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Combinadas com um fogão

Independentes de um fogão

Tipos
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Adaptação perfeita às suas exigências
Tipos, tamanhos e designs das placas elétricas e de indução

Indução: a criadora de tendências Elétricas: as tradicionais Gás: o clássico

Modelos

As clássicas: modelos de até 60 cm de 
largura para até 4 recipientes para cozinhar.

Placas com moldura envolvente em aço 
inoxidável

Mais comodidade: modelos de 80 cm de 
largura com espaço para 4 a 6 recipientes 
para cozinhar.

Placas para a montagem à face ou sobre 
a bancada

Espaço máximo: modelos de  90 cm de 
largura para 5 a 6 recipientes para cozinhar

Diversidade de tamanhos

Design da moldura
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Tipos de comando das placas da Miele
Intuição e flexibilidade no dia a dia na cozinha

Tipos de comando das placas elétricas e de indução

SmartSelect White SmartSelect

Comando por botão

FlexControl com visor tátil

ComfortSelect EasySelect

Indução total: sinónimo de flexibilidade máxima

Desfrute da derradeira liberdade: pode usar toda a placa, sem zonas de cozinhar predefini-
das e, portanto, com a máxima flexibilidade. Posicione o seu recipiente para cozinhar da 
melhor forma possível em qualquer situação e exatamente da forma que pretende. Podem 
ser colocados individualmente até seis tachos, frigideiras e assadeiras compatíveis com 
indução. As nossas placas com indução total existem em várias larguras.

Reconhecimento inteligente de 
recipientes

Auxiliar de posicionamento1)SilentMove

1) Patente: EP2988573 
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Tipos de comando das placas da Miele
Intuição e flexibilidade no dia a dia na cozinha

Tipos de comando das placas elétricas e de indução

SmartSelect White SmartSelect

Comando por botão

FlexControl com visor tátil

ComfortSelect EasySelect

Indução total: sinónimo de flexibilidade máxima

Desfrute da derradeira liberdade: pode usar toda a placa, sem zonas de cozinhar predefini-
das e, portanto, com a máxima flexibilidade. Posicione o seu recipiente para cozinhar da 
melhor forma possível em qualquer situação e exatamente da forma que pretende. Podem 
ser colocados individualmente até seis tachos, frigideiras e assadeiras compatíveis com 
indução. As nossas placas com indução total existem em várias larguras.

Reconhecimento inteligente de 
recipientes

Auxiliar de posicionamento1)SilentMove
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Funções de assistência 
auxiliadas por sensor
Cozinhar nunca foi tão fácil

Resultados sempre perfeitos: a nossa 
função de assistência auxiliada por senso-
res TempControl torna as suas rotinas de 
cozinha mais fáceis e traz alegria à tarefa de 
cozinhar. Os sensores TempControl podem 
ser encontrados em várias placas com 
comando SmartSelect, bem como em toda 
a área de cozinhar da placa FlexControl 
com visor tátil.

Com TempControl* obtém resultados ideais 
de forma consistente em diferentes proces-
sos de confeção. Para isso, basta selecio-
nar o nível Simmer ou um dos três níveis de 
confeção com temperaturas predefinidas. 
Já não precisa de regular a temperatura, 
uma vez que os sensores a mantêm 
sempre constante.

A função TempControl* proporciona uma 
maior segurança na cozinha, pois evita de 
forma fiável o sobreaquecimento de óleo ou 
outro tipo de gordura na frigideira. Uma vez 
que os alimentos são confecionados à 
temperatura ideal, nada queima. Pode 
utilizar as funções com qualquer tipo de 
recipiente preparado para indução.

Miele@home
Na aplicação da Miele poderá encontrar um 
vasto leque de receitas especialmente 
concebidas para utilização com o Temp-
Control e o CookAssist.

Com placas da Miele controladas por sensores, a 
tecnologia inteligente toma conta da sua cozinha. 

* Patente: EP1704754, EP2153698 
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função de assistência auxiliada por senso-
res TempControl torna as suas rotinas de 
cozinha mais fáceis e traz alegria à tarefa de 
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maior segurança na cozinha, pois evita de 
forma fiável o sobreaquecimento de óleo ou 
outro tipo de gordura na frigideira. Uma vez 
que os alimentos são confecionados à 
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Nível Simmer
Muitos pratos só ficam perfeitos quando se 
lhes junta molho, como é o caso de guisa-
dos ou da massa à bolonhesa. No nível 
Simmer, a placa regula a temperatura 
adequada. Isto evita salpicos e os molhos 
ficam perfeitos.

Nível de confeção I
Este nível de confeção é ideal para todos os 
pratos preparados a uma temperatura de 
confeção reduzida, tal como, p. ex., ovos 
estrelados, ovos mexidos, bacon, salsichas 
de aves, gnocchi, legumes, almôndegas, 
peixe e a maioria dos alimentos congela-
dos.

Nível de confeção II
Este nível médio de confeção é ideal para 
alimentos como gambas, filetes, costeletas 
panadas, rolo de carne e tiras de carne em 
molho. Além disso, também serve para tor-
rar sementes, bem como para fazer batatas 
fritas, tortilhas e caramelo.

Nível de confeção III
O nível mais elevado é ideal para saltear no 
wok, bem como para selar carnes para 
preparar assados. É também perfeito para 
panquecas e batatas.
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
As caraterísticas em destaque1) das placas de indução

Indução total
Cozinhe sem zonas predefinidas: coloque 
os seus recipientes onde quiser.

TempControl
Resultados sempre perfeitos: a 

temperatura do recipiente é mantida cons-
tante e já nada queima.

SmartSelect White
Rápido e intuitivo: os níveis de 

potência podem ser diretamente ajustados 
para cada zona de cozinhar.

PowerFlex
Insuperável, rápido e flexível: a 

potência Booster até 7,3 kW é única.

Visor tátil 
Simplicidade máxima: visor tátil de 7 pole-
gadas com várias cores para uma operação 
intuitiva.

1) depende do modelo
2) Patente: EP1704754, EP2153698 

Con@ctivity 3.0 
Concentre-se na confeção: 
com Con@ctivity 3.0, o exaustor sabe o que 
tem a fazer. O exaustor reage automatica-
mente conforme as regulações na placa. O 
nível de potência é automaticamente 
ajustado consoante o que está a acontecer 
na placa, o que garante um ambiente sem 
odores incómodos. A placa e o exaustor 
comunicam entre si através da Wi-Fi. Com 
Con@ctivity 3.0, pode integrar exaustor e 
placa em Miele@home.
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O que significa cada ícone?
Ícones para placas de indução

Comando
Os níveis de potência podem ser selecionados facil-
mente através das escalas numéricas.

Comando particularmente simples de todas as zonas de 
cozinhar e níveis de potência.

Controle todas as zonas de cozinhar e níveis de potência 
com uma escala numérica central.

Con@ctivity 3.0
Indica se a placa está equipada com Con@ctivity 3.0.

Flexibilidade
Utilização flexível de toda a superfície de cozinhar.
  

Superfície extra grande para recipientes de vários 
tamanhos.

TwinBooster
Dois níveis de potência para tempos de fervura extrema-
mente curtos.

Manter quente
Manter quente à temperatura de servir.

É possível aquecer cuidadosamente os alimentos frios, 
além de manter os alimentos quentes à temperatura de 
serviço.

Stop & Go
Diminuição simples da potência com um toque.

TempControl
Garante resultados ideais de forma consistente em 
diferentes processos de confeção.

Combinável com SmartLine
 Os elementos SmartLine disponibilizam diferentes 
métodos de confeção e podem ser perfeitamente 
combinados entre si.

Con@ctivity 
3.0

PowerFlex

Indução total

TwinBooster

Manter 
quente

Manter quente 
Plus

Stop & Go

TempControl

SmartLine

SmartSelect

2345
2345

ComfortSelect

2345

EasySelect

2345
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O que significa cada ícone?
Ícones para placas de indução

Comando
Os níveis de potência podem ser selecionados facil-
mente através das escalas numéricas.

Comando particularmente simples de todas as zonas de 
cozinhar e níveis de potência.

Controle todas as zonas de cozinhar e níveis de potência 
com uma escala numérica central.

Con@ctivity 3.0
Indica se a placa está equipada com Con@ctivity 3.0.

Flexibilidade
Utilização flexível de toda a superfície de cozinhar.
  

Superfície extra grande para recipientes de vários 
tamanhos.

TwinBooster
Dois níveis de potência para tempos de fervura extrema-
mente curtos.

Manter quente
Manter quente à temperatura de servir.

É possível aquecer cuidadosamente os alimentos frios, 
além de manter os alimentos quentes à temperatura de 
serviço.

Stop & Go
Diminuição simples da potência com um toque.

TempControl
Garante resultados ideais de forma consistente em 
diferentes processos de confeção.

Combinável com SmartLine
 Os elementos SmartLine disponibilizam diferentes 
métodos de confeção e podem ser perfeitamente 
combinados entre si.

