
Seis: 1. detsember 2015

Eraldiseisvad kohvimasinad 
Detsember 2015



2

Kas espresso, kohv, cappuccino, latte macchiato või must, roheline, 
ürdi- või puuviljatee – lõpuks ometi saate oma lemmikjooke nautida 
mitte ainult kohvikus, vaid ka kodus. Igal ajal, lihtsalt – "Miele"-ga.

Te armastate perfektselt valmistatud kohvi aroomi? Te armastate aga 
ka värskelt valmistatud tee suurepärast lõhna? Siis olete õiges kohas. 
"Miele" pakub suurepäraste kohvimasinate mitmekülgset valikut, mis 
valmistavad teile nüüd lisaks kohvile ka teejooke.   

Kogege perfektset kohvinaudingut – igal ajal oma kodus!
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Tere tulemast "Miele" juurde

ALATI PAREM – meie eesmärk

Kui meie mõlema vaarisad rajasid ettevõtte "Miele", pidid nad edu 
saavutamiseks konkurentidest eristuma. Selleks on tegelikult vaid 
kaks võimalust, kas olla teistest odavam – või parem. Samaaegselt 
mõlemat olla on praktiliselt võimatu.

Nad otsustasid parema kasuks.

Sellest, et "Miele" on suutnud viimase 115 aasta jooksul ikka ja jälle 
seatud kõrge eesmärgi  vääriline olla, annavad aimu loendamatud 
testivõidud ja auhinnad, eelkõige aga miljonid rahulolevad kliendid üle 
kogu maailma.

Selle eest tuleb tänada seatud väärtuste ja eesmärkide järjepidevust, 
mis on tavaliselt omane vaid ettevõtetele, mis on juba põlvkondi  ühe 
pere käes olnud ja kus ei järgita börsi tihtipeale lühiajalisi huve.

Selles mõttes on "Miele" aastast 1899 lisaks muule ka esmaklassilise 
tootekvaliteedi ja Saksa insenerikunsti sünonüümiks. "Miele" tähendab 
samuti ka selliseid väärtushinnanguid nagu äripartnerite, lõpptarbijate, 
tarnijate, töötajate ja naabrite austamine, õiglus ja partnerlus. Lisaks 
on "Miele" ostja ka keskkonnateadlik. Selle tagavad kindlad ressursse 
säästvad tootmismeetodid ja tooted, mis seavad ka elektri, vee ja 
pesuvahendi tarbimisel verstaposte, jättes samas ka rahakotti rohkem 
alles.*

Et see kõik ka nii jääb, seda lubame teile kui neljandat põlve äri 
juhtivad osanikud.

Dr. Markus Miele ja      Dr. Reinhard Zinkann

* Lisateavet meie jõupingutuste ja põhimõtete kohta seoses jätkusuutlikkusega leiate internetist 
aadressil www.miele-nachhaltigkeit.de.
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ALATI PAREM
Meie kaubamärgi lubadus

"Miele" kasuks räägivad mitmed head 
põhjused. 
Neist kuue kohta saate siin lugeda.
Alates rajamisest 1899. aastal järgib "Miele" 
oma kaubamärgi lubadust "alati parem". 
Mõeldud on: me anname endast kõik, et olla 
alati parem kui kõik teised pakkujad ja olla 
tulevikus alati parem, kui me praegu juba 
oleme. Meie klientide jaoks tähendab see 
rahustavat teadmist, et nad on "Miele" kasuks 
otsustades õigesti teinud – tõenäoliselt on 
see otsus terveks eluks.

"Miele" kvaliteet
Juba enam kui 100 aastat kehtib: "Miele" 
peale võite loota, meie seadmed ei jäta teid 
hätta. Valdkonna ainsa tootjana testime 
tooteid, nt pesumasinaid, kuivateid, nõude-
pesumasinaid või ahjusid lähtuvalt 20 aasta 
pikkusest elueast. Ükskord "Miele", alati 
"Miele": "Miele" kliendid üle kogu maailma 
jäävad Miele'le truuks ja soovitavad Miele't 
ka teistele. Ka tulevikuks lubame teile: meie 
seadmete usaldusväärsuse ja pikaealisuse 
suhtes ei tee me kompromisse.
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"Miele" kaubamärk
Paljudes riikides on "Miele" valdkonna ihaldatuim kaubamärk. Saksamaa koduturul valiti "Miele" 
2013. aastal kõigi valdkondade üleselt koguni kõigi aegade parimaks tootemargiks ("best 
brand ever"). Selline kaubamärk reedab midagi ka selle kasutaja kohta: "Miele" kliendid seavad 
kõrgeid nõudmisi koduseadmete võimsusele ja keskkonnasõbralikkusele. "Miele" ostja näitab 
üles kvaliteediteadlikust ja stiili.

"Miele" teenindus
"Miele" klientidele pakutakse eeliskohtlemist: seda garanteerib meie kiire ja tõhus klienditeenin-
dus, mida on mitmeid kord valdkonna parimaks kroonitud. Kui soovite individuaalset tootetut-
vustust või teie "Miele" seadme professionaalset puhastamist, tuleme hea meelega teie koju. 
Me oleme teie jaoks alati olemas. Kokku lepitud!

"Miele" disain
"Miele" tähendab selgeid vorme ja ajatut elegantsi. Mitte kusagilt mujalt ei leia te oma integree-
ritavate köögiseadmete jaoks võrreldava mitmekesisusega järjepidevaid disainiseeriaid ja 
värvigammasid kõige erinevamate sisustusstiilide ja köögimööbli esipaneelide jaoks. Seadmete 
disain on suurima hoolikusega üksteisega kooskõlastatud. Ei ole vahet, kuidas oma köögi 
sisustate: "Miele" sobib teiega perfektselt.

