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Mahlkönig E65s er nyeste tilskuddet og det perfekte 
bidraget til espressokverner med premium 
teknologi og nye funksjoner som er med å gi god 
smaksopplevelse i hver kopp. 

«Kongen av kverner» har utstyr sin nye modell med en 
multifunksjonell roterende trykknapp, en nyskapende 
meny med ikoner og forhåndsinnstillinger av opp til 6 
forskjellige doseringer.

Den slanke og elegante maskinen har de beste 
komponenter og et chassie i et flerfarget design som gir 
et godt preg. E65s fascinerer mer enn bare øyet, den er 
godt lydisolert og gir en rolig og behagelig lyd når den 
maler kaffe. 

Kaffen doseres jevnt ned i filterkoppen uten å klumpe. 
Utløpet kan justeres slik at det doserer sentrert slik du 
ønsker. Kvernen gir minimalt med «retention» og er 
meget enkel å rengjøre. Det faste knivsettet er det som 
løftes ut ved rengjøring og dermed endres ikke 
malingsgraden, og umiddelbart etter montering er 
kvernen klar til bruk med riktig malingsgrad.

Bajonetten holdes automatisk på plass under kverning 
og du trenger ikke holde fast.

Kvernen leveres med 65mm flate kniver

Malingskapasitet ca. 4 - 10 g / s 

Hopper kapasitet ca. 1200 g 

Dimensjoner (b x d x h) 19,5 × 58,3 × 28,3 cm

Netto vekt 11.2 kg 

Knivsett diameter 65 mm

Knivett materiale spesialstål

Spenning / frekvens / fase 100-127 V / 220-240 V / 50/60 Hz  / 1 ~ 

Rotasjoner per minutt 1400 rpm 50 Hz / 1650 rpm 60 Hz

Max. nominell kraft 220 - 240 V: 440 W / 110 - 127 V: 580 W

Standard funksjoner

Grind On Demand
Designet for å forhindre kaffen i å oksidere og gir 
deg absolutt nymalt kaffe for hver servering. Selv 
under den høye hastigheten er knivene minimalt 
varmeledende og har lang levetid.

Elektronisk dosering
Tidsstyrt dosering leverer en konsistent mengde 
nymalt kaffe, kopp for kopp. Doseringen kan 
programmeres til å repetere din porsjonering.


