
Promoção inverno 2020

Inovação AutoDos
com PowerDisk® integrado.
Dosagem inteligente para resultados insuperáveis.

Promoção inverno 2020 
Preço recomendado de 01.01.2020 a 31.03.2020, inclusive. IVA incluído. Preços não acumuláveis com outras promoções e ofertas.
Os modelos e preços deste catálogo substituem os correspondentes no catálogo da promoção de outono 2019.

Máq. 
Secar Roupa

Máq. 
Lavar Roupa

Máq. 
Lavar Louça

Forno

549 €

599 €

799 €

799 €
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Frente esmaltada
A Miele é a única fabricante de 

eletrodomésticos que esmalta as frentes de 
todas as suas máquinas de lavar, de secar, e 
de lavar e secar roupa. O esmalte de elevada 
qualidade é resistente a riscos, à corrosão, 
ao ácido e às lixívias, é de limpeza fácil e não 
descolora.

CapDosing
As cápsulas monodose são 

ideais para roupa que necessita de um 
cuidado especial. Introduzem-se diretamente 
na gaveta do detergente e máquina doseia 
automaticamente o seu conteúdo no 
momento certo da lavagem.

Motor ProfiEco
As máquinas de lavar roupa

Miele estão equipadas com motores de alto
rendimento. O motor ProfiEco da Miele é
muito económico e silencioso, permitindo
lavar de forma cómoda e eficiente durante
muitos anos.

-200€

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a um teste de durabilidade de 20 anos.

*  Na compra de uma máquina de lavar roupa WCG 125, WCE 320 ou WCI 320, entre 01.01.2020 e 31.03.2020, a Miele oferece-lhe um detergente UltraWhite grátis ou 30% de desconto num set de 
detergentes para meio ano. O voucher pode ser redimido em www.miele.pt.

Máquina de lavar roupa   
WDD 020 EcoPlus&Comfort 

• Capacidade de carga de 8 kg
• Velocidade de centrifugação máxima de 1400 r.p.m
• Visor DirectSensor de sete segmentos
• 12 programas e 5 opções de lavagem
• Tecnologia exclusiva: CapDosing
• Gaveta para detergente com limpeza automática 

AutoClean
• Sistema WaterControl
• Medidas (altura x largura x profundidade):  

850 x 596 x 636 mm

N.º de material: 10617330
Código EAN: 4002515817612
PVP recomendado: 999 €

PVP promocional: 799€

Máquina de lavar roupa   
WCG 125 XL   

• Capacidade de carga de 9 kg
• Velocidade de centrifugação máxima de 1600 r.p.m.
• Visor ComfortSensor com o texto em branco
• 15 programas e 7 opções de lavagem
• Tecnologia exclusiva: CapDosing
• Sinal acústico
• Gaveta para detergente com limpeza automática 

AutoClean
• Sistema WaterControl
• Medidas (altura x largura x profundidade):  

850 x 596 x 636 mm 

Detergente UltraWhite GRÁTIS*

N.º de material: 11174240
Código EAN: 4002516164760
PVP recomendado: 1.199 €

PVP promocional: 999€
 

-200€

Máquinas de lavar roupa
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Máquina de lavar roupa   
WDD 320 SpeedCare 

• Capacidade de carga de 8 kg
• Velocidade de centrifugação máxima de 1400 r.p.m.
• Visor DirectSensor de sete segmentos
• 12 programas e 5 opções de lavagem
• QuickPowerWash: lavagem rápida e profunda em 

menos de uma hora
• Tecnologia exclusiva: CapDosing
• Gaveta para detergente com limpeza automática 

AutoClean
• Sistema WaterControl
• Medidas (altura x largura x profundidade):  

850 x 596 x 636 mm 

N.º de material: 11210260
Código EAN: 4002516180593
PVP recomendado: 999 €

PVP promocional: 899€

Máquina de lavar roupa  
WCE 320 PowerWash 2.0  

• Capacidade de carga de 8 kg
• Velocidade de centrifugação máxima de 1400 r.p.m.
• Visor ComfortSensor com texto em branco
• 16 programas e 8 opções de lavagem
• QuickPowerWash: lavagem rápida e profunda em 

menos de uma hora
• SingleWash: o programa ideal para lavar uma única 

peça de roupa
• Tecnologia exclusiva: CapDosing
• Sinal acústico
• Gaveta para detergente com limpeza automática 

AutoClean
• Sistema WaterControl
• Medidas (altura x largura x profundidade):  

850 x 596 x 636 mm 

Detergente UltraWhite GRÁTIS*

N.º de material: 10854770
Código EAN: 4002515990100
PVP recomendado: 1.199 €

PVP promocional: 999€
 

-200€-100€

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a um teste de durabilidade de 20 anos.

*  Na compra de uma máquina de lavar roupa WCG 125, WCE 320 ou WCI 320, entre 01.01.2020 e 31.03.2020, a Miele oferece-lhe um detergente UltraWhite grátis ou 30% de desconto num set de 
detergentes para meio ano. O voucher pode ser redimido em www.miele.pt.

PowerWash 2.0
Poupa quase 40% de energia 

mais do que o exigido para a classe 
A+++, com resultados incríveis e eficazes, 
mesmo com cargas pequenas. Graças à 
inovadora tecnologia de lavagem Spin&Spray 
é necessária uma quantidade de água 
mínima, poupando assim energia para o seu 
aquecimento.

SingleWash
A lavagem de uma só peça de roupa não é 
ecologicamente sustentável. Para cargas até 
1 kg, a Miele criou o SingleWash, opção que 
pode ser combinada com vários programas, 
ajustando o seu tempo e consumos para uma 
poupança de até 70%* em água e energia.
* Poupança varia com o tipo de programa e a carga.

QuickPowerWash
Roupa brilhante, tal como num 

programa normal, em 59 minutos. Com 
QuickPowerWash, consegue o máximo 
desempenho em tempos mínimos. Eficiência 
de lavagem A em menos de uma hora*.
* Comprovado no teste da WFK (WL 7782/15).

Máquinas de lavar roupa com PowerWash

Máquina de lavar roupa    
WCI 320 PowerWash 2.0 XL

• Capacidade de carga de 9 kg
• Velocidade de centrifugação máxima de 1600 r.p.m.
• Visor ComfortSensor com o texto em branco
• 21 programas e 8 opções de lavagem
• Limpeza ideal para vários tipos de nódoas
• QuickPowerWash: lavagem rápida e profunda em 

menos de uma hora
• SingleWash: o programa ideal para lavar uma única 

peça de roupa
• Tecnologia exclusiva: CapDosing
• Sinal acústico
• Gaveta para detergente com limpeza automática 

AutoClean
• Sistema WaterControl
• Medidas (altura x largura x profundidade):  

850 x 596 x 636 mm

Detergente UltraWhite GRÁTIS*

N.º de material: 10854790
Código EAN: 4002515990773
PVP recomendado: 1.499 €
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 Tecnologia 
          TwinDos

O melhor sistema do mercado

O sistema TwinDos é composto por dois recipientes de detergente 
integrados, bastando o toque de um botão para a máquina ajustar 
automaticamente a mistura necessária para cada lavagem.

A chave do sucesso reside no poder de limpeza dos detergentes líquidos 
UltraPhase 1 e 2 da Miele, que são doseados automaticamente no momento 
certo do ciclo de lavagem. Obterá resultados imbatíveis tanto em roupa 
branca como de cor.
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App Miele@mobile

Detergente UltraPhase 1 e 2
O sistema de duas fases da Miele obtém melhores resultados quando comparado com os 

detergentes líquidos comuns pois, ao contrário destes, inclui agentes branqueadores. O UltraPhase 1 e 2 
da Miele são acondicionados e doseados em separado, por isso, o sistema TwinDos pode conter agentes 
branqueadores.