Con@ctivity 
3.0

PowerFlex

Indução total

TwinBooster

Manter 
quente

Manter quente 
Plus

Stop & Go

TempControl

SmartLine

SmartSelect

2345
2345

ComfortSelect

2345

EasySelect

2345
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Placas de indução

Placa de indução
KM 7201 FR
• Placa de indução com moldura em aço 

inoxidável
• 4 zonas de cozinhar
• Comando EasySelect simples com visor a 

amarelo
• Função Stop&Go
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função «Manter quente»
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

574 x 51 x 504

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

Placa de indução
KM 7464 FR
• Placa de indução com moldura em aço 

inoxidável
• 4 zonas de cozinhar (1 área PowerFlex)
• Comando ComfortSelect: seleção 

numérica rápida em amarelo
• Função Stop&Go
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função «Manter quente»
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 

a placa e o exaustor
• Conectividade: Miele@home e 

WiFiConn@ct
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

626 x 52 x 526

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

EasySelect

2345

TwinBooster Manter 
quente Stop & Go

ComfortSelect

2345

TwinBooster

Con@ctivity 
3.0

Manter 
quente

PowerFlex

Stop & Go

KM 7201 FR

KM 7464 FR
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Placas de indução

Placa de indução
KM 7464 FL
• Placa de indução de instalação à face ou 

sobre a bancada
• 4 zonas de cozinhar (1 área PowerFlex)
• Comando ComfortSelect: seleção 

numérica rápida em amarelo
• Função Stop&Go
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função «Manter quente»
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 

a placa e o exaustor
• Conectividade: Miele@home e 

WiFiConn@ct
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

620 x 51  x 520

PVP recomendado   1.199 € 
N.º de material 11218150
Código EAN 4002516201724

Placa de indução
KM 7262 FR
• Placa de indução de instalação com 

moldura de aço inoxidável
• 4 zonas de cozinhar (1 zona TempControl)
• Comando SmartSelect: seleção 

numérica rápida em amarelo
• Função Stop&Go
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função «Manter quente»
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

614 x 51 x 514

PVP recomendado   1.199 € 
N.º de material 11218110
Código EAN 4002516200406

ComfortSelect

2345

EasyControl

TwinBooster TwinBooster

Con@ctivity 
3.0

Manter 
quente

Manter 
quente

SmartLine

PowerFlex

Stop & Go Stop & Go

KM 7262 FR

KM 7464 FL

Instalação à face

KM 7464 FL

Instalação sobre bancada
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Placas de indução

Placa de indução
KM 7464 FL
• Placa de indução de instalação à face ou 

sobre a bancada
• 4 zonas de cozinhar (1 área PowerFlex)
• Comando ComfortSelect: seleção 

numérica rápida em amarelo
• Função Stop&Go
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função «Manter quente»
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 

a placa e o exaustor
• Conectividade: Miele@home e 

WiFiConn@ct
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

620 x 51  x 520

PVP recomendado   1.199 € 
N.º de material 11218150
Código EAN 4002516201724

Placa de indução
KM 7262 FR
• Placa de indução de instalação com 

moldura de aço inoxidável
• 4 zonas de cozinhar (1 zona TempControl)
• Comando SmartSelect: seleção 

numérica rápida em amarelo
• Função Stop&Go
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função «Manter quente»
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

614 x 51 x 514

PVP recomendado   1.199 € 
N.º de material 11218110
Código EAN 4002516200406

ComfortSelect

2345

EasyControl

TwinBooster TwinBooster

Con@ctivity 
3.0

Manter 
quente

Manter 
quente

SmartLine

PowerFlex

Stop & Go Stop & Go

KM 7262 FR

KM 7464 FL

Instalação à face

KM 7464 FL

Instalação sobre bancada
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Placa de indução
KM 7210 FR
• Placa de indução com moldura em aço 

inoxidável
• 4 zonas de cozinhar (1 ampliada)
• Comando EasySelect simples com visor a 

amarelo
• Função Stop&Go
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função «Manter quente»
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

764  x 51 x 504

PVP recomendado  1.269 €
N.º de material 11218100
Código EAN 4002516200390

Placa de indução
KM 7404 FX
• Placa de indução de instalação 

à face
• 4 zonas de cozinhar (1 zona PowerFlex)
• Comando SmartSelect: seleção 

numérica rápida em amarelo
• Função Stop&Go
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função «Manter quente»
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 

a placa e o exaustor”
• Conectividade: Miele@home e 

WiFiConn@ct
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

592 x 51 x 492

PVP recomendado  1.379 €
N.º de material 11218120
Código EAN 4002516200635

EasySelect

2345

ComfortSelect

2345

TwinBooster TwinBooster

Con@ctivity 
3.0

Manter 
quente

Manter 
quenteStop & Go Stop & Go

KM 7210 FR

KM 7404 FX
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Placa de indução
KM 7465 FL
• Placa de indução de instalação à face ou 

sobre a bancada
• 4 zonas de cozinhar (2 áreas PowerFlex)
• Comando ComfortSelect: seleção 

numérica rápida em amarelo
• Função Stop&Go
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função «Manter quente»
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 

a placa e o exaustor
• Conectividade: Miele@home e 

WiFiConn@ct
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

620  x 51 x 520  

PVP recomendado 1.449 €
N.º de material 11218160
Código EAN 4002516201731

Placa de indução 
KM 7564 FL
• Placa de indução com instalação à face/

sobre a bancada
• 4 zonas de cozinhar (2 zonas PowerFlex)
• Comando SmartSelect: prático e intuitivo 

em amarelo
• Função Stop&Go
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função «Manter quente»
• Conectivity 3.0: comunicação direta entre 

a placa e o exaustor
• Conectividade: Miele@home e 

WiFiConn@ct
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

620 x 45 x 520

PVP recomendado 1.499 €
N.º de material 11218270
Código EAN 4002516201748

ComfortSelect

2345

SmartSelect

2345
2345

TwinBooster TwinBooster

Con@ctivity 
3.0

Con@ctivity 
3.0

Manter 
quente

Manter 
quente

PowerFlex PowerFlex

Stop & Go Stop & Go

Placas de indução

KM 7465 FL

Instalação à face

KM 7465 FL

Instalação sobre bancada

KM 7564 FL

Instalação sobre bancada

KM 7564 FL

Instalação à face
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Placa de indução
KM 7465 FL
• Placa de indução de instalação à face ou 

sobre a bancada
• 4 zonas de cozinhar (2 áreas PowerFlex)
• Comando ComfortSelect: seleção 

numérica rápida em amarelo
• Função Stop&Go
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função «Manter quente»
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 

a placa e o exaustor
• Conectividade: Miele@home e 

WiFiConn@ct
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

620  x 51 x 520  

PVP recomendado 1.449 €
N.º de material 11218160
Código EAN 4002516201731

Placa de indução 
KM 7564 FL
• Placa de indução com instalação à face/

sobre a bancada
• 4 zonas de cozinhar (2 zonas PowerFlex)
• Comando SmartSelect: prático e intuitivo 

em amarelo
• Função Stop&Go
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função «Manter quente»
• Conectivity 3.0: comunicação direta entre 

a placa e o exaustor
• Conectividade: Miele@home e 

WiFiConn@ct
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

620 x 45 x 520

PVP recomendado 1.499 €
N.º de material 11218270
Código EAN 4002516201748

ComfortSelect

2345

SmartSelect

2345
2345

TwinBooster TwinBooster

Con@ctivity 
3.0

Con@ctivity 
3.0

Manter 
quente

Manter 
quente

PowerFlex PowerFlex

Stop & Go Stop & Go

Placas de indução

KM 7465 FL

Instalação à face

KM 7465 FL

Instalação sobre bancada

KM 7564 FL

Instalação sobre bancada

KM 7564 FL

Instalação à face
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Placa de indução
KM 7174 FR
• Placa de indução com moldura em aço 

inoxidável
• 4 zonas de cozinhar (2 zonas PowerFlex)
• Botões giratórios
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função «Manter quente»
• Visor amarelo
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

806 x 69 x 526

PVP recomendado 1.699 €
N.º de material 11215650
Código EAN 4002516200628

Botões

TwinBooster Manter 
quente

PowerFlex

Placa de indução
KM 7414 FX
• Placa de indução de instalação à face
• 4 zonas de cozinhar (1 área PowerFlex)
• Comando ComfortSelect: seleção 

numérica rápida em amarelo
• Função Stop&Go
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função «Manter quente»
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 

a placa e o exaustor
• Conectividade: Miele@home e 

WiFiConn@ct
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

752  x 51  x 492  

PVP recomendado 1.549 €
N.º de material 11218130
Código EAN 4002516201588

ComfortSelect

2345

TwinBooster

Con@ctivity 
3.0

Manter 
quente

PowerFlex

Stop & Go KM 7414 FX

Instalação à face

KM 7174 FR

Instalação à face
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Placas de indução 

Placa de indução total
KM 7667 FL
• Placa de indução total de instalação à 

face ou sobre a bancada
• Comando SmartSelect prático e intuitivo 

em amarelo
• Função Stop&Go
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função «Manter quente»
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 

a placa e o exaustor
• Conectividade: Miele@home e 

WiFiConn@ct
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

620 x 51  x 520  

PVP recomendado   1.799 € 
N.º de material 11218180
Código EAN 4002516185277

SmartSelect

2345
2345

TwinBooster

Con@ctivity 
3.0

Manter 
quente

Indução total

Stop & Go

KM 7667 FL

Instalação sobre bancada

KM 7667 FL

Instalação à face

20-1747_Part11_KMElektro_Gen7000_Kurz_PT.indd   148 21.04.21   14:36



19

Placas de indução 

Placa de indução total
KM 7667 FL
• Placa de indução total de instalação à 

face ou sobre a bancada
• Comando SmartSelect prático e intuitivo 

em amarelo
• Função Stop&Go
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função «Manter quente»
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 

a placa e o exaustor
• Conectividade: Miele@home e 

WiFiConn@ct
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

620 x 51  x 520  

PVP recomendado   1.799 € 
N.º de material 11218180
Código EAN 4002516185277

SmartSelect

2345
2345

TwinBooster

Con@ctivity 
3.0

Manter 
quente

Indução total

Stop & Go

KM 7667 FL

Instalação sobre bancada

KM 7667 FL

Instalação à face
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Placa de indução
KM 7684 FL
• Placa de indução total de instalação à 

face ou sobre a bancada
• Comando SmartSelect prático e intuitivo 

em amarelo
• Função Stop&Go
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função «Manter quente»
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 

a placa e o exaustor
• Conectividade: Miele@home e 

WiFiConn@ct
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

916 x 51 x 408

PVP recomendado   2.299 € 
N.º de material 11331770
Código EAN 4002516257325

Con@ctivity 
3.0

Manter quente 
Plus

PowerFlex

Stop & Go

TwinBooster

KM 7684 FL

Instalação à face

KM 7684 FL

Instalação sobre bancada
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Placas de indução

