
20 lat  
doświadczenia 
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Codzienna chwila przyjemności
z ekspresami wolnostojącymi Miele.  

Miele. Immer Besser.
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Rozkoszuj się każdym łykiem 
z idealnym duetem: ekspres 
wolnostojący Miele i kawa 
Miele Black Edition zapewnią 
wyjątkową przyjemność 
picia kawy.

Odkryj zalety nowego ekspresu CM 7750: 
funkcja CoffeeSelect umożliwia wybór kawy 
z trzech oddzielnych pojemników i przygotowa-
nie napoju z optymalnie dobranego ziarna. Za 
sprawą AromaticSystemFresh kawa jest mielona 
w młynku umieszczonym bezpośrednio za 
zaparzaczem, dzięki czemu w młynku nie 
zostaje zmielona kawa z poprzedniego użycia.
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Rozkoszuj się ulubioną kawą dzięki 
ekspresom wolnostojącym Miele.

Doskonały aromat nie 
jest kwestią przypadku
Aby zagwarantować 
niezmienną przyjemność 
z picia kawy, młynek 
stożkowy ze stali szla-
chetnej mieli każde 
ziarnko równomiernie 
i delikatnie dla zachowa-
nia pełni aromatu. 
AromaticSystem: 
dynamiczny zaparzacz 
rozszerza się przy 
napływie wody, dzięki 
czemu zmielona kawa 
jest mieszana z wodą 
szczególnie intensywnie. 
To idealne połączenie 
pozwala uzyskać 
doskonały aromat 
i zniwelować gorycz.

Kawa Black Edition
Miele oferuje cztery 
własne rodzaje kaw 
Black Edition. Ziarna 
są ręcznie zbierane 
i delikatnie palone, 
wszystkie kawy są 
perfekcyjnie dobrane 
do ekspresów i ulubio-
nych napojów kawo-
wych, a także posia-
dają znak Fairtrade 
oraz certyfikat BIO:
- ONE FOR ALL
- CAFÉ CREMA
- ESPRESSO
- DECAF (bez kofeiny)
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CM7
Ekspres Miele CM7 to urządzenie dla koneserów, wyposażone w doty-
kowy panel sterowania CM Touch. Minimalistyczne wzornictwo i najwyż-
sza jakość wykonania sprawiają, że ekspres będzie ozdobą każdej 
kuchni czy biura. CM7 zależnie od wersji jest dostępny w kolorach 
ObsidianBlack i BriliantWhite.



Wolnostojące ekspresy do kawy Miele można ustawić praktycznie 
w każdym miejscu w kuchni, ale również w salonie czy ogrodzie zimo-
wym – wszędzie tam, gdzie chcesz rozkoszować się aromatyczną kawą 
za naciśnięciem jednego przycisku. W Miele masz 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.

Idealnie dopasowane 
do każdego miejsca.

CM5
Ponadczasowy 
design dla każdego 
wnętrza: elegancki 
ObsidianBlack, 
oryginalny RoseGold 
PearlFinish i nowo-
czesny GraphitGrey 
PearlFinish. Kompak-
towy model CM5 
wyróżnia się wyjątko-
wym wzornictwem 
i modną kolorystyką. 
Teraz dostępny także 
w limitowanej wersji 
Bronze PearlFinish!
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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 niezwy-
kłe 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.
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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 upodo-
bań: do dziesięciu 
profili użytkownika, 
które umożliwiają 
zapamiętanie indywi-
dualnych ustawień.

*  w zależności od modelu
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Dodatkowe zalety wolnostojących 
ekspresów Miele CM7

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

AutoDescale1)

Brak konieczności 
odkamieniania: modele 
serii CM75/77 odkamie-
niają się automatycznie 
dzięki opatentowanej 
funkcji AutoDescale.* 

*W zależności od użytkowania 
może być konieczne dodat-
kowe, ręczne odkamienianie. 

CupSensor2)

Idealna odległość: 
CupSensor rozpo-
znaje wysokość 
filiżanki i dostosowuje 
do niej dyszę 
centralną.
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WiFiConn@ct
Wygoda i oszczęd-
ność czasu: za 
pośrednictwem urzą-
dzenia mobilnego 
można obsługiwać 
ekspres na odległość.

