli-
gente: a primeira máquina de lavar louça 
autónoma do mundo pode ser ligada em 
rede com segurança e comodidade, tor-
nando a operação ainda mais fácil e conve-
niente. Comodidade máxima no seu dia a 
dia.

As máquinas de lavar louça da nova gera-
ção permitem uma grande liberdade em 
termos de funcionamento. Pode utilizar o 
sistema de dosagem automática AutoDos 
com PowerDisk integrado ou dosear de 
forma clássica as pastilhas ou o pó através 
do depósito de dosagem. O cliente decide 
sempre qual detergente pretende utilizar.

1) no programa ECO 50 °C
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Máquinas de lavar louça de integrar 
completamente
A frente da máquina é revestida com uma 
frente decorativa igual à da cozinha ou com 
a frente em inox CleanSteel da Miele. Dessa 
forma, a máquina pode ser perfeitamente 
integrada no design da sua cozinha.
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Que tipo de eletrodoméstico se adapta melhor às suas 
necessidades?
Tipos de instalação das máquinas de lavar louça

Máquinas de instalação livre
Modelo de instalação livre com tampo 
robusto que pode utilizar como superfície 
de trabalho. Uma vez que a máquina não 
está montada de forma permanente, é 
possível levá-la e voltar a instalá-la noutro 
local, em caso de mudança.

As máquinas de lavar louça da Miele podem ser instaladas de várias 
formas para integração perfeita na sua cozinha e para o máximo 
conforto.

Máquinas de integrar
A frente do aparelho pode ser revestida 
com uma frente decorativa igual à da 
cozinha, para um design uniforme. Também 
é possível colocar uma frente em inox 
CleanSteel.

Montagem alta
Ergonómica: todas as máquinas de lavar 
louça de integrar da Miele podem ser 
montadas sem problemas a uma altura 
ideal.

Máquinas de encastrar por baixo de uma 
bancada
As máquinas de lavar louça de encastrar 
por baixo da bancada estão disponíveis em 
Brilliant White e em aço inoxidável CleanS-
teel e são ideais como modelos de 
substituição.

Máquinas sem puxadores com 
Knock2open
Bastam dois toques na porta para a 
máquina se abrir automaticamente, sem 
qualquer puxador.
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Variedade de tamanhos das máquinas de lavar louça
Adaptado às suas necessidades

Máquina de lavar louça padrão
(60 cm de largura, 81 cm de altura)
A partir de 81 cm de altura, para um nicho 
convencional.

As máquinas de lavar louça da Miele estão disponíveis em  
diferentes alturas e larguras. 

A solução ideal para a sua cozinha!

Medidas da máquina de lavar louça 
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Máquina de lavar louça XXL
(60 cm de largura, 85 cm de altura)
As máquinas de lavar louça de encastrar 
por baixo da bancada, de integrar parcial-
mente e de integrar completamente da 
Miele também estão disponíveis na versão 
XXL. São adequadas para cozinhas com 
uma altura de nicho a partir de 85 cm, por 
exemplo, para cozinhas novas com banca-
das mais altas. O seu cesto superior tem 
tem uma capacidade de carga aproximada-
mente 25% superior para uma maior flexibi-
lidade e melhores opções de arrumação: 
espaço seguro para copos de pé alto, 
chávenas de café grandes e peças de até 
23 cm de diâmetro.

A versão mais estreita
(45 cm de largura, 81 cm de altura) 
Os modelos de 45 cm oferecem o máximo 
desempenho e conforto: gaveta para 
talheres, baixo consumo energético e 
cestos versáteis. 
Ideal para casas com poucas pessoas e 
pouco espaço, que ainda assim não pre-
tendem prescindir do conforto de uma 
máquina de lavar louça da Miele.
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Visor M Touch S

Teclas sensoras

Design

Que tipo de comando pretende?
Os painéis das novas máquinas de lavar louça da Geração 7000

O novo conceito de painel das máquinas de lavar louça da Geração 
7000 tem um só objetivo: satisfazer o cliente. Quer escolha o comando 
tátil, as teclas seletoras intuitivas ou o visor de texto, o comando é muito 
simples, orientando o utilizador de forma lógica e intuitiva ao longo de 
todo o processo. Os visores táteis são muito fáceis de utilizar.

