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تبتكــر إي 80 ســوبریم معیــاًرا جدیــًدا لطحن اإلسبریســو بجــودة فاخرة. حیث تقدم ســرعة طحن ممتازة
وتقــدر علــى مواكبــة الضغــوط الیومیــة الكبیرة بدون جھد. وتتفوق ھندســة الشــفرات المصممة حصریًا
لھــا ووضــع الطحــن علــى أعلــى المســتویات المطلوبة مما یمنحك االســتخراج األمثــل لمذاق ال مثیل لھ.

كمــا أن نظــام "مالكونیــج "الرائــد الستشــعار مســافة القرص الحاصل على بــراءة اختراع یتیح لك
ضبــط درجــة النعومــة بنــاًء على المســافة الفعلیة بین الشــفرات. ولم یكــن الحفاظ على إعدادات

الطاحنــة الفردیــة المثالیــة بھــذه الســھولة من قبــل، باإلضافة إلى كونھــا دقیقة للغایة.
اكتشــف "الطحن غیر المحدود" - مع آلة إي 80 ســوبریم.

التفاصیــل الفنیة
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 الجھــد الكھربائي
 الترددات
 األطوار

االسمیة القدرة 

فولــت // 60/50 ھرتــز // ~1 // 600/520 واط240-220
فولــت // 60 ھرتــز // ~1 // 845 واط127-110

فولــت // 60/50 ھرتــز // ~1 // 780/620 واط100

لفــة فــي الدقیقة (50 ھرتز)1400الســرعة البطیئة
لفــة فــي الدقیقة (60 ھرتز)1700

الشفرة ملم 80قطر 

فوالذ خاصمادة صنع الشــفرة

ھرتــز: 6-7 جرام/ ثانیــة @ 250 میكرومتر50متوســط سعة الطحن*
ھرتــز: 7-8 جرام/ ثانیــة @ 250 میكرومتر60

الســعة | 1800 جرام تقریبًاســعة وعاء حبوب البن

24 × 63 × 34األبعــاد (العــرض × االرتفاع × العمق):

سم69.7 × 28.7 × 47.5أبعــاد العبــوة (العــرض × االرتفاع × العمق):

سم

الصافي الوزن 

اإلجمالي الوزن 

كجم 17.6

كجم  19.4

االعتماد  (CB)معاییــر االتحاد األوربي (CE)  وشــھادة اعتمــادشھادات 
(ETL)ومعاییــر األمــان والنظافة الخاصــة بمجموعة إنترتك

ییر لمعا ا

مع تتوافق 
IEC/EN 60335-1

 IEC / EN 60335-2-64
مصــادق علیھا من
763رقم (UL)منظمــة آندررایتر

195رقم C22.2 (CSA)وجمعیــة المعاییــر الكندیة 
المؤسســة الوطنیــة للصحة العامة

بالمعھــد القومي األمریكــي للمعاییر
 الخاص8(NSF) ومعیار 

األلومنیــوم المصقول، واألســود غیر الالمعألوان قیاســیة (ألوان أخرى حســب الطلب)
األلومنیــوم المصقــول، واألســود واألبیض غیر الالمع

الســعة التقریبیــة لوعــاء البــن 250 جرام تقریبـًـا أو 1200 جرام تقریبًامعــدات خاصة

*حســب الحبــوب المطحونــة ودرجة الطحن المحددة.| تم قیــاس جمیع القیم في ظروف مختبریة.

یتــم توفیــر المواصفــات الكھربائیــة األخرى عند الطلب.| قد یحدث تغییر في المواصفات دون إخطار مســبَق.

شــفرات فوالذیة خاصــة بقطر 80 ملم•
درجــة طحن متمیــزة ألفضل تجربة تذوق•
محــرك قــوي یتمتــع بالتحكــم الفعال في درجة الحرارة•

للحصــول على أداء عالي الســرعة
نظام استشــعار مســافة القرص (DDD) الحاصل على•

فوھــة مضــاءة قابلــة للتعدیل توفر لــك منفذ خروج نظیف•
وفــي المنتصف للقھوة

طحــن ھادئ جًدا•
شاشــة عــرض عالیة الدقة مقــاس 88.3 ملم تتمتع•

بزاویة رؤیة واســعة

بــراءة اختــراع یمكنك من ضبط اإلعــدادات بدقة للحصول
علــى درجة الطحــن المطلوبة

المیزات األساســیة


