
LA MARZOCCO KB90

KB90 är en vidareutveckling av den 
populära och välkända Linea PB.
Den är utformad speciellt för att öka 
hastigheten och servicen på kaffebarer 
med högt tempo och för att ge ett 
förbättrat arbetsflöde som underlättar 
jobbet för baristan. Det nya 

portafiltersystemet är utformat för att 
minimera belastningen på baristan. 
Effektiviteten ökar tack vare Steam 
Flush; efter varje bryggning kommer 
ånga automatiskt ut från grupphuvudet 
följt av en varmvattendusch, vilket gör 
det lättare att hålla maskinen ren under 

de mest intensiva perioderna. Denna 
innovativa funktion minimerar kafferester 
och innebär att du inte behöver rengöra 
grupphuvudet så ofta. KB90 har ett helt 
nytt utseende inom maskindesign och 
konstruktionen av panelerna erbjuder 
nästan oändliga anpassningsmöjligheter.

KB90 effektiviserar espressoproduktionen samtidigt som belastningen på baristan 
minskar och kvaliteten på kaffet ökar.

Funktioner och specifikationer

2 Grupper 3 Grupper

Höjd (cm/in) 45 / 17.5 45 / 17.5

Bredd (cm/in) 81 / 32 105 / 41.5

Djup (cm/in) 62 / 24.5 62 / 24.5

Vikt (kg/lbs) 77 / 170 101 / 223

Volt 200V Single fas 200V Single fas

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

380V 3 fas 380V 3 fas

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

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

Bryggtank kapasitet (liter) 7 11

Leveras i:  AV  I  ABR  Antal grupper: 2 | 3  

Dubbla tankar
Separata vattentankar optimerar 
espressobryggning och ångproduktion.

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

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

Individuella bryggtankar
Låter dig ställa in en unik temperatur för varje 
grupp.

Mättade grupphuvuden
Säkerställer oöverträffad termisk stabilitet, 
bryggning efter bryggning.

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

Temperaturstabilitetssystem
När vattnet passerar varje element stabiliseras 
temperaturen ytterligare.

Isolerade tankar
Reducerar strömförbrukningen och bidrar 
samtidigt till temperaturstabilitet.

Steam flush 
Håller grupphuvudet rent med en automatisk 
dusch av ånga och vatten mellan bryggningar.

Pro-touch ångrör
Högpresterande ångrör med cool touch.

Justerbar tevattentemperatur 
Säkerställer optimal temperatur för att brygga 
andra varmvattendrycker.

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

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

Digital skärm
Intuitiv programmering gör det enkelt att justera 
maskinparametrarna.

Programmerbar portionering
Programmerbara knappar gör att maskinen 
stannar extraktionen när önskad volym är 
uppnådd.

Straight In Portafilter-system
Designad för att förenkla isättningen av 
portafiltret i gruppen och därmed minska 
belastningen för baristan.

*  Extra tillbehör

Koppvärmare *
Håller dina espresso och cappuccino koppar 
ordentligt varma.

Auto Brew Ratio*
Ett revolutionerande bryggverktyg med 
integrerade vågar.

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

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