"Miele" mugavus
Kas klassikaline pöördlüliti, tagasihoidlik andur või kõrglahutusega puuteekraan, nagu teie 
nutitelefonil: "Miele" käsitsemine on lihtne ja mõnus. Lisanduvad mitmed mugavad ja usaldus-
väärsed automaatprogrammid nt köögis või pesemisel, millel on õnnestumise garantii – ja suur 
armastus detailide vastu. Miele'ga teete oma elu ilusamaks...

"Miele" tehnika
"Miele" püüab suurepäraste tulemuste poole minimaalse energiakuluga. See kehtib teie pesu, 
põrandate ja nõude hügieenilise ja säästva hooldamise, aga ka mitmekülgsete naudinguela-
muste kohta toiduvalmistamisel ja küpsetamisel. Selle eest hoolitsevad meie seadmete mitmed 
uuenduslikud omadused, mida võib leida vaid "Miele" juurest. Lugematud esimesed kohad 
mainekates tootetestides üle maailma on selle tõendiks.



8



9

"M
ie

le
" 

er
al

di
se

is
va

d 
ko

hv
im

as
in

ad

Millist disainiseeriat eelistate teie?
"Miele" eraldiseisvate kohvimasinate tootevalik ja käsitsemiskontseptsioonid

"C-Touch" käsitsemine
Mugava "C-Touch" ekraaniga on CM7 
käsitsemine eriti lihtne ja intuitiivne. Mõne 
sõrmepuudutusega saate valida ja kohan-
dada oma lemmikjooke. Samaaegselt on 
mustal taustal selge valge kirjaga ekraan igal 
ajal hästi loetav ja siiski tagasihoidlik.

"DirectSensori" kasutamine
"DirectSensori" kasutamine kaasaegse 
puutefunktsiooni abil pakub suurimat muga-
vust. Kõik juhtelemendid on ülevaatlikult 
paigutatud neljarealise tekstinäidiku ümber, 
navigeerimine on lihtne ja intuitiivne. Valige 
oma lemmikuks seatud kohvijook ühega 
neljast põhisümbolist, ekraani all olevalt 
nupuliistult saate vahetult valida populaarseid 
lisafunktsioone.

CM7
"Miele" CM7 on loodud nautijatele – ka tema 
disain. Kvaliteetne korpus on kujundatud 
selge vormikeelega klassikaliste käpaga 
espressomasinate stiilis. 
Puristlik mulje ja materjali hea kvaliteet 
teevad mudelist CM7 köögi või kontori ehte. 
Saadaval obsidiaanmustana või elegantse 
briljantvalgena.

MC6 
Ka kompaktsem CM6 veenab elementaarse 
vormikeelega. Markantset disaini toonitavast 
värvilisest kontuurist saab iga köögi silma-
paistvaim koht. Valige obsidiaanmusta, 
lootosvalge ja grafiithalli vahel.

Te soovite nautida värskelt jahvatatud ubade 
aroomi? Maailma kõigist kohviubadest ja 
teesortidest oma isikliku lemmiku ise leida? 
Siis on "Miele" eraldiseisvad kohvimasinad 
CM6 ja CM7 teie jaoks täpselt õiged. Siin 
saate kõiki joogiparameetrid täpselt oma 
maitsele kohandada. 
"Miele" eraldiseisvaid seadmeid saate 
praktiliselt kõikjale oma kööki paigutada – või 
ka elutuppa, talveaeda, kus iganes te nupule 
vajutusega lõhnavat kohvi nautida soovite.

Käsitsemisviisid
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Latte macchiato
Latte macchiato on kompositsioon kangest 
espressost, kuumast piimast ja piimavahust.

Caffè latte
Caffè latte koosneb erinevalt cappuccino'st 
kuumast piimast ja espressost.

Ristretto 
Ristretto on kontsentreeritud kange 
espresso. Väga vähese veega valmistatakse 
sama kogus kohvipulbrit nagu espresso 
puhul.

Espresso
Espresso eristub selge intensiivse maitse ja 
paksu crema poolest. 

Cappuccino
Cappuccino on õnnestunud kokkumäng 
espresso ja kreemja kuuma piimavahu vahel.

Kohv
Kohv on puhas nauding veest ja värskelt 
jahvatatud kohvipulbrist.

Milliseid jooke te soovite?
"Miele" eraldiseisvate kohvimasinate tootevalik*

Espresso macchiato
Espresso macchiato on cappuccino väike 
vend – espresso väikese piimavahust 
kattega.

Cappuccino italiano
Cappuccino italiano puhul valatakse esmalt 
espresso ja seejärel piimavaht tassi. 

Pikk kohv
Pika kohvi puhul suurendatakse klassikalise 
kohvi väljastuskogust, nii et ka teie lemmikk-
ruusi on võimalik ääreni täita. 
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Must tee
Must tee on rohelise tee lähedane sugulane 
ja erineb vaid töötluse poolest. Umbes 2 g 
teed tassi kohta ja 2–3 min tõmbamisaega 
ning juba võibki seda nautida kas puhtalt, 
inglisepäraselt piimaga või vähese 
sidrunimahlaga.

Café au lait
Prantsusepärast cafè au lait'd serveeritakse 
tavapäraselt kausist ja see koosneb kohvist 
ja kuumast piimavahust.

Flat white
Flat white on cappuccino eriline variant. Piim 
vahustatakse eriti peenepoorseks ja 
espresso peale moodustub vaid väga õhuke 
vahukiht.

Caffè americano
Erinevalt long black'ist lastakse caffè ame-
ricano puhul tassi esmalt espresso ja seejärel 
kuum vesi.