No comando através de teclas sensoras no 
painel tem disponível uma vasta gama de 
programas. Os nomes dos programas e 
outros conteúdos são apresentados no 
visor de texto TFT de uma linha.

O aspeto moderno que combina preto 
obsidiana com aço inoxidável de elevada 
qualidade confere um toque especial e 
adapta-se perfeitamente ao ambiente da 
cozinha.

Comando tátil: com o visor M Touch S 
percorre o menu e seleciona os programas 
através dos ícones, tal como num smart-
phone. No visor tátil ligeiramente inclinado é 
possível visualizar todo o conteúdo do 
menu. Além disso, o visor é fácil de limpar.
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O novo visor M Touch Vi é sinónimo de 
conforto máximo: o visor TFT de grandes 
dimensões permite selecionar manualmente 
os programas. Nenhuma outra máquina de 
lavar louça de integrar completamente é tão 
cómoda.

Selecione e modifique os programas de 
lavagem e as opções tocando diretamente 
no painel, basta um toque. É possível 
controlar inúmeros programas através de 
uma seleção direta.

O visor de texto TFT de uma linha facilita a 
leitura das indicações. Consoante o 
modelo, é possível ver o logótipo da Miele 
retroiluminado.

MultiLingua
Multilingue: configure o seu idioma para poder compreen-
der facilmente todas as informações.

20-1747_Part19_GS_Gen7000_Kurz_PT.indd   317 21.04.21   14:22



12

Sistema de limpeza avançado
Excelentes resultados: o 

AutoDos é o primeiro sistema de dosagem 
automática do mundo com PowerDisk 
integrado1). A máquina de lavar louça e o 
detergente em pó granulado exclusivo 
funcionam com precisão e a dosagem é 
efetuada em função do programa e no

momento ideal. Liberdade total: o Power-
Disk é o suficiente para, em média, 20 
ciclos de lavagem2). E a dosagem de 
detergente é sempre feita na quantidade 
certa.

1) Patente: EP2850990, US9962062
2) No programa ECO 50 °C

AutoDos
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
Os destaques* das máquinas de lavar louça

Gaveta 3D-MultiFlex1)

Arrumação simplificada: através de possibilidades de 
ajuste refinadas também pode posicionar de forma adequada peças 
de louça pequenas. 

Miele@home
Torne a sua vida mais inteligente: com Miele@home, 

ligue os eletrodomésticos numa rede para mais possibilidades.

Configuração dos cestos FlexLine
Flexibilidade cómoda: ajustar de forma simples, posicio-

nar de forma flexível e alcançar os melhores resultados de limpeza.

QuickPowerWash
Programa curto: melhores resultados de limpeza para louça com 
sujidade normal em 58 minutos. 

Tecnologia EcoPower
Economiza água e energia: preservação de recursos eficiente 
através de uma conceção inteligente do fluxo de água. * Caraterísticas de equipamento dependentes do modelo

1) Patente: DE102008062761B3, EP2201887B, US9516990B2 

20-1747_Part19_GS_Gen7000_Kurz_PT.indd   319 21.04.21   14:22



14

O que significa cada ícone?
Ícones para máquinas de lavar louça

*  10% mais económico do que o valor limite da 
classe de eficiência energética A+++

** no programa Extra silencioso
1) Patente: DE102008062761B3, EP2433549B1
2) Patente: DE102008062761B3, EP2201887B1
3) Patente: EP 2201887B1, DE 102008062761B3

Eficiência energética
São disponibilizadas classes de eficiência energética de 
C a F.

Consumo de água
As máquinas de lavar louça da Miele são muito eficien-
tes. O valor mais alto é de 8,9 litros.

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

Nível de ruído
A máquina de lavar louça mais silenciosa apresenta um 
nível de ruído a partir de 38 dB no programa de lavagem 
Extra silencioso.

