
MAHLKÖNIG
E65S GbW.



Mahlkönig E65s GbW er den nye generation 
indenfor espressokværne. 

Den første kværn nogensinde med Grind-by-Weight 
teknologi som viser doseringen i realtid, såvel som at 
E65s GbW også har Mahlkönigs patenterede Disc 
Distant Detection (DDD) som lader dig indstille 
formalingsgrad baseret på den faktiske afstand mellem 
knivene, målt i milliliter. 

Det har aldrig før været så enkelt at beholde den 
perfekte formalingsindstilling. Den integrerede 
Portafilter Detection genkender automatisk portafiltret, 
vælger den foretrukne indstilling og starter processen. 
Dette gør at baristaen får værdifuld tid til andre 
forberedelser. 

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 
minmalt 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 - 6 g / s 

Kapacitet bønnebeholder ca. 1200 g 

Mål (B x H x D) 19,5 × 62 × 28,3 cm

Nettovægt 12.2 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 / 1700 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 konsekvent 
mængde friskmalet kaffe, hver gang. Kværnen 
kan programmeres til at repetere din dosering.

Vægtbasered dosering
Fortæl din kværn hvor mange gram kaffe du vil 
male, og den leverer et stabilt, præcist, og hurtigt 
resultat – gang efter gang.