Roheline tee
Roheline tee on tänu selles sisalduvale 
kofeiinile ideaalne ärataja. Juba pärast 1 min 
tõmbamist võib teed nautida. Mitmekordsete 
valmistamiste puhul varieeruvad tõmbamis-
aeg ja maitse.

Long black
Long black'i puhul lisatakse kuumale veele 
topeltkogus espressot.

Puuviljatee
Puuviljatee on sama mitmekesine nagu ka 
puuviljad ise. Kõik on võimalik alates ühe 
taimeliigi teedest (nt kibuvits) kuni värvika 
puuviljasegu teeni. Lastes sellel 5–10 minutit 
tõmmata areneb aroom kõige paremini. 

Kuum piim/piimavaht
Kuuma piima ja valmis piimavahtu saab 
nautida nii puhtalt kui ka kakaona.

Ürditee
Kas nautimiseks või abilisena, et kiiremini 
terveks saada: ürditeed tuleks hoida jahedas 
ja kuivas kohas ja see peaks pärast vee 
pealevalamist u 5–8 min tõmbama. Nii ei 
lähe vitamiinid, mineraalained ega mikroele-
mendid kaotsi.

* sõltub mudelist
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Puhas nagu iseenesest
Mitte kunagi ei ole kohvimasina puhastamine 
ja hooldus olnud nii lihtne ja vähest vaeva 
nõudev. CM7500 eemaldab katlakivi tänu 
patenteeritud funktsioonile "AutoDescale" 
ise. Seade puhastab iga päev vabalt valitud 
kellaajal – nt öösel – end seadme tagaküljel 
asuva kasseti abil. Nii ei saa raskesti eemal-
duv katlakivi üldse tekkidagi.

Ka igapäevane hooldus on lapsemäng. Nii 
loputab CM7 piimasüsteemi paagis oleva 
värske veega ise – ja teie ei pea üldse vaeva 
nägema. Muud puhastusprogrammid hoolit-
sevad eesrindliku mugavuse eest.
Kohvipressi saab puhastamiseks kergelt 
eemaldada. Kõik väljavõetavad plastosad on 
varustatud "ComfortCleani" kattega ja on 
seega nõudepesumasinas pestavad.

Kas soovite endale automaatse 
katlakivieemaldusega seadet?
Puhas lõõgastus ja mugavus tänu funktsioonile "AutoDescale"

1) EP2705783B1, US201400060338A1 
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Meie toodete olulisimad omadused perfektse 
kohvinaudingu heaks
"Miele" oasüsteemiga eraldiseisvate kohvimasinate olulisimad omadused*

"AutoDescale"1)

Mitte iial ei ole enam vaeva 
katlakivieemaldusega: CM7500 eemaldab 
katlakivi iseseisvalt tänu patenteeritud1) 

funktsioonile "AutoDescale".

"C-Touch"
Nõuandeid nautimiseks: CM7 masinat 
juhitakse lihtsalt paari sõrmepuudutusega 
iseenesestmõistetaval "C-touchi" ekraanil.

Piimasüsteemi automaatne loputus
Suurim mugavus: Pärast piimaga kohvijoogi 
valmistamist puhastatakse seadet 
automaatselt.

"Coffee & Tea"
Mitmekesisus nautijatele: CM7 valmistab 20 
sorti tee- ja kohvijooke perfektselt. 
Täisautomaatselt.

"CupSensor"2)

Ideaalne vahemaa: "CupSensor" 
tuvastab tassi kõrguse ja viib peadüüsi 
õigesse asendisse.

* mudelist sõltuv 1) EP2705783B1, US201400060338A1 
2) EP2454976B1

"OneTouch" ja "OneTouch for Two"
Täisautomaatne perfektsus: Valmistage vaid 
ühe nupule vajutusega kohvijooke ükshaaval 
või kohe topeltkoguses. Tänu "One Touchi" 
funktsioonile tulevad kõik kuumad joogid 
mugavalt peadüüsist. Klaase ja tasse ei pea 
ka piimaga kohvijookide valmistamisel enam 
nihutama. Funktsiooni "OneToch for Two" 
abil valmistab kohvimasin koguni kaks klaasi 
latte macchiato't, cappuccino't, kohvi või 
espressot samaaegselt. 
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Veel veenvaid talente
"Miele" oasüsteemiga eraldiseisvate kohvimasinate eelised*

Cappuccinatore perfektse piimavahu jaoks
Nagu lapsemäng: kuum piim või kreemjas 
piimavaht otse tassi, klaasi või eraldi kannu.

"AromaticSystem" ja veski
Intensiivne kohviaroom: Aroomi säästev 
jahvatus ja intelligentne valmistustehnika 
võimalikult parima tulemuse jaoks.

Automaatne loputusfunktsioon ja 
puhastusprogrammid
Parimad tulemused: maksimaalne hügieen 
tänu puhastusprogrammide koostööle 
loputusfunktsiooniga.

Lihtsasti eemaldatav kohvipress
Lihtne eemaldamine ja puhastamine: täius-
liku hügieeni, pikaealisuse ja parima kohvi-
maitse jaoks.

"ComfortClean"
Põhjalik puhastus ja väärtuse säilitamine: 
paljusid detaile võib pesta 
nõudepesumasinas.

"DoubleShoti" funktsioon
"Aroma-täiustus": joogile topeltkogus kohvi-
pulbrit. Maitse on intensiivne, ent mitte kibe.

Eksperdirežiim
Spontaanne ja paindlik: Jahvatusastet ja 
veekogust saab veel joogi valmistamise ajal 
individuaalselt kohandada.

Kohvipulbri šaht
Kiire ja vajadustele vastav: Kohviube vaheta-
mata üleminek teisele sordile, nt kofeiiniva-
bale kohvile.

