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Com a Miele, não precisa de escolher entre a melhor tecnologia e o 
design mais bonito. A classe e o equipamento das máquinas estão 
disponíveis em duas linhas de design: ChromeEdition e 
WhiteEdition.

As duas linhas de design
W1 e T1

ChromeEdition
Design clássico consoante o modelo, com anel da porta cromado, 
cinzento grafite ou branco. Pode optar por máquinas com painel 
direito ou inclinado.

WhiteEdition
Um estilo de design moderno para o tratamento da roupa: con-
soante o modelo, com porta de design redonda em branco, preto 
ou prateado alumínio.
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Consiga sempre resultados perfeitos: graças ao 
inovador sistema de dosagem TwinDos®, o 
detergente integrado UltraPhase 1 e 2 é doseado 
de modo completamente automático, pelo que 
poupa até 30% de detergente.

O UltraPhase 1 garante uma limpeza perfeita 
para cores brancas vibrantes e tecidos de cores 
luminosas. Com o UltraPhase 2, o agente 
branqueador é adicionado ao processo no 
momento ideal, para remover completamente as 
nódoas difíceis.
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350

Consiga sempre resultados perfeitos: graças ao 
inovador sistema de dosagem TwinDos®, o 
detergente integrado UltraPhase 1 e 2 é doseado 
de modo completamente automático, pelo que 
poupa até 30% de detergente.

O UltraPhase 1 garante uma limpeza perfeita 
para cores brancas vibrantes e tecidos de cores 
luminosas. Com o UltraPhase 2, o agente 
branqueador é adicionado ao processo no 
momento ideal, para remover completamente as 
nódoas difíceis.
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Com UltraPhase 2, o agente branqueador é 
adicionado no processo de lavagem no 
momento ideal e elimina mesmo as nódoas 
mais persistentes como, por exemplo, café, 
chá, sumos de fruta ou vinho tinto. Aceda a 
www.miele.pt (Produtos, Produtos de 
limpeza Miele) e conheça o trabalho do 
laboratório químico da Miele e o desempe-
nho de limpeza do UltraPhase 1 e do 
UltraPhase 2. 

Os nossos UltraPhase 1 e UltraPhase 2 e 
Sensitive estão agora disponíveis como 
detergente líquido para peles sensíveis, sem 
quaisquer fragrâncias ou corantes. Proteja a 
sua pele e evite alergias. A roupa fica limpa 
e cuidada, como sempre.

O sistema de 2 fases da Miele lava melhor e 
de forma mais eficaz do que os detergentes 
líquidos convencionais que não contêm 
agentes branqueadores, uma vez que estes 
destruiriam as outras substâncias ativas. O 
UltraPhase 1 e 2 da Miele são acondiciona-
dos e doseados em separado, por isso, é 
possível usar agentes branqueadores no 
sistema TwinDos®. As substâncias ativas do 
UltraPhase 1 dissolvem a sujidade e elimi-
nam as nódoas de, por exemplo, óleos e 
gorduras, proteínas e amidos. 

O Instituto Hohenstein examinou as carate-
rísticas do sistema de dosagem automático 
de 2 fases em conjunto com o detergente 
de lavagem Miele UltraPhase 1 e UltraPhase 
2. O excelente efeito de lavagem foi confir-
mado em relação à remoção de nódoas, 
brancura, antienvelhecimento e à precisão 
de dosagem. 

TwinDos® – 
Inovação para os melhores resultados
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Ao comprar uma máquina de lavar 
roupa com sistema TwinDos® recebe 
gratuitamente 4 cartuchos Ultra-
Phase 1 e 3 cartuchos UltraPhase 
2**
Corresponde a um valor superior a 90 euros e 
poupa-lhe os custos com detergente durante mais 
de meio ano***. 

Ao comprar vários modelos de 
máquinas de lavar roupa com Cap-
Dosing recebe 3 cápsulas grátis.
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*** depende do modelo
***  Um cartucho UltraPhase 1 + 2 de cada está incluído na 

máquina, recebe os restantes cartuchos ao descontar o 
vale em anexo. 

***  Base de cálculo: 28 semanas com 5 lavagens/semana 
1) Patente: EP 2 784 205 
2) Testada e confirmada pelo wfk 
3) Patente: EP 2 365 120

Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
Vantagens* das máquinas de lavar roupa

PowerWash
O mais alto desempenho e 

rapidez de lavagem combinados com a 
máxima eficiência energética, para peças 
de roupa grandes e pequenas.

TwinDos®1)

O melhor sistema de deter-
gente líquido à distância de um toque.

A dosagem automática com o TwinDos® 
não só é prática, mas também garante uma 
limpeza perfeita: com UltraPhase 1 e 2 o 
seu aparelho tem o melhor sistema de 
detergente líquido. O TwinDos® doseia 
UltraPhase 1 e 2 sempre no momento certo 
do processo de lavagem, alcançando assim 
a máxima eficácia de lavagem. Além disso, 
o TwinDos® realiza uma dosagem tão 
precisa que permite poupar até 30% de 
detergente em relação a uma dosagem 
manual.

QuickPowerWash2)

Rápida e minuciosa: eficiência 
de lavagem A em apenas 49 minutos.

SingleWash
Solução eficiente para peças 

individuais: lave a sua camisola preferida de 
forma rápida, delicada e económica.

CapDosing3)

Doseie detergentes especiais, 
amaciadores e aditivos simplesmente com 
cápsulas individuais.

Tambor com estrutura de 
favos

Suave: a estrutura do tambor com estrutura 
de favos faz a roupa deslizar numa fina 
película de água.
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Classe de eficiência energética
Indica a classe de eficiência energética da máquina.
São indicadas as classes de eficiência energética de A a 
G.

Tipo de tambor/capacidade de carga
Indica o tipo de tambor e a sua capacidade de carga. 
Tambor com estrutura de favos com capacidade de 
carga de 1 a 9 kg.

MultiLingua
 Indica se o idioma do visor pode ser ajustado.
 Pode definir diferentes idiomas no visor, de forma a 
entender perfeitamente todas as informações.

Sistema de dosagem
 Indica que sistemas de dosagem automática estão 
disponíveis na máquina. 
 Os melhores resultados de limpeza graças ao sistema 
de 2 fases da Miele e a dosagens práticas.

PowerWash
 Indica se a máquina dispõe da tecnologia de lavagem 
PowerWash. 
A tecnologia de lavagem da Miele combina o melhor 
desempenho de lavagem e tempos de execução do 
programa curtos com alta eficiência energética.

CapDosing1)

Indica se a máquina dispõe de CapDosing.
Doseie detergentes especiais, amaciadores e aditivos 
simplesmente com cápsulas individuais.

AddLoad (Adicionar mais roupa)
Indica se a máquina dispõe de da função AddLoad.
 Flexibilidade para adicionar todo o tipo de têxteis.

Funções de alisamento
Indica quais as funções de alisamento disponíveis no 
aparelho.

 Redução do esforço de engomar em 50%: variedade 
máxima de aplicação, após um programa de lavagem ou 
como um programa de alisamento separado. 

