
LA MARZOCCO KB90.



KB90 er udviklet efter modellen af den populære og velkendte 
Linea PB. Den er designet specielt til at øge hastigheden og 
servicen på de travleste kaffebarer og til at give en forbedret 
arbejdsgang, der forenkler baristaens arbejde. Det nye 
”straight in” portafiltersystem, er designet til at minimere 
arbejdsbelastningen for baristaen. Effektiviteten øges takket 
være Steam Flush; efter hver ekstraktion kommer damp 
automatisk ud af gruppehovedet efterfulgt af et varmt skyl 
med vand, hvilket gør det enklere at holde maskinen ren i de 
travleste perioder. Denne innovative funktion minimerer dårlig 
smag fra kafferester og betyder, at du ikke behøver at rengøre 
gruppehovedet så tit. KB90 har et helt nyt look inden for 
maskindesign, og konstruktionen af panelerne giver næsten 
uendelige tilpasningsmuligheder.

USB
Giver mulighed for at opdatere firmware. 

Programmerbare portioner
Programmerbare knapper får maskinen til at 
stoppe ekstraktionen, når den ønskede mængde 
er nået. 

Straight in portafilter system
Designet til at lette bevægelsen når filterhåndtaget 
er fastgjort til gruppehovedet. Dette reducerer 
belastningen på baristaen og er mere 
brugervenlig. 

Barista Lights
LED-belysning gør at du kan fokusere på at skabe 
den perfekte espresso.   

Digital skærm
Intuitiv programmering gør det enkelt at justere 
maskinens parametre. 

* Ekstra tilvalg

Høje Ben*
Gør det enklere at holde rent under maskinen. 
Justerbare ben kan også føre til bedre ergonomi 
(+7,5 cm i højden)

Kopvarmer*
Holder dine espresso-og cappuccinokopper 
korrekt tempereret.

Auto Brew Ratio*
Revolutionerende brygværktøj med integrerede 
præcisionsvægte.

Unik Farve*
Personlig farve efter anmodning (RAL – kode skal 
angives) 

Funktioner og specifikationer
Dobbelte kedler
Separate kedler optimerer espressobrygningen og 
steamproduktionen.

Dobbelt PID – kontrol.
Gør det mulig for dig at kontrollere temperaturen 
på bryg – og steamkedel.  

Mættede gruppehoveder
Sikrer uovertruffen termisk stabilitet, bryg efter 
bryg. 

System til temperaturstabilitet
Fordi vandet passerer hvert enkelt element, 
stabiliserer temperaturen sig yderligere. 

Isolerede kedler
Reducerer strømforbruget og bidrager samtidig til 
temperaturstabilitet. 

Steam flush
Holder gruppehovedet rent med et automatisk skyl 
af damp og varmt vand mellem shots.

Pro – touch steamrarm
Steamarme med høj ydelse og cool touch.

Nem vedligeholdelse af steamventil
Udviklet, så du kan servicere den uden at skille 
den ad.

Besparing af varmtvand
Giver dig mulighed for at finjustere tevandets 
temperatur.

Individuelle brygkedler. 
Giver dig mulighed for at indstille unik temperatur 
på hvert gruppehoved.

Eco modus
Kan programmeres til at gå i standby tilstand for 
at øge energieffektiviteten. 

2 Grupper 3 Grupper

Højde(cm/in) 45 / 17.5 45 / 17.5

Bredde(cm/in) 81 / 32 105 / 41.5

Dybde(cm/in) 62 / 24.5 62 / 24.5

Vægt(kg/lbs) 77 / 170 101 / 223

Volt 200V Single fase 200V Single fase

220V Single / 3 fase 220V Single / 3 fase

380V 3 fase 380V 3 fase

Watt (min – max) 3350 - 5670 5830 - 7790

Kapacitet steamkedel(liter) 2 x 1,3 3 x 1,3

Kapacitet brygkedel(liter) 7 11

KB90 effektiviserer produktionen af espresso og 
reducerer samtidig belastningen på baristaen og 
højner kaffens kvalitet.

Fås i:  AV  I  ABR  