Placa de indução total
KM 7677 FL
• Placa de indução total de instalação à 

face ou sobre a bancada
• Comando SmartSelect prático e intuitivo 

em amarelo
• Função Stop&Go
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função «Manter quente»
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 

a placa e o exaustor
• Conectividade: Miele@home e 

WiFiConn@ct
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

800  x 51  x 520

PVP recomendado  2.199 €
N.º de material 11218200
Código EAN 4002516185291

SmartSelect

2345
2345

TwinBooster

Con@ctivity 
3.0

Manter 
quente

Indução total

Stop & Go

Placa de indução
KM 7594 FL
• Placa de indução de instalação à face ou 

sobre a bancada
• 5 zonas de cozinhar (2 áreas PowerFlex)
• Comando SmartSelect prático e intuitivo 

em amarelo
• Função Stop&Go
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função «Manter quente»
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 

a placa e o exaustor
• Conectividade: Miele@home e 

WiFiConn@ct
• Medidas da placa em mm (L x A x P):   

936  x 51  x 520

PVP recomendado  2.249 €
N.º de material 11218170
Código EAN 4002516201632

SmartSelect

2345
2345

TwinBooster

Con@ctivity 
3.0

Manter 
quente

PowerFlex

Stop & Go

KM 7594 FL

Instalação à face

KM 7594 FL

Instalação sobre bancada

KM 7677 FL

Instalação sobre bancada

KM 7677 FL

Instalação à face
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Placas de indução

Placa de indução total
KM 7677 FL
• Placa de indução total de instalação à 

face ou sobre a bancada
• Comando SmartSelect prático e intuitivo 

em amarelo
• Função Stop&Go
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função «Manter quente»
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 

a placa e o exaustor
• Conectividade: Miele@home e 

WiFiConn@ct
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

800  x 51  x 520

PVP recomendado  2.199 €
N.º de material 11218200
Código EAN 4002516185291

SmartSelect

2345
2345

TwinBooster

Con@ctivity 
3.0

Manter 
quente

Indução total

Stop & Go

Placa de indução
KM 7594 FL
• Placa de indução de instalação à face ou 

sobre a bancada
• 5 zonas de cozinhar (2 áreas PowerFlex)
• Comando SmartSelect prático e intuitivo 

em amarelo
• Função Stop&Go
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função «Manter quente»
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 

a placa e o exaustor
• Conectividade: Miele@home e 

WiFiConn@ct
• Medidas da placa em mm (L x A x P):   

936  x 51  x 520

PVP recomendado  2.249 €
N.º de material 11218170
Código EAN 4002516201632

SmartSelect

2345
2345

TwinBooster

Con@ctivity 
3.0

Manter 
quente

PowerFlex

Stop & Go

KM 7594 FL

Instalação à face

KM 7594 FL

Instalação sobre bancada

KM 7677 FL

Instalação sobre bancada

KM 7677 FL

Instalação à face
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Placa de indução 
KM 7879 FL 
• Placa de indução de instalação à face ou 

sobre a bancada
• 4 zonas de cozinhar (1 zona TempControl)
• Comando SmartSelect White: seleção 

numérica rápida em branco
• Função Stop&Go
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função «Manter quente plus»
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 

a placa e o exaustor
• Conectividade: Miele@home e WiFiConn@ct
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

800 x 51 x 520

PVP recomendado   2.499 € 
N.º de material 11520730
Código EAN 4002516337584

SmartSelect 
White

2345
2345

TwinBooster

TempControl

Con@ctivity 
3.0

Manter quente 
Plus

PowerFlex

Stop & Go

KM 7879 FL

KM 7879 FL
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Placa de indução 
KM 7699 FR
• Placa de indução de instalação 

sobre a bancada
• 4 zonas de cozinhar (1 zona TempControl)
• Comando SmartSelect: seleção 

numérica rápida em amarelo
• Função Stop&Go
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função «Manter quente plus»
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 

a placa e o exaustor
• Conectividade: Miele@home e WiFiConn@ct 
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

942 x 52 x 520

PVP recomendado  2.599 €
N.º de material 11520720
Código EAN 4002516338352

SmartSelect

2345
2345

TwinBooster

TempControl

Con@ctivity 
3.0

Manter quente 
Plus

PowerFlex

Stop & Go

KM 7699 FR

Placas de indução
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Placa de indução 
KM 7699 FR
• Placa de indução de instalação 

sobre a bancada
• 4 zonas de cozinhar (1 zona TempControl)
• Comando SmartSelect: seleção 

numérica rápida em amarelo
• Função Stop&Go
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função «Manter quente plus»
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 

a placa e o exaustor
• Conectividade: Miele@home e WiFiConn@ct 
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

942 x 52 x 520

PVP recomendado  2.599 €
N.º de material 11520720
Código EAN 4002516338352

SmartSelect

2345
2345

TwinBooster

TempControl

Con@ctivity 
3.0

Manter quente 
Plus

PowerFlex

Stop & Go

KM 7699 FR

Placas de indução
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Placas de indução

Placa de indução total KM 7897 FL
• Placa de indução total de instalação à 

face ou sobre a bancada
• Comando SmartSelect prático e intuitivo 

em branco
• Função Stop&Go
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função «Manter quente»
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 

a placa e o exaustor
• Conectividade: Miele@home e 

WiFiConn@ct
• Medidas da placa (L x A x P): 

936 x 51 x 520

PVP recomendado  2.999 €
N.º de material 11218210
Código EAN 4002516187448

Placa de indução KM 7999 FL
• Placa de indução de instalação à face ou 

sobre a bancada
• 3 zonas de cozinhar TempControl  

(1 zona de cozinhar PowerFlex XL)
• Visor tátil de grandes dimensões 
• Função inteligente CookAssist para a 

preparação de receitas em colaboração 
com a app da Miele

• Função Stop & Go
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 

a placa e o exaustor
• Conectividade: Miele@home e WiFiConn@ct
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

936 x 67 x 520

PVP recomendado   4.599 € 
N.º de material 11218230
Código EAN 4002516235538

SmartSelect 
White

2345
2345

TwinBooster

Con@ctivity 
3.0

Manter 
quente

SmartLine

Indução total

Stop & Go

KM 7999 FL

KM 7999 FL

KM 7897 FL

KM 7897 FL

Touch Display

TempControl

Con@ctivity 
3.0

PowerFlex
X L

Stop & Go

SilentMove
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
As caraterísticas em destaque1) das placas elétricas

1) depende do modelo 
2) Patente: EP2001267

ExtraSpeed2)

Poupa ainda mais tempo: com 
uma tecnologia exclusiva da Miele, fica com 
mais tempo para si.

Con@ctivity 3.0 
Concentre-se na confeção: 
com Con@ctivity 3.0, o exaustor sabe o que 
tem a fazer. O exaustor reage automatica-
mente conforme as regulações na placa. O 
nível de potência é automaticamente 
ajustado consoante o que está a acontecer 
na placa, o que garante um ambiente sem 
odores incómodos. A placa e o exaustor 
comunicam entre si através da Wi-Fi. Com 
Con@ctivity 3.0, pode integrar exaustor e 
placa em Miele@home.

Zona de cozinhar oval/retangular
Especialmente prático: para a utilização de 
uma assadeira pode ligar outros circuitos 
de aquecimento com facilidade.

Zona de cozinhar multicircuito
De acordo com as suas necessidades: 
amplie a zona de cozinhar consoante o 
tamanho do recipiente que está a usar.

SmartSelect
Rápido e intuitivo: os níveis de 

potência e tempos podem ser diretamente 
ajustados para cada zona de cozinhar.

Manter quente
À temperatura certa: a tempe-

ratura na base do recipiente é regulada 
automaticamente para que os alimentos 
não queimem.
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O que significa cada ícone?
Ícones para placas elétricas

Comando
Comando simples de todas as zonas de cozinhar e 
níveis de potência através de uma escala numérica.

Controla todas as zonas de cozinhar e níveis de potência 
com a escala numérica central.

Con@ctivity 3.0
Função automática através de Wi-Fi para um ambiente 
ideal e máximo conforto de utilização.

Flexibilidade
Os circuitos de aquecimento alternáveis permitem a 
utilização de uma assadeira.

Stop & Go
Diminuição simples da potência com um toque.

Manter quente
Manter quente à temperatura de servir independente-
mente da quantidade.

ExtraSpeed
Resistência elétrica para uma fervura rápida.

EasySelect

2345

ComfortSelect

2345

Con@ctivity 
3.0

Zona oval/
retangular

Stop & Go

Manter 
quente

ExtraSpeed
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O que significa cada ícone?
Ícones para placas elétricas

Comando
Comando simples de todas as zonas de cozinhar e 
níveis de potência através de uma escala numérica.

Controla todas as zonas de cozinhar e níveis de potência 
com a escala numérica central.

Con@ctivity 3.0
Função automática através de Wi-Fi para um ambiente 
ideal e máximo conforto de utilização.

Flexibilidade
Os circuitos de aquecimento alternáveis permitem a 
utilização de uma assadeira.

Stop & Go
Diminuição simples da potência com um toque.

Manter quente
Manter quente à temperatura de servir independente-
mente da quantidade.

ExtraSpeed
Resistência elétrica para uma fervura rápida.

