
Miele. Mindenért, ami igazán fontos. 
Tökéletes páros gombnyomásra. 

CM6 BlackEdition
Kuponnal, amelynek beváltása után 2 kg 
Miele kávét és egy kiváló minőségű 
kávéskannát kap ajándékba.
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Kis dolgok, nagy dolgok, csodálatos pillanatok és 
remek emlékek, amelyeket az ember csak egyvalakivel 
oszt meg. Szeretnénk az értékes dolgokat megóvni és 
az igaz barátokról a lehető legjobban gondoskodni. 
Szeretnénk, hogy a receptek tökéletesek, az ételek 
pedig mindig frissek legyenek. Szeretnénk, hogy a 
dolgokat, amiket az emberek szeretnek, nálunk a 
legjobb kezekben tudják. 
Ez a Miele. Ez az Immer besser.  

Vannak dolgok az életben amiket 
egyszerűen csak szeretünk. 

Miele. Mindenért, ami igazán fontos. 
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ÚJ: CM6 BlackEdition
A CM6 BlackEdition, modern, mattfekete, szabadon álló kávéfőzővel 
tökéletes kávéélménye lehet. A BlackEdition kivitelű CM6 kávéautomata 
mellé egy kupont helyeztünk el, amelyet 2 kg Miele Black Edition N°1 
kávéra és egy kiváló minőségű, hőszigetelt kávéskannára válthat be.* A 
kávé kizárólag a Miele kávéfőzők számára megalkotott keverék, a legfino-
mabb dél-amerikai arabica kávészemekből. Fajtatiszta és kíméletesen 
pörkölt. Vendégei vannak? A kávéskanna funkciónak köszönhetően
a CM6 BlackEdition gombnyomásra készít akár nyolc csésze kávét 
egymás után. A készülék központi kifolyója alá tökéletesen illik a hőszige-
telt kávéskanna, amelyet Ön a kupon beváltása után kap meg.

*Az Ön kuponja a www.miele.hu oldalon a webshopban váltható be és két kuponkódot 
tartalmaz. Az egyik kóddal 2 kg Miele Black Edition N°1 kávét, a másik kóddal pedig a kiváló 
minőségű, hőszigetelt kávéskannát tudja ingyenesen beváltani. 
A beváltás előtt termékregisztráció szükséges. 
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Tökéletes reggelek a lehető legnagyobb gondoskodással. Bízzon a Miele 
kávéautomaták OneTouch for Two funkciójában: kávéspecialitások 
sokfélesége –  párosával. 

Induljon a nap - két kávéval

OneTouch for Two
Még több élmény 
kettesben. 
A Miele szemes kávé 
rendszerű kávéfőzői 
az új OneTouch for 
Two funkcióval 
rendelkeznek, amely 
lehetővé teszi két 
adag kávéspecialitás 
egyidejű elkészítését 
egyetlen gombnyo-
másra, teljesen 
automatikusan. 
Így még több idő 
marad a kettesben 
átélt pillanatokhoz!
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Különböző formájú és méretű Miele kávéfőzők közül választhat. Itt 
megtalálja a tökéletes készülékeket - mindig a legjobb Miele minőségben. 

Minden konyhához a megfelelő méret 
A kávéfőzők áttekintése

CM6 szabadon álló 
kávéfőző DirectSen-
sor vezérléssel
Ezt a kompakt Miele 
szabadon álló készülé-
ket praktikusan bárhol 
el tudja helyezni. A 
Miele CM6 természe-
tes, markáns formavilá-
gával már első látásra 
is elbűvölő, amelyet a 
különböző színű 
kontúrok még jobban 
kihangsúlyoznak. 
Válasszon az obszídi-
ánfekete, briliánsfehér 
vagy a grafitszürke 
színek közül.  

CM7 szabadon álló 
kávéfőző C Touch 
vezérléssel
A Miele CM7 az 
ínyenceknek készült 
– a formája is. Az 
egyedülálló megjele-
nésnek és a kiváló 
minőségű anyagok-
nak köszönhetően a 
CM7 egy ékszer a 
konyhában és az 
irodában.
Obszídiánfekete 
kivitelben kapható.

