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AUTOMATICKÝ MLÝNEK  
NA KÁVU 
Sage BCG820

Pro přípravu perfektní kávy  
je zapotřebí přesné množství 
čerstvě namleté kávy.

Nejlepší chuti dosáhnete s kávou, 
která byla pražená 5 – 20 dnů 
před spotřebou. Doporučujeme  
si vždy pečlivě zkontrolovat  
datum pražení u vaší kávy. 
 
Kónický mlýnek využívá 
technologii inteligentního 
dávkování, které automaticky 
nastavuje dávkování mleté kávy 
při každé změně nastavení. 
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Inteligentní dávkování
Nastavení hrubosti mletí vyžaduje i správné 
nastavení doby mletí, abyste zajistili stálé 
dávkování Vaší připravované kávy. Toho 
dosáhnete prostřednictvím inteligentního 
dávkování, které automaticky nastaví dávku 
kávy podle zvolené hrubosti mletí a nastaveného 
množství. Navíc můžete předprogramované 
množství namleté kávy upravit podle vlastní 
potřeby, a to prodloužením nebo zkrácením 
doby mletí v 0,2s krocích. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavitelná hrubost mletí
Různé druhy přípravy kávy vyžadují i různá 
nastavení hrubosti mletí, abyste dosáhli 
maximálního aroma a chuti. Mlýnek na kávu 
je vybaven 60 různými nastaveními hrubosti 
mlýnku, ze kterých si podle druhu připravované 
kávy můžete vybrat to správné nastavení.

Maximální pohodlí
S mlýnkem na kávu jsou dodávány 2 nástavce 
držáku filtru a praktická dóza na mletou kávu. 
Díky nástavcům můžete pohodlně ovládat 
mlýnek bez držení filtrů a do praktické dózy  
s unikátním uzávěrem si můžete namlít kávu  
do zásoby.

Zásobník na kávová zrna
450g zásobník na kávová zrna je vybaven 
unikátním systémem zamykání a odemykání, 
díky kterému ho můžete snadno a pohodlně 
vyjmout a přenášet. Navíc vzduchotěsné 
víčko umožňuje zachovat maximální čerstvost 
kávových zrn.
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Základní popis
• Automatický mlýnek na kávu

•  Vhodný pro mletí zrnkové kávy pro použití  
v přístrojích na přípravu espresa, v perkolátoru,  
v přístrojích na překapávanou kávu,  
popř. french pressu

•  450g praktický zásobník s unikátním vnitřním 
systémem zamykání / odemykání pro snadné 
přenášení

•  Vzduchotěsné víčko zásobníku na kávová  
zrna zachovává maximální čerstvost

•  Nerezový kónický mlýnek redukuje teplotu  
při mletí, a tím chrání olejovou složku kávových 
zrn proti poškození

•  Možnost úpravy nastavení mlýnku

•  Tepelná pojistka proti přehřátí motoru

•  Ochranný systém proti spouštění naprázdno  
a nesprávně nainstalovaném mlýnku

•  Unikátní mlecí komora minimalizuje tření 
kávových zrn před dávkováním

•  Nerezová základna mlýnku vybavena 
protiskluzovými nožkami

•  Podsvícený LCD displej pro zobrazení 
nastavení mlýnku, počtu dávek/šálků kávy  
a osobního nastavení

•  Barevné podsvícení tlačítek

•  Alternativní spuštění/ukončení mletí 
prostřednictvím spínače držáku filtru

•  Vyjímatelná odkapávací miska  
pro snadné čištění

•  Úložný prostor pro přívodní kabel ve spodní 
části přístroje

Funkce
• Režim úspory energie – po 5 minutách 

nečinnosti se přístroj automaticky přepne  
do pohotovostního režimu

• Otočné tlačítko nastavení hrubosti mletí

•  60 nastavení hrubosti od espressa  
po french press

•  Otočný ovladač GRIND AMOUNT|PROGRAM 
pro úpravu přednastaveného množství mleté 
kávy a možnost uložení upraveného množství

•  Možnost zvýšení nebo snížení programovaného 
množství v 0,2s krocích

•  Tlačítko SHOTS|CUPS pro výběr počtu dávek 
nebo šálků

•  Tlačítko START|PAUSE|CANCEL pro spuštění, 
přerušení chodu a ukončení mletí

Příslušenství
• Nástavec na 50-54mm páku

•  Nástavec na 58mm páku

•  Čisticí kartáček na kónický mlýnek

•  Dóza na mletou kávu

Technické údaje
• Napětí: 220 – 240 V ~ 50 Hz

•  Příkon: 165 W

•  Použité materiály: slitina ušlechtilých kovů, 
nerezová ocel, vysoce odolný plast

•  Rozměry: 39,5 x 16 x 21,5 cm (v x š x h)

•  Hmotnost: 2,9 kg