EasySelect

2345

ComfortSelect

2345

Con@ctivity 
3.0

Zona oval/
retangular

Stop & Go

Manter 
quente

ExtraSpeed
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Placas elétricas
KM 6520 FR
• Placa vitrocerâmica com moldura em aço 

inoxidável
• 4 zonas de cozinhar (1 zona Vario)
• Comando EasySelect simples com visor a 

amarelo
• Função Stop&Go
• Função Manter quente
• Indicação de calor tripla para cada zona 

de cozinhar
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

574 x 43 x 504

PVP recomendado 649 € 
N.º de material 10873500
Código EAN 4002515989906

EasySelect

2345

Stop & Go Manter 
quente

Placas elétricas

KM 6520
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Placa elétrica
KM 6540 FR
• Placa vitrocerâmica com moldura em aço 

inoxidável
• 4 zonas de cozinhar (1 zona Vario)
• Comando ComfortSelect: seleção 

numérica rápida em amarelo
• Função Stop&Go
• Função Manter quente
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 

a placa e o exaustor
• Conectividade: Miele@home e 

WiFiConn@ct
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

614 x 43 x 514

PVP recomendado 799 € 
N.º de material 10873510
Código EAN 4002516063544

Placa elétrica
KM 6542 FL ExtraSpeed
• Placa vitrocerâmica para instalação à face
• 4 zonas de cozinhar (1 zona ExtraSpeed e 

1 Vario)
• Comando ComfortSelect: seleção 

numérica rápida em amarelo
• Função Manter quente
• Função Stop&Go
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 

a placa e o exaustor
• Conectividade: Miele@home e 

WiFiConn@ct
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

752 x 46 x 492

PVP recomendado 999 € 
N.º de material 10873520
Código EAN 4002516063551

ComfortSelect

2345

Zona oval/
retangular

Con@ctivity 
3.0

Stop & Go Manter 
quente

ComfortSelect

2345

Zona oval/
retangular

ExtraSpeed

Con@ctivity 
3.0

Stop & Go Manter 
quente

KM 6542 FL

KM 6540 FR

Placas elétricas
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Placa elétrica
KM 6540 FR
• Placa vitrocerâmica com moldura em aço 

inoxidável
• 4 zonas de cozinhar (1 zona Vario)
• Comando ComfortSelect: seleção 

numérica rápida em amarelo
• Função Stop&Go
• Função Manter quente
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 

a placa e o exaustor
• Conectividade: Miele@home e 

WiFiConn@ct
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

614 x 43 x 514

PVP recomendado 799 € 
N.º de material 10873510
Código EAN 4002516063544

Placa elétrica
KM 6542 FL ExtraSpeed
• Placa vitrocerâmica para instalação à face
• 4 zonas de cozinhar (1 zona ExtraSpeed e 

1 Vario)
• Comando ComfortSelect: seleção 

numérica rápida em amarelo
• Função Manter quente
• Função Stop&Go
• Con@ctivity 3.0: comunicação direta entre 

a placa e o exaustor
• Conectividade: Miele@home e 

WiFiConn@ct
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

752 x 46 x 492

PVP recomendado 999 € 
N.º de material 10873520
Código EAN 4002516063551

ComfortSelect

2345

Zona oval/
retangular

Con@ctivity 
3.0

Stop & Go Manter 
quente

ComfortSelect

2345

Zona oval/
retangular

ExtraSpeed

Con@ctivity 
3.0

Stop & Go Manter 
quente

KM 6542 FL

KM 6540 FR

Placas elétricas
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Tipo de instalação

Modelos

Placas a gás
As placas a gás da Miele são sempre 
instaladas independentemente de um forno, 
de forma a que o espaço por baixo da 
placa pode ser aproveitado para gavetas ou 
armários. Máxima liberdade no planea-
mento da sua cozinha.

Gás
O gás é uma energia primária. Isto 
significa que se trata uma forma de 
energia que vem da natureza e que não 
tem de ser sujeita a mais processos de 
transformação para poder ser utilizada. 
Por isso, cozinhar com gás é especial-
mente ecológico. Mas o gás também já 
tem uma longa tradição. Os primeiros 
fogões a gás surgiram no século XIX, 
muito antes dos fogões elétricos.
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Tipo de instalação

Modelos

Placas a gás
As placas a gás da Miele são sempre 
instaladas independentemente de um forno, 
de forma a que o espaço por baixo da 
placa pode ser aproveitado para gavetas ou 
armários. Máxima liberdade no planea-
mento da sua cozinha.

Gás
O gás é uma energia primária. Isto 
significa que se trata uma forma de 
energia que vem da natureza e que não 
tem de ser sujeita a mais processos de 
transformação para poder ser utilizada. 
Por isso, cozinhar com gás é especial-
mente ecológico. Mas o gás também já 
tem uma longa tradição. Os primeiros 
fogões a gás surgiram no século XIX, 
muito antes dos fogões elétricos.
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Adaptação perfeita às suas exigências
Tamanhos, designs e tipos de comando das placas a gás

Clássica
Largura de 60 cm: placa com 3 até 
4 queimadores

Prática
Largura de 75 cm: placa com 4 até 
5 queimadores

Ampla
Largura de 90 cm: variante de placa extra 
larga com 5 queimadores

Diversidade de tamanhos ComandosVariantes de design

As clássicas: placas a gás à base de aço 
inoxidável

As integradas: placas a gás planas à base 
de aço inoxidável

As elegantes: placas a gás à base de 
vitrocerâmica

Placas a gás sem sistema eletrónico
Todas as placas a gás da Miele possuem a 
caraterística de segurança GasStop, que 
garante a interrupção imediata da alimenta-
ção de gás em caso de falha de chama. 
Desta forma, não há fugas de gás 
inadvertidas.

Placas a gás com sistema eletrónico
O QuickStart* garante uma ignição acele-
rada, o GasStop & ReStart* uma reignição 
automática em caso de falha de chama. 
Algumas variantes também possuem um 
temporizador, assim como indicações de 
calor e calor residual.

* Patente: DE 102007015822
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
As caraterísticas em destaque* das placas a gás

*depende do modelo
**DE 102007015822 (patenteado)

QuickStart**
Não é preciso mais pressionar nem manter 
pressionado: o sistema eletrónico de 
ligação leve e confortável com função 
rotativa.

Placas a gás com sistema eletrónico
As placas a gás da Miele, equipadas com 
sistema eletrónico, dispõem de caraterísti-
cas que lhe proporcionam ainda mais 
segurança e conforto: o QuickStart** 
garante uma ignição acelerada e o GasStop 
& ReStart** uma reignição automática em 
caso de falha de chama. Alguns modelos 
também possuem um temporizador, assim 
como indicações de calor e calor residual.

GasStop & ReStart**
Cozinhar com segurança: se a chama se 
apagar, é reacendida. Se isto falhar, a 
alimentação de gás é interrompida.

Grelhas ComfortClean
Limpeza rápida: as grelhas podem ser 
lavadas na máquina de lavar louça e ficam 
perfeitas.

Queimador Wok
Profissional: queimador wok individual ou 
duplo para regulação comum ou em sepa-
rado de ambos os circuitos de chamas.

Queimadores flexíveis
Dos económicos aos potentes: existe um 
queimador adequado com o melhor 
desempenho para cada aplicação.
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Comando
Seleção rápida e simples através de um botão em 
separado.

Segurança
Mais conforto graças à reignição automática no caso de 
falha de chama.

Elevada segurança graças à interrupção imediata da 
alimentação de gás em caso de falha de chama.

QuickStart
Mais conforto graças a uma ignição acelerada da chama 
de gás.

Grelhas
Limpeza perfeita graças às grelhas adequadas para a 
lavagem em máquinas de lavar louça.

Queimador PerfectClean
Acabamento de superfícies patenteado para um con-
forto de limpeza inigualável.

O que significa cada ícone?
Ícones para placas a gás

Botões

GasStop

GasStop & 
ReStart

QuickStart

Grelhas

PerfectClean
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Comando
Seleção rápida e simples através de um botão em 
separado.

Segurança
Mais conforto graças à reignição automática no caso de 
falha de chama.

Elevada segurança graças à interrupção imediata da 
alimentação de gás em caso de falha de chama.

QuickStart
Mais conforto graças a uma ignição acelerada da chama 
de gás.

Grelhas
Limpeza perfeita graças às grelhas adequadas para a 
lavagem em máquinas de lavar louça.

Queimador PerfectClean
Acabamento de superfícies patenteado para um con-
forto de limpeza inigualável.

O que significa cada ícone?
Ícones para placas a gás

Botões

GasStop

GasStop & 
ReStart

QuickStart

Grelhas

PerfectClean
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Placa a gás
KM 2010
• 4 queimadores 
• Botões seletores giratórios
• Desligar de segurança GasStop
• Queimadores PerfectClean com  

revestimento antiaderente para uma 
limpeza fácil

• Medidas da placa em mm (L x A x P):  
650 x 90 x 520

PVP recomendado 649 € 
N.º de material 7187740
Código EAN 4002514449883

Botões

PerfectClean

GasStop

KM 2010

Placas a gás
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Placas a gás

Placa a gás
KM 2012 G
• 4 queimadores (1 queimador para Wok 

simples)
• Botões seletores giratórios
• Desligar de segurança GasStop
• Queimadores PerfectClean com  

revestimento antiaderente para uma 
limpeza fácil

• Medidas da placa em mm (L x A x P):  
650 x 90 x 520

PVP recomendado 799 € 
N.º de material 7111180
Código EAN 4002514374840

Placa a gás
KM 2034 G
• 5 queimadores (1 queimador para Wok 

duplo)
• Botões seletores giratórios
• Desligar de segurança GasStop
• Queimadores PerfectClean com  

revestimento antiaderente para uma 
limpeza fácil

• Medidas da placa em mm (L x A x P):  
750 x 90 x 520  

PVP recomendado   999 € 
N.º de material 7111190
Código EAN 4002514374956

Botões GasStop

PerfectClean

Botões GasStop

PerfectClean

KM 2034 G

KM 2012 G
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Placas a gás

Placa a gás
KM 2012 G
• 4 queimadores (1 queimador para Wok 

simples)
• Botões seletores giratórios
• Desligar de segurança GasStop
• Queimadores PerfectClean com  

revestimento antiaderente para uma 
limpeza fácil

• Medidas da placa em mm (L x A x P):  
650 x 90 x 520

PVP recomendado 799 € 
N.º de material 7111180
Código EAN 4002514374840

Placa a gás
KM 2034 G
• 5 queimadores (1 queimador para Wok 

duplo)
• Botões seletores giratórios
• Desligar de segurança GasStop
• Queimadores PerfectClean com  

revestimento antiaderente para uma 
limpeza fácil

• Medidas da placa em mm (L x A x P):  
750 x 90 x 520  

PVP recomendado   999 € 
N.º de material 7111190
Código EAN 4002514374956

Botões GasStop

PerfectClean

Botões GasStop

PerfectClean

KM 2034 G

KM 2012 G
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Placa a gás
KM 2356-1 G
• 5 queimadores ComfortClean 