WiFiConn@ct
Módulo de comunicação incluído, que permite estabelecer a ligação com alguns modelos de máquinas de 
lavar roupa e máquinas de lavar e secar com TwinDos, através da app Miele@mobile instalada no smartphone 
ou tablet.
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Máquinas de lavar roupa com TwinDos

Máquina de lavar roupa   
WCE 660 TwinDos & WiFi

• Capacidade de carga de 8 kg
• Velocidade de centrifugação máxima de 1400 r.p.m.
• Visor ComfortSensor com o texto em branco
• 15 programas e 7 opções de lavagem
• Dosagem de detergente automática com TwinDos
• SingleWash: o programa ideal para lavar uma única 

peça de roupa
• WifiConn@ct através da app Miele@mobile
• Tecnologia exclusiva: CapDosing
• Sinal acústico
• Gaveta para detergente com limpeza automática 

AutoClean
• Sistema WaterControl
• Medidas (altura x largura x profundidade):  

850 x 596 x 636 mm

6 meses de detergente GRÁTIS*
Oferta no valor de 98€

N.º de material: 10854780
Código EAN: 4002515990391
PVP recomendado: 1.199 €

PVP promocional: 999€*
 

Máquina de lavar roupa   
WCI 660 TwinDos XL & WiFi

• Capacidade de carga de 9 kg
• Velocidade de centrifugação máxima de 1600 r.p.m.
• Visor ComfortSensor com o texto em branco
• 20 programas e 7 opções de lavagem
• Limpeza ideal para vários tipos de nódoas
• Dosagem de detergente automática com TwinDos
• WifiConn@ct através da app Miele@mobile
• Tecnologia exclusiva: CapDosing
• Sinal acústico
• Gaveta para detergente com limpeza automática 

AutoClean
• Sistema WaterControl
• Medidas (altura x largura x profundidade):  

850 x 596 x 636 mm

6 meses de detergente GRÁTIS*
Oferta no valor de 98€

N.º de material: 10854800
Código EAN: 4002515990780
PVP recomendado: 1.499 €

 

-200€

*   Na compra de uma máquina de lavar roupa com TwinDos, 
entre 01.01.2020 e 31.03.2020, a Miele oferece-lhe 6 
meses de detergente líquido UltraPhase 1 e 2.

6 MESES DE
DETERGENTE
GRÁTIS*

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a um teste de durabilidade de 20 anos.

*  Na compra de uma máquina de lavar roupa com TwinDos, entre 01.09.2019 e 31.12.2019, a Miele oferece-lhe três cartuchos UltraPhase 1 e dois cartuchos UltraPhase 2.  
Com a máquina, são fornecidos um cartucho UltraPhase 1 e um UltraPhase 2. O voucher pode ser redimido em www.miele.pt.
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Máquinas de lavar roupa com TwinDos e PowerWash

Máquina de lavar roupa WCR 860 WPS 
PowerWash 2.0 & TwinDos XL & WiFi

• Capacidade de carga de 9 kg
• Velocidade de centrifugação máxima de 1600 r.p.m.
• Visor MTouch para uma operação intuitiva
• 26 programas e 8 opções de lavagem
• Limpeza ideal para vários tipos de nódoas
• Dosagem de detergente automática com TwinDos
• QuickPowerWash: lavagem rápida e profunda em 

menos de uma hora
• SingleWash: o programa ideal para lavar uma única 

peça de roupa
• WifiConn@ct através da app Miele@mobile
• Tecnologia exclusiva: CapDosing
• Sinal acústico
• Gaveta para detergente com limpeza automática 

AutoClean
• Sistema WaterControl
• Medidas (altura x largura x profundidade):  

850 x 596 x 636 mm

6 meses de detergente GRÁTIS*
Oferta no valor de 98€

N.º de material: 10998440
Código EAN: 4002516073185
PVP recomendado: 1.699 €

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a um teste de durabilidade de 20 anos.

*  Na compra de uma máquina de lavar roupa com TwinDos, entre 01.01.2020 e 31.03.2020, a Miele oferece-lhe três cartuchos UltraPhase 1 e dois cartuchos UltraPhase 2.  
Com a máquina, são fornecidos um cartucho UltraPhase 1 e um UltraPhase 2. O voucher pode ser redimido em www.miele.pt.

Máquina de lavar roupa WCR 890 WPS 
PowerWash 2.0 & TwinDos XL & WiFi & Steam

• Capacidade de carga de 9 kg
• Velocidade de centrifugação máxima de 1600 r.p.m.
• Visor MTouch para uma operação intuitiva
• 28 programas e 8 opções de lavagem
• Limpeza ideal para vários tipos de nódoas
• Dosagem de detergente automática com TwinDos
• QuickPowerWash: lavagem rápida e profunda em 

menos de uma hora
• SingleWash: o programa ideal para lavar uma única 

peça de roupa
• WifiConn@ct através da app Miele@mobile
• Tecnologia exclusiva: CapDosing
• SteamCare: redução do esforço de engomar em 50%
• Sinal acústico
• Gaveta para detergente com limpeza automática 

AutoClean
• Sistema WaterControl
• Medidas (altura x largura x profundidade):  

850 x 596 x 636 mm

6 meses de detergente GRÁTIS*
Oferta no valor de 98€

N.º de material: 10998450
Código EAN: 4002516073246
PVP recomendado: 2.099 €

Máquina de lavar roupa   
WWV 980 WPS Passion

• Capacidade de carga de 9 kg
• Velocidade de centrifugação máxima de 1600 r.p.m.
• Visor MTouch para uma operação intuitiva
• 28 programas e 9 opções de lavagem
• Limpeza ideal para vários tipos de nódoas
• Dosagem de detergente automática com TwinDos
• QuickPowerWash: lavagem rápida e profunda em 

menos de uma hora
• SingleWash: o programa ideal para lavar uma única 

peça de roupa
• WifiConn@ct através da app Miele@mobile
• Tecnologia exclusiva: CapDosing
• SteamCare: redução do esforço de engomar em 50%
• Sinal acústico
• Gaveta para detergente com limpeza automática 

AutoClean
• Sistema WaterControl
• Medidas (altura x largura x profundidade):  

850 x 596 x 643 mm

6 meses de detergente GRÁTIS*
Oferta no valor de 98€

N.º de material: 10998470
Código EAN: 4002516072805
PVP recomendado: 2.449 €

 

30% de poupança de detergente
É impossível acertar manualmente na dose 
de detergente adequada ao tipo de carga. O 
Öko-Institut e.V., em Friburgo, confirma que 
a dosagem automática da Miele permite uma 
poupança de 30%.*

* Testes levados a cabo pelo Öko-Institut, em 06.09.2013, 
acerca do potencial de poupança do sistema TwinDos.

App Miele@mobile
Pode fazer o download gratuito da app  
Miele@mobile no seu dispositivo móvel 
(disponível para Android e iOS). Assim que 
efetuar o registo, a app permite-lhe controlar  
e programar os seus eletrodomésticos à 
distância, bem como receber notificações.