Limpeza de talheres
A gaveta MultiFlex 3D patenteada 1) é ajustável em altura, 
largura e profundidade de forma versátil e otimizada.

A gaveta de talheres 3D patenteada3) é ajustável em 
altura, largura e profundidade. 

Todos os talheres ficam separados, a sujidade é remo-
vida sem resíduos e os talheres são perfeitamente 
secos.

Pode ser inserida de forma flexível sobre as filas de 
suporte dianteiras do cesto inferior.

QuickPowerWash
 Melhor desempenho de limpeza «A» em menos de uma 
hora em combinação com as pastilhas ou PowerDisk® 
da Miele.

AutoDos
 Dosagem automática do detergente para resultados 
ideais de limpeza e maior conforto.

BrilliantLight
4 Power LED asseguram uma iluminação perfeita do 
interior.

Comando
Utilização rápida e simples através de movimento no 
visor tátil.

Utilização rápida e simples através de movimento no 
visor tátil totalmente integrado.

≥ 6 ι

MultiLingua

38 dB**

QuickPower
Wash

AutoDos

BrilliantLight

M Touch S

M Touch Vi

3D MultiFlex

3 D

Gaveta 
Talheres

Cesto 
Talheres
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Máquinas de lavar louça de instalação livre 60 cm

Máquina de lavar louça G 5000 SC
• Máquina de lavar louça de instalação livre 

com gaveta para talheres
• Capacidade para 14 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 95 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora
• Opção Curto para poupança de tempo
• Cestos superior e inferior Comfort

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

PVP recomendado  
Aço inox. CleanSteel 849 €
N.º de material 11492310
Código EAN 4002516313991

Máquina de lavar louça G 5000
• Máquina de lavar louça de instalação livre 

com cesto para talheres
• Capacidade para 13 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 93 kWh
• Consumo de água no programa 

 ECO: 8,9 litros
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora
• Opção Curto para poupança de tempo
• Cestos superior e inferior Comfort

PVP recomendado 
Brilliant White 749 €
N.º de material 11492280
Código EAN 4002516313960

PVP recomendado  
Aço inox. CleanSteel 849 €
N.º de material 11492290
Código EAN 4002516313977

45 dB Gaveta 
Talheres

MultiLingua

QuickPower
Wash45 dB Cesto 

Talheres

MultiLingua

QuickPower
Wash

Máquina de lavar louça G 5210
• Máquina de lavar louça de instalação livre 

com cesto para talheres
• Capacidade para 13 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 73 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora
• Secagem AutoOpen: abertura automática 

da porta depois da lavagem
• Opção Curto para poupança de tempo
• Cestos superior e inferior Comfort

PVP recomendado 
Brilliant White 849 €
N.º de material 11492460
Código EAN 4002516314042

45 dB Cesto 
Talheres

MultiLingua

QuickPower
Wash
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Máquinas de lavar louça de instalação livre 60 cm

Máquina de lavar louça G 7100 SC
• Máquina de lavar louça de instalação livre 

com gaveta para talheres
• Capacidade: 14 serviços
• 8 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 43 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• EcoFeedback: estimativa do consumo de 

água e energia
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora
• Secagem AutoOpen: abertura automática 

da porta depois da lavagem
• Cestos ExtraComfort e gaveta para 

talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável

PVP recomendado  
BrilliantWhite 1.099 €
N.º de material 11091800
Código EAN 4002516102250

PVP recomendado 
Aço inox. CleanSteel 1.149 €
N.º de material 11091840
Código EAN 4002516102267

43 dB 3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash

Máquina de lavar louça G 5210 SC 
• Máquina de lavar louça de instalação livre 

com gaveta para talheres
• Capacidade para 14 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora
• Secagem AutoOpen: abertura automática 

da porta depois da lavagem
• Opção Curto para poupança de tempo
• Cestos superior e inferior Comfort
• Gaveta para talheres 3D MultiFlex

PVP recomendado  
BrilliantWhite 899 €
N.º de material 11492490
Código EAN 4002516314059

