
LA MARZOCCO LINEA PB X

Förutom La Marzoccos särdrag är Linea 
PB utrustad med ett exklusivt 
användargränssnitt som ger baristan 
enklare kontroll över temperatur, 
bryggvolym och varmvattendosering.

Maskinen har en lägre profil, men med en 
större arbetsyta är den praktisk utan att 
göra avkall på italiensk design. PB X är en 
fullständigt uppgraderad version av Linea 
PB, med tekniska specifikationer och 

designelement som gör den unik. Vi 
förutsäger en ny referensmaskin på 
marknaden?

Linea PB omdefinierar tekniken och stilen i Linea Classic, La Marzoccos industrikon som 
introducerades för kaffeindustrin för över 20 år sedan.

Funktioner och specifikationer

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

Digital skärm
Intuitiv programmering gör det enkelt att 
justera maskinparametrarna.

Förvärmningssystem
Ökar kapaciteten och stabiliteten. Allt vatten 
förvärms innan vattnet kommer in i 
bryggtanken.

Justering av tevatten
Enkelt justerbar temperatur på tevattnet med 
hjälp av ett justeringshjul.

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

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

Pro-touch ångrör
Högpresterande ångrör med cool touch.

Ny dräkt i svart, vitt och stål.
Kommer med vit logo, vit text i display, vit 
manometer med svart text, vita panelljus och 
vita panel indikatorer.

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

PID
Elektronisk kontroll av bryggtemperaturen.

* Extra tillbehör

Koppvärmare *
Håller dina espresso och cappuccino koppar 
ordentligt varma.

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

Auto Brew Ratio*
Ett revolutionerande bryggverktyg med 
integrerade vågar.

2 Grupper 3 Grupper 4 Grupper

Höyd (cm/in) 53,3/21 53,3/21 53,3/21

Bredd (cm/in) 71 / 28 95 / 37,5 119 / 46,5

Djup (cm/in) 58,8 / 24 58,8 / 24 58,8 / 24

Vikt (kg/lbs)  81 / 178 93 / 205 117 / 258

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

Watt (min - max) 3350 - 5670 5830 - 7790 6930 - 9470

Bryggtank kapacitet (liter) 7 11 14.5

Ångtank kapacitet (liter) 3.4 5 6.8
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