Visor MTouch
Tecnologia de ponta, fácil de 

operar. O visor MTouch da W1 e T1 é um 
verdadeiro destaque em termos visuais e 
técnicos. Pode controlar a máquina de forma 
simples, rápida e intuitiva através do toque ou 
deslize direto.
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Máquinas de lavar e secar roupa

Máquina de lavar e secar roupa  
WTH 120 WPM PowerWash 2.0 & TwinDos

• Capacidade de carga de 7 / 4 kg (lavar / secar)
• Velocidade de centrifugação máxima de 1600 r.p.m.
• 20 programas e 5 opções de lavagem
• 17 programas e 2 opções de secagem
• Limpeza ideal para vários tipos de nódoas
• Dosagem de detergente automática com TwinDos
• Mais rápida do que nunca com o sistema 

PowerWash 2.0
• WifiConn@ct através da app Miele@mobile
• Tecnologia exclusiva: CapDosing
• SteamCare: redução do esforço de engomar em 50%
• Sinal acústico
• Gaveta para detergente com limpeza automática 

AutoClean
• Sistema Waterproof-Metal
• Medidas (altura x largura x profundidade):  

850 x 596 x 637 mm

6 meses de detergente GRÁTIS*
Oferta no valor de 98€

N.º de material: 10582060
Código EAN: 4002515807170
PVP recomendado: 2.299 €

Máq. de lavar e secar roupa WTZH 130 
WPM PowerWash 2.0 & TwinDos & WiFi XL

• Capacidade de carga de 8 / 5 kg (lavar / secar)
• Velocidade de centrifugação máxima de 1600 r.p.m.
• 20 programas e 5 opções de lavagem
• 17 programas e 2 opções de secagem
• Limpeza ideal para vários tipos de nódoas
• Dosagem de detergente automática com TwinDos
• Mais rápida do que nunca com o sistema 

PowerWash 2.0
• WifiConn@ct através da app Miele@mobile
• Tecnologia exclusiva: CapDosing
• SteamCare: redução do esforço de engomar em 50%
• Sinal acústico
• Gaveta para detergente com limpeza automática 

AutoClean
• Sistema Waterproof-Metal
• Medidas (altura x largura x profundidade):  

850 x 596 x 714 mm

6 meses de detergente GRÁTIS*
Oferta no valor de 98€

N.º de material: 10582070
Código EAN: 4002515807613
PVP recomendado: 2.699 €

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a um teste de durabilidade de 20 anos.

*  Na compra de uma máquina de lavar roupa com TwinDos, entre 01.01.2020 e 31.03.2020, a Miele oferece-lhe três cartuchos UltraPhase 1 e dois cartuchos UltraPhase 2.  
Com a máquina, são fornecidos um cartucho UltraPhase 1 e um UltraPhase 2. O voucher pode ser redimido em www.miele.pt.
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PerfectDry
Pensado para resultados de 

secagem perfeitos, o sistema patenteado 
PerfectDry mede continuamente o grau de 
humidade da roupa, comparando-o com o 
nível desejado.

 FragranceDos
Obtenha a máxima frescura na 

sua roupa com a ajuda de FragranceDos, 
sistema patenteado da Miele que dispensa 
o seu aroma favorito durante o processo de 
secagem.

Tecnologia EcoDry
Tempos de programa curtos e 

baixo consumo energético com a tecnologia 
EcoDry. O sistema de filtragem patenteado da 
Miele e o permutador de calor fazem com que 
o cotão não cause obstruções. As máquinas 
de secar com bomba de calor com EcoDry são 
económicas ao longo de toda a sua vida útil.

App Miele@mobile
Pode fazer o download gratuito da app  
Miele@mobile no seu dispositivo móvel 
(disponível para Android e iOS). Assim que 
efetuar o registo, a app permite-lhe controlar  
e programar os seus eletrodomésticos à 
distância, bem como receber notificações.

Visor MTouch
Tecnologia de ponta, fácil de 

operar. O visor MTouch da W1 e T1 é um 
verdadeiro destaque em termos visuais e 
técnicos. Pode controlar a máquina de forma 
simples, rápida e intuitiva através do toque ou 
deslize direto.

SteamFinish
A tecnologia SteamFinish é 

a solução ideal para reduzir o esforço de 
engomar. No início da secagem, água é 
pulverizada para o tambor e aquecida pelo ar 
de secagem. O vapor penetra nos tecidos, 
alisando-os visivelmente.

Máquinas de secar roupa
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Máquina de secar roupa   
TDD 420 WP Series 120

• Capacidade de carga de 8 kg
• Visor DirectSensor de sete segmentos
• 11 programas e 3 opções de secagem
• Silenciosa: 66 dB
• Poupança máxima com a tecnologia EcoDry
• FragranceDos: suporte especial no filtro para 

colocar o dispensador de aroma
• PerfectDry: secagem de precisão para todos os 

tecidos
• Inclui conjunto de esgoto de água condensada: 

mangueira de esgoto e acessórios
• Medidas (altura x largura x profundidade):  

850 x 596 x 633 mm 

N.º de material: 11296610
Código EAN: 4002516230045
PVP recomendado: 999 €

PVP promocional: 899€
 

Máquina de secar roupa por 
condensação TDA 140 C

• Capacidade de carga de 7 kg
• 7 programas e 2 opções de secagem
• Silenciosa: 63 dB
• Sinal acústico
• FragranceDos: suporte especial no filtro para 

colocar o dispensador de aroma
• PerfectDry: secagem de precisão para todos os 

tecidos
• Inclui conjunto de esgoto de água condensada: 

mangueira de esgoto e acessórios
• Medidas (altura x largura x profundidade):  

850 x 595 x 580 mm 

N.º de material: 9962620
Código EAN: 4002515524879
PVP recomendado: 949 €

B

1 .48

Máquina de secar roupa   
TDB 220 WP Active

• Capacidade de carga de 7 kg
• Visor DirectSensor de sete segmentos
• 11 programas e 2 opções de secagem
• Silenciosa: 66 dB
• Poupança máxima com a tecnologia EcoDry
• FragranceDos: suporte especial no filtro para 

colocar o dispensador de aroma
• PerfectDry: secagem de precisão para todos os 

tecidos
• Inclui conjunto de esgoto de água condensada: 

mangueira de esgoto e acessórios
• Medidas (altura x largura x profundidade):  

850 x 596 x 636 mm 

N.º de material: 10751540
Código EAN: 4002515938188
PVP recomendado: 999 €

PVP promocional: 799€

-200€

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a um teste de durabilidade de 20 anos.

-100€

Máquinas de secar roupa
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Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a um teste de durabilidade de 20 anos.

-100€
Máquina de secar roupa   
TCE 520 WP Active Plus

• Capacidade de carga de 8 kg
• Visor DirectSensor de sete segmentos
• 11 programas e 2 opções de secagem
• Silenciosa: 66 dB
• Sinal acústico
• Poupança máxima com a tecnologia EcoDry
• FragranceDos: suporte especial no filtro para 

colocar o dispensador de aroma
• PerfectDry: secagem de precisão para todos os 

tecidos
• Inclui conjunto de esgoto de água condensada: 

mangueira de esgoto e acessórios
• Medidas (altura x largura x profundidade):  

850 x 596 x 636 mm 

N.º de material: 10751570
Código EAN: 4002515937891
PVP recomendado: 1.099 €

PVP promocional: 999€
 

Máquinas de secar roupa
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Máquina de secar roupa 
TCJ 680 WP Eco & Steam & WiFi XL

• Capacidade de carga de 9 kg
• Visor ComfortSensor com o texto em branco
• 19 programas e 3 opções de secagem
• Silenciosa: 64 dB
• Poupança máxima com a tecnologia EcoDry
• FragranceDos2: suporte especial no filtro para 

colocar dois dispensadores de aroma
• PerfectDry: secagem de precisão para todos os 

tecidos
• SteamFinish: redução do esforço de engomar com 

a ajuda de vapor
• WifiConn@ct através da app Miele@mobile
• EcoFeedback: informa sobre o consumo energético 

e o estado do filtro de cotão
• Inclui conjunto de esgoto de água condensada: 

mangueira de esgoto e acessórios
• Medidas (altura x largura x profundidade):  

