
Noul Miele CM7. 
Ei îi place mentolat. Lui îi place macchiato.
Amândurora le place fierbinte.
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Prepararea perfectă a cafelei şi a 
ceaiului vă îmbogăţeşte calitatea 
vieţii? Vă place varietatea? Prepa-
rarea ar trebui să fie rapidă şi 
simplă, dar să atingă rezultate 
perfecte? Acum există un aparat 
electrocasnic care îndeplineşte 
toate aceste cereri: 
noul CM7 de la Miele.
CM7 este primul espressor pre-
mium care este în acelaşi timp 
expert în prepararea ceaiului. 
Acest aparat selectează automat 
temperatura corectă pentru diferite 
tipuri de ceai cum ar fi ceaiul de 
plante, de fructe, verde sau negru 
– datorită unor programe individu-
ale. De asemenea produce multe 
alte specialităţi delicioase de cafea 
italieneşti, de la Ristretto la Cafè 
Latte.

Operarea CM7 este extrem de 
uşoară – tipic Miele. Selectaţi 
băutura dorită şi setările individu-
ale prin intermediul noului afişaj 
touch. Inovativa funcţie CupSen-
sor recunoaşte dimensiunea ceştii 
şi modifică poziţia dispersorului 
central în concordanţă. Mulţumită 
rezervoarelor mari pentru cafea 
boabe şi apă, reumplerea este 
rareori necesară. 
Curăţarea şi întreţinerea espresso-
rului CM7 este de asemenea mai 
uşoară ca niciodată. O caracteris-
tică specială este detartrarea pe 
timpul nopţii. Această funcţie 
elimină detartrarea manuală care 
consumă mult timp. Funcţie vala-
bilă doar la Miele. Şi nu în ultimul 
rând, CM7 excelează printr-un 
design nobil şi purist - o adevărată 
bijuterie pentru bucătăria sau 
biroul dumeavoastră. 

Un întreg univers de savurare a  
ceaiului şi a cafelei. 
Într-un singur aparat electrocasnic.
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Noul CM7 este un aparat cu adevărat 
complet. Poate prepara 20 de tipuri diferite 
de băuturi calde complet automat şi de cea 
mai bună calitate. Aceasta pentru că noul 
CM7 selectează parametrii ideali pentru 
fiecare băutură în parte: pentru fiecare 
specialitate de cafea, gradul de măcinare şi 
durata de fierbere perfecte sunt setate, 
pentru diferite tipuri de ceai - temperatura 
ideală a apei. Pe cât de versatil este CM7, 
pe atât este de uşor de operat: datorită 
funcţiei OneTouch puteţi prepara băutura 
preferată la o singură apăsare de buton. Şi 
cu funcţia OneTouch for Two pot fi prepa-
rate chiar şi două băuturi identice simultan.

Sistemul unic Miele AromaticSystem asigură 
o plăcere desăvârşită a cafelei cu ajutorul 
râşniţei conice de înaltă calitate. Vă place 
spuma de lapte fierbinte şi cremoasă pentru 
băutura dumneavoastră cappuccino sau 
latte macchiato? Atunci veţi fi încântat de 
Cappuccinatore. Şi cu funcţia DoubleShot 
prepară un espresso tare direct în ceaşcă. 
Multiplele funcţii pot fi setate în funcţie de 
preferinţa dumeavoastră. Acest lucru vă va 
permite întotdeauna să vă bucuraţi de 
plăcere desăvârşită – prin toate cele 20 de 
băuturi.

20 de tipuri diferite de băuturi calde. 
Într-un singur aparat.

Cafea & Ceai
Noul CM7 oferă o nouă gamă completă de 
răsfăţ: poate prepara automat 20 de tipuri 
diferite de băuturi calde. Şi mai mult decât 
atât, CM7 excelează nu doar într-un spectru 
larg de specialităţi de cafea italieneşti, dar şi 
în prepararea individuală a diferitelor tipuri 
de ceai, fie verde sau negru, de plante sau 
de fructe, apa este încălzită şi este disponi-
bilă la temperatura ideală  - pentru o aromă 
perfectă a ceaiului. 

OneTouch şi OneTouch for Two
Perfecţiune complet automată: prepararea 
uneia sau a două specialităţi de cafea la o 
atingere de buton. Datorită funcţiei OneTo-
uch băuturile calde sunt dozate în mod 
convenabil prin intermediul dispersorului 
central. Nu mai este necesar să mutaţi 
paharele şi ceştile nici măcar atunci când 
sunt preparate specialităţi cu lapte. Funcţia 
OneTouch for Two permite prepararea a 
două pahare de latte macchiato sau ceşti 
de cappuccino, cafea sau espresso în 
acelaşi timp.

