
LA MARZOCCO LEVA

Leva är således en bra kombination av 
form och ny teknik som för baristan 
närmare kaffet. Den innovativa designen 
har minskat den manuella kraft som 
krävs för att använda maskinen med 50% 
jämfört med en traditionell leva-maskin. 

Leva gör det möjligt att justera både 
förfuktningstrycket och det maximala 
extraktionstrycket, vilket i sin tur gör det 
möjligt att anpassa bryggningen och få 
konsekventa espressoshots. Med över 
2500 timmars test sätter Leva en ny 

standard när det gäller stabilitet i ett 
mekaniskt system.

Leva kommer i modellerna X och S.

Med Leva har leva-maskinerna fått sin renässans. Baserad på en klassisk bryggningsmetod och 
en kompromisslös design, är modellen som skapad för en teatralisk presentation av kaffet.

Funktioner och specifikationer

Leveras i: LEVA Antal grupper: 1 | 2 | 3

Mättade grupphuvuden
Säkerställer oöverträffad termisk stabilitet, 
bryggning efter bryggning.

Dubbla tankar
Separata vattentankar optimerar espressobryg-
gning och ångproduktion.

Justerbar tevattentemperatur
Säkerställer optimal temperatur för att brygga 
andra varmvattendrycker.

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

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

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

Portafilter & Precisionsfilterkorgar (APF)
Portafilter i rostfritt stål med 
precisionfilterkorgar ökar kvaliteten samtidigt 
som felmarginalen blir mindre

Höga koppar
Låter dig använda maskinen med höga glas 
och koppar (+ 2,5 cm i höjd).

Pro-touch ångrör
Högpresterande ångrör med cool touch.

Koppvärmare *
Håller dina espresso och cappuccino koppar 
ordentligt varma.

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

2 Grupper 3 Grupper

Höjd (cm/in) 77,5 / 30,5 77,5 / 30,5

Bredd (cm/in) 80 / 31,5 102 / 40

Djup (cm/in)  64,5 / 25,5 64,5 / 25,5

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

Volt 200V Single fas 200V Single fas

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

380V 3 fas 380V 3 fas

Watt (min - max) 4520 - 5670 5120 - 7800

Ångtank kapacitet (liter) 2 x 1,3 3 x 1,3

Bryggtank kapacitet (liter) 8,2 11,8
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* Extra tillbehör