850 x 596 x 636 mm 

Dispensador de aroma para 50 ciclos de secagem 
GRÁTIS*

N.º de material: 11004500
Código EAN: 4002516078425
PVP recomendado: 1.699 €

Máquina de secar roupa 
TCR 860 WP Eco & Steam & WiFi XL

• Capacidade de carga de 9 kg
• Visor MTouch para uma operação intuitiva
• 21 programas e 4 opções de secagem
• Silenciosa: 62 dB
• Poupança máxima com a tecnologia EcoDry
• FragranceDos2: suporte especial no filtro para 

colocar dois dispensadores de aroma
• PerfectDry: secagem de precisão para todos os 

tecidos
• SteamFinish: redução do esforço de engomar com 

a ajuda de vapor
• WifiConn@ct através da app Miele@mobile
• EcoFeedback: informa sobre o consumo energético 

e o estado do filtro de cotão
• Assistente de secagem: ajuda na seleção do 

programa mais adequado
• Inclui conjunto de esgoto de água condensada: 

mangueira de esgoto e acessórios
• Medidas (altura x largura x profundidade):  

850 x 596 x 636 mm  

Dispensador de aroma para 50 ciclos de secagem 
GRÁTIS*

N.º de material: 11004470
Código EAN: 4002516077756
PVP recomendado: 2.199 €

Máquina de secar roupa 
TWV 680 WP Passion

• Capacidade de carga de 9 kg
• Visor MTouch para uma operação intuitiva
• 21 programas e 4 opções de secagem
• Silenciosa: 62 dB
• Poupança máxima com a tecnologia EcoDry
• FragranceDos2: suporte especial no filtro para 

colocar dois dispensadores de aroma
• PerfectDry: secagem de precisão para todos os 

tecidos
• SteamFinish: redução do esforço de engomar com 

a ajuda de vapor
• WifiConn@ct através da app Miele@mobile
• EcoFeedback: informa sobre o consumo energético 

e o estado do filtro de cotão
• Assistente de secagem: ajuda na seleção do 

programa mais adequado
• Inclui conjunto de esgoto de água condensada: 

mangueira de esgoto e acessórios
• Medidas (altura x largura x profundidade):  

850 x 596 x 643 mm  

Dispensador de aroma para 50 ciclos de secagem 
GRÁTIS*

N.º de material: 11004480
Código EAN: 44002516080237
PVP recomendado: 2.549 €

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a um teste de durabilidade de 20 anos.

* Voucher a ser redimido exclusivamente em www.miele.pt. Promoção não acumulável com outras e não convertível em dinheiro. É proibida a revenda.

Máquinas de secar roupa
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AQUA   ·   COCOON   ·   NATURE   ·   ORIENT   ·   ROSE

FragranceDos da Miele

As suas fragrâncias 
favoritas chegam  
à sua roupa.
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Steamer
Dispositivo versátil, prático e ideal para alisar 
vestidos, casacos e cortinados.

Descalcificação automática
O processo de descalcificação 

ativa-se num único botão e é orientado 
através do visor. É necessário um produto 
descalcificador adequado.

Sistema 1-2-Lift
Tudo a postos com dois simples 

movimentos, graças ao sistema patenteado.  
É possível, ainda, um ajuste de altura entre os 83 
e os 102 cm.

Tábua de passar a ferro ativa
As funções de insuflar e de sucção garantem 
o máximo aproveitamento do vapor e o 
posicionamento correto da roupa.

Visor LCD
Com uma linha LCD, este visor permite que o 
utilizador percorra de forma simples as várias 
funções e os processos de manutenção da 
FashionMaster.

Função vapor
Engomar fácil com o sistema de dois depósitos 
que garante vapor de uma forma rápida e 
constante, para o máximo alisamento das suas 
roupas. 

Sistema de engomar

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a um teste de durabilidade de 20 anos.
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Sistema de engomar

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a um teste de durabilidade de 20 anos.

FashionMaster  
B 3847

• Visor com texto sobre todas as funções e  
processos de manutenção

• Sistema de engomar com vapor
• Ferro, tábua e gerador de vapor
• Sistema 1-2-Lift com ajuste de altura entre os 83 e 

os 102 cm
• Qualidade profissional com pressão de 4 bares e 

100 g de vapor/minuto
• Ferro com base antiaderente e estrutura de favos
• Tábua com função de insuflar e de sucção
• Depósito de água de 1,25 litros
• Compartimento para arrumação
• Rodas de deslizamento fácil
• Sistema de descalcificação automático
• Sistema de arrefecimento CoolDown
• Steamer fornecido como acessório
• Medidas com a tábua aberta (altura x largura x 

profundidade): 970 x 1480 x 470 mm
• Medidas com a tábua fechada (altura x largura x 

profundidade): 1280 x 470 x 370 mm

N.º de material: 10546550
Código EAN: 4002515781074
PVP recomendado: 1.799 €
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EcoFeedback
É possível ver, no visor, o consumo estimado 
de água e energia no programa que se está 
a selecionar, de modo a auxiliar tomadas de 
decisão conscientes.

Máxima eficiência energética
A etiqueta energética reflete a eficiência e 
rendimento da máquina de lavar louça. Todas 
as máquinas de lavar louça Miele combinam 
os melhores resultados de lavagem e 
secagem com o menor consumo possível.

Perfect GlassCare
A água macia favorece uma limpeza profunda
da louça, mas é agressiva com os copos.
Por isso, as máquinas de lavar louça Miele 
estão equipadas com a tecnologia Perfect 
GlassCare. Certifique-se de que os seus 
copos são cuidadosamente lavados para uma 
vida útil mais prolongada.

Testadas para 20 anos de vida útil
Todos os componentes de uma máquina de
lavar louça Miele estão preparados e testados 
para uma vida útil de pelo menos 7500 ciclos 
de lavagem, o que equivale a 20 anos de 
vida útil.

Gaveta para talheres
Inventada pela Miele, a gaveta para talheres 
traz várias vantagens: cada talher tem o seu 
próprio espaço, não se riscam, a sujidade 
é eliminada por completo e o processo de 
secagem é igualmente mais eficaz. Após a 
lavagem, podem ser retirados da máquina de 
forma cómoda e higiénica.

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a um teste de durabilidade de 20 anos.

Secagem AutoOpen
No final do programa de lavagem, 

a porta da máquina de lavar louça abre-se 
ligeiramente, de forma automática. Isto permite 
otimizar a secagem e garantir resultados 
perfeitos em todo o tipo de peças.

Máquinas de lavar louça
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Máquina de lavar louça    
G 4310 SC BRWS Active Eco

• Máquina de lavar louça de instalação livre
• Capacidade para 14 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 46 dB
• Consumo anual de energia de 266 kWh
• Consumo anual de água de 3360 litros
• Consumo de água no programa Automático a partir 

de 6,5 litros
• Opção Turbo para poupança de tempo
• Gaveta para talheres
• Cestos superior e inferior EasyComfort

N.º de material: 10994000
Código EAN: 4002516062288
PVP recomendado: 749 €

G 4310 BRWS Active Eco

Difere do modelo G 4310 SC BRWS Active Eco 
nos seguintes aspetos:
• Capacidade para 13 serviços
• Cesto para talheres em vez da gaveta para talheres
• Consumo anual de energia de 262 kWh

N.º de material: 10993980
Código EAN: 4002516062264
PVP recomendado: 749 €

PVP promocional: 599€

Máq. de lavar louça G 4310 SC  
EDST/CLST Front Active

• Máquina de lavar louça de instalação livre
• Capacidade para 14 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 46 dB
• Consumo anual de energia de 266 kWh
• Consumo anual de água de 3360 litros
• Consumo de água no programa Automático a partir 

de 6,5 litros
• Opção Turbo para poupança de tempo
• Gaveta para talheres
• Cestos superior e inferior EasyComfort

N.º de material: 10994010
Código EAN: 4002516062295
PVP recomendado: 849 €

G 4310 EDST/CLST Front Active

Difere do modelo G 4310 SC EDST/CLST Active Eco
nos seguintes aspetos:
• Capacidade para 13 serviços
• Cesto para talheres em vez da gaveta para talheres
• Consumo anual de energia de 262 kWh

N.º de material: 10993990
Código EAN: 4002516062271
PVP recomendado: 849 €

PVP promocional: 699€

Máquina de lavar louça 
G 4620 SC Active

• 45 cm de largura
• Máquina de lavar louça de instalação livre
• Capacidade para 9 serviços
• 6 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 46 dB
• Consumo anual de energia de 221 kWh
• Consumo anual de água de 2940 litros
• Consumo de água no programa Automático a partir 

de 6,5 litros
• Opção Turbo para poupança de tempo
• Gaveta para talheres
• Cestos superior e inferior EasyComfort

N.º de material: 10805230
Código EAN: 4002515954645
PVP recomendado: 849 €

PVP promocional: 699€

-200€ -200€ -200€-150€ -150€ -150€

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a um teste de durabilidade de 20 anos.

