
Porównanie modeli Miele CM7



CM 7750 CoffeeSelect

Wolnostojący ekspres do kawy
CoffeeSelect i AutoDescale dla najwyższej elastyczności

•  Perfekcyjna przyjemność –

CoffeeSelect

• Całkowicie automatyczne

odkamienianie – AutoDescale

• Zawsze świeżo zmielone -

 AromaticSystemFresh

• Równoczesne przygotow. przy

pomocy przycisku –

OneTouch for Two

• Najprostsza komunikacja z

urządzeniem – WiFiConn@ct

Cena PLN 13 499,00**
** proponowana, niezobowiązująca cena producenta
zawierająca VAT

EAN : 4002516071266 / Numer katalogowy : 11025330

Konstrukcja
Ekspres wolnostojący na kawę ziarnistą •

Kolor ObsidianBlack
Pełnia smaku
AromaticSystemFresh •

CoffeeSelect •

OneTouch •

OneTouch for Two •

Doubleshot •

Możliwość programowania profili użytkowników 10

Ustawianie stopnia mielenia •
Możliwość zastosowania innego rodzaju kawy w formie
kawy mielonej •

Programowanie mielonej ilości •

Programowanie ilości wody •

Programowanie temperatury wody •

Programowanie ilości mleka •

Programowanie ilości pianki z mleka •

Programowanie zaparzania wstępnego •

TeaTimer •

1
Aby uzyskać więcej informacji proszę przejść na następną stronę.



CM 7750 CoffeeSelect

Wolnostojący ekspres do kawy
CoffeeSelect i AutoDescale dla najwyższej elastyczności

Rodzaje napojów kawowych
Ristretto pojedyncze •

Ristretto podwójne •

Espresso pojedyncze •

Espresso podwójne •

Kawa pojedyncza •

Kawa podwójna •

Kawa duża pojedyncza •

Kawa długa podwójna •

Cappuccino pojedyncze •

Cappuccino podwójne •

Latte Macchiato pojedyncze •

Latte Macchiato podwójne •

Gorące mleko pojedyncze •

Gorące mleko podwójne •

Pianka mleczna pojedyncza •

Pianka mleczna podwójna •

Espresso Macchiato pojedyncze •

Espresso Macchiato podwójne •

Cappuccino Italiano pojedyncze •

Cappuccino Italiano podwójne •

Flat white pojedyncze •

Flat white podwójne •

Café au lait pojedyncze •

Café au lait podwójne •

Caffè Latte pojedyncze •

Caffè Latte podwójne •

Caffè Americano pojedyncze •

Long black pojedyncze •

Ciepła woda pojedyncza •

Gorąca woda pojedyncza •

Herbata czarna pojedyncza •

Herbata ziołowa pojedyncza •

Herbata owocowa pojedyncza •

Herbata zielona pojedyncza •

Dzbanek kawy •

Dzbanek herbaty •

2
Aby uzyskać więcej informacji proszę przejść na następną stronę.



CM 7750 CoffeeSelect

Wolnostojący ekspres do kawy
CoffeeSelect i AutoDescale dla najwyższej elastyczności

Komfort obsługi
Połączenie sieciowe z Miele@home •

Wyświetlacz CM Touch

CupSensor •

Bezstopniowe dopasowanie wysokości wylotu kawy w cm 8,0

Tryb ekspert •

Podgrzewane miejsce na filiżanki •

MultiLingua •

Liczba rodzajów ziaren kawy 3

Liczba pojemników na ziarno kawy 3

Pojemność każdego pojemnika na ziarna kawy w g 150

Łączna pojemność pojemników na ziarna kawy w g 540

Pojemność zbiornika wody w l 2,2

Pojemność pojemnika na mleko w l 0,5

Pojemność pojemnika na resztki kawy w sztukach 16

Pojemność tacki ociekacza w l 0,8

Łatwy dostęp do zasobnika •

Wyświetlanie godziny •

Wskazanie daty •

Programowany czas włączenia •

Programowany czas wyłączenia •

Programowanie czasu czuwania •

System podtrzymywania pamięci zegara w godz. 150
Ekologia
Tryb Eco - możliwość ustawienia •

Pobór mocy w trybie czuwania (W) 0,4
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci
(W) 0,9

Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia
(min) 20

Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania
(min) 20

Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania
przy podłączeniu do sieci (min) 20

Komfort pielęgnacji
AutoDescale •
Automatyczne płukanie przewodu mlekowego ze zbiornika
wody •