Redução do esforço de engomar em 50%: alisamento 
após programa de 
lavagem.

Equipamento especial
 Indica que equipamento especial tem a máquina.
 Para quem quer poupar: com a 2.ª ligação economiza 
energia se, p. ex., reprocessar água quente com energia 
solar.

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

1- 9 kg

TwinDos

PowerWash

CapDosing

AddLoad

MultiLingua

SteamCare

Alisar extra

Água quente

1) Patente: EP 2 365 120
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Máquinas de lavar roupa

Máquina de lavar roupa WCA 020 Active
• Design ChromeEdition
• Capacidade de carga de até 7 kg
• Velocidade máxima de centrifugação de 

1.400 r.p.m.
• 12 programas de lavagem e 4 opções 

extra
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• Tecnologia exclusiva CapDosing
• Gaveta de detergente com limpeza auto-

mática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm

PVP recomendado  949 €
N.º de material 11433430
Código EAN 4002516303275

AddLoad

1- 7 kg

CapDosing

Máquina de lavar roupa WWD 020*
• Design WhiteEdition
• Capacidade de carga de até 8 kg
• Velocidade máxima de centrifugação de 

1.400 r.p.m.
• 12 programas de lavagem e 5 opções 

extra
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• Tecnologia exclusiva CapDosing
• Gaveta de detergente com limpeza auto-

mática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

PVP recomendado  1.049 €
Nº de material 11811810
Código EAN 4002516467441

*data de lançamento aguarda confirmação

AddLoad

1- 8 kg

CapDosing

Máquina de lavar roupa WCD 020*
• Design ChromeEdition
• Capacidade de carga até 8 kg
• Velocidade máxima de centrifugação até 

1.400 r.p.m.
• 12 programas de lavagem e 4 opções 

extra
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• Alisar Extra: facilita o engomar
• Pré-seleção de início até 24 h
• Tecnologia exclusiva: CapDosing
• Gaveta de detergente com limpeza auto-

mática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm

PVP recomendado  1.049 €
N.º de material 11811790
Código EAN 4002516467724

*data de lançamento aguarda confirmação

AddLoad

1- 8 kg

Alisar extra

CapDosing
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Máquina de lavar roupa WWD 320
• Design WhiteEdition
• Capacidade de carga de até 8 kg
• Velocidade máxima de centrifugação de 

1.400 r.p.m.
• 12 programas de lavagem e 5 opções 

extra
• QuickPowerWash: lavagem rápida e 

profunda em 49 minutos
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• Alisar Extra: facilita o engomar
• Tecnologia exclusiva CapDosing
• Gaveta de detergente com limpeza auto-

mática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

PVP recomendado  1.149 €
N.º de material 11395180
Código EAN 400251697123

AddLoad

1- 8 kg

PowerWash PowerWash

Alisar extra Alisar extra Alisar extra

CapDosing CapDosing CapDosing

MobileControl

Máquina de lavar roupa WCD 320
• Design ChromeEdition
• Capacidade de carga de até 8 kg
• Velocidade máxima de centrifugação de 

1.400 r.p.m.
• 12 programas de lavagem e 5 opções 

extra
• QuickPowerWash: lavagem rápida e 

profunda em 49 minutos
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• Alisar Extra: facilita o engomar
• Tecnologia exclusiva CapDosing
• Gaveta de detergente com limpeza auto-

mática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm

PVP recomendado  1.149 €
N.º de material 11395160
Código EAN 400251697116

AddLoad

1- 8 kg

Máquina de lavar roupa WWD 660
• Design WhiteEdition
• Capacidade de carga de até 8  kg
• Velocidade máxima de centrifugação de 

1.400 r.p.m.
• 12 programas de lavagem e 2 opções 

extra
• Dosagem automática de detergente com 

TwinDos
• WifiConn@ct através da app Miele@mobile
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• Alisar Extra: facilita o engomar
• Tecnologia exclusiva CapDosing
• Sinal acústico
• Gaveta de detergente com limpeza auto-

mática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

PVP recomendado  1.149 €
N.º de material 11598060
Código EAN 4002516374558

TwinDos

AddLoad

1- 8 kg

Máquinas de lavar roupa
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Máquina de lavar roupa WWD 320
• Design WhiteEdition
• Capacidade de carga de até 8 kg
• Velocidade máxima de centrifugação de 

1.400 r.p.m.
• 12 programas de lavagem e 5 opções 

extra
• QuickPowerWash: lavagem rápida e 

profunda em 49 minutos
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• Alisar Extra: facilita o engomar
• Tecnologia exclusiva CapDosing
• Gaveta de detergente com limpeza auto-

mática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

PVP recomendado  1.149 €
N.º de material 11395180
Código EAN 400251697123

AddLoad

1- 8 kg

PowerWash PowerWash

Alisar extra Alisar extra Alisar extra

CapDosing CapDosing CapDosing

MobileControl

Máquina de lavar roupa WCD 320
• Design ChromeEdition
• Capacidade de carga de até 8 kg
• Velocidade máxima de centrifugação de 

1.400 r.p.m.
• 12 programas de lavagem e 5 opções 

extra
• QuickPowerWash: lavagem rápida e 

profunda em 49 minutos
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• Alisar Extra: facilita o engomar
• Tecnologia exclusiva CapDosing
• Gaveta de detergente com limpeza auto-

mática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm

PVP recomendado  1.149 €
N.º de material 11395160
Código EAN 400251697116

AddLoad

1- 8 kg

Máquina de lavar roupa WWD 660
• Design WhiteEdition
• Capacidade de carga de até 8  kg
• Velocidade máxima de centrifugação de 

1.400 r.p.m.
• 12 programas de lavagem e 2 opções 

extra
• Dosagem automática de detergente com 

TwinDos
• WifiConn@ct através da app Miele@mobile
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• Alisar Extra: facilita o engomar
• Tecnologia exclusiva CapDosing
• Sinal acústico
• Gaveta de detergente com limpeza auto-

mática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

PVP recomendado  1.149 €
N.º de material 11598060
Código EAN 4002516374558

TwinDos

AddLoad

1- 8 kg

Máquinas de lavar roupa
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Máquina de lavar roupa WCD 660
• Design ChromeEdition
• Capacidade de carga de até 8  kg
• Velocidade máxima de centrifugação de 

1.400 r.p.m.
• 12 programas de lavagem e 5 opções 

extra
• Dosagem automática de detergente com 

TwinDos
• WifiConn@ct através da app Miele@mobile
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• Alisar Extra: facilita o engomar
• Tecnologia exclusiva CapDosing
• Sinal acústico
• Gaveta de detergente com limpeza auto-

mática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm

PVP recomendado  1.149 €
N.º de material 11598050
Código EAN 4002516374756

TwinDos

AddLoad AddLoad AddLoad

1- 8 kg

Alisar extra Alisar extra Alisar extra

CapDosing

MobileControl MobileControl MobileControl

Máquina de lavar roupa WWG 360
• Design WhiteEdition
• Capacidade de carga de até9  kg
• Velocidade máxima de centrifugação de 

