
Codzienna chwila 
przyjemności.
Miele. Immer Besser.
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Rozkoszuj się każdym 
łykiem: wolnostojące eks-
presy Miele zapewnią 
wyjątkową przyjemność 
picia kawy. Filiżanka 
za filiżanką. Wystarczy 
nacisnąć jeden przycisk, 
aby delektować się pysznym 
napojem. Odkryj urządzenia 
Miele z automatycznym 
odkamienianiem.
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Codzienna chwila przyjemności 
z wolnostojącymi ekspresami do  
kawy Miele.

Doskonały aromat 
nie jest kwestią 
przypadku.
Aby zagwarantować 
niezmienną przyjem-
ność z picia kawy, 
stożkowy młynek ze 
stali szlachetnej mieli 
każde ziarnko równo-
miernie i wyjątkowo 
delikatnie, aby zacho-
wać pełnię aromatu. 
AromaticSystem: 
dynamiczny zapa-
rzacz rozszerza się 
przy napływie wody. 
Zmielona kawa jest 
mieszana z wodą 
szczególnie intensyw-
nie, co korzystnie 
wpływa na intensyw-
ność aromatu.

Kawa Black Edition 
N°1. Dużo zależy 
od samego ziarna.
Tradycyjnie, bo 
ręcznie zbierana 
i wyjątkowo delikatnie 
palona, mieszanka 
Black Edition N°1 
skomponowana 
z czterech czystych 
odmian Arabica, 
pochodzących 
z Ameryki Południo-
wej, jest perfekcyjnie 
dobrana do ekspre-
sów Miele. Własna 
kawa Miele posiada 
znak Fairtrade, 
certyfikat Bio oraz 
oryginalny aromat.



CM5
Nowy ekspres wolnostojący Miele. Ponadczasowy design dla każdego 
wnętrza: elegancki ObsidianBlack, oryginalny RoseGold PearlFinish 
i nowoczesny GraphitGrey PearlFinish. Kompaktowy model CM5 wyróż-
nia się wyjątkowym wzornictwem.
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Wolnostojące ekspresy do kawy Miele można ustawić praktycznie 
w każdym miejscu w kuchni, ale również w salonie czy ogrodzie zimo-
wym – wszędzie tam, gdzie chcemy rozkoszować się aromatyczną kawą 
za naciśnięciem jednego przycisku. W Miele mają Państwo wybór 
pomiędzy różnymi wielkościami i wersjami kolorystycznymi. Perfekcyjny 
ekspres do kawy - zawsze najlepszej jakości.

CM6
Ekspresy Miele CM6 
z systemem sterowa-
nia DirectSensor. 
Ekskluzywny design 
dla wyjątkowego 
smaku. Wybierz 
spośród trzech 
dostępnych wersji 
kolorystycznych: 
ObsidianBlack, 
LotusWhite 
i GraphitGrey.

CM7
Ekspres Miele CM7 
to urządzenie dla 
koneserów, wyposa-
żone w dotykowy 
panel sterowania 
C Touch. Minimali-
styczne wzornictwo 
i najwyższa jakość 
wykonania sprawiają, 
że CM7 będzie 
ozdobą każdej 
kuchni. Ekspres jest 
dostępny w kolorach 
ObsidianBlack 
i BrilliantWhite.

Idealnie dopasowane do 
każdego miejsca.
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Zalety wolnostojących ekspresów 
do kawy Miele

Pełna przyjemność 
picia kawy
Wszystkie kompo-
nenty ekspresu 
Miele są do siebie 
idealnie dobrane, 
czego wynikiem są 
niezwykłe doznania 
smakowe.

Komfortowa 
obsługa
Inteligentne funkcje: 
wystarczy dotknięcie 
jednego przycisku, 
aby móc szybko 
cieszyć się pojedyn-
czą lub podwójną 
kawą.

Łatwe czyszczenie
Proste wyjmowanie 
i czyszczenie: gwa-
rancja higieny, długiej 
żywotności oraz 
doskonałego smaku 
kawy.
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OneTouch for Two
Podwójna radość 
picia kawy: równocze-
sne przyrządzanie 
dwóch wyśmienitych 
kaw za pomocą 
jednego przycisku.

Perfekcyjna piana 
z mleka
W mgnieniu oka: 
Gorące mleko lub 
kremowa pianka 
bezpośrednio 
w filiżance, szklance 
lub oddzielnym 
dzbanuszku.

Profile użytkownika
Idealna kawa dosto-
sowana do Państwa 
upodobań: do dzie-
sięciu profili użytkow-
nika, które umożli-
wiają zapamiętanie 
indywidualnych 
ustawień.



w Miele
Tylko

8

C Touch
Ekspres CM7 jest 
prosty i intuicyjny 
w obsłudze dzięki 
sterowaniu C Touch.

AutoDescale*
Brak konieczności 
odkamieniania: 
ekspres CM7500 
odkamienia się 
automatycznie dzięki 
opatentowanej funkcji 
AutoDescale.