Komfortowe programy czyszczenia •

Funkcja automatycznego płukania •

ComfortClean •

Wyjmowany przewód mlekowy •

Wyjmowany zaparzacz •
Bezpieczeństwo
Blokada uruchomienia •

3
Aby uzyskać więcej informacji proszę przejść na następną stronę.



CM 7750 CoffeeSelect

Wolnostojący ekspres do kawy
CoffeeSelect i AutoDescale dla najwyższej elastyczności

Dane techniczne
Szerokość urządzenia w mm 311

Wysokość urządzenia w mm 420

Głębokość urządzenia w mm 445

Całkowita moc przyłączeniowa w kW 1,5

Napięcie w V 220-240

Zabezpieczenie w A 10

Ilość faz 1

Długość przewodu elektrycznego w m 1,2
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Szklany pojemnik na mleko •

Wkład odkamieniający •

Tabletki czyszczące •
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CM 7550 CoffeePassion

Wolnostojący ekspres do kawy
z OneTouch for Two i AutoDescale dla najprostszej obsługi.

• Równoczesne przygotow. przy

pomocy przycisku –

OneTouch for Two

• Całkowicie automatyczne

odkamienianie – AutoDescale

• Perfekcyjne rezultaty i intensywny

aromat kawy - AromaticSystem

• Kremowa pianka z mleka dla

kawowych przysmaków –

Cappuccinatore

• Najprostsza komunikacja z

urządzeniem – WiFiConn@ct

Cena PLN 11 499,00**
** proponowana, niezobowiązująca cena producenta
zawierająca VAT

EAN : 4002516071242 / Numer katalogowy : 11025300

Konstrukcja
Ekspres wolnostojący na kawę ziarnistą •

Kolor ObsidianBlack
Pełnia smaku
AromaticSystem •

OneTouch •

OneTouch for Two •

Doubleshot •

Możliwość programowania profili użytkowników 10

Ustawianie stopnia mielenia •
Możliwość zastosowania innego rodzaju kawy w formie
kawy mielonej •

Programowanie mielonej ilości •

Programowanie ilości wody •

Programowanie temperatury wody •

Programowanie ilości mleka •

Programowanie ilości pianki z mleka •

Programowanie zaparzania wstępnego •

TeaTimer •

5
Aby uzyskać więcej informacji proszę przejść na następną stronę.



CM 7550 CoffeePassion

Wolnostojący ekspres do kawy
z OneTouch for Two i AutoDescale dla najprostszej obsługi.

Rodzaje napojów kawowych
Ristretto pojedyncze •

Ristretto podwójne •

Espresso pojedyncze •

Espresso podwójne •

Kawa pojedyncza •

Kawa podwójna •

Kawa duża pojedyncza •

Kawa długa podwójna •

Cappuccino pojedyncze •

Cappuccino podwójne •

Latte Macchiato pojedyncze •

Latte Macchiato podwójne •

Gorące mleko pojedyncze •

Gorące mleko podwójne •

Pianka mleczna pojedyncza •

Pianka mleczna podwójna •

Espresso Macchiato pojedyncze •

Espresso Macchiato podwójne •

Cappuccino Italiano pojedyncze •

Cappuccino Italiano podwójne •

Flat white pojedyncze •

Flat white podwójne •

Café au lait pojedyncze •

Café au lait podwójne •

Caffè Latte pojedyncze •

Caffè Latte podwójne •

Caffè Americano pojedyncze •

Long black pojedyncze •

Ciepła woda pojedyncza •

Gorąca woda pojedyncza •

Herbata czarna pojedyncza •

Herbata ziołowa pojedyncza •

Herbata owocowa pojedyncza •

Herbata zielona pojedyncza •

Dzbanek kawy •

Dzbanek herbaty •
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Aby uzyskać więcej informacji proszę przejść na następną stronę.



CM 7550 CoffeePassion

Wolnostojący ekspres do kawy
z OneTouch for Two i AutoDescale dla najprostszej obsługi.

