
Gütersloh/Berlín, 4. září 2013. – Dva nové kávovary od Miele slibují perfektní požitek z kávy. Modely CM 6100

a CM 6300 připraví espresso, kávu, kapučíno a latte macchiato jedním stiskem tlačítka, jsou nenáročné

na údržbu a vyznačují se jednoduchou elegancí. Zvláštností nových volně stojících kávovarů je funkce

„One Touch for Two“. Rychle a pohodlně připraví dva nápoje současně pro společný požitek z kávy.

Aby Miele získalo to nejlepší z černého kávového zrna, vybavilo nové modely osvědčenou dynamickou spařovací
komorou (AromaticSystem). Ta se roztáhne, když do ní vtéká voda, takže káva a voda se mohou lépe smíchat a vy -
tvořit intenzivní aroma. Pokud je doma více milovníků kávy, nabízí se možnost, kterou poskytuje model CM 6300:
pro spaření, množství namleté kávy, teplotu a velikost nápoje mohou být uloženy až čtyři individuální profily pro
každý nápoj.

Ovládání nového kávovaru je jednoduché, protože každá kávová specialita má svůj vlastní symbol na displeji pří -
stroje a pro přípravu dvou nápojů stačí stisknutí druhého tlačítka. Další nastavení, jako předspaření, jemnost namletí
a množství či teplotu, může uživatel kdykoliv změnit. Všechny funkce jsou zobrazeny na vysoce kvalitním TFT displeji
s bílým písmem na černém pozadí. Miele nazývá tento koncept ovládání DirectSensor, který je ve svém designu
i funkcích použit také u vestavných přístrojů generace 6000.

Důležitým tématem u kávovarů je čištění, a to zejména pokud jde o zbytky mléka v rozvodech. Nové modely se vý -
borně starají o příkladnou hygienu, protože propláchnutí rozvodů mléka a cappuccinatoru se automaticky spustí
po vypnutí přístroje (případně jej lze spustit manuálně). Hadička se jednoduše odpojí od nádoby na mléko a vloží se
do odkapávací misky. Hadička se pak propláchne nejprve vodou a pak se vysuší. Spařovací jednotku lze samozřejmě
vyjmout a vyčistit pod teplou vodou. Odkapávací misku a zásobník na kávovou sedlinu lze mýt v myčce.

Nové volně stojící kávovary v kvalitě Miele jsou k dispozici v barvách obsidian černá a lotosově bílá. Vyšší model
(CM 6300) nabízí i další funkce: do paměti lze uložit až čtyři uživatelské profily, má nerezovou nádobu na mléko,
osvětlení tlačítek a šálků, nahřívání šálků, funkci teplé vody a signální tóny.
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