S-Automatik
64
E89150

Met een ECM S-Automatik 64 op het aanrecht blijft er maar weinig te wensen over. De
combinatie van eigenschappen maken het veruit de meest indrukwekkende
bonenmolen voor thuis in zijn klasse. Alleen al de snelheid: slechts 3,8 seconden zijn
nodig voor een espressoshot van 7 gram! Niet vreemd als je naar de specificaties kijkt:
de molen heeft maalschijven van 64 mm en een motor van maar liefst 400 Watt. En
dat alles in een hoogwaardig afgewerkte behuizing van zeer bescheiden formaat.
De bediening staat op hetzelfde hoge peil. Eenmalig de maalduur instellen is
voldoende. Dit gaat eenvoudig via het display onderaan de voorzijde. Één keer op de
knop onder de uitloop druk geeft voldoende voor één shot en tweemaal voor de
tweekops hoeveelheid. De maalgraad is traploos instelbaar, zodat de doorloop van de
espresso optimaal is te beïnvloeden. Het moge duidelijk zijn: de S-Automatik 64 is het
perfecte gereedschap voor het produceren van een echte GodShot.
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Hardstalen vlakke maalschijven met een doorsnee van 64 mm voor snel malen en een lange levensduur
Traploos instelbare maalgraad: van ultra fijn naar super grof en alles daar tussenin
Eenvoudig instellen van de maalduur via de knoppen en het display
Voorprogrammeerbare portiegrootte voor 1 en 2 koppen plus handmatige maalmogelijkheid
Snelste maler in zijn klasse: 3,8 seconden voor 7 gram (enkelshots filterdrager)
De bonencontainer is aan de onderzijde af te sluiten en daardoor ook gevuld afneembaar
Geventileerde behuizing waardoor de motor (en koffie) koeler blijven
De molen houdt ook bij hoeveel shots reeds zijn gemalen. Dit is terug te lezen op het display
Draaisnelheid: 1400 tpm
Inhoud bonencontainer 550 gram

Artikelcode

E89150

EAN Code

4 26001 3824130

Materiaal

RVS / ABS

Garantie

2 jaar

Afmetingen

41,5 x 15 x 24,5 cm

Gewicht

6,9 kg

Vermogen

400 Watt