(1 queimador para Wok duplo)
• Botões seletores giratórios e QuickStart
• Desligar de segurança GasStop
• Reignição automática da chama com a 

função ReStart
• Grelhas ComfortClean compatíveis com 

máquina de lavar louça 
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

888 x 105 x 508

PVP recomendado 1.599 € 
N.º de material 10939190
Código EAN 4002516063575

Placa a gás
KM 3054-1 G
• Placa a gás com superfície de cerâmica 

de vidro
• 5 queimadores ComfortClean 

(1 queimador para Wok duplo)
• Botões seletores giratórios e QuickStart
• Desligar de segurança GasStop
• Reignição automática da chama com a 

função ReStart
• Grelhas ComfortClean compatíveis com 

máquina de lavar louça 
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

942 x 53 x 526

PVP recomendado  1.699 € 
N.º de material 10939070
Código EAN 4002516063568

Botões

Grelhas

GasStop & 
ReStart QuickStart Botões

Grelhas

GasStop & 
ReStart QuickStart

KM 3054-1 G

2356-1 G
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Con@ctivity 
Com Con@ctivity pode concentrar-se 
completamente no prazer de cozinhar, uma 
vez que o exaustor e a placa comunicam 
entre si. A placa transmite as regulações ao 
sistema eletrónico do exaustor e este regula 
automaticamente os níveis de potência. 
Não tem de se lembrar de desligar o exaus-
tor mais tarde. Todas as placas de indução 
com exaustor integrado da Miele estão 
equipadas de série com a Con@ctivity.

PowerFlex XL
Muito espaço: como toda a 

profundidade da placa é utilizada, é posível 
colocar na perfeição grandes recipientes 
para cozinhar.

Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
As caraterísticas em destaque* das placas de indução com exaustor integrado

TwinBooster
Flexibilidade única: a potência 

de indução pode ser distribuída individual-
mente ou ser concentrada numa só zona.

* depende do modelo

ComfortSelect Plus
Compacto e cómodo: todas as 

zonas de cozinhar, bem como o ventilador, 
podem ser claramente controlados através 
de uma escala numérica central.

Exaustor à face
À face e elegante: graças ao design dis-
creto, pode aproveitar da máxima liberdade 
de conceção na sua cozinha.

Filtro de gorduras metálico em aço inox
Fácil de limpar: os filtros de gorduras metá-
licos com 10 camadas de alta qualidade 
podem ser lavados na máquina de lavar 
louça e são muito resistentes.

20-1747_Part12_KMDA_Gen7000_Kurz_PT.indd   163 21.04.21   14:31



44

O que significa cada ícone?
Ícones para placas com exaustor integrado

Comando
 Os níveis de potência podem ser selecionados de forma 
especialmente rápida e intuitiva. Escalas numéricas com 
iluminação de fundo a amarelo.

Con@ctivity 
Função automática para uma temperatura ambiente 
ideal e máximo conforto de utilização.

Flexibilidade
Superfície extra grande para duas panelas ou frigideiras, 
uma assadeira grande ou uma panela para massa 
grande.

TwinBooster
Dois níveis de potência para tempos de fervura extrema-
mente curtos.

Manter quente
Manter quente à temperatura de servir independente-
mente da quantidade.

Stop & Go
Diminuição simples da potência com um toque.

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

Motor ECO
O motor de corrente contínua economiza energia até 
70% em comparação com os motores convencionais. 

Eficiência energética
Este ícone indica a eficiência energética do exaustor.

SmartSelect

2345
2345

Con@ctivity 
2.0

PowerFlex

TwinBooster

Manter 
quente

Stop & Go

10 Filtros

Eco Motor
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O que significa cada ícone?
Ícones para placas com exaustor integrado

Comando
 Os níveis de potência podem ser selecionados de forma 
especialmente rápida e intuitiva. Escalas numéricas com 
iluminação de fundo a amarelo.

Con@ctivity 
Função automática para uma temperatura ambiente 
ideal e máximo conforto de utilização.

Flexibilidade
Superfície extra grande para duas panelas ou frigideiras, 
uma assadeira grande ou uma panela para massa 
grande.

TwinBooster
Dois níveis de potência para tempos de fervura extrema-
mente curtos.

Manter quente
Manter quente à temperatura de servir independente-
mente da quantidade.

Stop & Go
Diminuição simples da potência com um toque.

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

Motor ECO
O motor de corrente contínua economiza energia até 
70% em comparação com os motores convencionais. 

Eficiência energética
Este ícone indica a eficiência energética do exaustor.

SmartSelect

2345
2345

Con@ctivity 
2.0

PowerFlex

TwinBooster

Manter 
quente

Stop & Go

10 Filtros

Eco Motor
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SmartSelect

2345
2345

TwinBooster

10 Filtros

Con@ctivity 
3.0

Manter 
quente

Eco Motor

PowerFlex

Stop & Go
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Placa de indução com exaustor 
integrado KMDA 7634 FR
• Placa de indução com exaustor integrado 

com moldura em aço inoxidável
• 4 zonas de cozinhar (2 PowerFlex)
• Comando SmartSelect prático e intuitivo 

em amarelo
• Con@ctivity 3.0: resposta automática do 

exaustor mediante ajustes na placa
• Com Miele@home e WiFiConn@ct
• Filtro de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma absorção máxima
• Motor ECO integrado (motor de corrente 

contínua)
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função Stop&Go
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

806 x 201 x 526

PVP recomendado 3.199 €
N.º de material 11495240
Código EAN 4002516329688

KMDA 7634 FR

Placas de indução com exaustor integrado
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SmartSelect

2345
2345

TwinBooster

10 Filtros

Con@ctivity 
3.0

Manter 
quente

Eco Motor

PowerFlex

Stop & Go

Placas de indução com exaustor integrado

Placa de indução com exaustor 
integrado KMDA 7634 FL
• Placa de indução com exaustor integrado 

de instalação à face
• 4 zonas de cozinhar (2 PowerFlex)
• Comando SmartSelect prático e intuitivo 

em amarelo
• Con@ctivity 3.0: resposta automática do 

exaustor mediante ajustes na placa
• Com Miele@home e WiFiConn@ct
• Filtro de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma absorção máxima
• Motor ECO integrado (motor de corrente 

contínua)
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função Stop&Go
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

800 x 206 x 520

PVP recomendado 3.199 €
N.º de material 11495250
Código EAN 4002516329930

KMDA 7634 FL
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SmartSelect

2345
2345

TwinBooster

10 Filtros

Con@ctivity 
3.0

Manter 
quente

Eco Motor

PowerFlex

Stop & Go

Placas de indução com exaustor integrado

Placa de indução com exaustor 
integrado KMDA 7634 FL
• Placa de indução com exaustor integrado 

de instalação à face
• 4 zonas de cozinhar (2 PowerFlex)
• Comando SmartSelect prático e intuitivo 

em amarelo
• Con@ctivity 3.0: resposta automática do 

exaustor mediante ajustes na placa
• Com Miele@home e WiFiConn@ct
• Filtro de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma absorção máxima
• Motor ECO integrado (motor de corrente 

contínua)
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função Stop&Go
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

800 x 206 x 520

PVP recomendado 3.199 €
N.º de material 11495250
Código EAN 4002516329930

KMDA 7634 FL

20-1747_Part12_KMDA_Gen7000_Kurz_PT.indd   166 21.04.21   14:31

Comfort Select
Plus

2345

TwinBooster

10 Filtros

Con@ctivity 
3.0

Manter 
quente

Eco Motor

PowerFlex
X L

Stop & Go
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Placa de indução com exaustor 
 integrado KMDA 7476 FR
• Placa de indução com exaustor integrado 

com moldura em aço inoxidável
• 4 zonas de cozinhar (2 PowerFlex XL)
• ComandoComfortSelect Plus prático e 

intuitivo em amarelo
• Con@ctivity 3.0: resposta automática do 

exaustor mediante ajustes na placa
• Possibilidade de cozinhar com até 

4  recipientes em simultâneo
• Filtro de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma absorção máxima
• Motor ECO integrado (motor de corrente 

contínua)
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função Stop&Go
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

806 x 201 x 526

PVP recomendado   3.199 € 
Nº de material 11786350
Código EAN 4002516451464

Esquema de montagem

Placas de indução com exaustor integrado
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Comfort Select
Plus