Máquinas de lavar louça de instalação livre
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Máquina de lavar louça   
G 4932 SC BRWS 

• Máquina de lavar louça de instalação livre
• Capacidade para 14 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB
• Consumo anual de energia de 237 kWh
• Consumo anual de água de 2716 litros
• Consumo de água no programa Automático a partir 

de 6,5 litros
• Secagem AutoOpen
• Gaveta para talheres patenteada 3D+
• Cestos Comfort e ComfortClose

N.º de material: 11312920
Código EAN: 4002516225065
PVP recomendado: 899 €

PVP promocional: 799€
 

G 4932 BRWS

Caraterísticas iguais ao modelo G 4932 SC BRWS, 
exceto:
• Capacidade para 13 serviços
• Cesto em vez de gaveta para talheres
• Consumo anual de energia de 234 kWh

N.º de material: 11312870
Código EAN: 4002516225058
PVP recomendado: 849 €

PVP promocional: 749€  

Máquina de lavar louça   
G 4932 SC CLST 

• Máquina de lavar louça de instalação livre
• Capacidade para 14 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 45 dB
• Consumo anual de energia de 237 kWh
• Consumo anual de água de 2716 litros
• Consumo de água no programa Automático a partir 

de 6,5 litros
• AutoOpen: abertura automática do aparelho após 

lavagem
• Gaveta para talheres 3D
• Cestos Comfort e ComfortClose

N.º de material: 11312940
Código EAN: 4002516225072
PVP recomendado: 999 €

PVP promocional: 899€
 

Máquina de lavar louça   
G 6000 SC Jubilee A+++

• Máquina de lavar louça de instalação livre
• Capacidade para 14 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 44 dB
• Consumo anual de energia de 237 kWh
• Consumo anual de água de 2716 litros
• Consumo de água no programa Automático a partir 

de 6,5 litros
• Opção Turbo para poupança de tempo
• AutoOpen: abertura automática do aparelho após 

lavagem
• Gaveta para talheres 3D
• Cestos superior e inferior EasyComfort

N.º de material: 10533330
Código EAN: 4002515774656
PVP recomendado: 1.049 €

PVP promocional: 949€
 

-100€ -100€ -100€

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a um teste de durabilidade de 20 anos.

Máquinas de lavar louça de instalação livre
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Máquina de lavar louça   
G 4380 SCVi Active

• Máquina de lavar louça de integrar completamente
• Capacidade para 14 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 46 dB
• Consumo anual de energia de 266 kWh
• Consumo anual de água de 3360 litros
• Consumo de água no programa Automático a partir 

de 6,5 litros
• Opção Turbo para poupança de tempo
• Gaveta para talheres
• Cestos Comfort e ComfortClose

N.º de material: 10994100
Código EAN: 4002516062370
PVP recomendado: 949 €

PVP promocional: 849€

Máquina de lavar louça   
G 4380 Vi Active

• Máquina de lavar louça de integrar completamente
• Capacidade para 13 serviços
• 5 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 46 dB
• Consumo anual de energia de 262 kWh
• Consumo anual de água de 3360 litros
• Consumo de água no programa Automático a partir 

de 6,5 litros
• Opção Turbo para poupança de tempo
•  Cesto para talheres
• Cestos Comfort e ComfortClose

N.º de material: 10994090
Código EAN: 4002516062363
PVP recomendado: 899 €

-100€

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a um teste de durabilidade de 20 anos.

Máquinas de lavar louça de instalação livre e de integrar completamente

Máquina de lavar louça    
G 7100 SC BRWS

• Máquina de lavar louça de instalação livre
• Capacidade para 14 serviços
• 7 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 40 dB
• Consumo anual de energia de 208 kWh
• Consumo anual de água de 2492 litros
• Consumo de água no programa Eco a partir de  

6 litros
• QuickPowerWash: lavagem completa em  

58 minutos
• AutoOpen: abertura automática do aparelho após 

lavagem
• Gaveta para talheres 3D MultiFlex
• Cestos ExtraComfort com suportes FlexCare para 

copos

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

G 7100 SC CLST

Versão em aço inoxidável CleanSteel

N.º de material: 11091840
Código EAN: 4002516102267
PVP recomendado: 1.149 €
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As máquinas de lavar louça  
G 7000 doseiam automaticamente 
o detergente e funcionam de 
forma autónoma através da  
app Miele@mobile.

Novidade mundial

Máquinas de lavar louça G 7000 
da Miele com AutoDos. 

MobileControl ShopConn@ctAutoStart

 Soluções 
inteligentes
com WiFiConn@ct

MobileControl: Supervisione e inicie a máquina.
AutoStart: Programe a máquina via app. 
ShopConn@ct: Verifique os seus pedidos na app.
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Máquina de lavar louça    
G 7310 SC BRWS

• Máquina de lavar louça de instalação livre
• Capacidade para 14 serviços
• 9 programas de lavagem
• Muito silenciosa: 43 dB
• Consumo anual de energia de 208 kWh
• Consumo anual de água de 2492 litros
• Consumo de água no programa Eco a partir de 6 litros
• Dosagem automática de detergente com PowerDisk
• QuickPowerWash: lavagem completa em 58 minutos
• AutoOpen: abertura automática do aparelho após 

lavagem
• Gaveta para talheres 3D MultiFlex
• Cestos ExtraComfort com suportes FlexCare para 

copos
• Controlável através da app Miele@mobile

6 meses de detergente GRÁTIS*

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

G 7310 SC CLST

Versão em aço inoxidável CleanSteel

N.º de material: 11091930
Código EAN: 4002516102328
PVP recomendado: 1.599 €

Dosagem automática de detergente durante um mês*.
* Corresponde a cerca de 20 ciclos de lavagem no programa Eco.

  Inovação 
AutoDos
com PowerDisk® integrado

*  Na compra de uma máquina de lavar louça 
com AutoDos, entre 01.01.2020 e 31.03.2020, 
a Miele oferece-lhe um set composto por 6 
(seis) PowerDisk® All in 1.

6 MESES DE
DETERGENTE
GRÁTIS* 

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a um teste de durabilidade de 20 anos.

* Na compra de uma máquina de lavar louça com AutoDos, entre 01.09.2019 e 31.12.2019, a Miele oferece-lhe um kit composto por 6 PowerDisk® All in One. O voucher pode ser redimido em www.miele.pt.

Máquinas de lavar 
louça de livre instalação 
com AutoDos

Há novas regras para a dosagem
As novas máquinas de lavar louça G 7000 da Miele com PowerDisk 
integrado vão além do esperado. Graças ao inovador sistema AutoDos, 
a máquina doseia de forma automática a quantidade certa de detergente 
para cada lavagem. A Miele desenhou um detergente único no mercado 
que, aliado à tecnologia AutoDos, atinge resultados perfeitos de lavagem, 
secagem e cuidado da sua louça.
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ComfortClean
As prateleiras interiores

ComfortClean são altamente robustas e podem 
ser lavadas na máquina de lavar louça, numa 
temperatura de até 55 ºC. Além disso, são 
especialmente resistentes a riscos e agentes 
químicos.