PVP recomendado  
Aço inox. CleanSteel 999 €
Nº de material 11492510
Código EAN 4002516314066

45 dB 3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash

Verificar dados atualizados em www.miele.pt
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Wash
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Nº de material 11492510
Código EAN 4002516314066

45 dB 3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash

Verificar dados atualizados em www.miele.pt
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Máquinas de lavar louça de instalação livre 60 cm

Máquina de lavar louça G 7310 SC
• Máquina de lavar louça de instalação livre 

com gaveta para talheres
• Capacidade: 14 serviços
• 10 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 42 dB(A) re1pW
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• EcoFeedback: estimativa do consumo de 

água e energia
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora
• Sistema AutoDos: dosagem automática 

de detergente com PowerDisk integrado
• Secagem AutoOpen: abertura automática 

da porta depois da lavagem
• Cestos ExtraComfort e gaveta para 

talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável
• Comunicação simples com a máquina de 

lavar louça através de WiFiConn@ct

PVP recomendado 
Brilliant White 1.399 €
N.º de material 11091930
Código EAN 4002516102328

PVP recomendado 
Aço inox. CleanSteel 1.599 €
N.º de material 11091940
Código EAN 4002516102335

42 dB

AutoDos

3D MultiFlex

MobileControl

MultiLingua

QuickPower
Wash
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Máquinas de lavar louça 45 cm

Máquina de lavar louça G 5430 SC
• Máquina de lavar louça de instalação livre 

de 45 cm
• Capacidade para 9 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 78 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8 litros
• QuickPowerWash: lavagem e seca-

gem em menos de 1 hora
• Opção Curto para poupança de tempo
• Gaveta para talheres 

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

Máquina de lavar louça G 5640 SC
• Máquina de lavar louça de 45 cm de 

instalação livre com gaveta para talheres 
3D MultiFlex

• Capacidade para 9 serviços 
• 6 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 44 dB(A) re1pW
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 63 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 7,7 litros
• EcoFeedBack: estimativa do consumo de 

água e energia
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora
• Secagem AutoOperan: abertura automá-

tica da porta depois da lavagem

• PVP recomendado 1.029 €
• N.º de material 11492640
• Código EAN 4002516314431

45 dB 44 dBGaveta 
Talheres 3D MultiFlex

MultiLingua MultiLingua

QuickPower
Wash

QuickPower
Wash
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Máquinas de lavar louça 45 cm

Máquina de lavar louça G 5430 SC
• Máquina de lavar louça de instalação livre 

de 45 cm
• Capacidade para 9 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 78 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8 litros
• QuickPowerWash: lavagem e seca-

gem em menos de 1 hora
• Opção Curto para poupança de tempo
• Gaveta para talheres 

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

Máquina de lavar louça G 5640 SC
• Máquina de lavar louça de 45 cm de 

instalação livre com gaveta para talheres 
3D MultiFlex

• Capacidade para 9 serviços 
• 6 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 44 dB(A) re1pW
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 63 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 7,7 litros
• EcoFeedBack: estimativa do consumo de 

água e energia
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora
• Secagem AutoOperan: abertura automá-

tica da porta depois da lavagem

• PVP recomendado 1.029 €
• N.º de material 11492640
• Código EAN 4002516314431

45 dB 44 dBGaveta 
Talheres 3D MultiFlex

MultiLingua MultiLingua

QuickPower
Wash

QuickPower
Wash
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Máquinas de lavar louça de integrar parcialmente 60 cm

Máquina de lavar louça G 5210 SCi
• Máquina de lavar louça de integrar parcial-

mente com gaveta para talheres
• Capacidade para 14 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 74 kWh 
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora
• Secagem AutoOpen: abertura automática 

da porta depois da lavagem
• Opção Curto para poupança de tempo
• Cestos superior e inferior Comfort

PVP recomendado 1.169 €
N.º de material 11492540
Código EAN 4002416314073

45 dB 3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash

Máquina de lavar louça G 5000 SCi
• Máquina de lavar louça de integrar parcial-

mente com gaveta para talheres
• Capacidade: 14 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 96 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora
• Opção Curto para poupança de tempo
• Cestos superior e inferior Comfort

