
Az új Miele CM7. 
Borsmenta tea nekem. 
Macchiato neki.
Az ízlések különbözőek



A világ kedvenc 
kávéi és teái
egy készülékben.

A tökéletesen elkészített kávé és 
tea Önnek az életérzés része? 
Szereti a változatosságot? Az 
elkészítésük legyen gyors és 
egyszerű - a végeredmény pedig 
tökéletes? Az új készülékünk 
most minden követelménynek 
egyszerre felel meg:

Miele CM7.

A CM7 az első prémium kávéfőző, 
ami tea szakértő is: Ön kiválasztja, 
hogy melyik típusú teát (gyógy-
tea, gyümölcstea, zöld tea, fekete 
tea) szeretné és a készülék auto-
matikusan a megfelelő 
vízhőmérséklet adja hozzá - az 
egyedi programoknak 
köszönhetően. Ráadásul még sok 
más finom különleges kávét is 
készíthetünk vele, mint például egy 
ristrettot vagy egy caffe lattét, 
amelyek olyan finomak, mint 
Olaszországban.

A CM7 kezelése rendkívül kényel-
mes. Az új érintőképernyős kijelzőn 
kiválaszthatja a kívánt italt és az 
egyedi beállításokat. Az  inno-
vatív CupSensor felismeri a csésze 
magasságát és a megfelelő 
pozícióba állítja a kifolyót. A nagy 
kávé- és víztartálynak 
köszönhetően csak ritkán szüksé-
ges az utántöltés. 
A CM7 tisztítása és ápolása olyan 
egyszerű, mint korábban soha.   
Egy kiemelkedően fontos jellemző 
az automatikus vízkőmentesítés. 
Ez a funkció feleslegessé teszi az 
időigényes, kézi vízkőmentesítést. 
És ez csak a Mielénél elérhető.  
És nem utolsósorban a CM7 
elvarázsol mindenkit nemes, 
puritán formájával - otthon és az 
irodában. 
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Cappuccinatore a tökéletes 
tejhabhoz
Egy szempillantás alatt: a forró 
tejet vagy a krémes tejhabot 
közvetlenül a csészébe, az üvegp-
ohárba vagy egy külön edénybe 
töltheti.  

Aromarendszer és golyós 
őrlőmű
Intenzív kávéaroma: egyenletesen 
őrölt kávészemek és intelligens 
technika a lehető legjobb 
eredményért.

DoubleShot funkció
Frissítő aroma: erre az italra a 
dupla kávémennyiség és a rövi-
debb idejű főzés jellemző. Az íze 
intenzív, de nem keserű.

A CM7 egészen új, sokféle élményt 
kínál: húsz különböző forró italt 
készít el teljesen automatikusan. 
Ami a legjobb az egészben: a CM7 
nemcsak a különféle olasz kávé-
különlegességeket tudja tökélete-
sen elkészíteni, hanem többféle tea 
elkészítésében is a segítségünkre 
lehet. Legyen szó akár zöld vagy 
fekete teáról, gyógy-, vagy 
gyümölcsteáról, optimális 
vízhőmérséklet biztosít minden 
egyes típushoz - a tökéletes 
teaélményért.

OneTouch és OneTouch for Two
Tökéletes kávé teljesen automatikusan: csak egy gombnyomás és egy 
vagy két csészében elkészül a kávéspecialitás. A OneTouch funkciónak 
köszönhetően minden forró ital kényelmesen egy központi kifolyócsövön 
keresztül folyik ki.

Húsz különböző forró ital
egy készülékben.
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A Miele CM7 különböző italai

Ristretto Cappuccino Italiano

Flat white

Caffè Americano

Cappuccino

Latte Macchiato

Hosszú kávé

Espresso Café au lait - Tejeskávé

Long black

Zöld tea / Fekete tea

Forró tej /TejhabGyógytea / Gyümölcstea

Kávé

Caffee latte

Espresso Macchiato
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A Miele CM7 az ínyenceknek 
készült – a formája is. Elegáns 
külső burkolat, letisztult vonalak 
jellemzik ezt a klasszikus stílusú 
kávéfőzőt. A egyedülálló megjele-
nésnek és a kiváló minőségű 
anyagoknak köszönhetően a CM7 
egy ékszer a konyhában és az 
irodában. 
Obszidián fekete kivitelben 
kapható. 

