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

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

Cool touch steamarm
Isolerede steamarme som ikke bliver varme.  

* 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 brygningsværktøj med 
integrerede præcisionsvægte. 

Linea PB, designet af og navngivet i anerkendelse 
af Piero Bambi, redefinerer teknologien og 
udtrykket til Linea Classic - La Marzoccos 
industrielle ikon, som blev introduceret til 
specialkaffeindustrien for over 20 år siden. 

Ud over La Marzoccos karakteristiske træk er Linea PB 
X udstyret med en eksklusiv brugergrænseflade, der 
giver baristaen fuld kontrol over temperatur, 
bryggevolumen og dosering af varmt vand. 

Espressomaskinen har en lavere profil, men med en 
større arbejdsflade er den praktisk uden at gå på 
kompromis med godt italiensk design. 

PB X er en fuldt opgraderet version af Linea PB med 
tekniske specifikationer og designelementer, der gør 
den unik. Forudsiger vi måske en ny referencemaskine 
på markedet?

Funktioner og Specifikationer

PID
Elektronisk kontrol af bryggetemperatur. 

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

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

Forvarmer
For at sikre termisk stabilitet bliver vandet 
forvarmet inden det går ind i den individuelle 
kedel i bryggehovedet.  

Justering af tevand 
Tillader dig at finjustere temperaturen på 
tevandet. 

Ny dragt i sort, hvidt og stål 
Fås med hvid logo samt hvidt display, hvid tekst i 
manometeret, hvide panellamper og hvide panel 
indikatorer. 

2 Grupper 3 Grupper 4 Grupper

Højde (cm/in) 53,3/21 53,3/21 53,3/21

Bredde (cm/in) 71 / 28 95 / 37,5 119 / 46,5

Dybde (cm/in) 58,8 / 24 58,8 / 24 58,8 / 24

Vægt (kg/lbs)  81 / 178 93 / 205 117 / 258

Volt 200V 1-faset 200V 1-faset 200V 1-faset

220V 1-faset / 3-faset 220V 1-faset / 3-faset 220V 1-faset / 3-faset

380V 3-faset 380V 3-faset 380V 3-faset

Watt (min - max) 3350 - 5670 5830 - 7790 6930 - 9470

Steamkedel kapacitet (liter) 7 11 14.5

Brygkedel kapacitet (liter) 3.4 5 6.8

Leveres i:  AV  I  ABR  