1.400 r.p.m.
• 18 programas de lavagem e 9 opções 

extra
• QuickPowerWash: lavagem rápida e 

profunda em 49 minutos
• WifiConn@ct através da app Miele@mobile
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• Alisar Extra: facilita o engomar
• Tecnologia exclusiva CapDosing
• SingleWash: programa otimizado para até 

1 kg de carga
• Sinal acústico
• Gaveta de detergente com limpeza auto-

mática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

PVP recomendado  1.269 €
Nº de material 11395200
Código EAN 4002516281917

1- 9 kg

PowerWash

MultiLingua

CapDosing CapDosing

Máquina de lavar roupa WWG 660
• Design WhiteEdition
• Capacidade de carga de até 9 kg
• Velocidade máxima de centrifugação de 

1.400 r.p.m.
• 17 programas de lavagem e 8 opções 

extra
• Dosagem automática de detergente com 

TwinDos
• WifiConn@ct através da app Miele@mobile
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• Alisar Extra: facilita o engomar
• Tecnologia exclusiva CapDosing
• Sinal acústico
• Gaveta de detergente com limpeza auto-

mática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

PVP recomendado  1.269 €
N.º de material 11395210
Código EAN 4002516281870

TwinDos

1- 9 kg MultiLingua
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AddLoad AddLoad AddLoadAlisar extra Alisar extra SteamCareMobileControl MobileControl MobileControl

CapDosing CapDosing CapDosingTwinDos TwinDos TwinDosPowerWash PowerWash
2.0

Máquina de lavar roupa WCG 660
• Design ChromeEdition
• Capacidade de carga de até 9 kg
• Velocidade máxima de centrifugação de 

1.400 r.p.m.
• 17 programas de lavagem e 8 opções 

extra
• Dosagem automática de detergente com 

TwinDos
• WifiConn@ct através da app Miele@mobile
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• Alisar Extra: facilita o engomar
• Tecnologia exclusiva CapDosing
• Sinal acústico
• Gaveta de detergente com limpeza auto-

mática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm

PVP recomendado  1.269 €
N.º de material 11395190
Código EAN 4002516281818

1- 9 kg 1- 9 kg 1- 9 kgMultiLingua MultiLingua MultiLingua

Máquina de lavar roupa WWI 860
• Design WhiteEdition
• Capacidade de carga de até 9 kg
• Velocidade máxima de centrifugação de 

1.600 r.p.m.
• Visor Mtouch para uma experiência mais 

intuitiva
• 23 programas de lavagem e 9 opções 

extra
• Dosagem automática de detergente com 

TwinDos
• QuickPowerWash: lavagem rápida e 

profunda em 49 minutos
• WifiConn@ct através da app Miele@mobile
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• Alisar Extra: facilita o engomar
• Redução de 50% do esforço de engomar 

com SteamCare
• Tecnologia exclusiva CapDosing
• SingleWash: programa otimizado para até 

1 kg de carga
• Sinal acústico
• Opção Nódoas
• Gaveta de detergente com limpeza auto-

mática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

PVP recomendado  1.549 €
N.º de material 11395220
Código EAN 4002516282259

Máquina de lavar roupa WCR 860
• Design ChromeEdition
• Capacidade de carga de até 9 kg
• Velocidade máxima de centrifugação de 

1.600 r.p.m.
• Visor Mtouch para uma experiência mais 

intuitiva
• 26 programas de lavagem e 9 opções 

extra
• Dosagem automática de detergente com 

TwinDos
• QuickPowerWash: lavagem rápida e 

profunda em 49 minutos
• WifiConn@ct através da app Miele@mobile
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• Alisar Extra: facilita o engomar
• Tecnologia exclusiva CapDosing
• SingleWash: programa otimizado para até 

1 kg de carga
• Sinal acústico
• Opção Nódoas
• Gaveta de detergente com limpeza auto-

mática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm

PVP recomendado  1.849 €
N.º de material 10998440
Código EAN 4002516073185

Máquinas de lavar roupa
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AddLoad AddLoad AddLoadAlisar extra Alisar extra SteamCareMobileControl MobileControl MobileControl

CapDosing CapDosing CapDosingTwinDos TwinDos TwinDosPowerWash PowerWash
2.0

Máquina de lavar roupa WCG 660
• Design ChromeEdition
• Capacidade de carga de até 9 kg
• Velocidade máxima de centrifugação de 

1.400 r.p.m.
• 17 programas de lavagem e 8 opções 

extra
• Dosagem automática de detergente com 

TwinDos
• WifiConn@ct através da app Miele@mobile
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• Alisar Extra: facilita o engomar
• Tecnologia exclusiva CapDosing
• Sinal acústico
• Gaveta de detergente com limpeza auto-

mática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm

PVP recomendado  1.269 €
N.º de material 11395190
Código EAN 4002516281818

1- 9 kg 1- 9 kg 1- 9 kgMultiLingua MultiLingua MultiLingua

Máquina de lavar roupa WWI 860
• Design WhiteEdition
• Capacidade de carga de até 9 kg
• Velocidade máxima de centrifugação de 

1.600 r.p.m.
• Visor Mtouch para uma experiência mais 

intuitiva
• 23 programas de lavagem e 9 opções 

extra
• Dosagem automática de detergente com 

TwinDos
• QuickPowerWash: lavagem rápida e 

profunda em 49 minutos
• WifiConn@ct através da app Miele@mobile
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• Alisar Extra: facilita o engomar
• Redução de 50% do esforço de engomar 

com SteamCare
• Tecnologia exclusiva CapDosing
• SingleWash: programa otimizado para até 

1 kg de carga
• Sinal acústico
• Opção Nódoas
• Gaveta de detergente com limpeza auto-

mática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

PVP recomendado  1.549 €
N.º de material 11395220
Código EAN 4002516282259

Máquina de lavar roupa WCR 860
• Design ChromeEdition
• Capacidade de carga de até 9 kg
• Velocidade máxima de centrifugação de 

1.600 r.p.m.
• Visor Mtouch para uma experiência mais 

intuitiva
• 26 programas de lavagem e 9 opções 

extra
• Dosagem automática de detergente com 

TwinDos
• QuickPowerWash: lavagem rápida e 

profunda em 49 minutos
• WifiConn@ct através da app Miele@mobile
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• Alisar Extra: facilita o engomar
• Tecnologia exclusiva CapDosing
• SingleWash: programa otimizado para até 

1 kg de carga
• Sinal acústico
• Opção Nódoas
• Gaveta de detergente com limpeza auto-

mática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 636 mm

PVP recomendado  1.849 €
N.º de material 10998440
Código EAN 4002516073185

Máquinas de lavar roupa

21-1505_Part20_WA_Gen7000_Kurz_PT.indd   364 20.09.21   09:54

365

Máquinas de lavar roupa Classic

Máquina de lavar roupa WWV 980 
Passion
• Design WhiteEdition
• Capacidade de carga de até 9 kg
• Velocidade máxima de centrifugação de 

