
Objavte kúzlo skvelej kávy.
Miele. Immer Besser.
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Vychutnajte si skvelú kávu 
vďaka kávovarom Miele.

Perfektná aróma nie je náhoda.
Aby sme zabezpečili vždy vynikajúci pôžitok z kávy, je technológia vo vnútri kávovarov  
Miele precízne vyladená. Nerezový kužeľový mlynček zomelie každé zrnko rovnomerne 
a pritom ostane zachovaná jeho aróma. Dynamická sparovacia komora AromaticSystem 
optimálne zmieša pomletú kávu a vodu tak, aby sa aróma počas sparovania rozvinula. 
Perfektná súhra pre intenzívnu arómu a menej horkosti.

Potešte svoje zmysly každý deň: kávovary Miele sa 
postarajú o skutočný pôžitok z kávy. Vychutnajte si 
lahodné kávové špeciality jediným stlačením tlačidla 
a objavte komfort prístrojov s plnoautomatickým 
odvápňovaním. Šálku po šálke...
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Voľne stojace kávovary Miele môžete umiestniť prakticky kdekoľvek vo svojej kuchyni – 
alebo aj v obývačke, či zimnej záhrade, jednoducho kdekoľvek si chcete stlačením tlačidla 
vychutnať voňavú kávu.

S Miele máte na výber rôzne veľkosti a dizajnové varianty. Tu nájdete perfektné 
kávovary – vždy v tej najlepšej kvalite.

CM6
Model CM6 s ovládaním DirectSensor Vás 
presvedčí rečou elementárnych tvarov. 
Výrazný dizajn je zdôraznený farebným 
obrysom. Vyberte si spomedzi farieb 
obsidián čierna, lotosová biela alebo 
grafitová sivá.

CM5
Nový dizajn. Nové farby. Nová rozmanitosť: 
od obsidián čiernej, cez ostružinovú až po 
zlatoružovú PearlFinish. Jedinečný 
a kompaktný dizajn kávovaru CM5, ktorý 
presvedčí v každej kuchyni.

Pre každého ten správny kávovar.

CM7
Kávovar Miele CM7 s dotykovým ovládaním CM Touch je vyro-
bený pre náročných – presne ako jeho dizajn. Vďaka puristickému 
vzhľadu a vysokej kvalite materiálu sa kávovar CM7 stane ozdo-
bou v kuchyni, či kancelárii. Je k dispozícii v ušľachtilej obsidián 
čiernej a briliantovej bielej farbe.
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Prednosti voľne stojacich kávovarov Miele

V dokonalej harmónii s výnimočným 
pôžitkom z kávy
Keď sú všetky prvky kávovaru tak perfektne 
navzájom zladené, že výsledok nie je len 
obyčajný nápoj, ale pravý chuťový zážitok, 
potom je to Miele. Naše prvotriedne kávo-
vary melú kávu zvlášť šetrne. Inteligentná 
technológia sparovania sa stará o to, že 
zrnko môže rozvinúť svoju plnú arómu pre 
dokonalý pôžitok z kávy.

OneTouch for Two
Jedna káva, dve kávy: funkcia OneTouch for 
Two umožňuje súčasnú prípravu dvoch 
chutných kávových špecialít jednoduchým 
stlačením tlačidla.

Jednoduché ovládanie
Inteligentné funkcie: jeden dotyk pre jedno-
duchý alebo dvojnásobný pôžitok 
z kávy.

Perfektná mliečna pena
Obratom ruky: horúce mlieko alebo kré-
mová mliečna pena priamo do šálky, pohára 
alebo samostatnej kanvičky.

Jednoduché čistenie
Jednoduchá údržba kávovaru: odoberateľné 
komponenty a automatické procesy čistenia 
zaručujú perfektnú hygienu prístroja.

Požívateľské profily
Slobodná voľba: až desať individuálnych 
používateľských profilov pre Váš osobný 
zážitok z kávy.
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Exkluzívne prednosti Miele CM7

CM Touch
Tipy pre skvelý pôžitok: kávovar CM7 
ovládate jednoducho niekoľkými dotykmi 
prstov na intuitívnom displeji CM Touch.

AutoDescale*
Žiadne starosti s odvápňova-

ním: kávovar CM7500 sa vďaka patentova-
nej funkcii AutoDescale odvápňuje 
automaticky.

*Patent: EP2705783B1, US201400060338A1

Káva a čaj
Rozmanitosť pre pôžitkárov: model CM7 
Vám perfektne pripraví 20 čajových 
a kávových špecialít. Plne automaticky.

CupSensor*
Ideálna vzdialenosť: CupSensor 

rozpozná výšku šálky a nastaví centrálny 
vývod do správnej polohy.