Cappuccinatore pentru spumă de lapte 
perfectă
Efort minim necesar: lapte cald sau spumă 
de lapte cremoasă dozate direct în ceaşcă, 
pahar sau cană.

AromaticSystem şi râşniţă conică
Aromă de cafea intensă: mod de râşnire 
care conservă aroma şi tehnologie inteli-
gentă de preparare a cafelei pentru obţine-
rea celor mai bune rezultate posibile. 

Funcţia DoubleShot 
Upgrade de aromă: cantitate dublă 
pentru tipul de băutură, dar timp mai 
scurt pentru prepararea cafelei. Gust 
intens fară tentă amară. 
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Latte macchiato
Latte macchiato este o compoziţie de 
espresso tare, lapte fierbinte şi spumă de 
lapte. 

Caffè Latte
Opus unui cappuccino, un caffè latte este 
compus din lapte fierbinte şi espresso.

Ristretto
Ristretto este un espresso concentrat şi 
tare. Este preparat cu aceeaşi cantitate de 
cafea ca şi pentru un espresso, însă cu mult 
mai puţină apă.

Espresso
Espresso excelează prin pronunţata aromă 
intensă şi crema consistentă.  

Cappuccino
Cappuccino este combinaţia perfectă dintre 
espresso  şi spumă de lapte fierbinte şi 
cremoasă. 

Cafea
Cafeaua reprezintă placere pură preparată 
cu apă şi cafea proaspăt macinată. 

CM7 de la Miele - o mare varietate de băuturi

Espresso Macchiato
Espresso macchiato este fratele mai mic al 
unui cappuccino - un espresso cu un 
topping de spumă de lapte.

Cappuccino Italiano
Mai întâi espresso şi apoi spumă de lapte 
sunt distribuite într-o ceaşcă pentru a crea
un cappuccino Italiano.

Cafea lungă
La cafeaua lungă, cantitatea cafelei clasice 
este suplimentată pentru a umple cana 
dumneavoastră preferată până sus.  

Ceai negru
Ceaiul negru este strâns legat de cel verde 
şi diferă doar prin felul în care este preparat. 
Utilizând aprox. 2 g de ceai pe cană şi cam 
două sau trei minute timp de peparare, 
poate fi savurat fie negru, în stilul britanic cu 
lapte, fie cu puţin suc de lămâie. 

Café au lait
Cafè au lait este în mod normal servită 
într-un bol şi este compusă din cafea şi 
spumă fierbinte de lapte. 

Flat White
Flat White este o variantă specială de 
cappuccino. Laptele este spumat până 
cand porii săi devin extrem de fini şi se 
creează la suprafaţa espresso-ului o spumă 
foarte subţire şi fină. 

Caffè Americano
Diferită de o cafea Long Black, o Caffè 
Americano este preparată prin turnarea mai 
întâi a unui espresso şi apoi a apei fierbinţi 
într-o ceaşcă.

Ceai verde 
Datorită conţinutului său de cofeină, ceaiul 
verde este excelent petru a oferi energie 
rapid. Ceaiul poate fi savurat după doar 1-2 
minute de fierbere. Prin preparări multiple, 
timpul de preparare şi aroma pot varia.

Long Black
Long Black este preparată cu un dublu 
espresso turnat în apă fierbinte.

Ceai de fructe
Ceaiul de fructe este atât de variat ca şi fructele 
lumii. O gamă variată este posibilă, de la ceaiuri 
de un singur tip de plantă (ex. iasomie) până la 
ceaiuri dintr-un mix colorat de fructe. Un timp 
de infuzie de 5 - 10 minute este ideal pentru ca 
aroma să se dezvolte complet. 

Lapte cald / Spumă de lapte
Laptele cald şi spuma de lapte pot fi savu-
rate aşa cum sunt sau cu cacao pudră ca o 
bautură de ciocolată.

Ceai de plante
Fie pentru plăcerea savurării sau ca un ajutor 
pentru a vă pune rapid înapoi pe picioare, ceaiul 
de plante se depozitează într-un loc rece şi uscat, 
şi după turnarea apei fierbinţi, trebuie infuzat 
pentru aprox.5-8 minute. Aceasta asigură reţine-
rea vitaminelor, mineralelor şi a oligoelementelor. 
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O plăcere pentru cel ce îl deţine.