1.600 r.p.m.
• Visor MTouch para uma experiência mais 

intuitiva
• 28 programas de lavagem e 10 opções 

extra
• Dosagem automática de detergente com 

TwinDos
• QuickPowerWash: lavagem rápida e 

profunda em 49 minutos
• WifiConn@ct através da app Miele@mobile
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• Redução de 50% do esforço de engomar 

com SteamCare
• Tecnologia exclusiva CapDosing
• SingleWash: programa otimizado para até 

1 kg de carga
• Sinal acústico
• Opção Nódoas
• Gaveta de detergente com limpeza auto-

mática (AutoClean)
• Sistema antifugas WaterProof
• Esforço de engomar reduzido em 50% 

com SteamCare
• Entrada de água quente incorporada
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 643 mm

PVP recomendado  2.599 €
N.º de material 10998470
Código EAN 4002516072805

TwinDos

AddLoad

1- 9 kg

PowerWash
2.0

Alisar extra

MultiLingua

CapDosing

MobileControl
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A máquina de lavar e secar roupa 
Lavagem e secagem contínuas numa só máquina

É melhor uma ou duas máquinas?
Uma máquina de lavar roupa mais máquina de secar roupa ou uma só máquina de lavar e 
secar roupa: a Miele disponibiliza eletrodomésticos de alta qualidade e inovadores para 
ambas as opções. A máquina de lavar e secar roupa é uma solução excepcional para 
pequenas quantidades de roupa ou quando não há espaço suficiente para instalar dois 
eletrodomésticos. Além disso, tem a vantagem insuperável de poder lavar e secar pequenos 
lotes de roupa num ciclo, o que permite poupar tempo.

Numa máquina de lavar e secar roupa da Miele pode lavar uma carga completa de roupa. 
Tendo em conta que a roupa precisa de mais espaço para a secagem, é possível secar 
apenas uma quantidade pequena por ciclo. 
Caso precise de lavar e secar frequentemente grandes quantidades, recomendamos-lhe 
que recorra a uma máquina de lavar roupa e uma máquina de secar roupa em separado. 
Com dois eletrodomésticos em separado pode lavar e secar em paralelo e consegue assim 
lidar mais rapidamente com grandes quantidades de roupa. 
Independentemente da solução que escolher, oferecemos limpeza perfeita e um resultado 
de secagem preciso. Por outras palavras: tratamento da roupa made by Miele.

Qual a máquina de lavar e secar roupa adequada para si?
Com 5 kg de lavagem e secagem contínuas, os eletrodomésticos compactos são ideais 
para agregados familiares de um único elemento ou condições de instalação limitadas. 
Desde que o espaço esteja disponível, a partir de 2 pessoas, recomendamos a versão XL. 
Para famílias com muita roupa a escolha perfeita são 2 eletrodomésticos em separado, para 
poder lavar e secar ao mesmo tempo.

Máquina de lavar e secar roupa compacta da Miele

Tecnologia compacta, dimensões compactas. Com a profundidade de 60 cm da caixa, a 
máquina de lavar e secar roupa WT1 da Miele consegue lavar e secar continuamente até 
5 kg de roupa. Se só pretender lavar, a máquina consegue processar até 8 kg de roupa 
numa operação. A máquina é assim indicada para famílias pequenas com uma quantidade 
de roupa média. 

Painel direito
A máquina de lavar e secar roupa com 
painel direito pode ser perfeitamente 
integrada à sua cozinha. Pode, além disso, 
ser instalada simplesmente sob a bancada 
de trabalho, com uma altura de nicho 
mínima de 85 cm. Em alternativa, a tampa 
do aparelho pode ser substituída por um 
módulo de encastrar. Nesse caso, a 
máquina de lavar e secar roupa encaixa 
num nicho de apenas 82 cm de altura.
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A máquina de lavar e secar roupa 
Lavagem e secagem contínuas numa só máquina

É melhor uma ou duas máquinas?
Uma máquina de lavar roupa mais máquina de secar roupa ou uma só máquina de lavar e 
secar roupa: a Miele disponibiliza eletrodomésticos de alta qualidade e inovadores para 
ambas as opções. A máquina de lavar e secar roupa é uma solução excepcional para 
pequenas quantidades de roupa ou quando não há espaço suficiente para instalar dois 
eletrodomésticos. Além disso, tem a vantagem insuperável de poder lavar e secar pequenos 
lotes de roupa num ciclo, o que permite poupar tempo.

Numa máquina de lavar e secar roupa da Miele pode lavar uma carga completa de roupa. 
Tendo em conta que a roupa precisa de mais espaço para a secagem, é possível secar 
apenas uma quantidade pequena por ciclo. 
Caso precise de lavar e secar frequentemente grandes quantidades, recomendamos-lhe 
que recorra a uma máquina de lavar roupa e uma máquina de secar roupa em separado. 
Com dois eletrodomésticos em separado pode lavar e secar em paralelo e consegue assim 
lidar mais rapidamente com grandes quantidades de roupa. 
Independentemente da solução que escolher, oferecemos limpeza perfeita e um resultado 
de secagem preciso. Por outras palavras: tratamento da roupa made by Miele.

Qual a máquina de lavar e secar roupa adequada para si?
Com 5 kg de lavagem e secagem contínuas, os eletrodomésticos compactos são ideais 
para agregados familiares de um único elemento ou condições de instalação limitadas. 
Desde que o espaço esteja disponível, a partir de 2 pessoas, recomendamos a versão XL. 
Para famílias com muita roupa a escolha perfeita são 2 eletrodomésticos em separado, para 
poder lavar e secar ao mesmo tempo.

Máquina de lavar e secar roupa compacta da Miele

Tecnologia compacta, dimensões compactas. Com a profundidade de 60 cm da caixa, a 
máquina de lavar e secar roupa WT1 da Miele consegue lavar e secar continuamente até 
5 kg de roupa. Se só pretender lavar, a máquina consegue processar até 8 kg de roupa 
numa operação. A máquina é assim indicada para famílias pequenas com uma quantidade 
de roupa média. 

Painel direito
A máquina de lavar e secar roupa com 
painel direito pode ser perfeitamente 
integrada à sua cozinha. Pode, além disso, 
ser instalada simplesmente sob a bancada 
de trabalho, com uma altura de nicho 
mínima de 85 cm. Em alternativa, a tampa 
do aparelho pode ser substituída por um 
módulo de encastrar. Nesse caso, a 
máquina de lavar e secar roupa encaixa 
num nicho de apenas 82 cm de altura.
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Tecnologia PerfectCare

Adora a sua roupa? Com a nossa tecnologia Miele PerfectCare, a 
roupa é sempre tratada com todo o carinho. Assim, a sua roupa 
está sempre protegida, tanto na lavagem como na secagem, e pode 
desfrutar das suas peças favoritas durante mais tempo.

A tecnologia PerfectCare consegue a sintonia perfeita entre quatro 
funções inteligentes que garantem os melhores resultados de lava-
gem e secagem:

Tambor com estrutura de favos da Miele
Garante um tratamento delicado da sua roupa favorita.

Deteção eletrónica da humidade residual PerfectDry
Desta forma, alcança resultados de secagem precisos e 
especialmente ecológicos. Consoante o modelo, as máquinas de la-
var e secar roupa da Miele disponibilizam até 5 níveis de secagem. 
A sua roupa apresenta assim sempre o grau de secagem que de-
seja.

