
LA MARZOCCO GS3

La Marzocco’s ingenjörsteam bestämde 
sig för att ta den mest avancerade La 
Marzocco-tekniken och överföra den till 
en hemmamaskin. GS3 har det termiska 
stabilitetssystemet som används i Strada- 

modellen, inklusive ett 
förvärmningssystem, digital PID-
styrenhet, mättade grupper och digital 
display. Dessa funktioner skapar en lyxig 
espressoplattform: allt du kan hoppas på 

för någon som vill njuta av den bästa 
kvaliteten på espresso. Allt du behöver 
göra är att mala, dosera och tampa.

Hög prestanda hemma - La Marzocco’s teknik och prestanda i en elegant och kompakt 
design.

Funktioner och specifikationer

Leveras i:  MP  I  AV Antal grupper: 1 

Mättade grupphuvuden
Säkerställer oöverträffad termisk stabilitet, 
bryggning efter bryggning.

Dubbla tankar
Separata vattentankar optimerar espressobryg-
gning och ångproduktion.

Digital skärm
Intuitiv programmering gör det enkelt att 
justera maskinparametrarna.

Vattenreservoar
En integrerad vattentank på 2,5 liter gör 
vattenanslutningen valfri.

Dedikerade tryckmätare (gäller MP)
LLåter dig läsa av det exakta bryggtrycket 
under extraktionen.

Ruby gigleurs
Ruby gigleurs är mer motståndskraftiga mot 
kalk och korrosion.

Inbyggd pump
Integrerad pump för att inte kompromissa med 
prestandan.

Pro-touch ångrör
Högpresterande ångrör med cool touch.

Varmvattenbesparing 
Låter dig finjustera tevattentemperaturen.

P.I.D.
Elektronisk kontroll av bryggtemperaturen.

Förvärmningssystem
Ökar produktiviteten och stabiliteten. Allt vatten 
förvärms till 70 °C innan det når bryggtanken.

Digitalt Display
Intuitiv programmering gjør det lett å justere 
maskinens parametere.

Variabel förfuktning (gäller MP)
Den nya koniska ventilen säkerställer 
progressiv kontroll av vattentrycket hela vägen 
upp till fullt tryck. Ventilen gör det möjligt att 
kontrollera förfuktningen väldigt exakt.

Portafilter & Precision Filter Cups (APF)
Portafilter av rostfritt stål med 
precisionsfilterkorgar ökar kvaliteten och 
minskar felmarginalerna.

* Extra tillbehör

Sidopaneler *
Maskinen kan levereras med sidopaneler i 
varianter av glas och trä.

Grupphuvud och portafilter *
Maskinen kan levereras med gruppkåpa och 
portafilterhandtag och i olika trävarianter.

1 Gruppe

Höjd (cm/in) 35,5 / 14

Bredd (cm/in) 40 / 16

Dybde (cm/in) 53 / 21

Vikt (kg/lbs) 33 / 73

Volt 220V Single fas / 110V Single fas

Watt (min - max) 1620 - 2300

Ångtank kapacitet (liter) 1,5

Bryggtank kapacitet (liter) 3.5
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