*Patent: EP2454976B1
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Latte Macchiato
Latte Macchiato pozostáva zo silného 
espressa, horúceho mlieka a mliečnej peny.

Caffè latte
Caffè latte pozostáva v protiklade 
ku cappuccinu z horúceho mlieka a kávy.

Ristretto
Ristretto je koncentrované, silné espresso. 
Rovnaké množstvo mletej kávy ako pri 
espresse sa pripraví s veľmi malým 
množstvom vody.

Espresso
Espresso presvedčí svojou výrazne intenzív-
nou chuťou a hustou krémou.

Cappuccino
Cappuccino je vydarenou súhrou espressa 
a krémovej horúcej mliečnej peny.

Káva
Káva je čistým pôžitkom z vody a čerstvo 
zomletej kávy.

Espresso Macchiato
Espresso Macchiato je malý brat cappuc-
cina – espresso s malou čiapkou z mliečnej 
peny.

Cappuccino Italiano
Cappuccino Italiano, pri ktorom sa do šálky 
najprv naleje espresso a následne mliečna 
pena.

Veľká káva
Pri veľkej káve sa množstvo kávy prispôsobí 
tak, aby sa Vaša obľúbená šálka mohla 
naplniť až po okraj.

Čierny čaj
Čierny čaj je veľmi blízky príbuzný zeleného 
čaju. Asi s 2 g na šálku a s dobou lúhovania 
2 – 3 minúty si ho môžete vychutnať čistý, 
anglický s mliekom alebo kvapkou citróno-
vej šťavy.

Café au lait
Francúzska Cafè au lait sa zvyčajne podáva 
v miske a pozostáva z kávy a horúceho 
mlieka.

Flat white
Flat white je osobitný variant cappuccina. 
Mlieko sa zvlášť jemne napení a na 
espresse vznikne len veľmi tenká vrstva 
peny.

Caffè Americano
Opačne ako v prípade Long Black sa pri 
Caffè Americano do šálky najprv pridá 
espresso a následne horúca voda.

Zelený čaj
Zelený čaj je vďaka teínu, ktorý obsahuje, 
ideálny životabudič. Už po 1 až 2 minútah 
lúhovania si môžete vychutnávať čaj. Pri 
vreckách na viacnásobné použitie sa mení 
čas lúhovania a chuť.

Long Black
Long Black, to je dvojité espresso pripra-
vené do horúcej vody.

Ovocný čaj
Od čajov jednotlivých druhov rastlín (napr. 
šípka) až po pestrú ovocnú zmes je možné 
všetko. Pri dobe lúhovania 5 – 10 minút sa 
aróma rozvinie najlepšie.

Horúce mlieko / mliečna pena
Horúce mlieko a horúcu mliečnu penu si 
môžete vychutnať samotnú alebo ako 
kakao.

Bylinkový čaj
Čaj z byliniek by sa mal skladovať v chlade a 
suchu a po zaliatí by sa mal lúhovať cca 5 
až 8 minút. Tak sa nestratia vitamíny, 
minerály a stopové prvky.

*Závislé od modelu.

Akú kávovú špecialitu si želáte?

Rozmanitosť nápojov z voľne stojacich kávovarov Miele*
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Voľne stojace kávovary CM5
Prehľad sortimentu