Centrifugação térmica
Poupa tempo e energia. Ainda antes da secagem, a roupa é movi-
mentada dentro de uma corrente de ar quente e é centrifugada gra-
dualmente. O resultado: o teor de água diminui ainda antes do ciclo 
de secagem propriamente dito.

Limpeza automática de cotão
Não necessita de remover o cotão manualmente, pois a máquina 
efetua essa limpeza de forma automática e num programa sepa-
rado.
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Ao comprar uma máquina de lavar e 
secar roupa com TwinDos® recebe 
gratuitamente 4 cartuchos UltraPhase 
1 e 3 cartuchos UltraPhase 2**
,Corresponde a um valor superior a 90 euros e 
poupa-lhe os custos com detergente durante mais 
de meio ano***. 
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*** depende do modelo
***  Um cartucho UltraPhase 1 + 2 de cada está incluído na 

máquina, recebe os restantes cartuchos ao descontar o 
vale em anexo.

***  Base de cálculo: 28 semanas com 5 lavagens/semana
1) Patente: EP 2 784 205

Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
Vantagens* das máquinas de lavar e secar roupa

QuickPower
Tratamento da roupa em pouco 

tempo: tecnologias inovadoras oferecem 
resultados de lavagem e secagem 
excelentes.

TwinDos®1)

O melhor sistema de deter-
gente líquido à distância de um botão.

A dosagem automática com o TwinDos® 
não só é prática, mas também garante uma 
limpeza perfeita: com UltraPhase 1 e 2 o 
seu aparelho tem o melhor sistema de 
detergente líquido. 

O TwinDos® doseia UltraPhase 1 e 2 
sempre no momento certo do processo de 
lavagem, alcançando assim a máxima 
eficácia de lavagem. Além disso, o Twin-
Dos® realiza uma dosagem tão precisa que 
permite poupar até 30% de detergente em 
relação a uma dosagem manual.

PowerWash
O mais alto desempenho e 

rapidez de lavagem combinados com a 
máxima eficiência energética, para peças 
de roupa grandes e pequenas.

Extra Single
Rápido e eficiente: lave e seque 

a sua peça favorita em menos de uma hora, 
consoante o programa.

Tambor com estrutura de 
favos

Extremamente delicado: graças à estrutura 
da superfície em forma de favo, a roupa 
desliza suavemente sobre uma fina película 
de água.

SteamCare
Redução do esforço de engomar até 50%: 
após um programa de lavagem ou seca-
gem ou como um programa de alisamento 
separado.
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Máquinas de lavar e secar roupa

Máquina de lavar e secar roupa 
WTD 160
• Capacidade de carga de 8 kg para lava-

gem e 5 kg para secagem
• Velocidade máxima de centrifugação de 

1.500 r.p.m.
• 11 programas de lavagem e 2 opções 

extra
• 10 programas de secagem e 1 opção 

extra
• WifiConn@ct através da app Miele@mobile
• Gaveta de detergente com limpeza auto-

mática (AutoClean)
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 637 mm

PVP recomendado  1.749 €
N.º de material 11589140
Código EAN 4002516367833

8 / 5 kg

PerfectCare

Máquina de lavar e secar roupa 
WTI 360
• Capacidade de carga de 8*5 kg 

(lavar*secar)
• Velocidade de centrifugação máxima de 

1.600 r.p.m.
• 19 programas de lavagem e 7 opções 

extra
• 17 programas de secagem e 3 opções 

extra
• QuickPower: roupa perfeitamente limpa e 

seca em tempo recorde
• WifiConn@ct através da app Miele@mobile
• Tecnologia exclusiva CapDosing
• Sinal acústico
• Gaveta de detergente com limpeza auto-

mática (AutoClean)
• Sistema de fugas avançado 

WaterProof-Metal
• Esforço de engomar reduzido em 50% 

com SteamCare
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 637 mm

PVP recomendado  2.099 €
Nº de material 11589170
Código EAN 4002516368472

8 / 5 kg

PowerWash

SteamCare

MultiLingua

CapDosing

PerfectCare

Máquina de lavar e secar roupa  
WTR 860
• Capacidade de carga de 8*5 kg 

(lavar*secar)
• Velocidade máxima de centrifugação de 

1.600 r.p.m.
• 23 programas de lavagem e 7 opções 

extra
• 21 programas de secagem e 2 opções 

extra
• QuickPower: roupa perfeitamente limpa e 

seca em tempo recorde
• Dosagem automática de detergente com 

TwinDos
• WifiConn@ct através da app Miele@mobile
• Tecnologia exclusiva CapDosing
• Sinal acústico
• Opção Nódoas
• Gaveta de detergente com limpeza auto-

mática (AutoClean)
• Sistema de fugas avançado 

WaterProof-Metal
• Esforço de engomar reduzido em 50% 

com SteamCare
• Medidas (A x L x P): 850 x 596 x 637 mm

PVP recomendado  2.199 €
Nº de material 11587920
Código EAN 4002516365044

TwinDos

Nódoas

8 / 5 kg

PowerWash

SteamCare

MultiLingua

CapDosing

PerfectCare
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
Vantagens* das máquinas de secar roupa

FragranceDos2)

Frescura para todos os senti-
dos: com a Miele, a sua roupa não fica 
apenas macia, mas também maravilhosa-
mente perfumada.

Tecnologia EcoDry
A tecnologia EcoDry da Miele 

garante-lhe consumos energéticos e 
tempos de secagem sempre baixos. Atra-
vés da combinação eficaz do 1) sistema de 
filtragem patenteado da Miele e do permu-
tador de calor isento de manutenção, o 
cotão não tem hipóteses de obstruir o 
permutador de calor e reduzir o desempe-
nho a longo prazo.

As máquinas de secar com bomba de calor 
da Miele funcionam sempre de forma 
económica com EcoDry: uma vida útil longa 
do aparelho.

Eficiência energética
Melhor desempenho A+++ -10%: elevada 
economia e ótimos resultados.

Tecnologia de bomba de calor
Também para roupas delicadas: secar com 
temperaturas baixas é económico e espe-
cialmente cuidadoso.

Permutador de calor isento de 
manutenção
Bem protegida: um filtro protege a caixa de 
condensação e torna a sua limpeza 
desnecessária.

* depende do modelo
1) Patente: EP 2 107 155
2) Patente: EP 2 431 516

EcoSpeed
Vantagem dupla: graças ao EcoSpeed, 
seque a roupa em até menos 20 minutos, 
com a melhor eficiência energética.
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Eficiência energética
Indica a eficiência energética do aparelho.

São indicadas as classes de eficiência energética de 
A+++ a C. 

Tipo de tambor/capacidade de carga
Indica o tipo de tambor e a capacidade de carga do 
tambor.

Tambor com estrutura de favos1) com capacidade de 
carga de 1 a 9 kg.

MultiLingua
Indica se o idioma do visor pode ser ajustado.

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

EcoDry
 Indica se a máquina está equipada com tecnologia 
EcoDry.

