MALYKKE ®
• Tidsbesparende
• Større indtjening pr. gæst
• Friskmalet
• Tællerfunktion
• Ens dosering
• Ingen fejlbetjening
• Bedre kaffeeksponering
• Ingen spild
• I n d i v i d ue l l e t j e n e r
& managerkoder
• Brugervenlig menu
• Aﬂåsning af bønnebeholder
• Enkelt design
• Nem at vedligeholde
• Sikkerhedsfunktion
• Dansk produceret
• Dansk/engelsk sprogvalg
• Enkel vægmontering
• Sparer bordplads
• Ekstra poseholder til hjemsalg

Din kaffe-ekspert

• Drysbakke
• Frit farvevalg
• Stander til bord

Forhandler visitkort

Producenten har ret til at ændre i produktet
i forhold til denne brochure uden varsel.
Int. patent nr.: DK2004/000912
Int. design reg.nr.: 000206255-0001

MALYKKE ®

www.malykke.dk
mail@malykke.dk
Tel : + 45 43772202
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MALYKKE ®
– Ny tidsbesparende mølle
med tæller
MALYKKE ® er en helt ny dansk produceret intelligent multifunktionsmølle,
med indbygget tællersystem. Den
er særlig velegnet til stempelkandekaffe og posesalg ud af huset. Kan
anvendes til alle former for kaffe og
espresso formaling.

Bønnebeholder
Låget er fastmonteret. En sikkerhed
imod fremmedlegemer i beholderen
og uønsket adgang til bønnerne.
Bønner påfyldes fra bunden, ved at
dreje hele beholderen af, og vende
den om, hvorved spjældet kan åbnes.

Tidsbesparende og meget let at betjene. Ens dosering hver gang. Hæng
blot kanden eller poseholderen på, så
klarer møllen resten, helt uden tryk på
knapper.
De koniske knive sikrer en optimal og
støjsvag formaling fra det lufttætte
kammer direkte til kande eller anden
opsamlingsenhed. Maler på få sekunder den rette mængde kaffe og frigør
derved tid til andre opgaver.
Fejlbetjening er ikke muligt. Intet spild
og intet svind.
Møllen genkender hver enkelt størrelse kande/poseholder og maler
den forprogramerede dosering, helt
ens hver gang, samtidig med at den
tæller hver handling på 4 niveauer:
1. Tjener, 2. Manager, 3. Knive og
4. Total.

Tilbehør
Ekstra eller større bønnebeholder kan
tilvælges i 1, 2 eller 3 kg. Drysbakke,
let at tømme. Poseholder til hjemsalg
af friskmalet kaffe.

Derved opnås fuld kontrol med periodens forbrug og omsætning af hver
enkelt enhed. Individuelle koder muliggør nulstilling af tæller 1 & 2.
Enkel brugermenu, der deﬁnerer alt,
lige fra motorhastighed, dosering,
koder, sprog, aﬂåsning af bønnebeholder, kaffetype, lys/tænd/sluk/fade
og meget mere.
Kan tilsluttes kasseapparat ved tilvalgssoftware.
Fremstillet af glasblæst og anodiseret
aluminium der sikrer en slidstærk og
rengøringsvenlig overﬂade.
Kan leveres i ﬂere farver og nuancer.
100% dansk produceret & dansk design. Internationalt patententeret og
mønsterbeskyttet.
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Nem at betjene
Enkel brugerdeﬁneret menu, der indeholder koder, dosering, kalibrering,
sprogvalg, motorhastighed mm.

Poseholder
Poseholder til salg ud af huset. Programmeres individuelt til 2 forskellige
posestørrelser; eksempelvis 100 gram
og 250 gram, eller efter eget ønske.

