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Comandante C40 (MKIII) Nitro Blade gerçek kahve tutkunları ve nitelikli kahve meraklıları
için bulunabilecek en iyi değirmen çözümlerinden biridir. Tamamen yeni bir fikrin ve
uygulamanın ürünü bıçak setiyle çok dayanıklı ve yüksek performanslı bir el değirmenidir.
Söz konusu bıçak seti uzun ve zorlu bir araştırma/geliştirme sürecinin haklı gururunu taşır.
2015 yılının başlarında burgaçlı bıçakların ana malzemesi olarak hassas bir martensitik
matrikse sahip yüksek alaşımlı, nitrojen oranı yüksek bir paslanmaz çelik kullanılmaya
başlanmasıyla Comandante değirmenleri de rakiplerinin bir adım önüne geçmiştir.
Buna ek olarak taze çekmenin kaçınılmaz olduğu yüksek kalite çekirdekleriniz için en doğru
partikül ebadı dağılımını verecek yeni bir geometri ve form da geliştirilmiştir. Yüksek
nitrojenli martensitik üzerinde çalışması son derece zor bir malzemedir ve ciddi bir ustalık ve
mühendislik ister. Ama bu becerildiğinde ise artıları çok fazladır: Çok dayanıklıdır, aşınmaya
karşı inanılmaz dirençlidir ve körleşme sürecini çok yavaştır.
Sertleştirilip formu kazandırılan Nitro Blade’e son bir mühendislik dokunuşu eklenmiştir: Zdişlerinin uç kısımlarına yerleştirilen mikro bıçaklar sayesinde tüm bıçak setinin keskinliği
enikonu arttırılmıştır. Ve bu sayede en ince çekimden en kalın çekime hiç fark etmeksizin en
doğru partikül ebadı dağılımı yakalanabilmiştir.
Paslanmaz çeliğin sayısız nimetlerinden yararlanmak üzere de C40’ün gövdesi, şaftı, çevirme
kolu, mikro bilyeli yatağı da yine paslanmaz çelikten üretilmiştir. C40’ın çıplak hali de yine
paslanmaz çeliktendir. Ahşap versiyonlarında ise üzeri değişik ağaçlardan elde edilen
ürünlerle kaplanır.

Comandante bıçak setleri işinin ehli uzmanlarca doğrudan büyük metal bloklardan tek parça
halinde kesilir. Bu ise öğütme seviyeniz ne olursa olsun yumuşak ve bileğinizi zorlamayacak
bir döndürme hızında her bir turda ortalama bir kahve çekirdeğinin öğütüleceği şekilde bir
tasarımın ortaya çıkmasına olanak tanımıştır.

Nitro Blade kahve çekirdeklerini kendine has bir
metotla “keser”. Öğütülen kahvenin şaşırtıcı ölçüde
uniform (özdeş) ve düzgün partiküller halinde
olmasına ek olarak, mümkün olan en az miktarda
“kahve tozu” oluşur. Hem segman hem de göbek
yüksek alaşımlı, yüksek nitrojenli paslanmaz
çelikten üretilmiştir. Bu ise Nitro Blade’in
kenarlardan kahvelerin kaçmasına izin vermeyip
çok kesici ve keskin olmasına da olanak tanır. Korozyona, aşınmalara karşı fazlasıyla dayanıklı
olan Nitro Blade harika bir öğütme performansı sergiler.

Nitro Blade çelik yüzeyi hemen hiçbir şekilde
kimyasal ya da fiziksel etkileşime girmediğinden tat
üzerinde de nötr bir etkisi vardır. Bu özellikle
kompleks asiditeye sahip yüksek kaliteli mikrolot
arabika kahveleri öğütürken önemlidir.
Seramik bıçaklar daha fazla baskı/sıkıştırma
uygulanmasını gerektirir ve tutarlılık sorunlarına yol
açarken normal çelik bıçaklar ise nitelikli kahvelerde
aranan meyve-çiçeksi notları ve asiditeyi ciddi
oranda tahrip eder. Comandante bu bakımlardan
rakiplerinin epey önüne geçmiştir.
İsterseniz Nitro Blade’i baharatlarınız için ve kurutulmuş bitki çaylarınız için de
kullanabilirsiniz. Tabi değişik kullanımlardan sonra kokuların karışmaması için iyice
temizlemeyi unutmayın.