PVP recomendado 
Brilliant White 849 €
N.º de material 11492320
Código EAN 4002516314004

PVP recomendado 
Aço inox. CleanSteel 949 €
N.º de material 11492380
Código EAN 4002516314318

45 dB Gaveta 
Talheres

MultiLingua

QuickPower
Wash

G 5000 SCi

G 5210 SCi
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Máquina de lavar louça G 7100 SCi
• Máquina de lavar louça de integrar 

parcialmente com gaveta para talheres
• Capacidade: 14 serviços
• 8 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 43 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• EcoFeedback: estimativa do consumo de 

água e energia
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora
• Secagem AutoOpen: abertura automática 

da porta depois da lavagem
• Cestos ExtraComfort e gaveta para 

talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável

PVP recomendado 
Brilliant White 1.499 €
N.º de material 11091870
Código EAN 4002516102281

PVP recomendado 
Aço inox. CleanSteel 1.599 €
N.º de material 11091900
Código EAN 4002516102298

43 dB 3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash

Máquinas de lavar louça de integrar parcialmente 60 cm

Máquina de lavar louça G 7910 SCi
• Máquina de lavar louça de integrar 

parcialmente com gaveta para talheres
• Capacidade: 14 serviços
• 10 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 41 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• EcoFeedback: estimativa do consumo de 

água e energia
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora
• Sistema AutoDos: dosagem automática 

do detergente com PowerDisk integrado
• Secagem AutoOpen: abertura automática 

da porta depois da lavagem
• Cestos MaxiComfort e gaveta para 

talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável
• Comunicação simples com o aparelho 

através de WiFiConn@ct

PVP recomendado 2.799 €
N.º de material 11091970
Código EAN 4002516102366

41 dB

AutoDos

3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash

G 7100 SCi

G 7910 SCi
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Máquina de lavar louça G 7100 SCi
• Máquina de lavar louça de integrar 

parcialmente com gaveta para talheres
• Capacidade: 14 serviços
• 8 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 43 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• EcoFeedback: estimativa do consumo de 

água e energia
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora
• Secagem AutoOpen: abertura automática 

da porta depois da lavagem
• Cestos ExtraComfort e gaveta para 

talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável

PVP recomendado 
Brilliant White 1.499 €
N.º de material 11091870
Código EAN 4002516102281

PVP recomendado 
Aço inox. CleanSteel 1.599 €
N.º de material 11091900
Código EAN 4002516102298

43 dB 3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash

Máquinas de lavar louça de integrar parcialmente 60 cm

Máquina de lavar louça G 7910 SCi
• Máquina de lavar louça de integrar 

parcialmente com gaveta para talheres
• Capacidade: 14 serviços
• 10 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 41 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• EcoFeedback: estimativa do consumo de 

água e energia
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora
• Sistema AutoDos: dosagem automática 

do detergente com PowerDisk integrado
• Secagem AutoOpen: abertura automática 

da porta depois da lavagem
• Cestos MaxiComfort e gaveta para 

talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável
• Comunicação simples com o aparelho 

através de WiFiConn@ct

PVP recomendado 2.799 €
N.º de material 11091970
Código EAN 4002516102366

41 dB

AutoDos

3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash

G 7100 SCi

G 7910 SCi
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Máquina de lavar louça G 5050 Vi
• Máquina de lavar louça de integrar com-

pletamente com cesto para talheres
• Capacidade para 13 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 93 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora
• Opção Curto para poupança de tempo
• Cestos superior e inferior Comfort

PVP recomendado 899 €
N.º de material 11492400
Código EAN 4002516314325

Máquina de lavar louça G 5050 SCVi
• Máquina de lavar louça de integrar com-

pletamente com gaveta para talheres
• Capacidade para 14 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 95 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora
• Opção Curto para poupança de tempo
• Cestos superior e inferior Comfort

