
LA MARZOCCO GB5 S

Nya GB/5 S har en förnyad visuell identitet 
som moderniserar maskinens utseende. 
De röda liljorna på sidan av maskinen 
förevigar företagets florentinska arv och 
den nya frontpanelen bidrar till ökad 

synlighet för maskinens grupper. Den nya 
generationen GB/5 är den första i serien 
La Marzocco-maskiner utrustade med en 
vattensensor som analyserar hårdheten 
och vattenkvaliteten i vattnet som 

kommer in i maskinen. Om maskinen är 
ansluten till ett vattenfilter ger den viktig 
information om när vattenfilterpatronen 
behöver bytas ut.

GB / 5 S är designad i traditionell europeisk stil och är dedikerad till platserna med ett 
öga för estetik, vilket samtidigt ställer höga krav på prestanda.

Funktioner och specifikationer

Leveras i:  EE | AV | ABR Antal grupper: 2 | 3 | 4

Dubbla tankar
Separata vattentankar optimerar 
espressobryggningen och ångproduktionen.

Digitalt Display
Intuitiv programmering gör det enkelt att 
justera maskinparametrarna.

Isolerade tankar
Reducerar strömförbrukningen och bidrar 
samtidigt till ökad temperaturstabilitet.

Dubbla PID-system
Elektronisk kontroll av bryggtemperaturen och 
temperaturen i ångtanken.

USB-port
Möjliggör uppdatering av programvaran på ett 
enkelt sätt.

Baristalys 
3-stegs LED lampor med anpassningsbar 
intensitet för Eco, On, och Brewing-lägen.

Eco-läge
Kan programmeras att gå in i standby-läge för 
att öka energieffektiviteten.

IoT
Nyutvecklad app för La Marzocco’s 
professionella espressomaskiner.

Justerbar tevattentemperatur
Säkerställer optimal temperatur för att brygga 
andra varmvattendrycker.

Piero Group Caps
Ny design på grupphuvudet och placering av 
flödesmätare förbättrar temperaturstabiliteten, 
designad av Piero Bambi.

Digitalt Display
Intuitiv programmering gör det enkelt att 
justera maskinparametrarna.

Enkel service av ångventil
Utvecklad så att service kan genomföras på 
ångventilen framifrån utan att behöva ta ut 
den.

24v elektronik
Ny generation elektronik som ger större 
driftsäkerhet och enklare diagnosticering vid 
service.

* Extra tillbehör

Pro-touch ångrör *
Högpresterande ångrör med cool touch.

Höga ben *
Gör det lättare att hålla rent under maskinen. 
Justerbara ben kan också förbättra ergonomi 
(+ 7,5 cm i höjd).

Koppvärmare *
Håller dina espresso och cappuccino koppar 
ordentligt varma.

Unik färg *
Personlig färg på begäran (RAL-kod måste 
anges).

Auto Brew Ratio *
Ett revolutionerande bryggverktyg med 
integrerade vågar och Drip Prediction.

2 Grupper 3 Grupper 4 Grupper

Höjd (cm/in) 47 / 18,5 47 / 18,5 47 / 18,5

Bredd (cm/in) 77 / 30 97 / 38 121 / 47,5

Djup (cm/in) 64 / 25 64 / 25 64 / 25

Vikt (kg/lbs)  70 / 154 91 / 200 120 / 264,5

Volt 200V Single fas 200V Single fas 200V Single fas

220V Single / 3 fas 220V Single / 3 fas 220V Single / 3 fas

380V 3 fas 380V 3 fas 380V 3 fas

Watt (min - max) 3730 - 5445 4930 - 7240 6725 - 9470

Ångtank kapacitet (liter) 7 11 15

Bryggtank kapacitet (liter) 3,4 5 2 x 3,4
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