Szemes kávé rendszerű beépíthető kávéfőzők
A kávéfőző tökéletesen beépíthető az állószekrény 45 cm magas nyílá-
sába. Más beépíthető Miele berendezésekkel vízszintesen vagy függőle-
gesen kombinálva homogén készülékegyüttest kapunk.
Ez a beépíthető készülék igény esetén vezetékes vízhálózatra is csatla-
koztatható, így mindig üzemkész állapotban van. A víztartályt nem kell 
manuálisan feltölteni és minden esetben a vezetékből érkező friss ivóvíz-
ből főzzük a kávét. 
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Exkluzív design az exkluzív ízekért 
CM6 új formában
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AromaticSystem
Intelligens technika: a 
főzőmű tökéletesen 
keveri a kávét és a 
vizet. 

Könnyen kivehető 
főzőmű
Egyszerűen kivehető 
és tisztítható: a 
kifogástalan higiénia, 
a hosszú élet-        
tartam és a legjobb 
kávéaroma 
garanciája.

Cappuccinatore
Egy kézmozdulattal: a 
forró tejet vagy a 
krémes tejhabot 
közvetlenül a csészé-    
be, pohárba vagy egy 
külön kannába tölti.

ComfortClean
Alapos tisztítás és 
értékmegőrzés: a 
legtöbb alkatrész 
mosogatógépben is 
tisztítható.

Tejvezeték automati-
kus tisztítása 
Rendkívüli kényelem: 
a tejjel készült 
kávéspecialitások 
elkészítése után a 
készülék automatiku-
san öblít.

A CM6 szabadon álló kávéfőző főbb 
jellemzői
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Még nagyobb kényelemre vágyik? 
CM7 szabadon álló kávéfőző
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CupSensor
Ideális távolság: az 
egyedülálló CupSen-
sor érzékeli a csésze 
magasságát és a 
megfelelő pozícióba 
állítja a központi 
kifolyót.

A tejvezeték auto-
matikus öblítése
Rendkívüli kényelem: 
a tejjel készült 
kávéspecialitások 
elkészítése után a 
készülék automatiku-
san öblít.

A CM7 szabadon álló  
kávéfőző főbb jellemzői

Kávé & tea
Sokféleség az 
ínyenceknek: a CM7 
húsz kávé- és teaspe-
cialitást készít teljesen 
automatikusan. 

Automatikus 
vízkőmentesítés
Nincs többé gond a 
vízkőmentesítéssel:
a CM 7500 önállóan 
és környezetkímélően
vízkőmentesít termé-
szetes almasavval.

C Touch
A CM7-et 
egyszerűen,  ujj-     
nyomással kezelheti a 
szöveges és magától 
értetődő C Touch 
kijelzőn.
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Obszídiánfekete

Briliánsfehér

Nemesacél/CleanSteel

Minden konyhába az oda illő 
beépíthető kávéautomata
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EasyClick-tejtartó
Innovatív és csak a 
Mielénél elérhető: az 
üveg tejtartó egészen 
egyszerűen és 
kényelmesen elölről 
felhelyezhető ill. 
levehető.

Tejvezeték automati-
kus öblítése
Rendkívüli kényelem: 
a tejjel készült 
kávéspecialitások 
elkészítése után a 
készülék automatiku-
san öblít.

CupSensor
Ideális távolság: a 
CupSensor érzékeli a 
csésze magasságát 
és a megfelelő 
pozícióba állítja a 
központi kifolyót.

AromaticSystem 
Intelligens technika: a 
főzőmű a kávét és a 
vizet tökéletesen 
összekeveri. 

ComfortDoor
Könnyen elérhető: a 
szemeskávétartály, a 
víztartály, a zacc-
tartály és a cseppfogó 
tálca kényelmesen 
hozzáférhető.