AromaticSystem-
Fresh
Wyjątkowo cichy 
i delikatny: dla zacho-
wania pełni aromatu. 
Innowacyjny młynek 
w ekspresie CM 7750 
mieli ziarna kawy na 
świeżo dla każdej 
filiżanki kawy.

CoffeeSelect3)

Perfekcyjna kawa: 
dzięki 3 pojemnikom 
na kawę ulubiony 
specjał kawowy 
zawsze będzie 
przyrządzany z 
odpowiednich ziaren.

1)  Patent: EP2705783B1, 
US201400060338A1

2) Patent: EP2454976B1
3)  Patent: EP2957199, do 

16.06.2035, BE, CH, DE, 
GB, NL
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Radość dla smakoszy!
Ekspres CM7 perfekcyjnie przyrządzi 20 rodzajów 
gorących napojów – w pełni automatycznie.
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Dowiedz się więcej 
o wolnostojących 
ekspresach do 
kawy Miele!
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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 •/•/•/• •/•/•/•
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/AromaticSystemFresh –/– –/–
Bezstopniowe dopasowanie wysokości wylotu kawy w cm 8,0 – 13,5 8,0 – 13,5
BrilliantLight – –
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 • •
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home – –
Bezpieczeństwo
Blokada uruchomienia • •
Dane techniczne
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.) 241 x 260 x 460 241 x 260 x 460
Całkowita moc przyłączeniowa w kW 1,5 1,5
Napięcie w V/zabezpieczenie w A 220-240/10 220-240/10
Długość przewodu elektrycznego w m 1,2 1,2
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Pojemnik na mleko termiczny ze stali szlachetnej – –
Środek odkamieniający/Tabletki czyszczące •/• •/•
Wkład odkamieniający – –
Wersje kolorystyczne
ObsidianBlack • –
RoseGold pearlfinish – •
GraphitGrey pearlfinish – •

Ekspresy wolnostojące
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 •/•/•/•
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/AromaticSystemFresh –/–
Bezstopniowe dopasowanie wysokości wylotu kawy w cm 8,0 – 14,0
BrilliantLight •
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 •
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home –
Bezpieczeństwo
Blokada uruchomienia •
Dane techniczne
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.) 251 x 359 x 429
Całkowita moc przyłączeniowa w kW 1,5
Napięcie w V/zabezpieczenie w A 220-240/10
Długość przewodu elektrycznego w m 1,4
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Pojemnik na mleko termiczny ze stali szlachetnej •
Środek odkamieniający/Tabletki czyszczące •/•
Wkład odkamieniający –
Wersje kolorystyczne
ObsidianBlack •
BrillantWhite •
GraphitGrey •

Ekspresy wolnostojące 
CM6
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Ekspresy wolnostojące
CM7

Model CM 7350 CM 7550
Rodzaj
Ekspres wolnostojący na kawę ziarnistą • •
Design
Wyświetlacz C Touch C Touch
Rodzaje napojów kawowych
Espresso/Kawa/Kawa duża/Ristretto •/•/•/• •/•/•/•
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/AromaticSystemFresh •/– •/–
Bezstopniowe dopasowanie wysokości wylotu kawy w cm 8,0 – 16,0 8,0 – 16,0
BrilliantLight • •
Pojemność pojemnika na ziarna kawy w g 500 500
Pojemność pojemnika na resztki w sztukach 16 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 • •
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home • •
Bezpieczeństwo
Blokada uruchomienia • •
Dane techniczne
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.) 311 x 397 x 445 311 x 397 x 445
Całkowita moc przyłączeniowa w kW 1,5 1,5
Napięcie w V/zabezpieczenie w A 220-240/10 220-240/10
Długość przewodu elektrycznego w m 1,2 1,2
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Pojemnik na mleko termiczny ze stali szlachetnej • •
Środek odkamieniający/Tabletki czyszczące •/• –/•
Wkład odkamieniający – •
Wersje kolorystyczne
ObsidianBlack • •
BrillantWhite – •
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Model CM 7750 CoffeeSelect
Rodzaj
Ekspres wolnostojący na kawę ziarnistą •
Design
Wyświetlacz C Touch
Rodzaje napojów kawowych
Espresso/Kawa/Kawa duża/Ristretto •/•/•/•
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 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/AromaticSystemFresh •/•
Bezstopniowe dopasowanie wysokości wylotu kawy w cm 8,0 – 16,0
BrilliantLight •
Pojemność pojemnika na ziarna kawy w g 210/180/150
Pojemność pojemnika na resztki w sztukach 16
Pojemność zbiornika wody w l 2,2
Programowany czas włączenia/Programowany czas wyłączenia •/•
Programowanie czasu czuwania/system podtrzymywania 
pamięci zegara w godz.