*Patent: EP2705783B1, 
US201400060338A1

Dodatkowe zalety wolnostojących 
 ekspresów Miele CM7



w Miele
Tylko
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Kawa i herbata
Radość dla smako-
szy: ekspres CM7 
perfekcyjnie przyrzą-
dzi 20 rodzajów 
gorących napojów. 
W pełni auto- 
matycznie.

CupSensor*
Idealna odległość: 
CupSensor rozpo-
znaje wysokość 
filiżanki i dostosowuje 
do niej dyszę 
centralną.

*Patent: EP2454976B1
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Szeroki wybór gorących napojów  
w Miele CM7

Ristretto

Kawa

Latte Macchiato

Duża kawa

Espresso

Cappuccino

Caffè latte

Espresso Macchiato
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Cappuccino Italiano

Flat white

Caffè Americano

Café au lait

Long black

Herbata zielona/czarna

Gorące mleko/pianka z mlekaHerbata ziołowa/owocowa
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Model CM 5300 CM 5500
Rodzaj
Ekspres wolnostojący na kawę ziarnistą • •
Design
Wyświetlacz DirectSensor DirectSensor
Rodzaje napojów kawowych
Espresso/Kawa/Kawa duża/Ristretto/Long Black •/•/•/•/– •/•/•/•/–
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait •/•/–/– •/•/–/–
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè 
Americano

•/–/–/– •/–/–/–

Gorąca woda/Gorące mleko/Pianka z mleka –/•/• •/•/•
Herbata zielona/czarna/ziołowa/owocowa –/–/–/– –/–/–/–
Pełnia smaku
Funkcja OneTouch/OneTouch for Two •/• •/•
Zachowujący aromat młynek żarnowy • •
Możliwość przygotowania kawy z kawy mielonej • •
Możliwość programowania profili użytkowników – 2
Ustawianie stopnia mielenia/Programowanie mielonej ilości •/• •/•
Programowanie ilości/temperatury wody •/• •/•
Programowanie zaparzania wstępnego/ilości mleka/ilości pianki 
z mleka

•/•/• •/•/•

Funkcja dzbanka kawy/herbaty •/– •/–
Komfort obsługi
Indywidualny wybór języka/Wskazanie godziny/Wskazanie daty •/–/– •/–/–
CupSensor – –
Bezstopniowe dopasowanie wysokości wylotu kawy w cm 8,0 – 13,5 8,0 – 13,5
BrilliantLight/ComfortDoor/Schowany uchwyt drzwiczek –/–/– –/–/–
Pojemność pojemnika na ziarna kawy w g 200 200
Pojemność pojemnika na resztki w sztukach 6 6
Pojemność zbiornika wody w l 1,3 1,3
Programowany czas włączenia/Programowany czas wyłączenia –/– –/–
Programowanie czasu czuwania/system podtrzymywania 
pamięci zegara w godz.

•/– •/–

Tryb profesjonalny/DoubleShot/Podłączenie do wody –/–/– –/–/–
Komfort pielęgnacji
Komfortowe programy czyszczenia/ComfortClean •/• •/•
Automatyczne odkamienianie – –
Automatyczne płukanie przewodu mlekowego ze zbiornika 
wody

• •

Wyjmowany przewód mlekowy/zaparzacz •/• •/•
Ekologia
Tryb Eco - możliwość ustawienia • •
Bezpieczeństwo
Blokada uruchomienia • •
Dane techniczne
Wymiary urządzenia (Szer. x wys. x gł.) 240 x 360 x 460 240 x 360 x 460
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Pojemnik na mleko – szkło/termiczny ze stali szlachetnej –/– –/–
Środek odkamieniający/Tabletki czyszczące •/• •/•
Wkład odkamieniający – –
Wersje kolorystyczne
GraphitGrey – •
ObsidianBlack • –
RoseGold – •

Opisy produktowe CM5
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Model CM 6350
Rodzaj
Ekspres wolnostojący na kawę ziarnistą •
Design
Wyświetlacz DirectSensor
Rodzaje napojów kawowych
Espresso/Kawa/Kawa duża/Ristretto/Long Black •/•/•/•/–
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait •/•/–/–
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè 
Americano

•/–/–/–

Gorąca woda/Gorące mleko/Pianka z mleka •/•/•
Herbata zielona/czarna/ziołowa/owocowa –/–/–/–
Pełnia smaku
Funkcja OneTouch/OneTouch for Two •/•
Zachowujący aromat młynek żarnowy •
Możliwość przygotowania kawy z kawy mielonej •
Możliwość programowania profili użytkowników 4
Ustawianie stopnia mielenia/Programowanie mielonej ilości •/•
Programowanie ilości/temperatury wody •/•
Programowanie zaparzania wstępnego/ilości mleka/ilości pianki 
z mleka

•/•/•

Funkcja dzbanka kawy/herbaty •/–
Komfort obsługi
Indywidualny wybór języka/Wskazanie godziny/Wskazanie daty •/–/–
CupSensor –
Bezstopniowe dopasowanie wysokości wylotu kawy w cm 8,0 – 14,0
BrilliantLight/ComfortDoor/Schowany uchwyt drzwiczek •/–/–
Pojemność pojemnika na ziarna kawy w g 300
Pojemność pojemnika na resztki w sztukach 10
Pojemność zbiornika wody w l 1,8
Programowany czas włączenia/Programowany czas wyłączenia •/•
Programowanie czasu czuwania/system podtrzymywania 
pamięci zegara w godz.