Kasutajaprofiilid
Vaba valik: kuni kümme individuaalset 
kasutajaprofiili teie isikliku kohvikogemuse 
heaks.
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Tassisoojendi
Eriline mugavus: tänu soojendatavale 
hoiualusele on eelsoojendatud tassid igal ajal 
käeulatuses.

Vähe müra
Vaevu kuuldav: eriti vaikselt jahvatatud kohv 
püsivalt perfektsete tulemustega.

Astmeteta seadistatav peadüüs
CM6 masinat saab kohandada: jooginõu 
kõrgusele seadistusvahemik 8,0 kuni 14,0 
cm espressost kuni latte macchiato klaasini.

"BrilliantLight"
Paneb iga tassi imeilusalt särama: pehme 
LED-valgus tekitab meeldiva meeleolu.

Ökorežiim
Säästab energiat: ökorežiimil kuumeneb 
seade automaatselt üksnes enne joogi 
valmistamist.

Kasutuslukk
Mõistlik: lukk kaitseb soovimatu sisselülita-
mise eest, nt laste poolt.

Kvaliteet
Ainulaadne kvaliteet: "Miele" pakub sead-
mete põhjaliku kontrollimise abil eriti pikka 
eluiga.

Ajafunktsioon
Individuaalsetele naudingusõpradele: sisse- 
javäljalülitusaega saab vastavalt vajadusele 
programmeerida.

Kohvi- ja teekannufunktsioon
Mugav võõrustamine: kui on oodata külalisi 
või on algamas koosolek valmistab seade 
kuni 8 tassi.

* sõltub mudelist
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4. Eraldiseisvate kohvimasinate muud 
toote eelised 
 "AromaticSystem"
 Kasutajaprofiilid
 Tassisoojendi 
 "BrilliantLight"

3. Eraldiseisvate kohvimasinate olulise-
mad omadused
 "OneTouch" ja "OneTouch for Two"
 "AutoDescale"
 "CupSensor"
 "Coffee & Tea"
 "C-Touch"
  Piimasüsteemi automaatne loputus

Millised aspektid on teie jaoks 
olulised?

1. Seeria ja käsitsuspõhimõte
 CM7 "C-Touchiga"
 CM6 "DirectSensoriga"

2. Seadme värvused
 Obsidiaanmust
 Lootosvalge
 Grafiithall

Täidetud ankeedi abi leiate enda jaoks perfektse seadme. Järgnevas 
lühiülevaates leiate need tunnused uuesti. Kui soovite lisateavet, leiate 
selle järgnevast toodete ülevaatest. Põhjaliku nõustamise saate 
edasimüüjalt. 
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Perfektne kohvimasin teie jaoks – leiate selle siin!
"Miele" eraldiseisvate kohvimasinate toodete ülevaade

CM 6110
• Obsidiaanmust
• "OneTouch" ja "OneTouch for Two"
• Piimasüsteemi automaatne loputus 
• "AromaticSystem"
• Programmeeritavad kasutajaprofiilid

CM 6310
• Lootosvalge
• "OneTouch" / "OneTouch for Two"
• Piimasüsteemi automaatne loputus 
• "AromaticSystem"
• Soojendatav tassialus
• Roostevabast terasest termospiimanõu
• "BrilliantLight"
• Programmeeritavad kasutajaprofiilid

CM 6310
• Obsidiaanmust
• "OneTouch" / "OneTouch for Two"
• Piimasüsteemi automaatne loputus 
• "AromaticSystem"
• Soojendatav tassialus
• Roostevabast terasest termospiimanõu
• "BrilliantLight"
• Programmeeritavad kasutajaprofiilid

CM 6310
• Grafiithall
• "OneTouch" / "OneTouch for Two"
• "AromaticSystem"
• Piimasüsteemi automaatne loputus
• Soojendatav tassialus
• Roostevabast terasest termospiimanõu
• "BrilliantLight"
• Programmeeritavad kasutajaprofiilid

CM 6110
• Lootosvalge
• "OneTouch" ja "OneTouch for Two"
• Piimasüsteemi automaatne loputus
• "AromaticSystem"
• Programmeeritavad kasutajaprofiilid

CM 6110
• Grafiithall
• "OneTouch" / "OneTouch for Two"
• Piimasüsteemi automaatne loputus
• "AromaticSystem"
• Programmeeritavad kasutajaprofiilid

Oasüsteemiga eraldiseisvad kohvimasinad
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CM 7300
• Obsidiaanmust/polaarhõbedane
• "OneTouch" / "OneTouch for Two"
• "CupSensor"
• "Coffee&Tea"
• "C-Touchi" ekraan
• Piimasüsteemi automaatne loputus
• Tassisoojendi
• Roostevabast terasest termospiimanõu
• "BrilliantLight"
• Programmeeritavad kasutajaprofiilid

CM 7500
• Obsidiaanmust/kroom
• "OneTouch" / "OneTouch for Two"
• Automaatne katlakivi eemaldamine
• "CupSensor"
• "Coffee&Tea"
• "C-Touch" ekraan
• Piimasüsteemi automaatne loputus
• Roostevabast terasest tassisoojendi
• Roostevabast terasest termospiimanõu
• "BrilliantLight"
• Programmeeritavad kasutajaprofiilid 
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"EasyClean" 
Näitab, kas kohvipress on lihtsasti 
puhastatav.

Eemaldatav kohvipress optimaalse 
hügieeni jaoks

"Coffee&Tea"
Näitab, kas seadmega saab 
valmistada tee- ja kohvijooke

 Itaaliapärased kohvijoogid ja 
erinevate teesortide individuaalne 
valmistamine optimaalse 
temperatuuriga

"BrilliantLight"
Näitab, kas seadmel on LED-tuled. 