Typ/predajné označenie CM 5300 CM 5300 CM 5500
Prevedenie
Voľne stojaci kávovar so systémom na zrnkovú kávu • • •
Zabudovateľný kávovar so systémom na zrnkovú kávu – – –
Zabudovateľný kávovar so systémom Nespresso – – –
Dizajn
PureLine/ContourLine –/– –/– –/–
Displej DirectSensor DirectSensor DirectSensor
Nápoje
Espresso/káva/veľká káva/ristretto •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Cappuccino/Caffè Latte •/• •/• •/•
Latte Macchiato/Espresso Macchiato •/– •/– •/–
Horúca voda/horúce mlieko/mliečna pena –/•/• –/•/• •/•/•
Zelený/čierny/bylinkový/ovocný čaj –/–/–/– –/–/–/– –/–/–/–
Používateľské výhody
Príprava OneTouch/OneTouch for Two •/• •/• •/•
Kužeľový mlynček chrániaci arómu • • •
Možnosť použiť ďalší druh kávy v mletej forme • • •
Možnosť naprogramovania používateľských profilov – – 2
Nastaviteľný stupeň namletia/množstvo namletia •/• •/• •/•
Programovateľné množstvo vody/teplota vody •/• •/• •/•
Predsparenie/množstvo mlieka/množstvo mliečnej peny •/•/• •/•/• •/•/•
Funkcia kanvičky na kávu/čaj •/– •/– •/–
Komfort pri obsluhe
Individuálny výber jazyka/zobrazenie hodín/zobrazenie dátumu •/–/– •/–/– •/–/–
CupSensor – – –
Plynulo výškovo nastaviteľný centrálny vývod v cm 8,0 – 13,5 8,0 – 13,5 8,0 – 13,5
Dvierka ComfortDoor/osvetlenie BrilliantLight/skrytý úchyt dvierok –/–/– –/–/– –/–/–
Vyberateľný zásobník na zrnkovú kávu/zásobník na kaspuly Nespresso –/– –/– –/–
Objem zásobníka na zrnkovú kávu v g 200 200 200
Objem zásobníka na kapsuly v kusoch – – –
Objem odpadnej nádoby v kusoch 6 6 6
Objem zásobníka na vodu v l 1,3 1,3 1,3
Nastaviteľný čas zapnutia/vypnutia prístroja –/– –/– –/–
Nastaviteľný režim Standby/udržanie času pri výpadku prúdu v h •/– •/– •/–
Vyhrievaná plocha na šálky – – –
Expert režim/DoubleShot/pevné pripojenie na vodu –/–/– –/–/– –/–/–
Komfort pri údržbe
Komfortné čistiace programy/ComfortClean •/• •/• •/•
Automatické odvápnenie – – –
Automatické preplachovanie rozvodov mlieka zo zásobníka na vodu • • •
Vyberateľné rozvody mlieka/sparovacia jednotka •/• •/• •/•
Hospodárnosť
Nastaviteľný energeticky úsporný Eco-mód • • •
Bezpečnosť
Zablokovanie sprevádzkovania • • •
Technické údaje
Rozmery prístroja v mm (š x v x h) 241 x 360 x 460 241 x 360 x 460 241 x 360 x 460
Hĺbka pri otvorených dvierkach v cm – – –
Celkový príkon v kW 1,5 1,5 1,5
Napätie vo V/istenie v A 220 – 240/10 220 – 240/10 220 – 240/10
Dĺžka prítokovej hadice/elektrického vedenia v m –/1,2 –/1,2 –/1,2
Dodávané príslušenstvo
Sklenená nádoba/Nerezová izolačná nádoba na mlieko –/– –/– –/–
Odvápňovací prostriedok/čistiace tablety/Dóza kávy illy •/•/– •/•/– •/•/–
Odvápňovacia kartuša – – –
Ferebné prevedenie
Obsidián čierna • • –
Ostružinová • • –
Zlatoružová PearlFinish – – •

Voľne stojace kávovary CM6
Prehľad sortimentu

Typ/predajné označenie CM 6150 CM 6350
Prevedenie
Voľne stojaci kávovar so systémom na zrnkovú kávu • •
Zabudovateľný kávovar so systémom na zrnkovú kávu – –
Zabudovateľný kávovar so systémom Nespresso – –
Dizajn
PureLine/ContourLine –/– –/–
Displej DirectSensor DirectSensor
Nápoje
Espreso/káva/veľká káva/ristretto •/•/•/• •/•/•/•
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait •/•/–/– •/•/–/–
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano •/–/–/– •/–/–/–
Horúca voda/horúce mlieko/mliečna pena –/•/• •/•/•
Zelený/čierny/bylinkový/ovocný čaj –/–/–/– –/–/–/–
Používateľské výhody
Príprava OneTouch/OneTouch for Two •/• •/•
Kužeľový mlynček chrániaci arómu • •
Možnosť použiť ďalší druh kávy v mletej forme • •
Možnosť naprogramovania používateľských profilov 4 4
Nastaviteľný stupeň namletia/množstvo namletia •/• •/•
Programovateľné množstvo vody/teplota vody •/• •/•
Predsparenie/množstvo mlieka/množstvo mliečnej peny •/•/• •/•/•
Funkcia kanvičky na kávu/čaj •/– •/–
Komfort pri obsluhe
Individuálny výber jazyka/zobrazenie hodín/zobrazenie dátumu •/–/– •/–/–
CupSensor – –
Plynulo výškovo nastaviteľný centrálny vývod v cm 8,0 – 14,0 8,0 – 14,0
Dvierka ComfortDoor/osvetlenie BrilliantLight/skrytý úchyt dvierok –/–/– –/•/–
Vyberateľný zásobník na zrnkovú kávu/zásobník na kapsuly Nespresso –/– –/–
Objem zásobníka na zrnkovú kávu v g 300 300
Objem zásobníka na kapsuly v kusoch – –
Objem odpadnej nádoby v kusoch 10 10
Objem zásobníka na vodu v l 1,8 1,8
Nastaviteľný čas zapnutia/vypnutia prístroja •/• •/•
Nastaviteľný režim Standby/udržanie času pri výpadku prúdu v h •/– •/–
Vyhrievaná plocha na šálky – •
Expert režim/DoubleShot/pevné pripojenie na vodu –/–/– –/–/–
Komfort pri údržbe
Komfortné čistiace programy/ComfortClean •/• •/•
Automatické odvápnenie – –
Automatické preplachovanie rozvodov mlieka zo zásobníka na vodu • •
Vyberateľné rozvody mlieka/sparovacia jednotka •/• •/•
Hospodárnosť
Nastaviteľný energeticky úsporný Eco-mód • •
Bezpečnosť
Zablokovanie sprevádzkovania • •
Technické údaje
Rozmery prístroja v mm (š x v x h) 251 x 359 x 427 251 x 359 x 427
Hĺbka pri otvorených dvierkach v cm – –
Celkový príkon v kW 1,5 1,5
Napätie vo V/istenie v A 220 – 240/10 220 – 240/10
Dĺžka prítokovej hadice/elektrického vedenia v m –/1,4 –/1,4
Dodávané príslušenstvo
Sklenená nádoba/Nerezová izolačná nádoba na mlieko –/– –/•
Odvápňovací prostriedok/čistiace tablety/Dóza kávy illy •/•/– •/•/–
Odvápňovacia kartuša – –
Farebné prevedenie
Grafitová šedá • •
Lotosová biela • •
Obsidián čierna • •
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Voľne stojace kávovary CM7
Prehľad sortimentu