Ortadaki şaft gücün ve öğütme
momentumunun daha iyi dağıtılması için
iki
adet
mikro
bilyeli
yatakla
desteklenmiştir. Her iki bilyeli yatağın
üzeri de hem koruma amacıyla hem de
sessiz
çalışmaları
için
plastikle
kaplanmıştır.
Döndürme kolu paslanmaz çeliktendir ve
kahveyi
doldurmak
için
kolaylıkla
çıkarılabilir. Koldaki şeffaf disk paslanmaz çeliğin üzerine sıkı bir şekilde preslenmişse de,
eğer gerekli görülürse yeniden ayarlanabilir.
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Ahşap kol Almanya’nın epik Black Forest ormanlarından gelmedir. %100 doğal meşe
ağacındandır ve döndürme koluna bir açma-kapama sistemiyle bağlanmıştır. İsterseniz
söküp tekrar takabilirsiniz. Ahşap kolun şekli ve formu öğütme sırasında konforlu ama
kavrayıcı bir tutuş sağlamaya dönük olarak tasarlanmıştır.
Ayrıca çevirme kolunun uzun olması ve manyetik olarak tutturulup haznenin içinde
saklanabilmesi de artı avantajlar arasındadır.
Tüm ahşap yüzeyler sağlığa zararlı olmayan doğal yağlarla işlenmiştir.
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Bıçak setindeki tüm bileşenler BPA içermeyen ve son derece dayanıklı, kolay kırılmamasıyla
bilinen bir malzeme olan bir sentetik malzeme olan kopolyester TRITANTM’den üretilmiştir.
Eastman’a göre, TRITANTM sadece BPA içermemekle kalmaz aynı zamanda bifenol-S ve diğer
bifenol bileşenler kullanılmadan üretilir. Buna ek olarak, bağımsız laboratuvarların yaptığı
araştırmalar da östrojenik ve androjenik aktiviteler içermediğini ortaya koymuştur. Kısacası,
değerli çekirdeklerinizi gönül rahatlığıyla emanet edebileceğiniz güvenli bir ortam.

Öğütme seviyesini belirleyen ayar işlemi çok belirgin bir klik hareketinin eşlik ettiği 3 ayaklı
bir yıldızı andıran bir şekilde tasarlanmıştır. Bıçakların konumunu atamak üzere dengeli bir
baskı senaryosu yaratmak için 3 tane birbirinden bağımsız mikro çelikten bilyenin iç içe
geçmesi sağlanmıştır. Bu sistem C40’ın hemen altına yerleştirilmiştir. Üç parmağınızı
kullanarak daha ince çekmek için yıldızı saat yönünde, daha kalın için ise tersi yönde
döndürün. Klik mekanizması tam istediğiniz öğütme noktasında kilitlenecektir.
Ve evet Porlex gibi Aeropress’in üstüne de sığıyor.

Cam hazne 40 gr kadar kahve alabilir ve bu ise 4-5 bardaklık bir kahveyi aynı anda
öğütebileceğiniz anlamına gelir. Harika bir saklama malzemesi olduğu için cam tercih
edilmiştir ve sıcak suyla kolaylıkla temizlemek mümkündür. C40 ile bir tanesi şeffaf ve bir
tanesi de kahverengi olmak üzere iki adet hazne
alacaksınız. Ayrıca her hazne için ayrı bir kapak da. Kapak
yenilenebilir doğal kaynaklardan üretilip tekrar
dönüştürülebilen Urochem 371’den üretilmiştir.

Lütfen bıçak setine dokunurken son derece dikkatli olun.
Bıçaklar çok keskin olduğundan ciddi yaralanmalara yol
açabilir. Bıçak seti ile ayar yaparken parmaklarınıza
dikkat edin. Ayrıca cam hazne sert yüzeylere çarptığında
kırılabilir. Çocukların değirmene dokunmasına izin
vermemelisiniz.
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Bıçak Geometrisi:

Comandante Z15MB-V7LC-DSE-200

Bıçak Malzemesi:
Öğütülmüş Kahve
Tahliyesi:
Gövde:

Patentli Yüksek Alaşımlı Nitojen Paslanmaz Çelik

Şaft:

Paslanmaz Çelik

Çevirme Kolu:

Paslanmaz Çelik

Çevirme Kolu Tutacağı:
Ağaç İşleri Koruma
Malzemesi:
Motor-Kaplaması:

100% Doğal Meşe Ağacı (Black Forest Ormanından)

Şaft Yatağı:

Plastik İzolasyonlu 2x Paslanmaz Çelik Mikro Bilyeli Yatak

Hazne:

Şeffaf ve Kahverengi

Kapak:

Urochem 371 (Doğal Malzeme)

Paketleme:

Sadece Dönüştürülmüş Kâğıt

< 3,0 Nm’de Her Dönüşte Bir Adet Çekirdek
Paslanmaz Çelik (Ahşap Kaplama)

Doğal Yağ (Çocuk Oyuncaklarında Kullanıma Uygun)
Eastman Tritan (BPA İçermez)