Eficiência energética
Os aparelhos de frio da Miele têm notas elevadas 
no que toca a eficiência energética (A++ e 
A+++), graças ao seu circuito de refrigeração 
otimizado e aos seus sistemas de isolamento.

PerfectFresh Pro
Nas gavetas PerfectFresh Pro, 

os seus alimentos conservam-se durante 
períodos cinco vezes superiores aos das 
gavetas convencionais, retendo as suas 
vitaminas e nutrientes durante muito mais 
tempo.

Interior XL
Mais espaço e uma maior comodidade 
no armazenamento dos seus alimentos, 
também nas zonas de congelação e gavetas 
PerfectFresh.

DynaCool
Além da temperatura, também a humidade 
é muito importante para o armazenamento 
perfeito de alimentos e vinhos. Com DynaCool, 
o ar circula uniformemente graças a um 
ventilador integrado, que distribui corretamente 
a temperatura e a humidade no interior do 
aparelho.

FlexiLight
A nova iluminação LED FlexiLight 

está integrada nas prateleiras de vidro, garantindo 
uma ótima iluminação sem ofuscar o interior do 
frigorífico. Permite, ainda, que o seu utilizador 
ajuste individualmente cada ponto de luz ao 
mover a prateleira, evitando que estes fiquem 
cobertos por alimentos.

Combinados



23
Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a um teste de durabilidade de 20 anos.

Combinado    
KFN 28132 D WS

• Sistema de abertura integrado na porta
• Iluminação LED do frigorífico
• Sistema de arrefecimento dinâmico DynaCool
• Função SuperFrost: congelação rápida de 

alimentos frescos
• Refrigeração por circulação com o sistema NoFrost
• ComfortClean: prateleiras laváveis na máquina de 

lavar louça 
• Capacidade útil total de 304 litros
• Nível acústico de 42 dB
• Medidas (altura x largura x profundidade):  

186,1 x 60,0 x 65,5 cm

N.º de material: 10622020
Código EAN: 4002515811863
PVP recomendado: 949 €

PVP promocional: 749€

-200€

1,
86

 m

Combinado    
KFN 28133 D WS

• Sistema de abertura integrado na porta
• Iluminação LED do frigorífico
• Sistema de arrefecimento dinâmico DynaCool
• Função SuperFrost: congelação rápida de 

alimentos frescos
• Refrigeração por circulação com o sistema NoFrost
• ComfortClean: prateleiras laváveis na máquina de 

lavar louça 
• Capacidade útil total de 304 litros
• Nível acústico de 40 dB
• Medidas (altura x largura x profundidade):  

186,1 x 60,0 x 65,5 cm

N.º de material: 10622110
Código EAN: 4002515812082
PVP recomendado: 1.049 €

PVP promocional: 799€
 

-250€

1,
86

 m

1,
86

 m

Combinado    
KFN 28133 D EDT/CS

• Sistema de abertura integrado na porta
• Iluminação LED do frigorífico
• Sistema de arrefecimento dinâmico DynaCool
• Função SuperFrost: congelação rápida de 

alimentos frescos
• Refrigeração por circulação com o sistema NoFrost
• ComfortClean: prateleiras laváveis na máquina de 

lavar louça 
• Capacidade útil total de 304 litros
• Nível acústico de 40 dB
• Medidas (altura x largura x profundidade):  

186,1 x 60,0 x 65,5 cm

N.º de material: 10622130
Código EAN: 4002515812099
PVP recomendado: 1.099 €

PVP promocional: 899€
 

-200€

Combinados
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Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a um teste de durabilidade de 20 anos.

2 
m

Combinado    
KFN 29133 D WS

• Sistema de abertura integrado na porta
• Iluminação LED do frigorífico
• Sistema de arrefecimento dinâmico DynaCool
• Função SuperFrost: congelação rápida de 

alimentos frescos
• Refrigeração por circulação com o sistema NoFrost
• ComfortClean: prateleiras laváveis na máquina de 

lavar louça 
• Capacidade útil total de 338 litros
• Nível acústico de 40 dB
• Medidas (altura x largura x profundidade):  

201,1 x 60,0 x 65,5 cm

 

N.º de material: 10622540
Código EAN: 4002515812433
PVP recomendado: 1.099 €

PVP promocional: 849€
 

-250€
Combinado    
KFN 29132 D WS

• Sistema de abertura integrado na porta
• Iluminação LED do frigorífico
• Sistema de arrefecimento dinâmico DynaCool
• Função SuperFrost: congelação rápida de 

alimentos frescos
• Refrigeração por circulação com o sistema NoFrost
• ComfortClean: prateleiras laváveis na máquina de 

lavar louça 
• Capacidade útil total de 338 litros
• Nível acústico de 42 dB
• Medidas (altura x largura x profundidade):  

201,1 x 60,0 x 65,5 cm

N.º de material: 10622450
Código EAN: 4002515812419
PVP recomendado: 999 €

PVP promocional: 799€

-200€

2 
m

Combinados

Combinado    
KFN 29132 D EDT/CS

• Sistema de abertura integrado na porta
• Iluminação LED do frigorífico
• Sistema de arrefecimento dinâmico DynaCool
• Função SuperFrost: congelação rápida de 

alimentos frescos
• Refrigeração por circulação com o sistema NoFrost
• ComfortClean: prateleiras laváveis na máquina de 

lavar louça 
• Capacidade útil total de 338 litros
• Nível acústico de 42 dB
• Medidas (altura x largura x profundidade):  

201,1 x 60,0 x 65,5 cm

N.º de material: 10622470
Código EAN: 4002515812426
PVP recomendado: 1.099 €

PVP promocional: 899€

-200€

2 
m
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Combinado    
KFN 29133 D EDT/CS

• Sistema de abertura integrado na porta
• Iluminação LED do frigorífico
• Sistema de arrefecimento dinâmico DynaCool
• Função SuperFrost: congelação rápida de 

alimentos frescos
• Refrigeração por circulação com o sistema NoFrost
• ComfortClean: prateleiras laváveis na máquina de 

lavar louça 
• Capacidade útil total de 338 litros
• Nível acústico de 40 dB
• Medidas (altura x largura x profundidade):  

201,1 x 60,0 x 65,5 cm

N.º de material: 10622570
Código EAN: 4002515812440
PVP recomendado: 1.199 €

PVP promocional: 949€
 

-250€
Combinado    
KFN 29233 D EDT/CS

• Sistema de abertura Click2Open
• Iluminação LED do frigorífico
• Sistema de arrefecimento dinâmico DynaCool
• Interior XL
• Gaveta CompactCase
• Gaveta DailyFresh: ampla e permite regular a 

humidade
• Função SuperFrost: congelação rápida de 

alimentos frescos
• Refrigeração por circulação com o sistema NoFrost
• ComfortClean: prateleiras laváveis na máquina de 

lavar louça 
• Capacidade útil total de 361 litros
• Nível acústico de 38 dB
• Medidas (altura x largura x profundidade):  

201 x 60 x 67,5 cm

N.º de material: 10153960
Código EAN: 4002515597613
PVP recomendado: 1.599 €

PVP promocional: 1.449€
 

-150€

2 
m

2 
m

Combinados

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a um teste de durabilidade de 20 anos.

Combinado    
KFN 29233 D WS

• Sistema de abertura Click2Open
• Iluminação LED do frigorífico
• Sistema de arrefecimento dinâmico DynaCool
• Interior XL
• Gaveta CompactCase
• Gaveta DailyFresh: ampla e permite regular a 

humidade
• Função SuperFrost: congelação rápida de 

alimentos frescos
• Refrigeração por circulação com o sistema NoFrost
• ComfortClean: prateleiras laváveis na máquina de 

lavar louça 
• Capacidade útil total de 361 litros
• Nível acústico de 38 dB
• Medidas (altura x largura x profundidade):  

201 x 60 x 67,5 cm

N.º de material: 10153960
Código EAN: 4002515597613
PVP recomendado: 1.449 €

PVP promocional: 1.299€
 

-150€

2 
m
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Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a um teste de durabilidade de 20 anos.