2345

TwinBooster

10 Filtros

Con@ctivity 
3.0

Manter 
quente

Eco Motor

PowerFlex
X L

Stop & Go

Placa de indução com exaustor 
 integrado KMDA 7476 FL
• Placa de indução com exaustor integrado 

de instalação à face ou sobre a bancada
• 4 zonas de cozinhar (2 PowerFlex XL)
• ComandoComfortSelect Plus prático e 

intuitivo em amarelo
• Con@ctivity 3.0: resposta automática do 

exaustor mediante ajustes na placa
• Possibilidade de cozinhar com até 

4  recipientes em simultâneo
• Filtro de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma absorção máxima
• Motor ECO integrado (motor de corrente 

contínua)
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função Stop&Go
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

800 x 200 x 520

PVP recomendado   3.199 € 
Nº de material 11786360
Código EAN 4002516450894

Esquema de montagem

Placas de indução com exaustor integrado
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Comfort Select
Plus

2345

TwinBooster

10 Filtros

Con@ctivity 
3.0

Manter 
quente

Eco Motor

PowerFlex
X L

Stop & Go

Placa de indução com exaustor 
 integrado KMDA 7476 FL
• Placa de indução com exaustor integrado 

de instalação à face ou sobre a bancada
• 4 zonas de cozinhar (2 PowerFlex XL)
• ComandoComfortSelect Plus prático e 

intuitivo em amarelo
• Con@ctivity 3.0: resposta automática do 

exaustor mediante ajustes na placa
• Possibilidade de cozinhar com até 

4  recipientes em simultâneo
• Filtro de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma absorção máxima
• Motor ECO integrado (motor de corrente 

contínua)
• Dois níveis de booster em todas as zonas 

de cozinhar
• Função Stop&Go
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

800 x 200 x 520

PVP recomendado   3.199 € 
Nº de material 11786360
Código EAN 4002516450894

Esquema de montagem

Placas de indução com exaustor integrado
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Adaptação perfeita às suas exigências
Tipos e tamanhos os elementos ProLine

Tipo de instalação

Diversidade de tamanhos

Modelos

Os elementos ProLine podem ser instalados numa cozinha modular, independentemente de um forno, o que permite instalar gavetas ou 
armários por baixo. Flexibilidade máxima no planeamento da sua cozinha.
O exaustor de bancada está disponível juntamente em combinação com diferentes elementos ProLine. A instalação do exaustor integrado ao 
centro abre um vasto leque de possibilidades.

Elétrico
O aquecimento da zona de cozinhar é 
realizado por resistências situadas por 
baixo da vitrocerâmica. Isto é visível através 
da incandescência vermelha da zona de 
cozinhar. As placas elétricas da série 
ProLine estão disponíveis com tamanhos 
de zonas de cozinhar diferentes, tal como 
as placas elétricas clássicas.

Indução
Ao cozinhar com indução, o calor é gerado 
diretamente na base do recipiente. O 
tamanho do recipiente é detetado automati-
camente. A vantagem: praticamente não 
existem perdas de energia. A confeção é 
particularmente segura, uma vez que as 
áreas junto à zona de cozinhar permane-
cem relativamente frias.

Gás
Tudo é possível com as clássicas placas a 
gás da Miele. Estão disponíveis em diversas 
larguras e com vários equipamentos. Os 
queimadores a gás ProLine controlados 
eletronicamente possuem caraterísticas de 
segurança e conforto inovadoras.

Cozinha com poucas panelas ou prepara 
menus completos, para os quais necessita 
de muitos recipientes? Consoante o ele-
mento ProLine, a Miele disponibiliza até três 
larguras diferentes que permitem combina-
ções adequadas às suas necessidades. 

Clássicos: 288 mm de largura
Práticos: 380 mm de largura

Dessa forma, pode criar a sua combinação 
de aparelhos personalizada e tem sempre 
espaço suficiente para os seus recipientes.
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Gostaria de utilizar diferentes opções 
de confeção num único sistema?
Os elementos ProLine mais exclusivos da Miele

Barbecue Grill
Com o grill, pode cozinhar na perfeição 
pratos de carne, peixe ou legumes. É 
possível regular em separado as duas 
zonas de grill e usar em simultâneo duas 
funções diferentes, p. ex., grelhar e manter 
alimentos quentes. Ao seu gosto: em caso 
de utilização do grill com tabuleiro de água, 
os alimentos ficam especialmente suculen-
tos. Se também utilizar pedras vulcânicas, 
os alimentos ficamcom o aroma típico de 
grelhado.

TeppanYaki
Os alimentos são preparados diretamente 
na superfície em inox quente. O Teppan 
Yaki da Miele dispõe de dois circuitos de 
aquecimento que podem ser utilizados em 
separado: pode confecionar alimentos em 
simultâneo com diferentes temperaturas ou 
mantê-los quentes.

Exaustor de bancada
Graças ao exaustor de bancada da Miele já 
é possível cozinhar sem odores ou vapores 
incómodos. Devido à disposição central 
entre dois elementos ProLine, o exaustor de 
bancada da Miele aspira o vapor onde ele 
se forma.

Criações culinárias ambiciosas exigem técnicas profissionais. Para dar 
resposta a este requisito, a Miele disponibiliza também aparelhos espe-
ciais, como, p. ex., TeppanYaki, Barbecue Grill e muito mais. Descubra 
um novo universo de sabores!
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Gostaria de utilizar diferentes opções 
de confeção num único sistema?
Os elementos ProLine mais exclusivos da Miele

Barbecue Grill
Com o grill, pode cozinhar na perfeição 
pratos de carne, peixe ou legumes. É 
possível regular em separado as duas 
zonas de grill e usar em simultâneo duas 
funções diferentes, p. ex., grelhar e manter 
alimentos quentes. Ao seu gosto: em caso 
de utilização do grill com tabuleiro de água, 
os alimentos ficam especialmente suculen-
tos. Se também utilizar pedras vulcânicas, 
os alimentos ficamcom o aroma típico de 
grelhado.

TeppanYaki
Os alimentos são preparados diretamente 
na superfície em inox quente. O Teppan 
Yaki da Miele dispõe de dois circuitos de 
aquecimento que podem ser utilizados em 
separado: pode confecionar alimentos em 
simultâneo com diferentes temperaturas ou 
mantê-los quentes.

Exaustor de bancada
Graças ao exaustor de bancada da Miele já 
é possível cozinhar sem odores ou vapores 
incómodos. Devido à disposição central 
entre dois elementos ProLine, o exaustor de 
bancada da Miele aspira o vapor onde ele 
se forma.

Criações culinárias ambiciosas exigem técnicas profissionais. Para dar 
resposta a este requisito, a Miele disponibiliza também aparelhos espe-
ciais, como, p. ex., TeppanYaki, Barbecue Grill e muito mais. Descubra 
um novo universo de sabores!
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
As caraterísticas em destaque* dos elementos ProLine

* depende do modelo

Botões
Conforto adequado: os botões metálicos 
complementam o design harmonioso dos 
elementos ProLine.

Os elementos ProLine da Miele fascinam 
pelas suas caraterísticas especiais de 
design e conforto. Apesar de cada eletro-
doméstico ter as suas próprias funções, 
combinam na perfeição, o que resulta um 
conjunto homogéneo e elegante. O desta-
que do design de qualquer cozinha.

TwinBooster
Flexibilidade única: a potência de indução 
pode ser distribuída individualmente ou ser 
concentrada numa só zona.

Zona de cozinhar oval/retangular
Para recipientes grandes e assadeiras: na 
zona de cozinhar oval/retangular, a superfí-
cie de aquecimento pode ser ampliada até 
uma largura de 26,5 cm.

GasStop & ReStart
Cozinhar com segurança: se a chama se 
apagar, é reacendida. Se isto falhar, a 
alimentação de gás é interrompida.

QuickStart
Não é preciso mais pressionar nem manter 
pressionado: o sistema eletrónico de 
ligação leve e confortável com função 
rotativa.
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
As caraterísticas em destaque* do exaustor de bancada ProLine

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

Os elementos ProLine com exaustor de 
bancada da Miele fascinam pelas caraterís-
ticas especiais de design e conforto de 
cada elemento. Apesar de cada eletrodo-
méstico ter as suas próprias funções, todos 
os modelos ProLine combinam na perfei-
ção e formam um conjunto homogéneo e 
elegeante. O destaque do design de qual-
quer cozinha.

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

Filtro de gorduras metálico em aço inox
Fácil de limpar: os filtros de gorduras 
metálicos com 10 camadas de alta quali-
dade podem ser lavados na máquina de 
lavar louça e são muito resistentes.

Botões
Conforto adequado: a potência é ajustada 
de forma intuitiva e simples através do 
botão.

Classe de eficiência energética
Informações resumidas: a etiqueta energé-
tica informa-o sobre a rentabilidade e 
capacidade do seu exaustor de bancada.
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Comando
Seleção rápida e simples através de um botão em 
separado.

GasStop & ReStart
Mais conforto graças à reignição automática no caso de 
falha de chama.

QuickStart
Mais conforto graças a uma ignição acelerada da chama 
de gás.

TwinBooster
Dois níveis de potência para tempos de fervura extrema-
mente curtos.

Manter quente
Manter quente à temperatura de servir independente-
mente da quantidade.

O que significa cada ícone?

Comando
Seleção rápida e simples através de um botão em 
separado.

Motor ECO
O motor de corrente contínua economiza energia até 
70% em comparação com os motores convencionais.

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

TwinBooster
Dois níveis de potência para tempos de fervura extrema-
mente curtos.

Manter quente
Manter quente à temperatura de servir independente-
mente da quantidade.

Eficiência energética
 A etiqueta energética informa-o sobre a rentabilidade e 
capacidade de desempenho do exaustor de bancada.

Botões

Ícones para elementos ProLine Ícones para elementos ProLine  
com exaustor de bancada

GasStop & 
ReStart

QuickStart

TwinBooster

Manter 
quente

Botões

Eco Motor

10 Filtros

TwinBooster

Manter 
quente

20-1747_Part14_ProLine_Gen7000_Kurz_PT.indd   190 21.04.21   14:30



61

Comando
Seleção rápida e simples através de um botão em 
separado.