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

45 dB Cesto 
Talheres

MultiLingua

QuickPower
Wash 45 dB Gaveta 

Talheres

MultiLingua

QuickPower
Wash

Máquinas de lavar louça de integrar completamente  
60 cm

G 5050 Vi

G 5050 SCVi
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Máquina de lavar louça G 5260 Vi
• Máquina de lavar louça de integrar com-

pletamente com gaveta para talheres 3D 
MultiFlex

• Capacidade para 14 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 73 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora
• Secagem AutoOpen: abertura automática 

da porta depois da lavagem
• Opção Curto para poupança de tempo
• Cestos superior e inferior Comfort

PVP recomendado  1.129 €
Nº de material 11492560
Código EAN 4002516314080

45 dB Cesto 
Talheres

MultiLingua

QuickPower
Wash

Máquinas de lavar louça de integrar completamente  
60 cm

Máquina de lavar louça G 5260 SCVi
• Máquina de lavar louça de integrar com-

pletamente com gaveta para talheres 3D 
MultiFlex

• Capacidade para 14 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB
• Consumo de enegia em 100 lavagens no 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 l
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora
• Secagem AutoOpen: abertura automática 

da porta depois da lavagem
• Opção Curto para poupança de tempo
• Cestos superior e inferior Comfort

PVP recomendado 1.129 €
N.º de material 11492580
Código EAN 4002516314097

45 dB 3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash

G 5260 Vi

G 5260 SCVi
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Máquina de lavar louça G 5260 Vi
• Máquina de lavar louça de integrar com-

pletamente com gaveta para talheres 3D 
MultiFlex

• Capacidade para 14 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 73 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora
• Secagem AutoOpen: abertura automática 

da porta depois da lavagem
• Opção Curto para poupança de tempo
• Cestos superior e inferior Comfort

PVP recomendado  1.129 €
Nº de material 11492560
Código EAN 4002516314080

45 dB Cesto 
Talheres

MultiLingua

QuickPower
Wash

Máquinas de lavar louça de integrar completamente  
60 cm

Máquina de lavar louça G 5260 SCVi
• Máquina de lavar louça de integrar com-

pletamente com gaveta para talheres 3D 
MultiFlex

• Capacidade para 14 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB
• Consumo de enegia em 100 lavagens no 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 l
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora
• Secagem AutoOpen: abertura automática 

da porta depois da lavagem
• Opção Curto para poupança de tempo
• Cestos superior e inferior Comfort

PVP recomendado 1.129 €
N.º de material 11492580
Código EAN 4002516314097

45 dB 3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash

G 5260 Vi

G 5260 SCVi
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Máquinas de lavar louça de integrar completamente  
60 cm

Máquina de lavar louça G 5265 SCVi XXL
• Máquina de lavar louça de integrar com-

pletamente com gaveta para talheres 3D 
MultiFlex

• Capacidade: 14 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 l
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora
• Secagem AutoOpen: abertura automática 

da porta depois da lavagem
• Opção Curto para poupança de tempo
• Cestos superior e inferior Comfort
• Gaveta para talheres 3D MultiFlex total-

mente ajustável

PVP recomendado 1.229 €
N.º de material 11492610
Código EAN 4002516314103

45 dB 3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash

G 5265 SCVi XXL
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Máquinas de lavar louça de integrar completamente 
60 cm

Máquina de lavar louça G 7155 SCVi XXL
• Máquina de lavar louça de integrar 

completamente XXL com gaveta para 
talheres 3D MultiFlex

• Capacidade: 14 serviços
• 8 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 43 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• EcoFeedback: estimativa de consumo de 

água e energia
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora
• Secagem AutoOpen: abertura automática 

da porta depois da lavagem
• Cestos ExtraComfort e gaveta para 

talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável

   
 

PVP recomendado 1.599 €
N.º de material 11091920
Código EAN 4002516102311

43 dB 3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash

Máquina de lavar louça G 7150 SCVi
• Máquina de lavar louça de integrar com-

pletamente com gaveta para talheres
• Capacidade: 14 serviços
• 8 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 43 dB
• Consumo anual de energia: 213 kWh
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• EcoFeedback: estimativa de consumo de 

