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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.

Łatwość przechowywania. Młynek jest kompaktowy, nie zajmuje dużo miejsca, dzięki 
czemu może być przechowywany zarówno na blacie kuchennym jak i w szafce. Na spodzie 
młynka, w podstawie znajdują się specjalne zaczepy, na które można nawinąć przewód 
zasilający.

Pojemność do 50 gram ziaren pozwala na jednorazowe zmielenie kawy do przygotowania kilku 
filiżanek napoju. To idealna pojemność, aby zmielona kawa wystarczyła dla kilku osób. Zawsze 
miel tylko tyle kawy, ile akurat potrzebujesz do zaparzenia napoju. W ten sposób zawsze bę-
dziesz się cieszyć świeżym aromatem ulubionej kawy.

Mocny silnik 150W zapewnia szybkie i wydajne mielenie, dzięki czemu młynek można 
używać do mielenia ziaren kawy, suchych przypraw i ziół.

Prosta obsługa za pomocą jednego przycisku na obudowie, to szybkie włączanie/wyłączanie. 
Wystarczy go nacisnąć, aby rozpocząć mielenie, puszczenie przycisku przerywa pracę.

Przeźroczyste okienko w pokrywie pozwala na łatwe kontrolowanie stopnia zmielenia.

Wydajne mielenie zostało osiągnięte przez zastosowanie dwuskrzydłowego noża ze stali nie-
rdzewnej, dzięki któremu ziarna zostają perfekcyjnie rozdrobnione. Grubość mielenia ziaren 
zależy od czasu pracy. Stopień zmielenia ziaren należy dopasować do sposobu parzenia kawy i 
do urządzania, jakie do tego wykorzystujemy.

Wysokiej klasy wykonanie, zadbaliśmy, aby młynek OPTIMUM nie tylko miał nowoczesny 
wygląd, ale także był wykonany z najwyższej jakości materiałów, które gwarantują jego nie-
zawodność i długoletnie użytkowanie.
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Aromat świeżo mielonej kawy w Twojej kuchni! 
Elegancki i nowoczesny elektryczny młynek Elegancki i nowoczesny elektryczny młynek OPTIMUM to doskonały wybór dla 
wszystkich miłośników kawy. Najlepsza kawa to ta, którą zmielono tuż przed zapa-
rzeniem. Napoje przygotowane ze świeżo zmielonej kawy są pełne aromatu i smaku-
ją wyśmienicie. W młynku szybko i dokładnie zmielisz ziarna kawy, dopasowując ich 
stopień zmielenia do Twoich potrzeb. Możesz na bieżąco mielić ziarna kawy, zacho-
wując ich świeży aromat, a przygotowana kawa za każdym razem będzie miała nie-
powtarzalny smak.
Młynek OPTIMUM został stworzony z myślą o wszystkich tych, którzy kochają 
kawę!


