LA MARZOCCO LEVA.

Med Leva har lever-maskinerne fået deres
renæssance. Baseret på en klassisk
brygningsmetode og et kompromisløst design, er
modellen skabt til en storslået præsentation af
kaffen.
Leva er således en god kombination af form og ny
teknologi, der bringer baristaen tættere på kaffen. Det
innovative design har reduceret den manuelle kraft man
behøver for at betjene maskinen med 50%,
sammenlignet med en traditionel pistonmaskine. Leva
gør det muligt at justere både præinfusionstryk og
maksimalt ekstraktionstryk, hvilket igen gør det muligt
at personificere brygningen og få ensartede espresso
shots. Med over 2500 timers testning, sætter Leva en
ny standard, når det gælder stabilitet i et mekanisk
system.
Leva findes i modellerne X og S.
Fås i: LEVA
2 Grupper

3 Grupper

Højde(cm/in)

77,5 / 30,5

77,5 / 30,5

Bredde(cm/in)

80 / 31,5

102 / 40
64,5 / 25,5

Dybde(cm/in)

64,5 / 25,5

Vægt(kg/lbs)

70 / 154,5

91 / 200

Volt

200V Single faset

200V Single faset

220V Single / 3 faset

220V Single / 3 faset

380V 3 faset

380V 3 faset

Watt (min – max)

4520 - 5670

5120 - 7800

Kapacitet steamkedel(liter)

2 x 1,3

3 x 1,3

Kapacitet brygkedel(liter)

8,2

11,8

Funktioner og specifikationer
Mættede gruppehoveder
Sikrer uovertruffen termisk stabilitet, bryg efter
bryg.
Dobbelte kedler
Separate kedler optimerer espressobrygningen og
steamproduktionen.
Justerbar tevandstemperatur
Sikrer optimal temperatur til brygning af andre
varmtvandsdrikke.
Høje kopper
Giver dig mulighed for at bruge maskinen med
høje glas og kopper. (+ 2,5 i højden)
USB
Giver mulighed for at opdatere firmware.
Performance Touch steamarme
Højeffektive steamarme, der ikke er varme at røre
ved.

ECO-modus
Kan sættes i strømbesparende standby tilstand.
P.I.D.
Elektronisk kontrol af bryggetemperatur.
Filterhåndtag og præcisionsfilterkurve
(gælder APF)
Filterhåndtag i rustfrit stål med
præcisionsfilterkurve, øger kvaliteten og
fejlmarginerne bliver mindre.
* Ekstra tilvalg
Kopvarmer*
Holder dine espresso-og cappuccinokopper
korrekt tempereret.
Unik Farve*
Personlig farve efter anmodning (RAL – kode skal
angives)