água e energia
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora
• Secagem AutoOpen: abertura automática 

da porta depois da lavagem
• Cestos ExtraComfort e gaveta para 

talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável

PVP recomendado  1.549 €
N.º de material 11091910
Código EAN 4002516102304

43 dB 3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash

G 7150 SCVi

G 7155 SCVi XXL

20-1747_Part19_GS_Gen7000_Kurz_PT.indd   330 21.04.21   14:23



25

Máquinas de lavar louça de integrar completamente 
60 cm

Máquina de lavar louça G 7155 SCVi XXL
• Máquina de lavar louça de integrar 

completamente XXL com gaveta para 
talheres 3D MultiFlex

• Capacidade: 14 serviços
• 8 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 43 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• EcoFeedback: estimativa de consumo de 

água e energia
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora
• Secagem AutoOpen: abertura automática 

da porta depois da lavagem
• Cestos ExtraComfort e gaveta para 

talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável

   
 

PVP recomendado 1.599 €
N.º de material 11091920
Código EAN 4002516102311

43 dB 3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash

Máquina de lavar louça G 7150 SCVi
• Máquina de lavar louça de integrar com-

pletamente com gaveta para talheres
• Capacidade: 14 serviços
• 8 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 43 dB
• Consumo anual de energia: 213 kWh
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• EcoFeedback: estimativa de consumo de 

água e energia
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora
• Secagem AutoOpen: abertura automática 

da porta depois da lavagem
• Cestos ExtraComfort e gaveta para 

talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável

PVP recomendado  1.549 €
N.º de material 11091910
Código EAN 4002516102304

43 dB 3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash

G 7150 SCVi

G 7155 SCVi XXL
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Máquina de lavar louça G 7360 SCVi
• Máquina de lavar louça de integrar 

completamente com gaveta para talheres
• Capacidade: 14 serviços
• 10 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 42 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• EcoFeedback: estimativa de consumo de 

água e energia
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora
• Sistema AutoDos: dosagem automática 

do detergente com PowerDisk integrado
• Secagem AutoOpen: abertura automática 

da porta depois da lavagem
• Cestos ExtraComfort e gaveta para 

talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável
• Comunicação simples com o aparelho 

através de WiFiConn@ct

PVP recomendado 1.829 €
N.º de material 11091950
Código EAN 4002516102342

42 dB

AutoDos

3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash

Máquina de lavar louça G 7590 SCVi K2O
• Máquina de lavar louça de integrar 

completamente com gaveta para talheres 
e iluminação BrilliantLight

• Capacidade: 14 serviços
• 11 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 41 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• EcoFeedback: estimativa de consumo de 

água e energia
• QuickPowerWash: lavagem e seca-

gem em menos de 1 hora
• Sistema AutoDos: dosagem automática 

do detergente com PowerDisk integrado
• Secagem AutoOpen: abertura automática 

da porta depois da lavagem
• Cestos MaxiComfort e gaveta para 

talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável
• Knock2open: abertura automática da 

porta com dois toques
• Comunicação simples com o aparelho 

através de WiFiConn@ct

PVP recomendado 2.369 €
N.º de material 11091960
Código EAN 4002516102359

41 dB

AutoDos

3D MultiFlex

BrilliantLight

MultiLingua

QuickPower
Wash

Máquinas de lavar louça e integrar completamente
60 cm

G 7360 SCVi

G 7590 SCVi K2O
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G 7965 SCVi K2O XXL

Máquinas de lavar louça e integrar completamente
60 cm

Máquina de lavar louça 
G 7965 SCVi K2O XXL
• Máquina de lavar louça XXL de integrar 

complemente com gaveta para talheres e 
iluminação BrilliantLight

• Capacidade: 14 serviços
• 11 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 41 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• EcoFeedback: estimativa de consumo de 