 Pehme LED-valgus tõstab iga tassi 
esile ja hoolitseb meeldiva meele-
olu eest teie köögis

"CupSensor"
 Näitab, kas seadmel on auto-
maatne tassituvastus

Tuvastab tassi kõrguse ja viib 
peadüüsi sobivasse asendisse

"AutoDescale"1)

Näitab, kas seade eemaldab 
automaatselt katlakivi

Automaatne katlakivieemaldus 
suurema mugavuse ja pika eluea 
heaks

Järgmistel lehekülgedel kujutatakse kõiki 
"Miele" eraldiseisvaid kohvimasinate üksikas-
jalikult tabelite abil. "Miele" toodetel on 
põhimõtteliselt palju erinevaid funktsioone ja 
omadusi. 

Kõige olulisemad tunnused on toote kohal 
ikoonidena välja toodud, et neid oleks 
võimalik ühe pilguga eristada. Kiirema 
ülevaate saamiseks leiate sellel leheküljel 
kõigi kasutatud sümbolite lühiselgituse.

Käsitsemisfilosoofia
Selgitab kohvijookide valimist jne

"C-Touch": intuitiivne juhtimine 
sõrmepuudutusega otse 
TFT-värviekraanil

 "DirectSensor": erijookide valimine 
puuteanduri abil, kuva 4-realise 
tekstiekraani abil

"AromaticSystem"
Näitab, kas seadmel on 
"AromaticSystem".

 Kohvipulber ja vesi segunevad eriti 
intensiivselt ja kohvi aroom saab 
veel paremini avaneda

"OneTouch for Two"
Näitab, kas seade pakub funkt-
siooni "OneTouch for Two"

Kahe maitsva kohvijoogi sama-
aegne valmistamine ühe lihtsa 
nupuvajutusega

"CleaningProgrammes"
Näitab, kas seadmel on erinevad 
puhastusprogrammid

 Mugavad puhastusprogrammid 
optimaalse hügieeni heaks ja pika 
eluea tagamiseks

Milline ikoon mida tähendab?
Kõik eraldiseisva kohvimasina sümbolid ühe pilguga

1) EP2705783B1, US201400060338A1 
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Eraldiseisvad kohvimasinad CM6
Toote kokkuvõte

Mudel/toote nimetus CM 6110 CM 6310
Konstruktsioonitüüp
Eraldiseisev oajahvatusega kohvimasin • •
Disain
Ekraan "DirectSensor" "DirectSensor"
Joogid
Espresso/kohv/pikk kohv/ristretto/long black •/•/•/•/– •/•/•/•/–
Cappuccino/caffè latte/cappuccino italiano/café au lait •/•/•/– •/•/•/–
Latte macchiato/espresso macchiato/flat white/caffè americano •/–/–/– •/–/–/–
Kuum vesi/kuum piim/piimavaht –/•/• •/•/•
Roheline/must/ürdi/puuviljatee –/–/–/– –/–/–/–
Kliendi eelised
"OneTouch"/"OneTouch for Two preparation" •/• •/•
Aroomi säilitav koonusveski • •
Võimalik teine kohvitüüp kohvipulbriga • •
Programmeeritavad kasutajaprofiilid 4 4
Seadistatav jahvatusaste/programmeeritav jahvatuskogus •/• •/•
Programmeeritav vee kogus/vee temperatuur •/• •/•
Eelniisutus/piima kogus/piimavahu kogus programmeeritav •/•/• •/•/•
Kohvi-/teekannu funktsioon –/– –/–
Kasutaja mugavus
Töökeele/kellaaja kuva/kuupäeva kuva valik •/–/– •/–/–
"CupSensor" – –
Düüside kõrgus seadistatav cm-tes 8,0 – 14,0 8,0 – 14,0
Soojendatav tassialus – •
"BrilliantLight"/"ComfortDoor"/varjatud käepide –/–/– •/–/–
Eemaldatav oalahter/Nespresso kapslite hoidja –/– –/–
Kohviubade lahtri maht g-des 300 300
Kohvipaksunõu maht 12 – 14 12 – 14
Veepaagi maht l-tes 1,8 1,8
Programmeeritav sisselülitusaeg/programmeeritav väljalülitusaeg –/– –/–
Programmeeritav ooterežiimi aeg/puhveraeg h-des •/– •/–
Eksperdirežiim/"DoubleShot"/"CupSensor" –/–/– –/–/–
Lihtne hooldus
Lihtsalt kasutatavad puhastusprogrammid/"ComfortClean" •/• •/•
"AutoDescale'i" funktsioon – –
Eemaldatav piimasüsteem/kohvipress •/• •/•
Automaatne loputus • •
Tõhusus ja jätkusuutlikkus
Energiat säästva ökorežiimi valik • •
Ohutus
Kasutuslukk • •
Tehnilised andmed
Seadme mõõtmed mm-tes (L x K x S) 251 x 359 x 427 251 x 359 x 427
Kaasasolevad tarvikud
Roostvabast terasest termosnõu piima jaoks – •
Katlakivieemaldi/puhastustabletid/katlakivieemaldi kassett •/•/– •/•/–
Kohvilusikas kohvipulbri jaoks • •
Värvid
Obsidiaanmust • •
Lootosvalge • •
Grafiithall • •
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Eraldiseisvad kohvimasinad CM7
Toote kokkuvõte

