
DC ONE
Młynki do kawy DC One, to urządzenia gwarantujące 
najwyższą precyzję mielenia. Automatyczny system 
wykrywania pojedynczej lub podwójnej porcji kawy 
umożliwia pełną kontrolę, pozwakając na ustawienie 
dokładnego czasu mielenia – aż do trzech cyfr po przecinku. 
Co więcej, automatyczny system chłodzenia, chroni kawę 
i żarna przed przegrzaniem. System GCS (Grind Control 
System pozwala na automatyczną korektę ustawień 
grubości mielenia i czasu namielania.

Można jednocze-
śnie połączyć do 
trzech młynków 
z DC PRO, jeden 
z Evo2 i Icon, 
poprzez system DC 
(GCS, system 
kontroli młynka).

POŁĄCZENIE

Automatyczny 
system chłodzenia 
chroni kawę i żarno 
przed przegrza-
niem. Zawsze pod 
Twoją kontrolą.

TEMPERATURA

Element mielący 
z możliwością 
elektronicznego 
dopasowania 
odległości między 
żarnami z precyzją 
do 0,01 mm.

PRECYZJA

Dokładny czas 
mielenia, aż do 
trzech cyfr po 
przecinku, dla 
możliwie najwięk-
szą kontrolą nad 
całym procesem.

KONTROLA

Wyjątkowo płaskie 
65 mm żarna 
zapewniają precy-
zyjne mielenie. 
Automatyczne 
wykrywanie 
pojedynczej lub 
podwójnej porcji 
kawy.

NA ŻĄDANIE



Nowoczesny design, precyzyjne mielenie, specjalne żarna przeznaczone do przygotowania espresso 
– każdy ekspres zasługuje na taki młynek! W pełni automatyczny system wykrywania pojedynczej 
lub podwójnej porcji kawy. Możesz podłączyć do trzech młynków jednocześnie do DC XT i jeden 
młynek do DC Evo2 i Icon z systemem GCS (Grinder Control System). 

PROJEKT DORADZTWO SPRZEDAŻ SERWIS SZKOLENIA

BEST COMPANY SOLUTIONS | TEL. +48 717 948 110 | info@best-cs.pl | www.best-cs.pl

Siedziba główna: ul. Wagonowa 2c/1 | 53-609 Wrocław

Showroom i biuro regionalne: ul. Rydygiera 8/6C | 01-793 Warszawa

PRECYZJA MIELENIA

Wymiary (szerokość x wysokość x długość)

Wydajność mielenia

Wielkość pojemnika na kawę

Pobór energii

Moc przyłączeniowa

Obroty / minutę

Średnica tarczy mielącej

Waga

System dopasowania granulometrii (GAS)

System kontroli żarna

235 x 570 x 300 mm

około 4 g/s

1500 g

500 W

230/240 V, 115 V

1350 (200 C – 50 Hz) U/min

65 mm

12 kg

dołączony

dołączony