água e energia
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora
• Sistema AutoDos: dosagem automática 

do detergente com PowerDisk integrado
• Secagem AutoOpen: abertura automática 

da porta depois da lavagem
• Cestos MaxiComfort e gaveta para 

talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável
• Knock2open: abertura automática da 

porta com dois toques
• Comunicação simples com o aparelho 

através de WiFiConn@ct

PVP recomendado 2.849 €
N.º de material 11091990
Código EAN 4002516102380

41 dB

AutoDos

3D MultiFlex

BrilliantLight

MultiLingua

QuickPower
Wash

G 7960 SCVi

Máquina de lavar louça G 7960 SCVi K2O
• Máquina de lavar louça de integrar 

completamente com gaveta para talheres 
e iluminação BrilliantLight

• Capacidade: 14 serviços
• 11 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 41 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• EcoFeedback: estimativa de consumo de 

água e energia
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora
• Sistema AutoDos: dosagem automática 

do detergente com PowerDisk integrado
• Secagem AutoOpen: abertura automática 

da porta depois da lavagem
• Cestos MaxiComfort e gaveta para 

talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável
• Knock2open: abertura automática da 

porta com dois toques
• Comunicação simples com o aparelho 

através de WiFiConn@ct

PVP recomendado 2.799 €
N.º de material 11091980
Código EAN 4002516102373

41 dB

AutoDos

3D MultiFlex

BrilliantLight

MultiLingua

QuickPower
Wash
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G 7965 SCVi K2O XXL

Máquinas de lavar louça e integrar completamente
60 cm

Máquina de lavar louça 
G 7965 SCVi K2O XXL
• Máquina de lavar louça XXL de integrar 

complemente com gaveta para talheres e 
iluminação BrilliantLight

• Capacidade: 14 serviços
• 11 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 41 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• EcoFeedback: estimativa de consumo de 

água e energia
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora
• Sistema AutoDos: dosagem automática 

do detergente com PowerDisk integrado
• Secagem AutoOpen: abertura automática 

da porta depois da lavagem
• Cestos MaxiComfort e gaveta para 

talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável
• Knock2open: abertura automática da 

porta com dois toques
• Comunicação simples com o aparelho 

através de WiFiConn@ct

PVP recomendado 2.849 €
N.º de material 11091990
Código EAN 4002516102380

41 dB

AutoDos

3D MultiFlex

BrilliantLight

MultiLingua

QuickPower
Wash

G 7960 SCVi

Máquina de lavar louça G 7960 SCVi K2O
• Máquina de lavar louça de integrar 

completamente com gaveta para talheres 
e iluminação BrilliantLight

• Capacidade: 14 serviços
• 11 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 41 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8,9 litros
• EcoFeedback: estimativa de consumo de 

água e energia
• QuickPowerWash: lavagem e secagem 

em menos de 1 hora
• Sistema AutoDos: dosagem automática 

do detergente com PowerDisk integrado
• Secagem AutoOpen: abertura automática 

da porta depois da lavagem
• Cestos MaxiComfort e gaveta para 

talheres 3D MultiFlex totalmente ajustável
• Knock2open: abertura automática da 

porta com dois toques
• Comunicação simples com o aparelho 

através de WiFiConn@ct

PVP recomendado 2.799 €
N.º de material 11091980
Código EAN 4002516102373

41 dB

AutoDos

3D MultiFlex

BrilliantLight

MultiLingua

QuickPower
Wash
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Máquina de lavar louça G 5481 SCVi
• Máquina de lavar louça de integrar com-

pletamente com gaveta para talheres
• Capacidade para 9 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB
• Consumo de energia em 100 lavagens no 

programa ECO: 78 kWh
• Consumo de água no prog. ECO: 8 litros
• QuickPowerWash: lavagem e seca-

gem em menos de 1 hora
• Opção Curto para poupança de tempo

PVP recomendado 
Aço inox. CleanSteel 1.049 €
N.º de material 11492630
Código EAN 4002516314424

45 dB Gaveta 
Talheres

MultiLingua

QuickPower
Wash

Máquinas de lavar louça de integrar completamente
45 cm

G 5841 SCVi
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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.


