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Bezpieczny i niezawodny, młynek został wyposażony w wielostopniowy system zabezpie-
czeń gwarantujących bezpieczeństwo użytkowania: 
• wyłącznik bezpieczeństwa uniemożliwiający uruchomienie młynka bez pokrywki;
• zabezpieczenie przed włączeniem bez poprawnie założonej pokrywki;
• zabezpieczenie przed przegrzaniem;
• nóżki umieszczone u podstawy zapewniają funkcję antypoślizgową.

Kompaktowy rozmiar i ergonomiczny kształt sprawiają, że nie zajmuje dużo miejsca, dzięki 
czemu znajdzie miejsce w każdej nowoczesnej kuchni, zarówno na blacie kuchennym jak i w 
szafce.

Mocny silnik 200 W zapewnia szybkie i wydajne mielenie, ziarna zostają perfekcyjnie 
rozdrobnione. Kawa zmielona bezpośrednio przed parzeniem ma najwięcej naturalnych 
aromatów.

Bardzo prosta obsługa, młynek posiada tylko jeden przycisk za pomocą którego uruchomisz 
proces mielenia. Wystarczy go nacisnąć, aby rozpocząć mielenie. Puszczenie przycisku przery-
wa pracę.

Przezroczysta pokrywa, dzięki której masz zawsze pod kontrolą poziom zmielenia kawy. 
Stopień zmielenia ziaren dopasuj do ulubionego sposobu parzenia kawy i do urządzania, 
jakie do tego wykorzystujesz.

Idealny do mielenia kawy i nie tylko dzięki zastosowaniu noży wykonanych z twardej stali zapew-
nia dokładne zmielenie każdego rodzaju ziaren. Młynek poradzi sobie nawet z najtwardszym ziar-
nem.  Grubość mielenia ziaren zależna jest od czasu pracy. Zadowalające efekty uzyskasz także 
przy mieleniu suchych ziół, przypraw i nasion.

Pojemność do 60 gram ziaren pozwala na jednorazowe zmielenie kawy do przygotowania 
kilku filiżanek napoju. Zawsze miel tylko tyle kawy, ile akurat potrzebujesz do zaparzenia 
napoju. W ten sposób zawsze będziesz cieszyć się świeżym aromatem kawy jak z ulubionej 
kawiarni.
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Zmiel Twoją ulubioną kawę!
Ciesz się aromatem i smakiem świeżo zmielonych ziaren dzięki młynkowi 
OPTIMUM. To doskonały wybór dla miłośników kawy. Bez względu na rodzaj kawy 
możesz ją zmielić tak jak lubisz, żeby przygotować pyszną kawę dla siebie oraz 
swoich znajomych. Napoje przygotowane ze świeżo zmielonej kawy są pełne 
aromatu i smakują wyśmienicie. Młynek sprawdzi się również jako doskonały 
pomocnik w kuchni przy mieleniu przyppomocnik w kuchni przy mieleniu przypraw.
Przyjemny dla oka design sprawia, że pięknie prezentuje się w nowoczesnych 
kuchniach.


