
LA MARZOCCO LINEA MINI

Inspirerad av Linea Classic kommer Linea 
Mini med dubbla tankar. Det integrerade 
grupphuvudet säkerställer att maskinen 
uppnår temperaturstabilitet och 

energieffektivitet som La Marzocco är 
kända för. För att säkerställa samma 
unika tillförlitlighet är Linea Mini byggd för 
hand med många av de komponenter 

som används på de professionella 
modellerna.

Den ikoniska designen och den välkända prestandan hos La Marzocco kommer hem till dig med 
en Linea Mini.

Funktioner och specifikationer

Leveras i: EE Antal grupper: 1

Integrerat grupphuvud
En kombinerad vattentank och bryggrupp 
borgar för termisk stabilitet.

Lysdioder
Ger användaren information om vattenmängd 
och värme.

IoT
Anslut din maskin till Internet med La 
Marzocco Home-appen.

Hetvattenutlopp
Praktisk pip för te och sköljning av portafilter 
mellan shots.

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

Barista Lights
LED-belysning innebär att du alltid kan 
fokusera på extraktionen i koppen.

Pro-Touch ångrör
Värmeisolerat ångrör.

PID
Elektronisk kontroll av bryggtemperaturen.

Förvärmningssystem
Ökar produktiviteten och stabiliteten. Allt vatten 
förvärms till 70 °C innan vattnet kommer in i 
bryggtanken.

Inbyggd pump
Integrerad pump för att inte kompromissa med 
prestandan.

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

Dubbla tankar
Separata vattentankar optimerar espressobryg-
gning och ångproduktion.

* Extra tillbehör

Paddel och Portafilter *
Maskinen kan mot ett pristillägg utrustas med 
paddel, portafilterhandtag och ångvred i 
utvalda träsorter.

Unik färg *
Maskinen finns i rostfritt stål, svart, ljusblå, röd, 
vit och gul för att matcha din personliga stil.

1 Gruppe

Höjd (cm/in) 37,7 / 15

Bredd (cm/in) 35,7 / 14

Djup (cm/in) 45,3 / 18

Vikt (kg/lbs)  30 / 66

Volt 220-240V Single fas

115V Single fas

Watt (min) 1620

Watt (max) 1820

Bryggtank kapacitet (liter) 0,17

Ångtank kapacitet (liter) 3
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