Komfort obsługi
Połączenie sieciowe z Miele@home •

Wyświetlacz CM Touch

CupSensor •

Bezstopniowe dopasowanie wysokości wylotu kawy w cm 8,0

Tryb ekspert •

Podgrzewane miejsce na filiżanki •

MultiLingua •

Liczba rodzajów ziaren kawy 1

Liczba pojemników na ziarno kawy 1

Pojemność każdego pojemnika na ziarna kawy w g 500

Łączna pojemność pojemników na ziarna kawy w g 500

Pojemność zbiornika wody w l 2,2

Pojemność pojemnika na mleko w l 0,5

Pojemność pojemnika na resztki kawy w sztukach 16

Pojemność tacki ociekacza w l 0,8

Łatwy dostęp do zasobnika •

Wyświetlanie godziny •

Wskazanie daty •

Programowany czas włączenia •

Programowany czas wyłączenia •

Programowanie czasu czuwania •

System podtrzymywania pamięci zegara w godz. 150
Ekologia
Tryb Eco - możliwość ustawienia •

Pobór mocy w trybie czuwania (W) 0,4
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci
(W) 0,9

Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia
(min) 20

Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania
(min) 20

Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania
przy podłączeniu do sieci (min) 20

Komfort pielęgnacji
AutoDescale •
Automatyczne płukanie przewodu mlekowego ze zbiornika
wody •

Komfortowe programy czyszczenia •

Funkcja automatycznego płukania •

ComfortClean •

Wyjmowany przewód mlekowy •

Wyjmowany zaparzacz •
Bezpieczeństwo
Blokada uruchomienia •

7
Aby uzyskać więcej informacji proszę przejść na następną stronę.



CM 7550 CoffeePassion

Wolnostojący ekspres do kawy
z OneTouch for Two i AutoDescale dla najprostszej obsługi.

Dane techniczne
Szerokość urządzenia w mm 311

Wysokość urządzenia w mm 397

Głębokość urządzenia w mm 445

Całkowita moc przyłączeniowa w kW 1,5

Napięcie w V 220-240

Zabezpieczenie w A 10

Ilość faz 1

Długość przewodu elektrycznego w m 1,2
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Szklany pojemnik na mleko •

Wkład odkamieniający •

Tabletki czyszczące •
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CM 7550 CoffeePassion

Wolnostojący ekspres do kawy
z OneTouch for Two i AutoDescale dla najprostszej obsługi.

• Równoczesne przygotow. przy

pomocy przycisku –

OneTouch for Two

• Całkowicie automatyczne

odkamienianie – AutoDescale

• Perfekcyjne rezultaty i intensywny

aromat kawy - AromaticSystem

• Kremowa pianka z mleka dla

kawowych przysmaków –

Cappuccinatore

• Najprostsza komunikacja z

urządzeniem – WiFiConn@ct

Cena PLN 11 499,00**
** proponowana, niezobowiązująca cena producenta
zawierająca VAT

EAN : 4002516071228 / Numer katalogowy : 11025210

Konstrukcja
Ekspres wolnostojący na kawę ziarnistą •

Kolor BrilliantWhite
Pełnia smaku
AromaticSystem •

OneTouch •

OneTouch for Two •

Doubleshot •

Możliwość programowania profili użytkowników 10

Ustawianie stopnia mielenia •
Możliwość zastosowania innego rodzaju kawy w formie
kawy mielonej •

Programowanie mielonej ilości •

Programowanie ilości wody •

Programowanie temperatury wody •

Programowanie ilości mleka •

Programowanie ilości pianki z mleka •

Programowanie zaparzania wstępnego •

TeaTimer •
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Aby uzyskać więcej informacji proszę przejść na następną stronę.



CM 7550 CoffeePassion

Wolnostojący ekspres do kawy
z OneTouch for Two i AutoDescale dla najprostszej obsługi.

Rodzaje napojów kawowych
Ristretto pojedyncze •

Ristretto podwójne •

Espresso pojedyncze •

Espresso podwójne •

Kawa pojedyncza •

Kawa podwójna •

Kawa duża pojedyncza •

Kawa długa podwójna •

Cappuccino pojedyncze •

Cappuccino podwójne •

Latte Macchiato pojedyncze •

Latte Macchiato podwójne •

Gorące mleko pojedyncze •

Gorące mleko podwójne •

Pianka mleczna pojedyncza •

Pianka mleczna podwójna •

Espresso Macchiato pojedyncze •

Espresso Macchiato podwójne •

Cappuccino Italiano pojedyncze •

Cappuccino Italiano podwójne •

Flat white pojedyncze •

Flat white podwójne •

Café au lait pojedyncze •

Café au lait podwójne •

Caffè Latte pojedyncze •

Caffè Latte podwójne •

Caffè Americano pojedyncze •

Long black pojedyncze •

Ciepła woda pojedyncza •

Gorąca woda pojedyncza •

Herbata czarna pojedyncza •

Herbata ziołowa pojedyncza •

Herbata owocowa pojedyncza •

Herbata zielona pojedyncza •

Dzbanek kawy •

Dzbanek herbaty •
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Aby uzyskać więcej informacji proszę przejść na następną stronę.