Mudel/toote nimetus CM 7300 CM 7500
Konstruktsioonitüüp
Eraldiseisev oajahvatusega kohvimasin • •
Disain
Ekraan "C Touch" "C Touch"
Joogid
Espresso/kohv/pikk kohv/ristretto/long black •/•/•/•/• •/•/•/•/•
Cappuccino/caffè latte/cappuccino italiano/café au lait •/•/•/• •/•/•/•
Latte macchiato/espresso macchiato/flat white/caffè americano •/•/•/• •/•/•/•
Kuum vesi/kuum piim/piimavaht •/•/• •/•/•
Roheline/must/ürdi/puuviljatee •/•/•/• •/•/•/•
Kliendi eelised
"OneTouch"/"OneTouch for Two preparation" •/• •/•
Aroomi säilitav koonusveski • •
Võimalik teine kohvitüüp kasutades kohvipulbrit • •
Programmeeritavad kasutajaprofiilid 10 10
Seadistatav jahvatusaste/programmeeritav jahvatuskogus •/• •/•
Programmeeritav vee kogus/vee temperatuur •/• •/•
Eelniisutus/piima kogus/piimavahu kogus programmeeritav •/•/• •/•/•
Kohvi-/teekannu funktsioon •/• •/•
Kasutaja mugavus
Töökeele/kellaaja kuva/kuupäeva kuva valik •/•/• •/•/•
"CupSensor" • •
Düüside kõrgus seadistatav cm-tes 8,0 – 16,0 8,0 – 16,0
Soojendatav tassialus • •
"BrilliantLight"/"ComfortDoor"/varjatud käepide •/–/– •/–/–
Eemaldatav oalahter/Nespresso kapslite hoidja –/– –/–
Kohviubade lahtri maht g-des 500 500
Kohvipaksunõu maht 14 – 16 14 – 16
Veepaagi maht l-tes 2,2 2,2
Programmeeritav sisselülitusaeg/programmeeritav väljalülitusaeg •/• •/•
Programmeeritav ooterežiimi aeg/puhveraeg h-des •/200 •/200
Eksperdirežiim/"DoubleShot"/"CupSensor" •/•/• •/•/•
Lihtne hooldus
Lihtsalt kasutatavad puhastusprogrammid/"ComfortClean" •/• •/•
"AutoDescale" funktsioon – •
Eemaldatav piimasüsteem/kohvipress •/• •/•
Automaatne loputus • •
Tõhusus ja jätkusuutlikkus
Energiat säästva ökorežiimi valik • •
Ohutus
Kasutuslukk • •
Tehnilised andmed
Seadme mõõtmed mm-tes (L x K x S) 311 x 397 x 445 311 x 397 x 445
Kaasasolevad tarvikud
Roostvabast terasest termosnõu piima jaoks • •
Katlakivieemaldi/puhastustabletid/katlakivieemaldi kassett •/•/– –/•/•
Kohvilusikas kohvipulbri jaoks • •
Värvused
Obsidiaanmust • •
Briljantvalge – –
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Siidise kreemja piimavahu jaoks
Perfektse siidiselt kreemja piimavahu valmistamiseks on kohvimasin 
vaid üks paljudest olulistest eeldustest. Sama olulised on õiged 
tarvikud. Nii tekitab "Miele" cappuccinatore peenepoorse piimavahu. 
Ka "õige" piima kasutamine on oluline eeldus perfektse latte macc-
hiato või cappuccino valmistamiseks. Nii on piimavahu konsistentsi 
jaoks oluline üksnes piima valgusisaldus. St mida rohkem on piimas 
valke, seda parem. Piima rasvasisaldusel on tähtsust üksnes maitse 
jaoks. Sest cappuccino's või latte macchiato's sisalduva espresso 
aroomiaineid transporditakse kõige paremini piimarasvade abil. 
Seepärast on soovitatav kasutada täispiima. 
"Miele" piimanõudes on piim kauem külm ja värske. Ka see on oluline 
eeldus peene piimavahu valmistamiseks. Mida jahedam on piim, seda 
kauem saab seda kuuma auruga vahustada. Kohe, kui saavutatakse 
kõrgem temperatuur kui 60 °C, piimavaht laguneb. Ka töödeldud, 
pikema säilivusajaga värske piima kasutamisel võib vaht kiiremini 
laguneda.

Kohvimasinate tarvikud
Latte macchiato ja cappuccino millal iganes soovite



27

"M
ie

le
" 

er
al

di
se

is
va

d 
ko

hv
im

as
in

ad

Kohvimasinate tarvikud ja hooldustooted 

Roostevabast terasest termosnõu 
MB-CM

Siidise kreemja piimavahu jaoks
• Kõigi "Miele" eraldiseisvate CM-kohviautomaatide 

jaoks
• Hoiab piima külmana, mis on perfektse piimavahu 

eelduseks.
• Harjatud roostevabast terasest
• Täitmismaht 0,5 l

M-nr 7.953.690 

Katlakivieemalduskassett

Katlakivi automaatseks eemaldamiseks "Miele" 
kohviautomaatidest 
• Sadestuste ja katlakivi põhjalik eemaldamine
• Ülimalt tõhus ja sealjuures materjali säästev 

katlakivieemaldus
• Ilma käsitsi tööta
• Pärast katlakivieemaldust ei jää järele kemikaalijääke
• Kasett kestab umbes 1 aasta.
M-nr 10.224.080