•/–

Tryb profesjonalny/DoubleShot/Podłączenie do wody –/–/–
Komfort pielęgnacji
Komfortowe programy czyszczenia/ComfortClean •/•
Automatyczne odkamienianie –
Automatyczne płukanie przewodu mlekowego ze zbiornika 
wody

•

Wyjmowany przewód mlekowy/zaparzacz •/•
Ekologia
Tryb Eco - możliwość ustawienia •
Bezpieczeństwo
Blokada uruchomienia •
Dane techniczne
Wymiary urządzenia (Szer. x wys. x gł.) 251 x 359 x 427
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Pojemnik na mleko – szkło/termiczny ze stali szlachetnej –/•
Środek odkamieniający/Tabletki czyszczące •/•
Wkład odkamieniający –
Wersje kolorystyczne
GraphitGrey •
LotusWhite •
ObsidianBlack •

Opisy produktowe CM6
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Model CM 7300 CM 7500
Rodzaj
Ekspres wolnostojący na kawę ziarnistą • •
Design
Wyświetlacz C Touch C Touch
Rodzaje napojów kawowych
Espresso/Kawa/Kawa duża/Ristretto/Long Black •/•/•/•/• •/•/•/•/•
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait •/•/•/• •/•/•/•
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè 
Americano

•/•/•/• •/•/•/•

Gorąca woda/Gorące mleko/Pianka z mleka •/•/• •/•/•
Herbata zielona/czarna/ziołowa/owocowa •/•/•/• •/•/•/•
Pełnia smaku
Funkcja OneTouch/OneTouch for Two •/• •/•
Zachowujący aromat młynek żarnowy • •
Możliwość przygotowania kawy z kawy mielonej • •
Możliwość programowania profili użytkowników 8 10
Ustawianie stopnia mielenia/Programowanie mielonej ilości •/• •/•
Programowanie ilości/temperatury wody •/• •/•
Programowanie zaparzania wstępnego/ilości mleka/ilości pianki 
z mleka

•/•/• •/•/•

Funkcja dzbanka kawy/herbaty •/• •/•
Komfort obsługi
Indywidualny wybór języka/Wskazanie godziny/Wskazanie daty •/•/• •/•/•
CupSensor • •
Bezstopniowe dopasowanie wysokości wylotu kawy w cm 8,0 – 16,0 8,0 – 16,0
BrilliantLight/ComfortDoor/Schowany uchwyt drzwiczek •/–/– •/–/–
Pojemność pojemnika na ziarna kawy w g 500 500
Pojemność pojemnika na resztki w sztukach 14 – 16 14 – 16
Pojemność zbiornika wody w l 2,2 2,2
Programowany czas włączenia/Programowany czas wyłączenia •/• •/•
Programowanie czasu czuwania/system podtrzymywania 
pamięci zegara w godz.

•/200 •/200

Tryb profesjonalny/DoubleShot/Podłączenie do wody •/•/– •/•/–
Komfort pielęgnacji
Komfortowe programy czyszczenia/ComfortClean •/• •/•
Automatyczne odkamienianie – •
Automatyczne płukanie przewodu mlekowego ze zbiornika 
wody

• •

Wyjmowany przewód mlekowy/zaparzacz •/• •/•
Ekologia
Tryb Eco - możliwość ustawienia • •
Bezpieczeństwo
Blokada uruchomienia • •
Dane techniczne
Wymiary urządzenia (Szer. x wys. x gł.) 311 x 397 x 445 311 x 397 x 445
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Pojemnik na mleko – szkło/termiczny ze stali szlachetnej –/• –/•
Środek odkamieniający/Tabletki czyszczące •/• –/•
Wkład odkamieniający – •
Wersje kolorystyczne
LotusWhite – •
ObsidianBlack • •

Opisy produktowe CM7
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Aktywna ochrona środowiska: 
Folder wydrukowany na papierze wybielanym bez użycia chloru.
© Miele & Cie. KG, Gütersloh / M.-Nr. 10 844 420 / MMS 17-2623
Zastrzegamy sobie prawo do zmian  (22) / 01/18

Miele Sp. z o.o.
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa

Doradztwo oraz ekspozycja 
urządzeń Miele:

Miele Experience Center
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa

Aby umówić się na spotkanie 
z Doradcą Klienta 
prosimy o kontakt:
tel. 022 548 40 24/27/28
E-mail: info@miele.pl

CallCenter
022 548 40 00

Miele w internecie
www.miele.pl

Sklep internetowy Miele
shop.miele.pl