 Sempre económico: o sistema de filtragem e o permuta-
dor de calor isento de manutenção mantêm o consumo 
de energia e o tempo de funcionamento sempre baixos.

EcoSpeed
 Indica se a máquina está equipada com EcoSpeed. 

 Secagem até 20 minutos mais rápida: com a melhor 
eficiência energética.

 
FragranceDos2)

 Indica se a máquina está preparada para o uso de 
doseadores de aroma.

 Frescura para todos os sentidos: com a Miele não tem 
apenas roupa muito macia, mas também maravilhosa-
mente perfumada.

Roupa perfumada como gosta: mude rapidamente entre 
2 aromas diferentes, dependendo da preferência.

AddLoad (Adicionar mais roupa)
 Indica se a máquina dispõe da função AddLoad.

 É possível adicionar mais roupa após o início do 
programa.

Funções de alisamento
Indica qual a função de alisamento disponível na 
máquina.

Menor necessidade de engomar: o vapor de água e o 
calor alisam os seus têxteis ainda na máquina de secar 
roupa.

Grande efeito de alisamento: tanto as peças de roupa 
húmida como secas se tornam visivelmente mais lisas. 
 
Visivelmente sem rugas: a roupa húmida e seca é cuida-
dosamente alisada.

Perfect Dry
Indica se o aparelho dispõe da função «Perfect Dry».

Sempre seco na perfeição: a máquina de secar roupa 
deteta o teor de calcário da sua água e adapta a dura-
ção do processo.

O que significa cada ícone?
Ícones para máquinas de secar roupa

MultiLingua

1- 9 kg

EcoDry

EcoSpeed

- 10 %*

AddLoad

PerfectDry

SteamFinish

Alisar extra

Alisar plus

* mais económico do que o valor limite (24) da 
classe de eficiência energética A+++
1) Patente: EP 1 293 594
2) Patente: EP 2 431 516

FragranceDos

FragranceDos²
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Máquinas de secar roupa com bomba de calor

Máquina de secar roupa 
TWC 220 WP*
• Design WhiteEdition
• Capacidade de carga de até 8 kg
• 12 programas de secagem e 1 opção 

extra
• Silenciosa: 66 dB
• Secagem de precisão com PerfectDry  
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• FragranceDos: suporte especial para 

dispensador de aroma
• Pré-seleção de início até 24h
• Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 655 mm
• Inclui kit de esvaziamento de água con-

densada: mangueira e acessórios

PVP recomendado  1.049 €
N.º de material 11846600
Código EAN 4002516474203

*data de lançamento aguarda confirmação

Máquina de secar roupa 
TCA 220 WP
• Design ChromeEdition
• Capacidade de carga de até 7 kg
• 12 programas de secagem 1 opção extra
• Silenciosa: 66 dB
• Secagem de precisão com PerfectDry 
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• FragranceDos: suporte especial para 

dispensador de aroma
• Pré-seleção de início até 24h
• Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 640 mm
• Inclui kit de esvaziamento de água con-

densada: mangueira e acessórios

PVP recomendado  999 €
N.º de material 11846570
Código EAN 4002516472353

AddLoadAddLoad AddLoad

EcoDryEcoDry EcoDry

Alisar extraAlisar extra Alisar extra

FragranceDosFragranceDos FragranceDos

PerfectDryPerfectDry PerfectDry

Máquina de secar roupa 
TCC 220 WP*
• Design ChromeEdition
• Capacidade de carga de até 8 kg
• 12 programas de secagem e 1 opção 

extra
• Silenciosa: 66 dB
• Secagem de precisão com PerfectDry 
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• FragranceDos: suporte especial para 

dispensador de aroma
• Pré-seleção de início até 24h
• Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 640 mm
• Inclui kit de esvaziamento de água con-

densada: mangueira e acessórios

PVP recomendado  1.049 €
N.º de material 11846580
Código EAN 4002516472995

*data de lançamento aguarda confirmação

1- 8 kg1- 7 kg 1- 8 kg
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Máquinas de secar roupa com bomba de calor

AddLoad AddLoad

1- 8 kg 1- 8 kg

EcoDryEcoDry FragranceDos FragranceDos

PerfectDry PerfectDry

Máquina de secar roupa 
TWD 260 WP 
• Design WhiteEdition
• Capacidade de carga de até 8 kg
• 12 programas de secagem e 1 opção 

extra
• Silenciosa: 66 dB
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• FragranceDos: suporte especial para 

dispensador de aroma
• Secagem de precisão com PerfectDry  
• Conectividade con Miele@mobile
• Máquina de secar roupa e máquina de 

lavar roupa com ligação inteligente com 
Wash2Dry

• Pré-seleção de início até 24h
• Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 643 mm
• Inclui kit de esvaziamento de água con-

densada: mangueira e acessórios

PVP recomendado  1.149 €
N.º de material 11846620
Código EAN 4002516474890

Máquina de secar roupa 
TCD 260 WP
• Design ChromeEdition
• Capacidade de carga de até 8 kg
• 12 programas de secagem e 1 opção 

extra
• Silenciosa: 66 dB
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• FragranceDos: suporte especial para 

dispensador de aroma
• Secagem de precisão com PerfectDry 
• Conectividade con Miele@mobile
• Máquina de secar roupa e máquina de 

lavar roupa com ligação inteligente com 
Wash2Dry

• Pré-seleção de início até 24h
• Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 636 mm
• Inclui kit de esvaziamento de água con-

densada: mangueira e acessórios

PVP recomendado  1.249 €
N.º de material 11846590
Código EAN 400251647351

Alisar extraAlisar extraAlisar extra PerfectDry

Máquina de secar roupa 
TWC 560 WP
• Design WhiteEdition
• Capacidade de carga de até 8 kg
• 12 programas de secagem e 1 opção extra 
• Silenciosa: 66 dB
• Secagem ainda mais rápida com EcoSpeed 
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• FragranceDos: suporte especial para 

dispensador de aroma
• Secagem de precisão com PerfectDry 
• Conectividade con Miele@mobile
• Máquina de secar roupa e máquina de 

lavar roupa com ligação inteligente com 
Wash2Dry

• Pré-seleção de início até 24h
• Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 655 mm
• Inclui kit de esvaziamento de água con-

densada: mangueira e acessórios”

PVP recomendado  1.149 €
N.º de material 11846610
Código EAN 4002516474883

AddLoad

1- 8 kg

EcoSpeedEcoDry FragranceDos
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Máquinas de secar roupa com bomba de calor