Combinado    
KFN 29683 D OBSW

• Porta de vidro em Obsidian Black
• Sistema de abertura Click2Open
• FlexiLight: regulação personalizável da iluminação
• Sistema de arrefecimento dinâmico DynaCool
• Interior XL
• Gaveta PerfectFreshPro: maior frescura durante 

mais tempo
• Função SuperFrost: congelação rápida de 

alimentos frescos
• Refrigeração por circulação com o sistema NoFrost
• ComfortClean: prateleiras laváveis na máquina de 

lavar louça 
• Capacidade útil total de 343 litros
• Nível acústico de 37 dB
• Medidas (altura x largura x profundidade):  

201 x 60 x 68,5 cm

N.º de material: 10243100
Código EAN: 4002515639146
PVP recomendado: 2.649 €

Combinado    
KFN 29283 D EDT/CS

• Sistema de abertura Click2Open
• Iluminação LED do frigorífico
• Sistema de arrefecimento dinâmico DynaCool
• Interior XL
• Gavetas PerfectFresh: temperatura e humidade 

ideais para alimentos perecíveis
• Função SuperFrost: congelação rápida de 

alimentos frescos
• Refrigeração por circulação com o sistema NoFrost
• ComfortClean: prateleiras laváveis na máquina de 

lavar louça 
• Capacidade útil total de 343 litros
• Nível acústico de 38 dB
• Medidas (altura x largura x profundidade):  

201 x 60 x 67,5 cm

N.º de material: 10153920
Código EAN: 4002515597491
PVP recomendado: 1.649 €

PVP promocional: 1.499€
 

Combinado    
KFN 29683 D BRWS

• Porta de vidro em Brilliant White
• Sistema de abertura Click2Open
• FlexiLight: regulação personalizável da iluminação
• Sistema de arrefecimento dinâmico DynaCool
• Interior XL
• Gaveta PerfectFreshPro: maior frescura durante 

mais tempo
• Função SuperFrost: congelação rápida de 

alimentos frescos
• Refrigeração por circulação com o sistema NoFrost
• ComfortClean: prateleiras laváveis na máquina de 

lavar louça 
• Capacidade útil total de 343 litros
• Nível acústico de 37 dB
• Medidas (altura x largura x profundidade):  

201 x 60 x 68,5 cm

N.º de material: 10243110
Código EAN: 4002515639153
PVP recomendado: 2.649 €

-150€

2 
m

2 
m

2 
m

Combinados
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Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a um teste de durabilidade de 20 anos.

Combinado    
KFN 29233 D BB

• Porta com acabamento de ardósia (Blackboard)
• Sistema de abertura Click2Open
• Iluminação LED do frigorífico
• Sistema de arrefecimento dinâmico DynaCool
• Interior XL
• Gaveta CompactCase
• Gaveta DailyFresh: ampla e permite regular a 

humidade
• Função SuperFrost: congelação rápida de 

alimentos frescos
• Refrigeração por circulação com o sistema NoFrost
• ComfortClean: prateleiras laváveis na máquina de 

lavar louça 
• Capacidade útil total de 361 litros
• Nível acústico de 38 dB
• Medidas (altura x largura x profundidade):  

201 x 60 x 67,5 cm

N.º de material: 10242900
Código EAN: 4002515639023
PVP recomendado: 1.749 €

PVP promocional: 1.599€
 

-150€

2 
m

Combinados
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Uma experiência culinária perfeita
A Miele aposta na inovação no mundo da 
cozinha através de novas funcionalidades 
pensadas na ótica do utilizador. Obtenha 
pratos confecionados de forma perfeita, com 
a ajuda dos programas automáticos da Miele.

Utilização prática
Os aparelhos da Miele são fáceis de operar 
e de limpar. Uma grande aposta no design 
resultou em interfaces de utilizador mais 
uniformes e intuitivas.

Calhas telescópicas FlexiClip
Graças às calhas telescópicas, grelhas, 
tabuleiros e assadeiras podem ser extraídas 
completamente do interior do forno, para um 
fácil manuseamento.

Integração perfeita na cozinha
A Miele dá total liberdade na renovação dos 
seus espaços, uma vez que os seus aparelhos 
permitem disposições distintas: panorâmica, 
em forma de T, em coluna ou CubiQ.

Conectividade total
A Miele tem uma série de aparelhos com  
Wi-Fi integrado. Com a app Miele@mobile 
pode comprar novos produtos, receber 
assistência técnica à distância e controlar 
o estado de qualquer um dos seus 
equipamentos Miele. 

 

* Promoção válida de 01.01.2020 a 31.03.2020 em 
compras que incluam um forno H 7164 B ou BP 
ContourLine e uma placa de indução PowerFlex ou de 
indução total.

ASSADEIRA 
GOURMET
GRÁTIS*

na compra de um forno 
ContourLine e de uma 
placa de indução

Oferta no valor de 220 €

Fornos multifunções

Cozinhar com clima
Resultados perfeitos graças ao 

aumento da humidade do ar no forno: a carne 
fica tenra e suculenta, o pão delicioso e fofo, 
como se tivesse chegado da padaria.
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Forno multifunções Active   
H 2265-1 B EDST/CLST

• Volume interior de 76 litros
• Aço inoxidável anti-dedadas CleanSteel
• Eficiência energética A+
• Visor EasyControl
• Função Timer
• Indicação do progresso até à temperatura desejada 

no visor
• Interior do forno com PerfectClean e parede traseira 

catalítica
• Porta CleanGlass de 3 vidros
• Tabuleiro universal com PerfectClean e grelha

N.º de material: 11129280
Código EAN: 4002516178996
PVP recomendado: 629 €

PVP promocional: 549€

H 2265-1 BP EDST/CLST

• Limpeza automática pirolítica
• Porta CleanGlass de 4 vidros

N.º de material: 11129290
Código EAN: 4002516180012
PVP recomendado: 899 €

PVP promocional: 799€

Forno multifunções Active   
H 2267-1 B EDST/CLST

• Volume interior de 76 litros
• Aço inoxidável anti-dedadas CleanSteel
• Eficiência energética A+
• Visor EasyControl
• Função Timer
• Indicação do progresso até à temperatura desejada 

no visor
• Interior do forno com PerfectClean e parede traseira 

catalítica
• Porta CleanGlass de 3 vidros
• Grelha e calhas telescópicas FlexiClip
• Tabuleiro universal com PerfectClean

N.º de material: 11129300
Código EAN: 4002516180029
PVP recomendado: 699 €

PVP promocional: 599€

H 2267-1 BP EDST/CLST

• Limpeza automática pirolítica
• Porta CleanGlass de 4 vidros

N.º de material: 11129310
Código EAN: 4002516179924
PVP recomendado: 999 €

PVP promocional: 849€

-100€

-100€

-150€

-80€

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a um teste de durabilidade de 20 anos.

Fornos multifunções Active
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Forno multifunções ContourLine  
H 7164 B EDST/CLST

• Volume interior de 76 litros
• Aço inoxidável anti-dedadas CleanSteel
• Eficiência energética A+
• Visor DirectSensor S com teclas sensoras
• Abertura e fecho suaves com SoftOpen e SoftClose
• Indicação do progresso até à temperatura desejada 

no visor
• Função Cozinhar com clima
• WifiConn@ct através da app Miele@mobile
• Interior do forno com PerfectClean e parede traseira 

catalítica
• Porta CleanGlass de 3 vidros
• Grelha e calhas telescópicas FlexiClip
• Tabuleiro universal com PerfectClean

Livro de receitas GRÁTIS*
com mais de 120 receitas

N.º de material: 11129510
Código EAN: 4002516179900
PVP recomendado: 1.599 €

PVP promocional: 1.199€

H 7164 BP EDST/CLST

• Limpeza automática pirolítica
• Porta CleanGlass de 4 vidros

Livro de receitas GRÁTIS*
com mais de 120 receitas

N.º de material: 11129520
Código EAN: 4002516180401
PVP recomendado: 1.999 €

PVP promocional: 1.599€

-400€

-400€

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a um teste de durabilidade de 20 anos.