GasStop & ReStart
Mais conforto graças à reignição automática no caso de 
falha de chama.

QuickStart
Mais conforto graças a uma ignição acelerada da chama 
de gás.

TwinBooster
Dois níveis de potência para tempos de fervura extrema-
mente curtos.

Manter quente
Manter quente à temperatura de servir independente-
mente da quantidade.

O que significa cada ícone?

Comando
Seleção rápida e simples através de um botão em 
separado.

Motor ECO
O motor de corrente contínua economiza energia até 
70% em comparação com os motores convencionais.

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

TwinBooster
Dois níveis de potência para tempos de fervura extrema-
mente curtos.

Manter quente
Manter quente à temperatura de servir independente-
mente da quantidade.

Eficiência energética
 A etiqueta energética informa-o sobre a rentabilidade e 
capacidade de desempenho do exaustor de bancada.

Botões

Ícones para elementos ProLine Ícones para elementos ProLine  
com exaustor de bancada

GasStop & 
ReStart

QuickStart

TwinBooster

Manter 
quente

Botões

Eco Motor

10 Filtros

TwinBooster

Manter 
quente
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CombiSet

CombiSet com exaustor de bancada 
CSDA 1020
• ProLine com exaustor de bancada 

integrado composto por uma placa de 
indução e um Teppan Yaki  

• Para instalação à face ou sobre a 
bancada

• Indução flexível: 1 zona para grelhar e 
1 Vario

• Botões seletores giratórios
• Filtro de aço inoxidável com 10 camadas 

para uma absorção máxima
• Motor ECO integrado (motor de corrente 

contínua)
• Medidas do conjunto em mm (L x A x P): 

885 x 257 x 520

PVP recomendado 3.649 € 
N.º de material 10365950
Código EAN 4002515693834

Botões

TwinBooster

10 Filtros Eco Motor

CSDA 1020
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CombiSet

CombiSet elétrico
CS 1112 E
• ProLine com moldura em aço inoxidável
• Duas zonas de cozinhar elétricas (1 zona 

Vario)
• Botões seletores giratórios
• Função «Manter quente»
• Desligar automático de segurança da 

entrada de gás
• Medidas da placa em mm (L x A x P):  

380 x 73 x 520  

PVP recomendado 1.029 € 
N.º de material 7129320
Código EAN 4002514418728

CombiSet elétrico 
CS 1122 E
• ProLine com moldura em aço inoxidável
• Duas zonas de cozinhar elétricas (1 zona 

Vario)
• Botões seletores giratórios
• Função «Manter quente»
• Desligar automático de segurança da 

entrada de gás
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

380 x 73 x 520

PVP recomendado 1.229 € 
N.º de material 7119550
Código EAN 4002514384450

Botões Botões

CS 1112 E

CS 1122 E
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CombiSet

CombiSet elétrico
CS 1112 E
• ProLine com moldura em aço inoxidável
• Duas zonas de cozinhar elétricas (1 zona 

Vario)
• Botões seletores giratórios
• Função «Manter quente»
• Desligar automático de segurança da 

entrada de gás
• Medidas da placa em mm (L x A x P):  

380 x 73 x 520  

PVP recomendado 1.029 € 
N.º de material 7129320
Código EAN 4002514418728

CombiSet elétrico 
CS 1122 E
• ProLine com moldura em aço inoxidável
• Duas zonas de cozinhar elétricas (1 zona 

Vario)
• Botões seletores giratórios
• Função «Manter quente»
• Desligar automático de segurança da 

entrada de gás
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

380 x 73 x 520

PVP recomendado 1.229 € 
N.º de material 7119550
Código EAN 4002514384450

Botões Botões

CS 1112 E

CS 1122 E
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CombiSet de indução
CS 1212-1 I
• ProLine com moldura em aço inoxidável
• Duas zonas de cozinhar Vario
• Botões seletores giratórios
• Distribuição individual da potência de 

indução com TwinBooster
• Função «Manter quente»
• Medidas da placa em mm (L x A x P):  

288 x 73 x 520

PVP recomendado 1.329 € 
N.º de material 9068610
Código EAN 4002515021767

CombiSet de indução
CS 1222 I
• ProLine com moldura em aço inoxidável
• Duas zonas de cozinhar  (1 zona para 

grelhar)
• Botões seletores giratórios
• Distribuição individual da potência de 

indução com TwinBooster
• Função «Manter quente»
• Medidas da placa em mm (L x A x P):  

380 x 73 x 520

PVP recomendado 1.429 € 
N.º de material 9068600
Código EAN 4002515021750

Botões Botões

Manter 
quente

Manter 
quente

CS 1222 I

CS 1212-1 I
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CombiSet

CombiSet a gás
CS 1012-2 G
• ProLine com moldura em aço inoxidável
• Dois queimadores
• Botões seletores giratórios e QuickStart
• Desligar de segurança GasStop
• Reignição automática da chama com a 

função ReStart
• Medidas da placa em mm (L x A x P):  

288 x 144 x 520 

PVP recomendado 1.069 € 
N.º de material 10938800
Código EAN 4002516127123

Botões GasStop QuickStart

CombiSet Barbecue Grill
CS 1312 BG
• ProLine com moldura em aço inoxidável
• Duas áreas de aquecimento reguláveis em 

separado
• Botões seletores giratórios
• Piloto de ignição cómodo e seguro
• Carvão de lava e escova de limpeza 

fornecidos com o aparelho
• Medidas do grill em mm (L x A x P):  

288 x 115 x 520

PVP recomendado 1.149 € 
N.º de material 7129340
Código EAN 4002514419244

Botões

CS 1012-2 G

CS 1312 BG
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CombiSet

CombiSet a gás
CS 1012-2 G
• ProLine com moldura em aço inoxidável
• Dois queimadores
• Botões seletores giratórios e QuickStart
• Desligar de segurança GasStop
• Reignição automática da chama com a 

função ReStart
• Medidas da placa em mm (L x A x P):  

288 x 144 x 520 

PVP recomendado 1.069 € 
N.º de material 10938800
Código EAN 4002516127123

Botões GasStop QuickStart

CombiSet Barbecue Grill
CS 1312 BG
• ProLine com moldura em aço inoxidável
• Duas áreas de aquecimento reguláveis em 

separado
• Botões seletores giratórios
• Piloto de ignição cómodo e seguro
• Carvão de lava e escova de limpeza 

fornecidos com o aparelho
• Medidas do grill em mm (L x A x P):  

288 x 115 x 520

PVP recomendado 1.149 € 
N.º de material 7129340
Código EAN 4002514419244

Botões

CS 1012-2 G

CS 1312 BG
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CombiSet Teppan Yaki
CS 1327 Y
• CombiSet Teppan Yaki ProLine com 

moldura em aço inoxidável
• 2 áreas de Teppan Yaki reguláveis em 

separado
• Combinação perfeita com todos os 

elementos ProLine
• Indicador de calor residual
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

380 x 118 x 520

PVP recomendado  2.129 €  
N.º de material 7986890
Código EAN 4002514994727

Combiset a gás
CS 1021-1 G
• ProLine com moldura em aço inoxidável
• Botões seletores giratórios e QuickStart
• Desligar de segurança GasStop
• Reignição automática da chama com a 

função ReStart
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

380 x 142 x 520

PVP recomendado  1.229 €  
N.º de material 10938820
Código EAN 4002516127086

BotõesBotões GasStop QuickStart

CS 1327 Y

CS 1021-1 G
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Gás
O gás é uma energia primária. Isto significa 
que se trata uma forma de energia que vem 
da natureza e que não tem de ser sujeita a 
mais processos de transformação para 
poder ser utilizada. Por isso, cozinhar com 
gás é especialmente ecológico.

Indução
Rapidez e eficiência energética: na placa de 
indução, o calor forma-se diretamente no 
fundo da panela eo tamanho da panela é 
automaticamente detetado. Praticamente 
não existem perdas de energia. As áreas ao 
lado das zonas de cozinhar permanecem 
relativamente frias, o que faz com que 
cozinhar com indução seja especialmente 
seguro. As zonas de cozinhar PowerFlex 
são únicas tanto pela sua versatilidade 
como pela sua rapidez. Graças às suas 
inúmeras vantagens, a indução é já usada 
há muito tempo nas cozinhas profissionais.

TeppanYaki
A tradição na gastronomia japonesa 
moderna: a cozinhaTeppan faz parte das 
experiências culinárias da cozinha 
moderna. Os alimentos são preparados 
diretamente na superfície quente em inox. 
O TeppanYaki da Miele aquecido por 
indução dispõe de duas zonas de aqueci-
mento que se podem usar em separado, o 
que permite preparar ou manter quentes 
simultaneamente vários alimentos com 
diferentes temperaturas. 

Exaustor de bancada
Graças ao exaustor de bancada da Miele já 
é possível cozinhar sem odores ou vapores 
incómodos. Devido à disposição central 
entre dois elementos SmartLine, o exaustor 
de bancada da Miele aspira os vapores no 
local de formação dos mesmos. O exaustor 
de bancada pode igualmente ser utilizado 
com elementos a gás. Nesse caso, a 
cobertura de vidro magnética serve de 
proteção anti-chama.

Liberdade para cozinhar como pretende
Um modelo para cada estilo
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Gás
O gás é uma energia primária. Isto significa 
que se trata uma forma de energia que vem 
da natureza e que não tem de ser sujeita a 
mais processos de transformação para 
poder ser utilizada. Por isso, cozinhar com 
gás é especialmente ecológico.