AddLoad AddLoad

1- 8 kg 1- 8 kg

EcoDryEcoDry FragranceDos FragranceDos

PerfectDry PerfectDry

Máquina de secar roupa 
TWD 260 WP 
• Design WhiteEdition
• Capacidade de carga de até 8 kg
• 12 programas de secagem e 1 opção 

extra
• Silenciosa: 66 dB
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• FragranceDos: suporte especial para 

dispensador de aroma
• Secagem de precisão com PerfectDry  
• Conectividade con Miele@mobile
• Máquina de secar roupa e máquina de 

lavar roupa com ligação inteligente com 
Wash2Dry

• Pré-seleção de início até 24h
• Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 643 mm
• Inclui kit de esvaziamento de água con-

densada: mangueira e acessórios

PVP recomendado  1.149 €
N.º de material 11846620
Código EAN 4002516474890

Máquina de secar roupa 
TCD 260 WP
• Design ChromeEdition
• Capacidade de carga de até 8 kg
• 12 programas de secagem e 1 opção 

extra
• Silenciosa: 66 dB
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• FragranceDos: suporte especial para 

dispensador de aroma
• Secagem de precisão com PerfectDry 
• Conectividade con Miele@mobile
• Máquina de secar roupa e máquina de 

lavar roupa com ligação inteligente com 
Wash2Dry

• Pré-seleção de início até 24h
• Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 636 mm
• Inclui kit de esvaziamento de água con-

densada: mangueira e acessórios

PVP recomendado  1.249 €
N.º de material 11846590
Código EAN 400251647351

Alisar extraAlisar extraAlisar extra PerfectDry

Máquina de secar roupa 
TWC 560 WP
• Design WhiteEdition
• Capacidade de carga de até 8 kg
• 12 programas de secagem e 1 opção extra 
• Silenciosa: 66 dB
• Secagem ainda mais rápida com EcoSpeed 
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• FragranceDos: suporte especial para 

dispensador de aroma
• Secagem de precisão com PerfectDry 
• Conectividade con Miele@mobile
• Máquina de secar roupa e máquina de 

lavar roupa com ligação inteligente com 
Wash2Dry

• Pré-seleção de início até 24h
• Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 655 mm
• Inclui kit de esvaziamento de água con-

densada: mangueira e acessórios”

PVP recomendado  1.149 €
N.º de material 11846610
Código EAN 4002516474883

AddLoad

1- 8 kg

EcoSpeedEcoDry FragranceDos
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AddLoad PerfectDry

EcoDry

1- 8 kg

EcoSpeed FragranceDos²

Máquina de secar roupa 
TCF 760 WP 
• Design ChromeEdition
• Capacidade de carga de até 8 kg
• 12 programas de secagem e opção 

DryCare 40 que permite secar todas as 
roupas lavadas a 40 graus sem separar

• Silenciosa: 66 dB
• Secagem ainda mais rápida com 

EcoSpeed
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• FragranceDos(2): suporte especial para 

dois dispensadores de aroma
• Secagem de precisão com PerfectDry  
• Conectividade con Miele@mobile
• Máquina de secar roupa e máquina de 

lavar roupa com ligação inteligente com 
Wash2Dry

• Pré-seleção de início até 24h
• Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 636 mm
• Inclui kit de esvaziamento de água con-

densada: mangueira e acessórios

PVP recomendado  1.249 €
N.º de material 11846650
Código EAN 11846570

PerfectDry

Máquina de secar roupa 
TWL 780 WP 
• Design WhiteEdition
• Capacidade de carga de até 9 kg
• 12 programas de secagem e opção 

DryCare 40 que permite secar todas as 
roupas lavadas a 40 graus sem separar

• Secagem ainda mais rápida com 
EcoSpeed

• ConfortSensor
• Silenciosa: 64 dB
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• FragranceDos(2): suporte especial para 

dois dispensadores de aroma
• Secagem de precisão com PerfectDry 
• Conectividade con Miele@mobile
• Sinal acústico
• EcoFeedback: informação sobre os 

consumos e estado do filtro de cotão
• Máquina de secar roupa e máquina de 

lavar roupa com ligação inteligente com 
Wash2Dry

• Pré-seleção de início até 24h
• Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 643 mm
• Inclui kit de esvaziamento de água con-

densada: mangueira e acessórios

PVP recomendado  1.749 €
N.º de material 11846670
Código EAN 400251648466

- 10 %* - 10 %*

AddLoad

1- 9 kg

EcoSpeedEcoDry FragranceDos²

AddLoad PerfectDry

Máquina de secar roupa 
TWF 760 WP
• Design WhiteEdition
• Capacidade de carga de até 8 kg
• 12 programas de secagem e opção 

DryCare 40 que permite secar todas as 
roupas lavadas a 40 graus sem separar

• Silenciosa: 66 dB
• Secagem ainda mais rápida com 

EcoSpeed
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• FragranceDos(2): suporte especial para 

dois dispensadores de aroma
• Secagem de precisão com PerfectDry 
• Conectividade con Miele@mobile
• Máquina de secar roupa e máquina de 

lavar roupa com ligação inteligente com 
Wash2Dry

• Pré-seleção de início até 24h
• Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 643 mm
• Inclui kit de esvaziamento de água con-

densada: mangueira e acessórios

PVP recomendado  1.249 €
N.º de material 11846660
Código EAN 4002516481089

1- 8 kg

EcoSpeedEcoDry FragranceDos²

SteamFinishAlisar extra Alisar extra
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SteamFinish SteamFinishPerfectDry PerfectDry

- 10 %* - 10 %*1- 9 kg 1- 9 kg

EcoDry EcoDryFragranceDos² FragranceDos²

Máquina de secar roupa 
TWR 780 WP 
• Design WhiteEdition  
• Capacidade de carga de até 9 kg  
• 22 programas de secagem e 8 opções 

extra como DryCare 40 que permite secar 
todas as roupas lavadas a 40 graus sem 
separar e DryFresh, para reduzir eficaz-
mente os odores com capor (ideal com o 
nosso dispensador de aroma DryFresh) e 
PowerFresh

• Visor MTouch para uma experiência mais 
intuitiva  

• Silenciosa: 62 dB  
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)  
• FragranceDos(2): suporte especial para 

dois dispensadores de aroma
• Secagem de precisão com PerfectDry 
• SteamFinish para redução do esforço de 

engomar
• Sinal acústico  
• Conectividade com Miele@mobile  
• Máquina de secar roupa e máquina de 

lavar roupa com ligação inteligente com 
Wash2Dry  

• EcoFeedback: informação sobre os 
consumos e estado do filtro de cotão

• Pré-seleção de início até 24h 
• Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 636 mm  
• IncluI kit de esvaziamento de água con-

densada: mangueira e acessórios

PVP recomendado  2.499 €
N.º de material 11845120
Código EAN 4002516485087

Máquina de secar roupa 
TWV 780 WP
• Design WhiteEdition
• Capacidade de carga de até 9 kg
• 23 programas de secagem e 8 opções 

extra como DryCare 40 que permite secar 
todas as roupas lavadas a 40 graus sem 
separar e DryFresh, para reduzir eficaz-
mente os odores com vapor (ideal com o 
nosso dispensador de aroma DryFresh) e 
PowerFresh