* Na compra de um forno multifunções H 7164 ContourLine, entre 01.01.2020 e 31.03.2020, a Miele oferece-lhe um livro de receitas. Consulte as condições em www.miele.pt.

NOVIDADE

Fornos multifunções ContourLine
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Indução total
Cozinhe com a máxima flexibilidade, sem 
zonas de cozinhar predefinidas, nas placas de 
indução total da Miele.

TwinBooster
A função TwinBooster, um exclusivo Miele, 
permite concentrar a potência de duas zonas 
de cozinhar numa só, encurtando os tempos 
de aquecimento.

Função Stop&Go
Com um só toque, reduza a potência de 
todas as zonas de cozinhar para o nível 1.

Função Manter quente
É possível controlar a temperatura na base 
do recipiente, mantendo os alimentos à 
temperatura ideal para serem servidos, sem 
os queimar.

Con@ctivity 3.0
A inovadora função Con@ctivity 3.0 
estabelece um canal de comunicação entre as 
placas da Geração 7000 e o exaustor.

SmartSelect
Cada zona de cozinhar tem a sua própria 
sequência numérica retroiluminada, o que 
facilita a sua leitura de qualquer ângulo, para 
uma operação mais intuitiva.

Placas de indução
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Placa de indução    
KM 7201 FR

• Moldura envolvente em aço inoxidável
• 4 zonas de cozinhar
• Comando EasySelect para uma operação simples
• Função Stop&Go
• Dois níveis de booster em todas as zonas
• Função Manter quente
• Desligar de segurança e função de bloqueio
• Medidas (altura x largura x profundidade):  

51 x 574 x 504 mm

N.º de material: 11218090
Código EAN: 4002516201571
PVP recomendado: 1.099 €

PVP promocional: 699€

-400€ -200€
Placa de indução    
KM 7464 FR

• Moldura envolvente em aço inoxidável
• 4 zonas de cozinhar e 1 zona PowerFlex
• Comando ComfortSelect para uma operação 

rápida
• Con@ctivity 3.0: o exaustor reage à atividade da 

placa
• Função Stop&Go
• Dois níveis de booster em todas as zonas
• Função Manter quente
• Desligar de segurança e função de bloqueio
• Medidas (altura x largura x profundidade):  

52 x 626 x 526 mm

N.º de material: 11419290
Código EAN: 4002516283881
PVP recomendado: 1.199 €

PVP promocional: 999€

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a um teste de durabilidade de 20 anos.

Placas de indução

Placa de indução total   
KM 7667 FL

• Instalação à face ou sobre a bancada
• Sem zonas de cozinhar definidas: reconhece até 4 

recipientes
• SmartSelect: controlo por sequências numéricas 

independentes
• Con@ctivity 3.0: o exaustor reage à atividade da 

placa
• Função Stop&Go
• Dois níveis de booster em todas as zonas
• Função Manter quente
• Desligar de segurança e função de bloqueio
• Medidas (altura x largura x profundidade):  

51 x 620 x 520 mm

N.º de material: 11218180
Código EAN: 4002516185277
PVP recomendado: 1.799 €
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CleanCover
Superfície lisa, fácil de remover e de limpar, 
que protege o motor e sistema eletrónico do 
exaustor de forma cómoda e eficaz.

Filtros metálicos em aço inox
Os filtros da Miele proporcionam um elevado 
poder de exaustão e são de fácil limpeza. Com 
as suas oito camadas interiores em alumínio e 
as duas exteriores em aço inox, são resistentes 
e fáceis de limpar, já que podem ser lavados na 
máquina de lavar louça.

Iluminação LED HighPower
Ecológico e duradouro, o sistema de 
iluminação dos exaustores Miele traz a luz 
perfeita com apenas 3 W.

Exaustor     
DA 1260 BRW

• 60 cm de largura
• Para encastre por baixo de um armário superior ou 

montagem na parede
• Apto para saída de ar
• Iluminação LED de baixo consumo
• CleanCover para limpeza simples do interior
• Filtros de aço inoxidável de 10 camadas, adequados 

para lavagem na máquina de lavar louça
• Operação cómoda através de teclas seletoras LED
• Nível máximo de ruído de 74 dB
• Potência de 545 m3/h no nível intensivo

N.º de material: 10552960
Código EAN: 4002515790595
PVP recomendado: 469 €

Também disponível em aço inoxidável:
DA 1260 EDST

N.º de material: 10552920
Código EAN: 4002515790588
PVP recomendado: 469 €

PVP promocional: 449€

C

Exaustor     
PUR 98 W EDST

• 90 cm de largura
• Apto para saída de ar ou recirculação
• 4 níveis de potência
• Iluminação LED de baixo consumo
• CleanCover para limpeza simples do interior
• Filtros de aço inoxidável de 10 camadas, adequados 

para lavagem na máquina de lavar louça
• Operação cómoda através de teclas seletoras LED
• Nível máximo de ruído de 67 dB
• Potência de 650 m3/h no nível intensivo

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

PVP promocional: 899€

Mesmo modelo com 60 cm de largura: 
PUR 68 W EDST

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

PVP promocional: 799€

Exaustor     
DA 3466 EDST

• 60 cm de largura com pala extensível
• Apto para saída de ar ou recirculação
• Iluminação LED de baixo consumo
• CleanCover para limpeza simples do interior
• Filtros de aço inoxidável de 10 camadas, adequados 

para lavagem na máquina de lavar louça
• Operação cómoda através de teclas seletoras LED
• Nível máximo de ruído de 64 dB
• Potência de 550 m3/h no nível intensivo

N.º de material: 10031790
Código EAN: 4002515558140
PVP recomendado: 649 €

PVP promocional: 599€

B
 

-20€ -50€ -100€

-100€

Qualidade Made in Germany. Modelos submetidos a um teste de durabilidade de 20 anos.

Exaustores



35



36



37

Promoções de acessórios e consumíveis

Resultados sempre perfeitos no tratamento da sua roupa

A combinação perfeita para louça limpa e bem cuidada

* Promoção disponível entre 01.02.2020 e 30.04.2020, não acumulável com outras ofertas ou promoções.

*  Na compra de UltraTabs (60 unid.), a Miele oferece sal e abrilhantador. Promoção disponível entre 
01.02.2020 e 30.04.2020, não acumulável com outras ofertas ou promoções.

69,99€

27,99€

59,99€*

18,99€*

Set UltraPhase 1 e 2

Set UltraTabs (60 unid.), sal e abrilhantador
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DA 1260 BRWS e DA 1260 EDST DA 3466 EDST PUR 98 W EDST

KM 7201 FREsquema geral dos fornosG 4380 Vi e G 4380 SCVi

KM 7464 FR KM 7667 FL

Instalação à face

KM 7667 FL

Instalação sobre a bancada

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

Esquemas de instalação



Serviço de Apoio ao Cliente
info@miele.pt

 Siga-nos nos nossos canais da Miele Portugal:

Proteção ativa do ambiente:
papel branqueado com total isenção de cloro

Miele Portuguesa, Lda.
Av. do Forte, 5
2790-073 Carnaxide
Telefone: 21 424 81 00
Fax: 21 424 81 09 
E-Mail: info@miele.pt 
Website: www.miele.pt
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