Indução
Rapidez e eficiência energética: na placa de 
indução, o calor forma-se diretamente no 
fundo da panela eo tamanho da panela é 
automaticamente detetado. Praticamente 
não existem perdas de energia. As áreas ao 
lado das zonas de cozinhar permanecem 
relativamente frias, o que faz com que 
cozinhar com indução seja especialmente 
seguro. As zonas de cozinhar PowerFlex 
são únicas tanto pela sua versatilidade 
como pela sua rapidez. Graças às suas 
inúmeras vantagens, a indução é já usada 
há muito tempo nas cozinhas profissionais.

TeppanYaki
A tradição na gastronomia japonesa 
moderna: a cozinhaTeppan faz parte das 
experiências culinárias da cozinha 
moderna. Os alimentos são preparados 
diretamente na superfície quente em inox. 
O TeppanYaki da Miele aquecido por 
indução dispõe de duas zonas de aqueci-
mento que se podem usar em separado, o 
que permite preparar ou manter quentes 
simultaneamente vários alimentos com 
diferentes temperaturas. 

Exaustor de bancada
Graças ao exaustor de bancada da Miele já 
é possível cozinhar sem odores ou vapores 
incómodos. Devido à disposição central 
entre dois elementos SmartLine, o exaustor 
de bancada da Miele aspira os vapores no 
local de formação dos mesmos. O exaustor 
de bancada pode igualmente ser utilizado 
com elementos a gás. Nesse caso, a 
cobertura de vidro magnética serve de 
proteção anti-chama.

Liberdade para cozinhar como pretende
Um modelo para cada estilo
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
As caraterísticas em destaque* dos elementos SmartLine

PowerFlex
Insuperável, rápido e flexível: a 

potência Booster até 3,65 kW é única.

SmartSelect
Seleção intuitiva do nível de 

potência e do tempo. Para cada zona de 
cozinhar existe uma escala numérica 
retroiluminada, o que facilita a leitura de 
qualquer ângulo. Ajustar o timer é ainda 
mais simples graças à seleção indepen-
dente do temporizador e à desativação 
automática, assim como a indicação de três 
níveis.

TwinBooster
Flexibilidade única: a potência 

de indução pode ser distribuída individual-
mente ou ser concentrada numa só zona.

Grelhas ComfortClean
Limpeza rápida: as grelhas podem ser 
lavadas na máquina de lavar louça e ficam 
perfeitas.

Queimador Wok
Profissional: potentes queimadores wok 
para uma regulação combinada ou em 
separada dos dois circuitos de chama.

GasStop 
Tranquilidade: se a chama se apagar, por 
exemplo, devido a uma corrente de ar, é 
interrompida a entrada de gás.

* depende do modelo
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SmartLine
Possibilidades de combinação livres de todos os ele-
mentos SmartLine.

Comando
Os níveis de potência podem ser selecionados de forma 
especialmente rápida e intuitiva. Escalas numéricas com 
iluminação de fundo a amarelo.

Seleção rápida e simples através de um botão em 
separado.

Flexibilidade
Superfície extra grande para todo o tipo de recipientes, 
independentemente do tamanho.

Os alimentos são preparados diretamente na superfície 
em inox quente. Dois circuitos de aquecimento regulá-
veis em separado.

TwinBooster
Dois níveis de potência para tempos de fervura extrema-
mente curtos.

Manter quente
Manter quente à temperatura de servir independente-
mente da quantidade.

GasStop
Elevada segurança graça à interrupção imediata da 
alimentação de gás em caso de falha de chama.

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

Motor ECO
Exaustor de bancada particularmente eficiente.

Eficiência energética
Este ícone indica a eficiência energética A+.

Grelhas ComfortClean para uma limpeza rápida na 
máquina de lavar louça.

O que significa cada ícone?
Ícones de elementos SmartLine

SmartLine

Botões

SmartSelect

2345
2345

PowerFlex

Teppan Yaki

TwinBooster

Manter 
quente

GasStop

10 Filtros

Eco Motor

Grelhas
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SmartLine
Possibilidades de combinação livres de todos os ele-
mentos SmartLine.

Comando
Os níveis de potência podem ser selecionados de forma 
especialmente rápida e intuitiva. Escalas numéricas com 
iluminação de fundo a amarelo.

Seleção rápida e simples através de um botão em 
separado.

Flexibilidade
Superfície extra grande para todo o tipo de recipientes, 
independentemente do tamanho.

Os alimentos são preparados diretamente na superfície 
em inox quente. Dois circuitos de aquecimento regulá-
veis em separado.

TwinBooster
Dois níveis de potência para tempos de fervura extrema-
mente curtos.

Manter quente
Manter quente à temperatura de servir independente-
mente da quantidade.

GasStop
Elevada segurança graça à interrupção imediata da 
alimentação de gás em caso de falha de chama.

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

Motor ECO
Exaustor de bancada particularmente eficiente.

Eficiência energética
Este ícone indica a eficiência energética A+.

Grelhas ComfortClean para uma limpeza rápida na 
máquina de lavar louça.

O que significa cada ícone?
Ícones de elementos SmartLine

SmartLine

Botões

SmartSelect

2345
2345

PowerFlex

Teppan Yaki

TwinBooster

Manter 
quente

GasStop

10 Filtros

Eco Motor

Grelhas
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SmartLine

CombiSet com exaustor de bancada 
CSDA 7001 FL 
• SmartLine com exaustor de bancada 

integrado para instalação à face ou sobre 
bancada

• Comando SmartSelect prático e intuitivo 
em amarelo

• Combinação perfeita com todos os 
elementos SmartLine

• Filtro de aço inoxidável com 10 camadas 
para uma absorção máxima

• Motor Eco integrado (motor de corrente 
contínua)

• Sistema de segurança FlameGuard: o 
exaustor não aspira as chamas de gás

• Medidas do exaustor em mm (L x A x P): 
120 x 168 x 520

PVP recomendado 1.349 € 
N.º de material 11402440
Código EAN 4002516305866

CSDA 7000 FL

Instalação sobre bancada

CSDA 7000 FL

Instalação à face

SmartSelect

2345
2345

10 Filtros

SmartLine

Eco Motor
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Combiset a gás  
CS 7101-1
• SmartLine de instalação à face ou sobre a 

bancada
• SmartLine com um queimador wok duplo
• Botão seletor giratório
• Grelhas ConfortClean
• Desligar de segurança GasStop
• “Medidas da placa em mm (L x A x P): 

378 x 92 x 520”

PVP recomendado 1.149 € 
N.º de material 11402820
Código EAN 4002516306801

CS 7101-1

Instalação à face

CS 7101-1

Instalação sobre bancada

SmartLine

CombiSet de indução
CS 7612 FL
• SmartLine com exaustor de bancada 

integrado para instalação à face ou sobre 
a bancada

• SmartLine com 2 zonas de cozinhar (1 
área PowerFlex)

• Comando SmartSelect prático e intuitivo 
em amarelo

• Combinação perfeita com todos os 
elementos SmartLine

• Função Stop&Go
• Distribuição individual da potência de 

indução com TwinBooster
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

378 x 51 x 520

PVP recomendado 1.329 € 
N.º de material 10684490
Código EAN 4002515930274

SmartLine

TwinBooster

SmartSelect

2345
2345

Manter 
quente

PowerFlex

CS 7612 FL

Instalação à face

CS 7612 FL

Instalação sobre bancada

SmartLine

Grelhas

Botões

GasStop
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Combiset a gás  
CS 7101-1
• SmartLine de instalação à face ou sobre a 

bancada
• SmartLine com um queimador wok duplo
• Botão seletor giratório
• Grelhas ConfortClean
• Desligar de segurança GasStop
• “Medidas da placa em mm (L x A x P): 

378 x 92 x 520”

PVP recomendado 1.149 € 
N.º de material 11402820
Código EAN 4002516306801

CS 7101-1

Instalação à face

CS 7101-1

Instalação sobre bancada

SmartLine

CombiSet de indução
CS 7612 FL
• SmartLine com exaustor de bancada 

integrado para instalação à face ou sobre 
a bancada

• SmartLine com 2 zonas de cozinhar (1 
área PowerFlex)

• Comando SmartSelect prático e intuitivo 
em amarelo

• Combinação perfeita com todos os 
elementos SmartLine

• Função Stop&Go
• Distribuição individual da potência de 

indução com TwinBooster
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

378 x 51 x 520

PVP recomendado 1.329 € 
N.º de material 10684490
Código EAN 4002515930274

SmartLine

TwinBooster

SmartSelect

2345
2345

Manter 
quente

PowerFlex

CS 7612 FL

Instalação à face

CS 7612 FL

Instalação sobre bancada

SmartLine

Grelhas

Botões

GasStop
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CombiSet a gás CS 7102-1
• SmartLine a gás para instalação à face ou 

sobre a bancada
• SmartLine com dois queimadores
• Botões seletores giratórios
• Grelhas ComfortClean
• Combinação perfeita com todos os 

elementos SmartLine
• Desligar de segurança GasStop
• Medidas da placa em mm (L x A x P):  

378 x 92 x 520

PVP recomendado 1.099 € 
N.º de material 11408180
Código EAN 4002516306191

SmartLine

Grelhas

Botões

GasStop

CombiSet Teppan Yaki
CS 7632 FL
• SmartLine Teppan Yaki para instalação à 

face ou sobre a bancada
• SmartLine com Teppan Yaki de indução
• 2 áreas de Teppan Yaki reguláveis em 

separado
• Comando SmartSelect prático e intuitivo 

em amarelo
• Combinação perfeita com todos os 

elementos SmartLine
• Função Stop&Go
• Função «Manter quente»
• Medidas da placa em mm (L x A x P): 

378 x 60 x 520

PVP recomendado 2.329 € 
N.º de material 10684510
Código EAN 4002515875148

SmartLine SmartSelect

2345
2345

Manter 
quente

CS 7632 FL

Instalação à face

CS 7632 FL

Instalação sobre bancada
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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.