CM7 de la Miele este făcut pentru gurmanzi 
– inclusiv design-ul. Carcasa elegantă cu 
linii clare a fost creată în stilul aparatelor 
clasice italieneşti de espresso. Design-ul 
purist atrăgător şi materialele de înaltă 
calitate transformă CM7 în atracţia casei şi a 
biroului. Espressorul este disponibil în Negru 
Obsidian elegant şi Alb Strălucitor elegant.

Datorită design-ului inteligent, CM7 oferă 
rezervoare mari pentru apă, cafea boabe şi 
zaţ de cafea – pentru multe ceşti de cafea şi 
ceai fără a fi necesar să reumpleţi sau să 
goliţi rezervoarele. Funcţia BrilliantLight 
asigură vizibilitatea uşoară a tuturor comezi-
lor şi pune în valoare CM7 . 

BrilliantLight
Plasează fiecare ceaşcă în centrul atenţiei: 
iluminarea blândă cu LED creează o atmo-
sferă caldă.
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Curăţare şi întreţinere uşoare
Auto-curăţare.

Curăţarea şi întreţinerea unui espressor 
nu au fost niciodată mai uşoare şi lipsite 
de efort. 
Programele de curăţare anterioare, extinse 
şi laborioase, sunt acum efectuate de CM7 
complet automat. Aceasta include şi detar-
trarea: cartuşul trebui înlocuit aprox. o dată 
pe an; detartrarea are loc automat la un 
moment ales de dumeavoastră. CM7 
clăteşte de exemplu automat conductele 
utilizând apa aflată în rezervor, fără niciun 
efort din partea utilizatorului. Alte programe 
de curăţare oferă chiar mai mult confort 
exemplar. 

Unitatea de preparare a cafelei este uşor de 
înlăturat pentru curăţare. Toate componen-
tele din plastic sunt tratate cu ComfortClean 
şi pot fi spălate la maşina de spălat vase. 

Decalcifiere automată*
CM 7500 nu necesită programe 
de decalcifiere complicate, din 

moment ce efectuează singur decalcifierea. 
O idee patentată de la Miele: cu ajutorul 
unui cartuş localizat în spatele espressoru-
lui, CM 7500 se detartrează automat. 
Zilnic, într-un moment ales de dumneavoas-
tră. Acest lucru împiedică dezvoltarea 
depunerilor de calcar persistente, iar chimi-
calele agresive sunt de prisos. Cartuşul este 
suficient pentru un an întreg, iar înlocuirea 
lui este uşoară.

Unitate de preparare a cafelei uşor de 
înlăturat
Uşor de înlăturat şi curăţat: o garanţie 
pentru igienă impecabilă, durată de viaţă 
lungă şi savurare a unei cafele perfecte. 

Clătire automată a conductelor de lapte 
din rezervorul de apă
Utilizare extrem de comodă: după prepara-
rea cafelelor speciale cu lapte, espressorul 
este clătit automat.

ComfortClean
Curăţare temeinică şi păstrarea valorii: multe 
componenete se pot spăla în maşina de 
spălat vase.

Programe automate de clătire şi curăţare
Cele mai bune rezultate: programele de 
curăţare în combinaţie cu funcţia de clătire 
asigură igienă maximă.

*EP2705783B1, US201400060338A1
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Utilizare comodă
Uşor de utilizat şi inteligent.

C Touch
Cu toate beneficiile pe care CM7 le oferă, 
este totuşi extrem de uşor şi intuitiv de 
operat. Mai ales datorită display-ului cu text 
clar. Cu ajutorul câtorva atingeri puteţi 
selecta băutura preferată şi, dacă doriţi, 
setări suplimentare. Unele funcţii necesită 
doar o atingere de buton. Datorită caracte-
relor albe pe fundal negru, afişajul este 
foarte uşor de citit, însă în continuare 
discret. 

Modul expert
Spontan şi flexibil: cantitatea de cafea 
măcinată şi cantitatea de apă pot fi adap-
tate individual chiar şi în timpul preparării.

Profile de utilizator
Alegerea dumneavoastră: până la 10 profile 
de utilizator pentru a experimenta personali-
zat cafeaua.

Suprafaţă fierbinte pentru ceşti
Extrem de comod: datorită suprafeţei 
încălzite pentru ceşti, ceştile pre-încălzite 
sunt mereu disponibile.

Chiar dacă este vorba despre o cană rapidă 
de ceai sau de o specialitate sofisticată de 
cafea: CM7 vă permite să preparaţi simplu 
şi uşor băutura preferată. Conceptul de 
operare este clar structurat şi 
auto-explicativ. 

