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Nový kávovar od Miele se může pochlubit ještě 
větším komfortem a nabízí jedinečný požitek z kávy 
 
Německá rodinná firma představuje na veletrhu IFA nový špičkový model volně 
stojícího kávovaru. „CM 7750 CoffeeSelect“ nabízí čtyři užitečné funkce, které najdete 
pouze u kávovarů Miele: například lze pouhým stiskem tlačítka zvolit mezi třemi různými 
druhy kávy. Nový kuželový mlýnek z nerezové oceli je obzvlášť tichý, mele jemně a bez 
zbytků. CM7 od společnosti Miele je navíc jediným kávovarem  
s automatickým odvápňováním a senzorovým čidlem, které nastavuje výšku trysky nad 
šálkem.  
 
Koupí kávovaru Miele z řady CM7 získává zákazník mnohem více komfortu než u jakéhokoliv 
jiného kávovaru na trhu: na výběr je 16 kávových specialit, od kávy, espressa, cappuccina 
nebo latte macchiata až po speciality typické pro zahraniční země, například „Long black“ nebo 
„Flat white“. Kromě toho připraví horkou vodu v různé teplotě pro dokonalou přípravu černého, 
zeleného či bylinkového čaje. Patentovaná funkce „CoffeeSelect“ nabízí ještě větší pohodlí, 
flexibilitu a individuální požitek díky třem samostatným zásobníkům na kávová zrna, například 
pro espresso, běžnou kávu anebo kávu bez kofeinu. Tři zásobníky na kávová zrna mají obsah 
210, 180 a 150 gramů.  
 
Jednodruhová čerstvá káva díky „AromaticSystemFresh“ 
 
Rotující modul pod zásobníkem porcuje zvolená kávová zrna a přivádí je do mlýnku. Nový 
kuželový mlýnek vyrobený z oceli je tišší a uchovává aroma lépe než keramické mlýnky. 
Protože je umístěn přímo nad spárovací jednotkou, dostane se vybraná káva do šálku vždy 
čerstvá (AromaticSystemFresh). 
 
Pokud kávová zrna nebo čisticí prostředek pro údržbu kávovaru dochází, lze je snadno 
objednat pomocí chytrého telefonu nebo tabletu, protože CM 7750 CoffeeSelect – stejně jako 
všechny ostatní modely CM7 – lze propojit prostřednictvím Wi-Fi sítě a díky aplikaci 
Miele@mobile je můžete ovládat i na dálku. Pomocí telefonu lze přístroj nastavit, spustit 
přípravu nápoje, zkontrolovat množství kávy, mléka nebo vody v zásobnících. Aplikace také 
zobrazuje stav údržby a dostupné aktualizace softwaru. 
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Kromě již zmíněných vlastností má CM 7750 CoffeeSelect vyjímatelnou spařovací jednotku 
a automatický proplach rozvodů mléka. Navíc disponuje také osvědčenými funkcemi, jako je 
naprogramování až deseti uživatelských profilů pomocí dotykového displeje, LED osvětlení 
trysky na kávu a funkci pro přípravu konvice kávy, která obsahuje až osm šálků najednou. 
Nová je funkce „TeaTimer“, kde lze naprogramovat jeden nebo dva časy. Po vyluhování čaje 
zazní signalizace. 
 
Pro české zákazníky bude tato novinka k zakoupení na sklonku letošního roku. 