CM 7550 CoffeePassion

Wolnostojący ekspres do kawy
z OneTouch for Two i AutoDescale dla najprostszej obsługi.

Komfort obsługi
Połączenie sieciowe z Miele@home •

Wyświetlacz CM Touch

CupSensor •

Bezstopniowe dopasowanie wysokości wylotu kawy w cm 8,0

Tryb ekspert •

Podgrzewane miejsce na filiżanki •

MultiLingua •

Liczba rodzajów ziaren kawy 1

Liczba pojemników na ziarno kawy 1

Pojemność każdego pojemnika na ziarna kawy w g 500

Łączna pojemność pojemników na ziarna kawy w g 500

Pojemność zbiornika wody w l 2,2

Pojemność pojemnika na mleko w l 0,5

Pojemność pojemnika na resztki kawy w sztukach 16

Pojemność tacki ociekacza w l 0,8

Łatwy dostęp do zasobnika •

Wyświetlanie godziny •

Wskazanie daty •

Programowany czas włączenia •

Programowany czas wyłączenia •

Programowanie czasu czuwania •

System podtrzymywania pamięci zegara w godz. 150
Ekologia
Tryb Eco - możliwość ustawienia •

Pobór mocy w trybie czuwania (W) 0,4
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci
(W) 0,9

Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia
(min) 20

Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania
(min) 20

Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania
przy podłączeniu do sieci (min) 20

Komfort pielęgnacji
AutoDescale •
Automatyczne płukanie przewodu mlekowego ze zbiornika
wody •

Komfortowe programy czyszczenia •

Funkcja automatycznego płukania •

ComfortClean •

Wyjmowany przewód mlekowy •

Wyjmowany zaparzacz •
Bezpieczeństwo
Blokada uruchomienia •
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Aby uzyskać więcej informacji proszę przejść na następną stronę.



CM 7550 CoffeePassion

Wolnostojący ekspres do kawy
z OneTouch for Two i AutoDescale dla najprostszej obsługi.

Dane techniczne
Szerokość urządzenia w mm 311

Wysokość urządzenia w mm 397

Głębokość urządzenia w mm 445

Całkowita moc przyłączeniowa w kW 1,5

Napięcie w V 220-240

Zabezpieczenie w A 10

Ilość faz 1

Długość przewodu elektrycznego w m 1,2
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Szklany pojemnik na mleko •

Wkład odkamieniający •

Tabletki czyszczące •
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CM 7350 CoffeePassion

Wolnostojący ekspres do kawy
Z funkcją OneTouch for Two i podgrzewaną półką zapewniającymi perfekcyjny smak.

• Równoczesne przygotow. przy

pomocy przycisku –

OneTouch for Two

• Perfekcyjne rezultaty i intensywny

aromat kawy - AromaticSystem

• Kremowa pianka z mleka dla

kawowych przysmaków –

Cappuccinatore

• Komfortowe czyszczenie za pomocą

specjalnych programów

• Najprostsza komunikacja z

urządzeniem – WiFiConn@ct

Cena PLN 9 999,00**
** proponowana, niezobowiązująca cena producenta
zawierająca VAT

EAN : 4002516070993 / Numer katalogowy : 11025060

Konstrukcja
Ekspres wolnostojący na kawę ziarnistą •

Kolor ObsidianBlack
Pełnia smaku
AromaticSystem •

OneTouch •

OneTouch for Two •

Doubleshot •

Możliwość programowania profili użytkowników 8

Ustawianie stopnia mielenia •
Możliwość zastosowania innego rodzaju kawy w formie
kawy mielonej •

Programowanie mielonej ilości •

Programowanie ilości wody •

Programowanie temperatury wody •

Programowanie ilości mleka •

Programowanie ilości pianki z mleka •

Programowanie zaparzania wstępnego •

TeaTimer •
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Aby uzyskać więcej informacji proszę przejść na następną stronę.



CM 7350 CoffeePassion

Wolnostojący ekspres do kawy
Z funkcją OneTouch for Two i podgrzewaną półką zapewniającymi perfekcyjny smak.