Typ/predajné označenie CM 7300 CM 7500
Prevedenie
Voľne stojaci kávovar so systémom na zrnkovú kávu • •
Zabudovateľný kávovar so systémom na zrnkovú kávu – –
Zabudovateľný kávovar so systémom Nespresso – –
Dizajn
PureLine/ContourLine –/– –/–
Displej C Touch C Touch
Nápoje
Espreso/káva/veľká káva/ristretto •/•/•/• •/•/•/•
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait •/•/•/• •/•/•/•
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano •/•/•/• •/•/•/•
Horúca voda/horúce mlieko/mliečna pena •/•/• •/•/•
Zelený/čierny/bylinkový/ovocný čaj •/•/•/• •/•/•/•
Používateľské výhody
Príprava OneTouch/OneTouch for Two •/• •/•
Kužeľový mlynček chrániaci arómu • •
Možnosť použiť ďalší druh kávy v mletej forme • •
Možnosť naprogramovania používateľských profilov 8 10
Nastaviteľný stupeň namletia/množstvo namletia •/• •/•
Programovateľné množstvo vody/teplota vody •/• •/•
Predsparenie/množstvo mlieka/množstvo mliečnej peny •/•/• •/•/•
Funkcia kanvičky na kávu/čaj •/• •/•
Komfort pri obsluhe
Individuálny výber jazyka/zobrazenie hodín/zobrazenie dátumu •/•/• •/•/•
CupSensor • •
Plynulo výškovo nastaviteľný centrálny vývod v cm 8,0 – 16,0 8,0 – 16,0
Dvierka ComfortDoor/osvetlenie BrilliantLight/skrytý úchyt dvierok –/•/– –/•/–
Vyberateľný zásobník na zrnkovú kávu/zásobník na kapsuly Nespresso –/– –/–
Objem zásobníka na zrnkovú kávu v g 500 500
Objem zásobníka na kapsuly v kusoch – –
Objem odpadnej nádoby v kusoch 16 16
Objem zásobníka na vodu v l 2,2 2,2
Nastaviteľný čas zapnutia/vypnutia prístroja •/• •/•
Nastaviteľný režim Standby/udržanie času pri výpadku prúdu v h •/200 •/200
Vyhrievaná odkladacia plocha na šálky • •
Expert režim/DoubleShot/pevné pripojenie na vodu •/•/– •/•/–
Komfort pri údržbe
Komfortné čistiace programy/ComfortClean •/• •/•
Automatické odvápnenie – •
Automatické preplachovanie rozvodov mlieka zo zásobníka na vodu • •
Vyberateľné rozvody mlieka/sparovacia jednotka •/• •/•
Hospodárnosť
Nastaviteľný energeticky úsporný Eco-mód • •
Bezpečnosť
Zablokovanie sprevádzkovania • •
Technické údaje
Rozmery prístroja v mm (š x v x h) 311 x 397 x 445 311 x 397 x 445
Hĺbka pri otvorených dvierkach v cm – –
Celkový príkon v kW 1,5 1,5
Napätie vo V/istenie v A 220 – 240/10 220 – 240/10
Dĺžka prítokovej hadice/elektrického vedenia v m –/1,2 –/1,2
Dodávané príslušenstvo
Sklenená nádoba/Nerezová izolačná nádoba na mlieko –/• –/•
Odvápňovací prostriedok/čistiace tablety/Dóza kávy illy •/•/– –/•/–
Odvápňovacia kartuša – •
Farebné prevedenie
Briliantová biela • •
Obsidián čierna • •
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