Minden konyhába  
az oda illő kávéfőző



Típus-/Modell megnevezése CM 6150 CM 6350
Kivitel
Szabadon álló, szemes kávé rendszerű kávéautomata • •
Design
Kijelző DirectSensor DirectSensor
Italspecialitások
Presszókávé/kávé/hosszú kávé/ristretto/long black •/•/•/•/– •/•/•/•/–
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait •/•/–/– •/•/–/–
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano •/–/–/– •/–/–/–
Forró víz/forró tej/tejhab –/•/• •/•/•
Zöld/fekete/gyógy-/gyümölcstea –/–/–/– –/–/–/–
Élvezeti értéket növelő termékjellemzők
OneTouch/OneTouch for Two elkészítés •/• •/•
Aromakímélő őrlőmű • •
Második kávéfajta őrölt formában lehetséges • •
Programozható felhasználói profil 4 4
Beállítható őrlési fokozat/programozható őrlési mennyiség •/• •/•
Programozható vízmennyiség/vízhőmérséklet •/• •/•
Programozható előforrázás/tejmennyiség/tejhabmennyiség •/•/• •/•/•
Kávéskanna-/teáskanna-funkció •/– •/–
Kezelési kényelem
Egyéni nyelvbeállítás/pontos idő kijelzése/dátum kijelzése •/–/– •/–/–
CupSensor – –
Fokozatmentesen állítható magasságú kifolyó cm-ben 8,0 – 14,0 8,0 – 14,0
BrilliantLight/ComfortDoor/rejtett fogantyú –/–/– •/–/–
Kivehető kávétartály/nespresso kapszulatartály –/– –/–
Szemeskávétartály befogadóképessége g-ban 300 300
Kapszulatartály befogadóképessége darabban – –
Zacctartály kapacitása darabban (zaccpogácsa) 10 10
Víztartály befogadóképessége l-ben 1,8 1,8
Programozható bekapcsolási idő/programozható kikapcsolási idő •/• •/•
Programozható készenléti idő/pontos idő eltárolása órában •/– •/–
Beépíthető edénymelegítő opcionális csatlakoztatása – –
Beállítások szakértőknek/DoubleShot/hálózati vízcsatlakozás –/–/– –/–/–
Ápolási kényelem
Kényelmes tisztítóprogramok/ComfortClean •/• •/•
AutoDescale funkció – –
A tejvezeték automatikus öblítése a víztartályból • •
Kivehető tejvezeték/Kivehető főzőmű •/• •/•
Hatékonyság és fenntarthatóság
Bekapcsolható energiatakarékos Eco mód • •
Biztonság
Üzembe helyezési zár • •
Műszaki adatok
Készülék méretei mm-ben (SZ x MA x MÉ) 251 x 359 x 427 251 x 359 x 427
Mélység nyitott ajtónál cm-ben – –
Teljes csatlakozási érték kW-ban 1,5 1,5
Feszültség V-ban/biztosíték A-ban 220 – 240/10 220 – 240/10
Vízbefolyó tömlő/elektromos vezeték hossza m-ben –/1,4 –/1,4
Szállított tartozék
Tejtartály - üveg/-nemesacél-termo –/– –/•
Vízkőmentesítő szer/tisztítótabletták/Illy kávé •/•/– •/•/–
Vízkőmentesítő patron – –
Színek
Grafitszürke – •
Briliáns fehér – •
Obszídián fekete • •