Katlakivi eemaldamise tabletid 
6 tk

Kliimaküpsetusega ahjude ja pliitide, kohviautomaatide 
ja auruahjude jaoks
• Sadestuste ja katlakivi põhjalik eemaldamine
• Ülimalt tõhus ja sealjuures materjali säästev 

katlakivieemaldus
• Kooskõlastatud koostis – spetsiaalne "Miele" retsept 
• Pärast katlakivieemaldust ei jää kemikaalide jääke
• Parim hooldus aastatepikkuse töökindluse 

tagamiseks
M-nr 10.178.330 

Puhastustabletid 
10 tk

Kohviautomaatide jaoks, garanteerib kõrgeima taseme 
kohvinaudingu
• Kohvirasvade ja -jääkide põhjaliku eemaldamise 

jaoks
• Ülimalt tõhus ja sealjuures materjali säästev 

puhastamine
• Kooskõlastatud koostis – spetsiaalne "Miele" retsept
• Parim hooldus paljudeks aastateks usaldusväärsuse 

tagamise jaoks
M-nr 10.270.530 

Piimasüsteemi puhastusvahend 
100 tk

Kohviautomaatide hügieeniliselt puhta piimasüsteemi 
jaoks 
ülimalt tõhus ja sealjuures materjali säästev 
puhastamine
• Lihtne doseerida tänu eeldoseeritud pulkadele
• Eemaldab piimavalgu ja -rasvad jäägitult
• Kooskõlastatud koostis –spetsiaalne "Miele" retsept
• Parim hooldus aastatetpikkuse töökindluse 

tagamiseks
M-nr 10.180.270 

** Tähelepanu: "CleanSteel" kattega roosteva-
bade pindade jaoks ei vaja te ei "Miele" klaaske-
raamika ja roostevaba terase puhastustvahendit 
ega ka roostevaba terase hooldusvahendit!
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Ajafunktsioon
Kohvimasina sisse- ja väljalülitamist saab individuaalselt ja vastavalt 
soovile programmeerida. Esimese kohvi saab nt hommikuti kohe 
väljastada, sest seade lülitub automaatselt sisse ja samas lülitub see 
õhtuti ise välja. Energia säästmiseks saab kohvimasina pärast pikemat 
kasutuspausi täiesti väljalülitada.

"AromaticSystem"
Rohkem ruumi rohkema maitse jaoks: "Miele" kohviautomaadi dünaa-
miline valmistuskamber, siin segunevad kohvipulber ja vesi eriti 
intensiivselt ja kohvi aroom saab veel paremini avaneda. Tundke 
rõõmu suurepärasest aromaatsest kohvist, millel on tuntav naudingu 
pluss. 

Astmeteta seadistatav peadüüs 
Peadüüsi kõrgust saab seadistada vahemikus 8,0 kuni 14,0 cm ja nii 
lihtsalt nõu kõrgusega kohandada. Väikestest espressotassidest 
kõrgete latte macchiato klaasideni: kõiki kohvijooke valmistatakse 
praktiliselt ilma soojakaota.

"AutoDescale"1)

Mudeliga CM7500 ei pea te mitte kunagi tülikat katlakivieemaldust 
tegema, sest seda teeb masin ise. "Miele" patenteeritud1) idee: 
Seadme tagaküljel asuva kasseti abil eemaldab CM7500 katlakivi ise. 
Iga päev vabalt valitud kellaajal. Nii ei saa kangekaelne katlakivi üldse 
tekkidagi. Kasset kestab umbes ühe aasta; vahetamine on lihtne.

Automaatne loputusfunktsioon ja puhastusprogrammid
Tehniline uuendus, mis tuleb teile otseselt kasuks. Mugavaid puhas-
tusprogramme iselomustavad lisaks automaatsele loputusfunktsioo-
nile parimad käsitsemise ja hügieenitulemused. Katlakivi ja mustuse 
teket ennetatakse. See garanteerib teile pika eluea ja aitab olulisel 
määral kaasa teie kohviautomaadi väärtuse säilimisele. 

"BrilliantLight"
Alati parim vaade teie kohvile – seda suudab vaid "BrilliantLight". 
Pehme LED-valgus tõstab iga tassi esile ja hoolitseb meeldiva meele-
olu eest teie köögis Kõigi kohviautomaatide tasakaalustatud disaini 
perfektseks täienduseks on "BrilliantLight" visuaalse lisaomadusena, 
mis muudab kohvinaudingu veel ilusamaks.

Cappuccinatore perfektse piimavahu jaoks
Cappuccinatore'ga valmistate imelihtsalt kuuma piima või piimavahtu. 
Vaid mõne sekundiga kuumutab või vahustab see piima otse tassis/
klaasis. Seejärel saab seda mugavalt nõudepesumasinas pesta.

"Coffee & Tea"
Uus CM7 pakub täiesti uusi mitkmekülgseid naudinguid: ta oskab 
täisautomaatselt valmistada 20 erinevat kuuma jooki. Ja sealjuures on 
kõige parem see: CM7 oskab lisaks suurele valikule itaaliapärastele 
kohvijookidele valmistada ka erinevaid teesorte. Kas roheline või must 
tee, kas ürdi- või puuviljatee: vett pakutakse iga kord optimaalselt 
temperatuuril – parima teearoomi heaks.

“ComfortClean”
“ComfortCleani” süsteem muudab hügieeni eriti lihtsaks. Paljusid 
kohviautomaadi osi, nt veepaaki ja kohvipaksunõud tohib pesta 
nõudepesumasinas. See soodustab olulisel määral seadme väärtuse 
säilimist.

"C Touch"
Kõigi naudinguvõimaluste juures, mida CM7 teile pakub, on ta lihtsalt 
ja intuitiivselt käsitsetav. Selle eest hoolitseb eelkõige mugav "C 
Touchi" ekraan iseenesest arusaadava selgetekstilise kuvaga. Väheste 
sõrmepuudutustega valite oma lemmikjoogi ja vajadusel täiendavad 
seadistused. Mõne funktsiooni jaoks piisab ka ühest ainsast puudutu-
sest. Samaaegselt on mustal taustal selge valge kirjaga ekraan igal 
ajal hästi loetav ja siiski tagasihoidlik.

