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Přídavek pro milovníky kávy 

Miele zdokonaluje své volně stojící kávovary 

Před rokem Miele na veletrhu IFA představilo dva nové volně stojící kávovary řady CM6, které se od té 
doby velmi úspěšně etablovaly na trhu. Nyní firma vlastnosti těchto přístrojů vylepšila a vnáší do hry 
navíc novou barvu. 

Zákazníci si mohou vybrat ze dvou variant – CM 6110 a CM 6310. Již základní model CM 6110 poskytuje 
možnost naprogramovat až čtyři uživatelské profily. To je praktické v případě, že je v domácnosti více milovníků 
kávy, kteří si tak mohou individuálně pod svým jménem nastavit jemnost namletí kávy, její množství, teplotu 
a také možnost předspaření. Espresso, káva, cappuccino a latte macchiato jsou servírovány pouhým stisknutím 
tlačítka, a pokud je libo, mohou být připraveny rovnou dva nápoje zároveň („One Touch for Two“). Dalším 
funkčním tlačítkem lze nyní připravit i jiné kávové speciality včetně ristretta – silnější verze espressa. Kromě 
známých barev lotosové bílé a obsidian černé je nyní v nabídce i třetí barva přístroje, grafitově šedá. Vyšší 
cenový model CM 6310 je navíc vybaven osvědčeným příslušenstvím, jako je nádoba na mléko z nerezové oceli, 
osvětlení tlačítek a šálků, nahřívání šálků a funkce horké vody. 

Pro získání toho nejlepšího z černých zrnek vybavilo Miele kávovary dynamickou komorou pro jejich spaření 
(AromaticSystem). Ta se s přitékající vodou rozšiřuje, takže namletá káva se ještě lépe mísí s horkou vodou 
a vytváří intenzivní aroma. Další nastavení jako předspaření, stupeň namletí, množství namleté kávy a teplotu 
může uživatel kdykoliv změnit. Informace o všech funkcích jsou dobře čitelné na kvalitním TFT displeji bílým 
písmem na černém pozadí. Miele nazývá tento koncept ovládání DirectSensor, jehož design a funkce se nalézají 
rovněž u vestavných spotřebičů generace 6000. 

Čištění je u kávovarů důležitou otázkou, a to zejména pokud jde o zbytky mléka v rozvodech. Nové modely 
přicházejí s příkladnou hygienou, protože oplachování hadice na mléko a cappuccinatore probíhá plně 
automaticky po vypnutí přístroje. K tomu stačí odpojit hadici od nádoby na mléko a vložit ji do odkapávací misky. 
Hadice se propláchne nejprve vodou a poté párou. Spařovací jednotku lze samozřejmě také vyjmout a vyčistit 
pod teplou vodou. Odkapávací misku a zásobník na kávovou sedlinu je možné mýt v myčce. 

Na vylepšené verze kávovarů Miele se můžete těšit již v průběhu měsíce října. 
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