Típus-/Modell megnevezése CM 6350
Black Edition

Kivitel
Szabadon álló, szemes kávé rendszerű kávéautomata •
Design
Kijelző DirectSensor
Italspecialitások
Presszókávé/kávé/hosszú kávé/ristretto/long black •/•/•/•/–
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait •/•/–/–
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano •/–/–/–
Forró víz/forró tej/tejhab •/•/•
Zöld/fekete/gyógy-/gyümölcstea –/–/–/–
Élvezeti értéket növelő termékjellemzők
OneTouch/OneTouch for Two elkészítés •/•
Aromakímélő őrlőmű •
Második kávéfajta őrölt formában lehetséges •
Programozható felhasználói profil 4
Beállítható őrlési fokozat/programozható őrlési mennyiség •/•
Programozható vízmennyiség/vízhőmérséklet •/•
Programozható előforrázás/tejmennyiség/tejhabmennyiség •/•/•
Kávéskanna-/teáskanna-funkció •/–
Kezelési kényelem
Egyéni nyelvbeállítás/pontos idő kijelzése/dátum kijelzése •/–/–
CupSensor –
Fokozatmentesen állítható magasságú kifolyó cm-ben 8,0 – 14,0
BrilliantLight/ComfortDoor/rejtett fogantyú •/–/–
Kivehető kávétartály/nespresso kapszulatartály –/–
Szemeskávétartály befogadóképessége g-ban 300
Kapszulatartály befogadóképessége darabban –
Zacctartály kapacitása darabban (zaccpogácsa) 10
Víztartály befogadóképessége l-ben 1,8
Programozható bekapcsolási idő/programozható kikapcsolási idő •/•
Programozható készenléti idő/pontos idő eltárolása órában •/–
Beépíthető edénymelegítő opcionális csatlakoztatása –
Beállítások szakértőknek/DoubleShot/hálózati vízcsatlakozás –/–/–
Ápolási kényelem
Kényelmes tisztítóprogramok/ComfortClean •/•
AutoDescale funkció –
A tejvezeték automatikus öblítése a víztartályból •
Kivehető tejvezeték/Kivehető főzőmű •/•
Hatékonyság és fenntarthatóság
Bekapcsolható energiatakarékos Eco mód •
Biztonság
Üzembe helyezési zár •
Műszaki adatok
Készülék méretei mm-ben (SZ x MA x MÉ) 251 x 359 x 427
Mélység nyitott ajtónál cm-ben –
Teljes csatlakozási érték kW-ban 1,5
Feszültség V-ban/biztosíték A-ban 220 – 240/10
Vízbefolyó tömlő/elektromos vezeték hossza m-ben –/1,4
Szállított tartozék
Tejtartály - üveg/-nemesacél-termo –/•
Vízkőmentesítő szer/tisztítótabletták/Illy kávé •/•/–
Vízkőmentesítő patron –
Színek
Black Edition •
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Típus-/Modell megnevezése CM 7300 CM 7500
Kivitel
Szabadon álló, szemes kávé rendszerű kávéautomata • •
Design
Kijelző C Touch C Touch
Italspecialitások
Presszókávé/kávé/hosszú kávé/ristretto/long black •/•/•/•/• •/•/•/•/•
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait •/•/•/• •/•/•/•
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano •/•/•/• •/•/•/•
Forró víz/forró tej/tejhab •/•/• •/•/•
Zöld/fekete/gyógy-/gyümölcstea •/•/•/• •/•/•/•
Élvezeti értéket növelő termékjellemzők
OneTouch/OneTouch for Two elkészítés •/• •/•
Aromakímélő őrlőmű • •
Második kávéfajta őrölt formában lehetséges • •
Programozható felhasználói profil 8 10
Beállítható őrlési fokozat/programozható őrlési mennyiség •/• •/•
Programozható vízmennyiség/vízhőmérséklet •/• •/•
Programozható előforrázás/tejmennyiség/tejhabmennyiség •/•/• •/•/•
Kávéskanna-/teáskanna-funkció •/• •/•
Kezelési kényelem
Egyéni nyelvbeállítás/pontos idő kijelzése/dátum kijelzése •/•/• •/•/•
CupSensor • •
Fokozatmentesen állítható magasságú kifolyó cm-ben 8,0 – 16,0 8,0 – 16,0
BrilliantLight/ComfortDoor/rejtett fogantyú •/–/– •/–/–
Kivehető kávétartály/nespresso kapszulatartály –/– –/–
Szemeskávétartály befogadóképessége g-ban 500 500
Kapszulatartály befogadóképessége darabban – –
Zacctartály kapacitása darabban (zaccpogácsa) 16 16
Víztartály befogadóképessége l-ben 2,2 2,2
Programozható bekapcsolási idő/programozható kikapcsolási idő •/• •/•
Programozható készenléti idő/pontos idő eltárolása órában •/200 •/200
Beépíthető edénymelegítő opcionális csatlakoztatása – –
Beállítások szakértőknek/DoubleShot/hálózati vízcsatlakozás •/•/– •/•/–
Ápolási kényelem
Kényelmes tisztítóprogramok/ComfortClean •/• •/•
AutoDescale funkció – •
A tejvezeték automatikus öblítése a víztartályból • •
Kivehető tejvezeték/Kivehető főzőmű •/• •/•
Hatékonyság és fenntarthatóság
Bekapcsolható energiatakarékos Eco mód • •
Biztonság
Üzembe helyezési zár • •
Műszaki adatok
Készülék méretei mm-ben (SZ x MA x MÉ) 510 x 550 x 575 510 x 550 x 575
Mélység nyitott ajtónál cm-ben – –
Teljes csatlakozási érték kW-ban 1,5 1,5
Feszültség V-ban/biztosíték A-ban 220 – 240/10 220 – 240/10
Vízbefolyó tömlő/elektromos vezeték hossza m-ben –/1,2 –/1,2
Szállított tartozék
Tejtartály - üveg/-nemesacél-termo –/• –/•
Vízkőmentesítő szer/tisztítótabletták/Illy kávé •/•/– –/•/–
Vízkőmentesítő patron – •
Színek
Obszídián fekete • •
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