Vă puteţi selecta băutura atingând uşor 
display-ul C Touch. Datorită profilelor 
individuale de utilizator programabile, 
fiecare băutură este preparată perfect şi în 
funcţie de preferinţele personale ale fiecă-
ruia. Inovativul CupSensor recunoaşte 
înălţimea ceştii şi ajustează automat poziţia 
dispersorului central. Şi, pentru a ne asigura 
că savuraţi un espresso extrem de fierbinte, 
CM7 este prevăzut cu suprafață pentru 
încălzirea ceştilor.

*EP2454976B1

CupSensor*
Distanţa ideală: Prin funcţia 

CupSensor espressorul recunoaşte margi-
nea ceştii şi ajustează poziţia dispersorului 
central în concordanţă.



Espressoare de sine stătătoare
Sumar produs

Model CM 7300 CM 7500
Tip 
Espressor de sine stătător cu boabe de cafea • •
Design
Display C Touch C Touch
Băuturi speciale 
Espresso/Cafea/Cafea lungă/Ristretto/Long black •/•/•/•/• •/•/•/•/•
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait •/•/•/• •/•/•/•
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano •/•/•/• •/•/•/•
Apă caldă/Lapte fierbinte/Spumă de lapte •/•/• •/•/•
Ceai verde/negru/de plante/de fructe •/•/•/• •/•/•/•
Beneficii consumator
Mod de preparare OneTouch/OneTouch for Two •/• •/•
Râşniţă conică care păstrează aroma • •
Posibilitatea unui al doilea tip de cafea utilizând cafea măcinată • •
Profile de utilizator programabile 10 10
Grad de măcinare ajustabil/Grad de măcinare programabil •/• •/•
Cantitate de apă programabilă/Temperatura apei  programabilă •/• •/•
Pre-infuzie/Cantitatea laptelui/ 
Cantitatea spumei de lapte programbile •/•/• •/•/•
Funcţie de ibric de cafea/Funcţie de ceainic •/• •/•
Dotări pentru o utilizare comodă
Selectarea limbii de utilizare/Afişare oră curentă/Afişare dată •/•/• •/•/•
CupSensor • •
Dispersoare cu înălţime reglabilă în cm 8,0 – 16,0 8,0 – 16,0
BrilliantLight/ComfortDoor/Mâner ascuns •/–/– •/–/–
Rezervor detaşabil pentru boabe de cafea/ 
magazie de capsule Nespresso –/– –/–
Capacitate boabe de cafea în g 500 500
Capacitatea caruselului de capsule Nespresso – –
Capacitate rezervor de reziduuri 14 – 16 14 – 16
Capacitate rezervor de apă în l 2,2 2,2
Timpi programabili de pornire/oprire •/• •/•
Timp de stand-by programabil/timp rămas •/200 •/200
Modul Expert/DoubleShot/ 
Conectare la reţeaua de alimentare cu apă •/•/• •/•/•
Întreţinere uşoară
Programe de curăţare uşor de utilizat/ComfortClean •/• •/•
Funcţie AutoDescale – •
Conducte detaşabile de lapte/unitate de infuzie detaşabilă •/• •/•
Clătire automată • •
Eficienţă şi durabilitate
Opţiune de regim Eco pentru economisirea energiei • •
Siguranţă
Blocare sistem • •
Date tehnice
Dimensiuni în mm (lăţime x înălţime x adâncime) 311 x 397 x 445 311 x 397 x 445
Accesorii furnizate
Recipient termic din inox pentru lapte • •
Agent anti-calcar/Tablete de curăţare/Cartuş anti-calcar •/•/– •/•/•
Recipient din sticlă pentru lapte/Cutie metalica de cafea Illy 250g •/• •/•
Culori 
Negru obsidian • •
Alb briliant • •
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Design atemporal, tehnologie revoluţionară: 
aceasta însumează CM7. Nivelul înalt de 
inovaţie asigură faptul ca aveţi un aparat de 
cafea şi ceai contemporan pentru mulţi ani. 
Dar mai presus de toate, este calitatea Miele 
care durează, care face ca CM7 sa fie atât 
de valoros şi durabil. La fel ca toate electro-
casnicele noastre, CM7 este testat pentru a 
echivala o durată de viaţă de 20 de ani*.

Vă puteţi aştepta la mulţi ani de bucurie 
nealterată. 

Testat pentru a echivala o durată de 
viaţă de 20 de ani*
Calitate unică: Miele oferă produse cu o 
durată mare de viaţă prin efectuarea unor 
teste extinse pe aparate. 

Calitate 
unică de la Miele.

*  Corespondentul a aproximativ 25,000 de ceşti de cafea sau 
espresso.
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