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Høj præstation derhjemme – La Marzoccos 
teknologi og ydelse i et elegant og kompakt 
design.

La Marzoccos ingeniørteam bestemte sig for at tage sin 
mest avancerede teknologi og overføre det til en 
hjemmemaskine. GS/3 har det tilsvarende termiske 
stabilitetssystem, som bruges i Strada modellen, et 
forvarmningssystem, digital PID-regulator, mættede 
grupper og digitalt display. Disse funktioner skaber en 
luksuriøs espressoplatform. Det eneste du skal gøre, er 
at kværne, dosere og tampe.

P.I.D.
Elektronisk kontrol af bryggetemperatur

Filterhåndtag og præcisionsfilterkurve (APF) 
Filterhåndtag i rustfrit stål med 
præcisionsfilterkurve øger kvaliteten og 
fejlmarginerne bliver mindre. 

Intern pumpe
Selvstændig pumpe uden at påvirke ydelsen.

Dedikerede trykmålere (gælder MP)
Tillader dig at aflæse det eksakte bryggetryk under 
ekstraktionen. 

Variabel præ-infusion (gælder MP)
Den nye koniske ventil sikrer progressiv kontrol på 
vandtrykket hele vejen op til max. trykkapacitet. 
Ventilen gør det muligt at kontrollere 
præ-infusionen samtidigt som pumpen arbejder på 
fuldt tryk. 

* Ekstra tilvalg

Sidepaneler*
Maskinen kan leveres med sidepaneler i varianter 
af glas og træ.

Gruppehoved, steamhåndtag og filterhåndtag*
Disse dele kan leveres i varianter af træ.

Funktioner og specifikationer

Mættede gruppehoveder
Sikrer en uovertruffen termisk stabilitet.

Dobbelte kedler
Separate kedler optimerer espressobrygningen og 
steamproduktionen. 

Digitalt Display
Intuitiv programmering gør det nemt at justere 
maskinens parametre. 

Vandreservoir
En integreret vandbeholder på 3,5 liter gør 
vandtilkobling valgfrit.

Forvarmingssystem
Øger produktiviteten og stabiliteten. Vandet 
forvarmes til 70 C før vandet kommer ind i tanken.

Ruby gigleurs
Ruby gigleurs er mere resistente mod kalk og 
korrosion. 

Pro-touch steamarm
Højpræcisions steamarm med cool touch.

Varmtvandsbesparing 
Tillader dig at finjustere tevandets temperatur. 

1 Gruppe

Højde (cm/in) 35,5 / 14

Bredde (cm/in) 40 / 16

Dybde (cm/in) 53 / 21

Vægt (kg/lbs) 33 / 73

Volt 220V 1-faset / 110V 1- faset

Watt (min - max) 1620 - 2300

Kapacitet brygkedel (liter) 1,5

Kapacitet steamkedel (liter) 3.5

Leveres i:  MP  I  AV  