"CupSensor"2)

Ainulaadne "CupSensor" lihtsustab teie "Miele" kohvimasina käsitse-
mist. Uuendus tuvastab tassi kõrguse ja liigutab peadüüsi õigesse 
asendisse vahemikus 8 kuni 16 cm. Ideaalse vahemikuga ei väldita 
mitte ainult pritsmeid, vaid selle tulemuseks on ka perfektne kohvitem-
peratuur ja optimaalne crema. Pärast piima väljastamist liigub pea-
düüs 1 cm võrra üles, et vältida saastumist. 
 
"DoubleShoti" funktsioon
Kõigi jaoks, kes armastavad tugevat kohvimaitset: CM7-e uus "Doub-
leShoti" funktsioon. Siin valmistatakse jook topeltkoguse3) kohvi/
espressoga, aga lühendatud ekstraheerimisajaga. Nii eraldub kohvist 
oluliselt vähem mõruaineid. Tulemuseks on kibeda järelmaitseta eriti 
täidlane ja pehme kohviaroom. Ideaalne nt espressona, 
cappuccino'na või flat white'ina.

Eksperdirežiim
Sõltuvalt maitsest saab valmistusparameetreid spontaanselt kohan-
dada: Eksperdirežiimis saab jahvatusastet ja veekogust veel käimas-
oleva protsessi jaoks seadistada. Nii saate te ka oma külalistele 
sõltuvalt nende maitseelistustest alati perfektset kohvijooki pakkuda. 

Kasutajaprofiilid
Salvestage oma lemmikjoogid ühte kuni 10-st isiklikust kasutajaprofii-
list ja laske end oma “Miele” kohvimasina isiklikult tervitada. Kasutaja-
profiilis on salvestatud teie lemmikjoogi kõik parameetrid: jahvatusko-
gus, veetemperatuur ja -kogus, vajadusel piima valmistamine. 
Individuaalse kohvinaudingu jaoks.

Kasutuslukk
Kasutusluku saab seadistada ühe sõrmepuudutusega seadmel. Nii on 
see kaitstud soovimatu sisselülitamise eest, nt laste poolt.

Kohvi- ja teekannufunktsioon
Teil on külalised? Nupule vajutusega valmistab CM7 kuni 8 tassi kohvi 
või teevett üksteise järel selle alla paigutatud kohvi- või teekannu.

Kohvipulbrilahter
Lisaks oamahutile on “Miele” oasüsteemiga kohvimasinatel kohvipulb-
rilahter. Siin saate annustada teist sorti kohvi pulbrikujul.

Üksikasjalik kasulik teave
"Miele" eraldiseisvate kohvimasinate sõnastik
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Kvaliteet
Kvaliteet on “Mieles” prioriteet number üks. Kontseptsioonist valmis 
seadmeni. Kõrgeimatele kvaliteedinõuetele vastamiseks kontrollib 
“Miele” oma seadmeid arendamise ajal rasketes pidevtestides. Mitte 
ainul sellise hoolsusega on meil “Mieles” tulemuseks meie toodete 
silmatorkav kvaliteet ja pikk eluiga.

Lihtsalt eemaldatav kohvipress
Kohvipress on automaatse kohvivalmistuse “süda”. Seda saab lihtsalt 
eemaldada ja puhastada. See tagab teile pikaaegselt täiusliku 
hügieeni, püsiva kõrge kohvikvaliteedi ja masina pika eluea.

Madal müratase
“Miele” kohvimasinad jahvatavad kohvi madala müratasemega eriti 
vaikselt ja pakuvad järjekindlalt perfektset tulemust.

Ökorežiim
Energiakulu võimalikult madalana hoidmiseks kuumeneb kohviauto-
maat ökorežiimil vahetult enne esimest joogi väljastust. Ökorežiim on 
lisafunktsioonina vabalt valitav ja selle saab vastavalt soovile põhisea-
distuste kaudu aktiveerida või inaktiveerida.

“OneTouch” ja “OneTouch for Two”
Kõigil oasüsteemiga kohvimasinatel on “OneTouchi” funktsioon, mille 
abil saab kõiki kohvijooke mugavalt ühest peadüüsist väljastada. 
“OneTouch for Two” funktsiooniga kohvimasinad võimaldavad lisaks 
samaaegselt valmistada kahte maitsvat kohvijooki ühe lihtsa nupuva-
jutusega. Vastav programm käivitatakse automaatselt ja nii jääb 
rohkem aega kahekesi nautimiseks.

Piimasüsteemi automaatne loputus
Pärast piimaga kohvijookide valmistamist käivitatakse automaatselt 
kõigi piima juhtivate osade loputamine veepaagist tuleva veega. See 
garanteerib suurima hügieenialase mugavuse.  

Tassisoojendi
“Miele” eraldisesivate kohvimasinate sisseehituatud soojendatav 
tassialus pakub erilist lisamugavust: eelsoojendatud tassid igal ajal 
käeulatuses. Sest vaid õige temperatuuriga kohv pakub optimaalset 
kohvinaudingut. Alles siis saab aroom avaneda ja väärtuslik crema 
moodustuda. Lisaks on tassialus mitte ainult optiline kõrghetk, vaid ka 
lihtsasti puhastatav.

1) EP2705783B1, US201400060338A1 
2) EP2454976B1
3) "DoubleShoti" jaoks jahvatab ja valmistab CM7 kaks korda  –  mõlemal korral poole veekogu-
sega, seega jääb väljastuskogu kokkuvõttes samaks.
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 © Miele & Cie. KG, Gütersloh / MMS 15-2223 / Õigus teha muudatusi / 12/15
Aktiivne keskkonnakaitse  
Käesoleva prospekti paber on pleegitatud 100% kloorivabalt.

SIA "Miele" Eesti filiaal
E-post: info@miele.ee
www.miele.ee


