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Swift Mini-kvernen forenkler og effektiviserer
tilberedning av espresso. Kvernen gjør det mulig å
male, dosere og tampe en dobbel espresso etter
behov uten søl og rot.
Swift Mini er kompatibel med alle La Marzocco
hjemmemaskiner. Videre kan Swift Mini fungere som en
standard kvern ved å vri øvre del av kvernen til siden og
male direkte i filterpapir eller beholder. Dermed kan den
brukes for enkle espressoshot i tillegg, eller som kvern
for Aeropress, V60 etc.

Standard funksjoner
Kvern, dosér og tamp
Ved at Swift Mini kverner, doserer og tamper for deg, gjør den det mulig for alle å lage
deilig kaffe med minimal opplæring. Swift Mini kverner, doserer og pakker kaffen samtidig
under jevnt press helt til riktig mengde kaffe ligger i bajonetten.
Automatisk tampemekanisme
Uavhengig av baristaens ferdigheter, skjer tampingen automatisk underveis samtidig som
kaffen blir kvernet. Dette patenterte systemet sørger for at kaffen blir tampet jevnt og
korrekt hver gang.
Trinnvis justering for alle kaffetyper
Det trinnvise justeringshjulet gjør regulering av malingsgrad enkel og repeterbar, og
sørger for tilnærmet null svinn og opphoping.

Ved å kombinere maling, dosering og tamping av kaffe i
en operasjon, er det mulig for alle å lage deilig kaffe
med minimal trening.
Swift Mini maler kaffen samtidig som den doserer og
gradvis tampes ved konstant trykk til riktig mengde
kaffe er oppnådd i portafilteret. Malingsgrad og mengde
kaffe justeres enkelt med hvert sitt justeringshjul i front
av kvernen.
Kvernen har 32 mm koniske kniver

Swift Mini

Operation type

Automatisk

Knivtype

Koniske

Hopper kapasitet

0,25 kg

Justering

Trinnløs

Diameter knivsett

32 mm

Hastighet (RPM)

680

Program. dose

Ja

Høyde (cm)

47

Bredde (cm)

17

Dybde (cm)

32

Vekt (kg)

13,5

Spenning (V)

220 V 1 fas

Watts (W)

450

