
MAHLKÖNIG
E65S.



E65s er med god grund blevet en af Mahlkönigs 
mest populære espressokværne. Med premium 
teknologi og nye funktioner som er med på at give 
fantastiske smagsoplevelser i hver kop.

”Kongen af kværne” har udstyret sin nye model med en 
multifunktionel roterende trykknap, en nyskabende 
menu med ikoner og præindstillinger med op til 6 
forskellige doseringer. 

Den slanke og elegante maskine har de bedste 
komponenter og et chassis i et flerfarvet design som 
giver et flot præg. E65s fascinerer mere end kun øjet, 
den er nemlig godt lydisoleret og giver en rolig og 
behagelig lyd når den maler kaffe. 

Kaffen doseres jævnt ned i filterkurven uden at klumpe. 
Udløbet kan justeres på den måde at det doserer 
centreret og på den ønskede måde. Kværnen giver 
minimalt med ”retention” og er meget enkel at rengøre. 
Det er det faste knivsæt der løftes ud under rengøringen 
og formalingsgraden ændres derfor ikke. Umiddelbart 
efter montering er kværnen klar til brug med korrekt 
formalingsgrad. 

Portafiltret holdes automatisk på plads ved maling og 
man behøver derfor ikke at holde den fast. 

Kværnen leveres med flade knive på 65mm. 

Kapacitet ca. 4 - 10 g / s 

Kapacitet bønnebeholder ca. 1200 g 

Mål (B x H x D) 19,5 × 58,3 × 28,3 cm

Nettovægt 11.2 kg 

Knivsæt diameter 65 mm

Materiale knive specialstål

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

Rotationer per minut 1400 rpm 50 Hz / 1650 rpm 60 Hz

Max. nominel effekt 220 - 240 V: 440 W / 110 - 127 V: 580 W

Standard funktioner

Grind On Demand
Designet for at forhindre kaffen i at oxidere og 
giver dig helt nymalet kaffe til hver enkelt 
servering. Selv med den høje hastighed er knivene 
minimalt varmeledende og har lang levetid.

Elektronisk dosering
Tidsindstillet dosering leverer en jævn mængde 
friskmalet kaffe, kop efter kop. Kværnen kan 
programmeres til at repetere din dosering.