Rodzaje napojów kawowych
Ristretto pojedyncze •

Ristretto podwójne •

Espresso pojedyncze •

Espresso podwójne •

Kawa pojedyncza •

Kawa podwójna •

Kawa duża pojedyncza •

Kawa długa podwójna •

Cappuccino pojedyncze •

Cappuccino podwójne •

Latte Macchiato pojedyncze •

Latte Macchiato podwójne •

Gorące mleko pojedyncze •

Gorące mleko podwójne •

Pianka mleczna pojedyncza •

Pianka mleczna podwójna •

Espresso Macchiato pojedyncze •

Espresso Macchiato podwójne •

Cappuccino Italiano pojedyncze •

Cappuccino Italiano podwójne •

Flat white pojedyncze •

Flat white podwójne •

Café au lait pojedyncze •

Café au lait podwójne •

Caffè Latte pojedyncze •

Caffè Latte podwójne •

Caffè Americano pojedyncze •

Long black pojedyncze •

Ciepła woda pojedyncza •

Gorąca woda pojedyncza •

Herbata czarna pojedyncza •

Herbata ziołowa pojedyncza •

Herbata owocowa pojedyncza •

Herbata zielona pojedyncza •

Dzbanek kawy •

Dzbanek herbaty •
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Aby uzyskać więcej informacji proszę przejść na następną stronę.



CM 7350 CoffeePassion

Wolnostojący ekspres do kawy
Z funkcją OneTouch for Two i podgrzewaną półką zapewniającymi perfekcyjny smak.

Komfort obsługi
Połączenie sieciowe z Miele@home •

Wyświetlacz CM Touch

CupSensor •

Bezstopniowe dopasowanie wysokości wylotu kawy w cm 8,0

Tryb ekspert •

Podgrzewane miejsce na filiżanki •

MultiLingua •

Liczba rodzajów ziaren kawy 1

Liczba pojemników na ziarno kawy 1

Pojemność każdego pojemnika na ziarna kawy w g 500

Łączna pojemność pojemników na ziarna kawy w g 500

Pojemność zbiornika wody w l 2,2

Pojemność pojemnika na mleko w l 0,5

Pojemność pojemnika na resztki kawy w sztukach 16

Pojemność tacki ociekacza w l 0,8

Łatwy dostęp do zasobnika •

Wyświetlanie godziny •

Wskazanie daty •

Programowany czas włączenia •

Programowany czas wyłączenia •

Programowanie czasu czuwania •

System podtrzymywania pamięci zegara w godz. 150
Ekologia
Tryb Eco - możliwość ustawienia •

Pobór mocy w trybie czuwania (W) 0,4
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci
(W) 0,9

Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia
(min) 20

Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania
(min) 20

Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania
przy podłączeniu do sieci (min) 20

Komfort pielęgnacji
Ręczne odkamienianie •
Automatyczne płukanie przewodu mlekowego ze zbiornika
wody •

Komfortowe programy czyszczenia •

Funkcja automatycznego płukania •

ComfortClean •

Wyjmowany przewód mlekowy •

Wyjmowany zaparzacz •
Bezpieczeństwo
Blokada uruchomienia •
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Aby uzyskać więcej informacji proszę przejść na następną stronę.



CM 7350 CoffeePassion

Wolnostojący ekspres do kawy
Z funkcją OneTouch for Two i podgrzewaną półką zapewniającymi perfekcyjny smak.

Dane techniczne
Szerokość urządzenia w mm 311

Wysokość urządzenia w mm 397

Głębokość urządzenia w mm 445

Całkowita moc przyłączeniowa w kW 1,5

Napięcie w V 220-240

Zabezpieczenie w A 10

Ilość faz 1

Długość przewodu elektrycznego w m 1,2
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Szklany pojemnik na mleko •

Tabletki odkamieniające •

Tabletki czyszczące •
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Porównanie produktów
Tylko różnice

CM 7750 CoffeeSelect & CM
7550 CoffeePassion

Ekspresy do kawy CM 7750 CoffeeSelect CM 7550 CoffeePassion
Pełnia smaku

-AromaticSystemFresh •
-CoffeeSelect •

-AromaticSystem •
Komfort obsługi

13Liczba rodzajów ziaren kawy
13Liczba pojemników na ziarno kawy

500150
Pojemność każdego pojemnika na ziarna kawy
w g

500540
Łączna pojemność pojemników na ziarna kawy
w g
Dane techniczne

397420Wysokość urządzenia w mm
Cena [PLN] 13 499,00 11 499,00
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Porównanie produktów
Tylko różnice

CM 7550 CoffeePassion &
CM 7350 CoffeePassion

Ekspresy do kawy CM 7550 CoffeePassion CM 7350 CoffeePassion
Konstrukcja

ObsidianBlackBrilliantWhiteKolor
Pełnia smaku

810Możliwość programowania profili użytkowników
Komfort pielęgnacji

-AutoDescale •
-Ręczne odkamienianie •

Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
-Wkład odkamieniający •

-Tabletki odkamieniające •
Cena [PLN] 11 499,00 9 999,00
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