
LA MARZOCCO LINEA MICRA

Du kan välja mellan sju olika färger 
på din Micra, som lyfter vilket kök 
som helst till café status. Enkel 
installation och snabb uppvärmning. 
Micra har alla verktyg du behöver för 
att njuta av en espresso på cafénivå 

hemma.Dubbla tankar, integrerat 
grupphuvud och PID-kontroll 
kombineras för att skapa 
kommersiell temperaturstabilitet 
som säkerställer att 
bryggtemperaturen alltid är optimal. 

Enkel att rengöra och och redo för 
alla tillfällen, med Linea Micras 
tre-i-ett konvertibla portafilter kan 
du snabbt byta mellan enkel, dubbel 
och naket.

Ta med dig caféet hem. Rena linjer och välkänd charm i kompakt, användarvänlig form. 
Linea micra är en hemmamaskin som är trogen La Marzoccos arv.

Funktioner och specifikationer

Leveras i: EE Antal grupper: 1

Integrerat grupphuvud 
En kombinerad vattentank och bryggrupp 
säkrar termisk stabilitet.

Lysdioder 
Ger dig information om vattenmängd och 
värmestatus.

La Marzocco Home App kompatibel 
Få snabb tillgång till många olika funktioner via 
La Marzocco Home-appen. Justera
bryggtemperatur, starta automatisk 
bakspolning och välj på/av-tider för din 
maskin.

Inställning av på/av-tid 
Skapa ett anpassat på/av-schema så att din 
maskin är redo att brygga när du är.

Vattenreservoar 
En integrerad vattentank på 2 liter gör 
vattenslutningen valfri.

Barista Lights 
LED-belysning, så att du kan fokusera på 
extraktionen i koppen. 

Förbrygging 
Justerbara av/på-tider för förbryggning låter 
dig anpassa starten på bryggprocessen.

Dubble PID-system 
Elektronisk kontroll av bryggtemperatur och 
ångtryck.

Förvärmningssystem
Ökar produktiviteten och stabiliteten. Allt vatten 
förvärms innan det kommer in i bryggtanken.

Varmvattenutlopp 
Praktiskt utlopp för snabb och enkel sköljning 
av portafiltret mellan bryggningarna. 

Konvertibelt portafilter 
Enkel att rengöra och redo för alla tillfällen, ett 
konvertibelt tre-i-ett portafilter gör att du 
enkelt kan byta mellan enkel, dubbel och 
naket. Preciscionsfilterkorgar ökar kvaliteten 
och felmarginalerna blir mindre.

Dubbla tankar 
Separata brygg/ång-tankar optimerar 
espressobryggningen och ångproduktionen.

* Extra tillbehör

Unik färg * 
Maskinen finns i rostfritt stål, svart, ljusblått, 
rött, vitt, grått och gul för att matcha din 
personliga stil.

1 Gruppe

Höyd (cm/in) 34/13

Bredd (cm/in) 29/11,5

Djup (cm/in) 39/15,5

Vikt (kg/lbs)  19/42

Watt (min) 1600 (110V)

Watt (max) 1850 (230V)

Bryggtank kapasitet (liter) 0,25

Ångtank kapasitet (liter) 1,6
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Isolerat ångrör 
Med kraftigt ångtryck och som inte blir varmt. 
En helt ny design som gör mjölkskumningen till 
en lek.

Spillbricka 
En magnetisk spillbricka som är stabil, men 
samtidigt enkel att ta bort, håller din köksbänk 
ren.

230V ström 
Linea Micra behöver bara en vanlig 
stickkontakt, så du kan koppla in den var som 
helst. 