• Visor Mtouch para uma experiência mais 
intuitiva

• Silenciosa: 62 dB
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• FragranceDos(2): suporte especial para 

dois dispensadores de aroma
• Secagem de precisão com PerfectDry
• SteamFinish para redução do esforço de 

engomar
• Sinal acústico
• Conectividade con Miele@mobile
• Máquina de secar roupa e máquina de 

lavar roupa com ligação inteligente com 
Wash2Dry

• EcoFeedback: informação sobre os 
consumos e estado do filtro de cotão

• Pré-seleção de início até 24h
• Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 643 mm
• Inclui kit de esvaziamento de água con-

densada: mangueira e acessórios

PVP recomendado  2.649 €
N.º de material 11845130
Código EAN 4002516485315

AddLoad AddLoad

Máquinas de secar roupa com bomba de calor

PerfectDry

- 10 %*

AddLoad

1- 9 kg

EcoDry FragranceDos²

Máquina de secar roupa 
TCR 780 WP 
• Design ChromeEdition
• Capacidade de carga de até 9 kg
• 22 programas de secagem e 8 opções 

extra como DryCare 40 que permite secar 
todas as roupas lavadas a 40 graus sem 
separar e DryFresh, para reduzir eficaz-
mente os odores com vapor (ideal com o 
nosso dispensador de aroma DryFresh) e 
PowerFresh

• Visor Mtouch para uma experiência mais 
intuitiva

• Silenciosa: 62 dB
• Função AddLoad (Adicionar mais roupa)
• FragranceDos(2): suporte especial para 

dois dispensadores de aroma
• Secagem de precisão com PerfectDry 
• SteamFinish para redução do esforço de 

engomar
• Sinal acústico
• Conectividade con Miele@mobile
• Máquina de secar roupa e máquina de lavar 

roupa com ligação inteligente com Wash2Dry 
• EcoFeedback: informação sobre os 

consumos e estado do filtro de cotão
• Pré-seleção de início até 24h
• Medidas (L x A x P): 850 x 596 x 636 mm
• Inclui kit de esvaziamento de água con-

densada: mangueira e acessórios

PVP recomendado  2.499 €
N.º de material 11845090
Código EAN 4002516477389

SteamFinish
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Que caraterísticas se adaptam melhor às suas 
necessidades?
Vantagens do sistema de engomar a vapor FashionMaster

Tábua de engomar ativa
Melhores resultados de engomagem: a 
função de insuflar e de sucção garantem 
uma utilização de vapor e de posiciona-
mento da roupa ideais.

Base do ferro com estrutura 
em favos1)

O tambor com estrutura de favos paten-
teado garante um tratamento delicado e 
único nas máquinas de lavar roupa e nas 
máquinas de secar roupa da Miele. O 
mesmo princípio também faz diferença no 
FashionMaster. A base com estrutura de 
favos exclusiva alcança os melhores resulta-
dos de engomagem com o tratamento 
delicado e excelente. Ao contrário dos 
ferros convencionais, o vapor é distribuído 
de maneira rápida e uniforme através de 
pequenos canais entre os favos por toda a 
base do ferro. A película de vapor criada 
leva o ferro a deslizar de forma leve e muito 
eficaz pela roupa.

Vapor
Mais do que ar quente: pressão de vapor 
de 4 bar e vapor constante de 100 g/min 
para resultados de qualidade profissional.

1–2 Lift System
Dois passos, zero esforço! 

Pronto numa questão de segundos graças 
ao patenteado2) 1-2 Lift System. 

Regulação flexível em altura
Simplesmente ergonómico: a mola pneu-
mática integrada ajusta a tábua à altura de 
trabalho perfeita. (83 até 102 cm).

Steamer 
Muito prático: os têxteis pendurados como 
vestidos, casacos ou cortinados são 
suavemente alisados e refrescados.

1) Patente: EP 2 233 632 
2) Patente: EP 2 169 108
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Tipo de têxteis
Indica para que tipo de têxteis esta máquina é particular-
mente adequada.

Este aparelho é particularmente bem adequado para 
engomar vestuário exterior.

Base com estrutura de favos1)

Indica se o aparelho está equipado com base com 
estrutura de favos.

 Resultados ideais: o ferro alisa delicada e eficazmente a 
sua roupa devido à película de vapor entre os favos.

MultiLingua
Indica se o idioma do visor pode ser ajustado.

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

Vapor
Indica a capacidade de vapor do aparelho.

Pressão de vapor de 4 bar e vapor constante de 100 g/
min para resultados de qualidade profissional.

1–2 Lift System
Indica se o aparelho está equipado com o 
1-2 Lift System.

 Dois passos, zero esforço! Pronto numa questão de 
segundos graças ao patenteado2) 1-2 Lift System.

Steamer
Indica se o aparelho dispõe de um Steamer.

 Com o prático Steamer pode alisar suavemente vestidos 
pendurados, casacos, cortinados, etc.

O que significa cada ícone?
Ícones para FashionMaster

Estrutura
de favos

4 bar

Steamer

MultiLingua

Roupas
delicadas

1-2-Lift-System

1) Patente: EP 2 233 632  
2) Patente: EP 2 169 108 
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FashionMaster

FashionMaster B 4847
• Engomagem profissional a vapor (4 bares) 

e 100 g de vapor/minuto
• Ferro com base antiaderente com estru-

tura de favos
• Tábua de engomar com função de insuflar 

e de sucção
• Steamer para engomar na vertical
• Visor com texto para acesso a todas as 

funções e manutenção
• Sistema 1-2-Lift com ajuste de altura entre 

83 e 102 cm
• Depósito de água de 1,25 litros
• Compartimento para arrumação
• Rodas de fácil deslizamento
• Sistema de descalcificação automática
• Sistema de arrefecimento CoolDown
• Medidas aberto (A x L x P): 

970 x 1480 x 470 mm
• Medidas fechado (A x L x P): 

1280 x 470 x 370 mm

PVP recomendado  1.899 €
N.º de material 11977910
Código EAN 4002516526476

Roupas
delicadas

4 bar

Estrutura
de favos

1-2-Lift-System

MultiLingua

Steamer
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Tipo de têxteis
Indica para que tipo de têxteis esta máquina é particular-
mente adequada.

 Esta máquina é especialmente adequada para engomar 
roupa lisa como roupa de cama, toalhas e guardanapos, 
etc.

Vapor
Indica se o aparelho dispõe de função Vapor.

 Alisamento fácil: tecnologia de dois reservatórios para 
um alisamento rápido e melhor, com vapor uniforme.

O que significa cada ícone?
Ícones para máquinas de passar a ferro

Vapor

Roupa lisa
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Máquina de passar a ferro 

Máquina de passar a ferro B 995 D
• Sem esforço graças à elevada 

compressão
• Engomar confortável de peças de roupa 

grandes: rolo largo
• Tempo de trabalho individual graças à 

velocidade do rolo variável
• Engomar fácil de peças de roupa compli-

cadas: rolo totalmente livre
• Melhores resultados também com têxteis 

secos: função de vapor
• Barra recolhedora para arrefecer a roupa 

em vincos
• Rolo com enrolamento para a absorção 

de humidade
• Seleção de temperatura adaptada ao 

tecido
• Transporte fácil graças às suas quatro 

rodas
• Medidas (L x A x P): 

985 mm x 959 mm x 380 mm
• Medidas dobrada (L x A x P): 

500 mm x 1.055 mm x 380 mm

PVP recomendado  1.999 €
N.º de material 7241190
Código EAN 4002514458755

Roupa lisa Vapor
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