
LA MARZOCCO LINEA CLASSIC S

Linea Classic har hjälpt till att forma 
espressomaskinernas värld under de 
senaste tre decennierna. Från att Linea 
Classic kom har den hela tiden 
uppdaterats och förbättrats för att 
säkerställa att den alltid levererar optimal 

stabilitet. Linea Classic S är den senaste 
versionen av Linea Classic och är byggd 
för att vara pålitlig stabil och diskret, 
vilket gör den till en trogen partner i alla 
kaffebarer. Med dubbel PID ger Linea 
Classic S en jämn temperatur i de 

separata ång- och bryggtankarna och 
med den nya integrerade shottimern kan 
baristan enklare styra bryggtiden för varje 
espresso. Maskinen har även ett inbyggt 
bakspolningsprogram för enklare 
rengöring.

Linea Classic S är den senaste versionen av Linnea Classic och är byggd för att vara pålitlig 
stabil och diskret, vilket gör den till en trogen partner i alla kaffebarer. 

Funktioner och specifikationer

Leveras i: MP  I  AV  I  EE Antal grupper: 1 | 2 | 3 | 4

Mättade grupper 
Säkerställer hög värmestabilitet, bryggning 
efter bryggning.

Dubbel PID
Elektronisk styrning av bryggtemperatur på 
ånga och bryggtank.

Dubbla tankar
Separata brygg och ångtankar vilket optimerar 
espressobryggning och ångproduktion

Kompatibel med Pro App
Maskinen kan kopplas till La Marzocco 
Pro-appen via IoT.

* Extra tillval

Autosteam*
Automatiskt stopp av ånga vid önskad 
temperatur.

Barista Lights *
LED-belysning som lyser upp koppen när du 
brygger espresso, vilket förbättrar arbetsmiljön 
för baristan.

Välj färg*
Välj en personlig färg som passar dig och din 
kaffebar (ange RAL-kod)

Pro Touch ångör*
Isolerade ångrör gör att du inte bränner dig när 
du skummar.

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

1 Gruppe 2 Grupper 3 Grupper 4 Grupper

Höyd (cm/in) 45,5 /18 45,5/18 45,5/18 45,5/18

Bredd (cm/in) 49 / 20 69 / 28 93 / 37 117 / 46

Djup (cm/in)  58,5 / 22 58,5 / 22 58,5 / 22 58,5 / 22

Vikt (kg/lbs) 41 / 90  59 / 130 73 / 164 107 / 236

Volt - 200V Single fas 200V Single fas 200V Single fas

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

- 380V 3 fas 380V 3 fas 380V 3 fas

Watt (min - max) 2500 3350 - 5670 4930 - 7790 6930 - 9470

Bryggtank kapasitet (liter) 1.8 3.4 5 2 x 3,4

Ångtank kapasitet (liter) 3.5 7 11 15
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3-knapps gränssnitt
Knapparna på vänster grupp används för att 
programmera maskinen.

Isolerade tankar
Minskar energiförbrukningen samtidigt som 
det bidrar till temperaturstabilitet.