•/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 •
Połączenie urządzeń domowych w sieć
Miele@home •
Bezpieczeństwo
Blokada uruchomienia •
Dane techniczne
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.) 311 x 397 x 445
Całkowita moc przyłączeniowa w kW 1,5
Napięcie w V/zabezpieczenie w A 220-240/10
Długość przewodu elektrycznego w m 1,2
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Pojemnik na mleko termiczny ze stali szlachetnej •
Środek odkamieniający/Tabletki czyszczące –/•
Wkład odkamieniający •
Wersje kolorystyczne
ObsidianBlack •

Ekspresy wolnostojące
CM7



16



17



18

Wkład odkamieniający

Tabletki czyszczące, 10 sztuk

Tabletki do odkamieniania, 
6 sztuk  

Do automatycznego odkamieniania 
ekspresów do kawy Miele
• Dokładne usuwanie osadów 

i kamienia 
• Najwyższa efektywność oraz 

delikatne odkamienianie
• Nie wymaga ręcznej ingerencji
• Brak pozostałości chemii 

po odkamienianiu
• Wkład wystarcza na ok. 1 rok 

 
Nr mat. 10224080 

Do ekspresów do kawy: gwarancja 
smaku kawy na najwyższym poziomie
• Do dokładnego usuwania olejków 

kawowych i pozostałości z kawy 
• Najwyższa efektywność oraz 

delikatne czyszczenie
• Dopasowana formuła – 

specjalna receptura Miele 
 

Nr mat. 10270530

Do piekarników z funkcją Pieczenie 
Plus, ekspresów do kawy i urządzeń 
do gotowania na parze 
•  Dokładne usuwanie osadów 

i kamienia
•  Najwyższa efektywność oraz 

delikatne odkamienianie
•  Dopasowana formuła – 

specjalna receptura Miele
•  Brak pozostałości chemii 

po odkamienianiu
 
Nr mat. 10178330

Środek czysz. do przewodów 
mlekowych, 100 szt.

Dla higienicznie czystych przewodów 
mlekowych w ekspresach do kawy
• Najwyższa efektywność oraz 

delikatne czyszczenie
• Łatwe dozowanie dzięki porcjowanym 

opakowaniom
• Usuwa całkowicie resztki mleka oraz 

tłuszcze
• Dopasowana formuła – 

specjalna receptura Miele
 
Nr mat. 10180270

Akcesoria do wolnostojących 
ekspresów do kawy
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Dzbanek termiczny 1,0 l  
CJ 1

Pojemnik na mleko 
ze stali szlachetnej

Dla ekspresów do kawy Miele CVA 
i CM z funkcją dzbanka kawy
• Bezpośrednie parzenie bez przele-

wania z ekspresu do dzbanka
• Stal szlachetna wysokiej jakości, 

polerowana 
• Łatwe czyszczenie dzięki całkowicie 

zdejmowalnej pokrywce
• Nietłukący izolator próżniowy 

Toptherm
• Komfortowa przesuwna pokrywka 

aromatyczna

Nr mat. 10694310

Dla jedwabiście kremowej pianki 
z mleka
• Dla wszystkich wolnostojących 

ekspresów do kawy Miele
• Utrzymuje mleko w niskiej tempera-

turze – na perfekcyjną piankę
• Pojemność 0,5 l
• Wysokość ok. 23 cm

Nr mat. 07953690



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

CallCenter
22 548 40 00

Miele w internecie
www.miele.pl

Sklep internetowy Miele
shop.miele.pl

Doradztwo oraz ekspozycja 
urządzeń Miele:

Miele Experience Center
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa

Miele Experience Center
Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

Aby umówić się na spotkanie
z Doradcą Klienta prosimy 
o kontakt:
Tel.: 22 548 40 00
E-mail: info@miele.pl

Aktywna ochrona środowiska:
Papier ulotki został wyprodukowany bez użycia chloru.
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