BrilliantLight
Minden csésze kávé új fényben 
tündököl: a LED-fény kellemes 
hangulatot teremt.

Kényeztetés a szemnek is



10 11

Még soha nem volt a kávéautomaták tisztítása ilyen egyszerű  
és könnyű.
A korábban körülményes készüléktisztítást a CM 7 teljesen magától végzi 
– sőt még a vízkőmentesítést is: Önnek kb. egy évben egyszer kell a 
patront kicserélnie; a készülék automatikusan vízkőmentesít egy szaba-
don választott időpontban. A napi tisztítás is gyerekjáték.  A CM 7 
önműködően öblíti a tejvezetéket friss vízzel a víztartályból- Önnek 
semmit sem kell tennie. 

Automatikus vízkőmentesítés
A CM 7500-as készüléket többé már nem körülmé-

nyes vízkőmentesíteni, hiszen magától elintézi azt. A Miele szabadalma-
zott ötlete: a készülék hátoldalára elhelyezett patronnal önműködően 
történik a vízkőmentesítés. Naponta, szabadon választott 
időpontban. Így egyáltalán nem keletkezhet makacs vízkőlerakódás.  
A patron kb. egy évig tart és a kicserélése is egyszerű. 

Könnyen kivehető főzőmű
Egyszerűen kivehető és tis-
ztítható: a kifogástalan higiénia, a 
hosszú élettartam és a legjobb 
kávéaroma garanciája. 

A tejvezeték automatikus 
 öblítése a víztartályból 
Rendkívüli kényelem: a tejjel 
készült kávéspecialitások elkészí-
tése után a készülék automatiku-
san öblít. 

ComfortClean
Alapos tisztítás és 
értékmegőrzés: a legtöbb alka-
trész mosogatógépben is 
tisztítható. 

Automatikus öblítő funkció és 
tisztító programok 
A legjobb végeredmény: a tis-
ztítóprogramok az öblítő funkcióval 
kombinálva maximális higiéniát 
biztosítanak. 

Kényelmes tisztítás és ápolás.  
Önmagától tiszta. 

*EP2705783B1, US201400060338A1



12 13

Kezelési kényelem.
Komfortos és okos.

Beállítások szakértőknek
Spontán és rugalmas: a kávékészí-
tés során az őrlési finomságot és a 
víz hőmérsékletét egyedileg meg 
tudja határozni.

CupSensor
Ideális távolság: az 

egyedülálló CupSensor érzékeli a 
csésze magasságát és a megfelelő 
pozícióba állítja a központi kifolyót. 

Felhasználói profil
A választás szabadsága: akár  tíz 
egyedi felhasználói profil beállítható 
a személyre 
szabott kávéélményért.  

Fűtőtt csészemelegítő
Külőnleges kényelem: a fűtőtt 
csészemelegítővel az előmelegített 
csészék mindig kéznél vannak.

Gyorsan egy tea vagy egy igényes kávéspecialitás: a CM 7 készülékkel a 
kedvenc italát egyszerűen és kényelmesen elkészítheti. A 
kezelőfelület könnyen áttekinthető és magáért beszél. 

C-Touch
Az egyszerűen és kényelmesen elkészíthető italokról a CM 7  C-Touch 
szöveges és magától értetődő kjelzője gondoskodik. Néhány ujjnyomás-
sal kiválaszthatjuk kedvenc italunkat és adott esetben a kiegészítő 
beállításokat. Für einige Funktionen genügt sogar ein einziger Tipp. Durch 
die klare, weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund ist das Display sehr 
gut lesbar und dennoch dezent.

*EP2454976B1
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Időtálló design, úttörő technológia: 
ez a CM7. A sok éves tervezésnek 
és az innovációnak köszönhetően 
nem kell külön egy tea- és egy 
kávéfőzőt vásárolnia.???

A legfontosabb a hosszantartó 
Miele minőség, amitől a CM7 olyan 
értékes és tartós. Cégünk minden 
készüléket, így a CM7-t is 20 éves 
élettartamra tervezte és tesztelte.*

Élvezze sok éven át!

Egyedülálló  
Minőség  
a Mielétől.

20 éves élettartamra tesztelve *
Egyedi minőség: a készülék a 
széleskörű ellenőrzéseknek 
köszönhetően rendkívül hosszú 
élettartammal rendelkezik. 

*  25.000 adag kávé-/eszpresszó elkészítésé-
nek felel meg.  
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Termékáttekintés
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