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Rene linjer og velkendt charme i en kompakt, 
brugervenlig form. Linea Micra er en 
hjemmemaskine, der er tro mod arven fra La Marzocco. 

Linea Micra er tilgængelig i 7 forskellige farver, og løfter 
ethvert køkken til café-standard. Enkel opsætning og hurtig 
opvarmningstid. Linea Micra har alle de værktøjer, du skal 
bruge for at nyde espresso af café-kvalitet derhjemme.

Dobbelte kedler, et integreret gruppehoved og PID-kontrol 
kombineres for at skabe optimal temperaturstabilitet, der 
sikrer, at bryggetemperaturen altid er den rigtige. Let at 
rengøre og klar til enhver anledning. Linea Micras tre-i-én 
konvertible portafilter skifter hurtigt mellem enkelt-tud, 
dobbelt-tud og bundløs.

Integreret gruppehoved
En kombineret vandtank og bryggruppe sikrer 
termisk stabilitet.

PID
Elektronisk kontrol af bryggetemperatur.

Dobbelte kedler
Separate kedler optimerer espressobrygningen og 
steamproduktionen. 

Lysdioder
Giver brugeren information om vandmængde og 
temperatur.

Konvertibelt portafilter
Let at rengøre og klar til enhver anledning. Linea 
Micras tre-i-én konvertible portafilter skifter 
hurtigt mellem enkelt-tud, dobbelt-tud og bundløs. 
Præcisionsfilterkopper øger kvaliteten og 
afvigelserne bliver mindre. 

La Marzocco Home App kompatibel
Få hurtig adgang til mange forskellige funktioner 
via La Marzocco Home-appen. Juster 
bryggetemperatur, start automatisk back-flush, og 
vælg tænd/sluk-tider til din maskine.

Isoleret steamarm
Kraftig steam og kølig at røre ved. Et helt nyt 
steamarm-design der gør steaming af mælk til en 
leg.

Drypbakke
En magnetisk drypbakke som er stabil, men 
samtidigt nem at skille ad, holder din bordplade 
ren.

230V strøm
Micra kører på 230V, så du kan tilslutte den hvor 
som helst.

Varmtvandstud
Det er nemt og hurtigt at skylle portafilteret 
mellem shots med en praktisk, separat tud til 
varmtvand.

Letfyldt vandreservoir
En selvstændig 2-liters vandbeholder med nem 
adgang gør fast vandtilslutning af din maskine 
valgfrit.

Forvarmningssystem
Øger produktiviteten og stabiliteten. Vandet 
forvarmes inden vandet kommer ind i tanken.

Baristalys
LED belysning gør at du altid kan have fokus på 
ekstraktionen.

Forbrygning
Justerbare start/stop tider for forbrygning giver 
dig mulighed for at tilpasse starten af 
brygningsprocessen.

* Ekstra tilvalg

Personlig farve*
Maskinen leveres i rustfrit stål, sort, lyseblå, rød, 
hvid, sølvgrå og gul for at matche din personlige 
stil. 

Funktioner og specifikationer

Leveres i:  EE    

1 Gruppe

Højde (cm/in) 34/13

Bredde (cm/in) 29/11,5

Dybde (cm/in) 39/15,5

Vægt (kg/lbs) 19/42 

Watt (min) 1600 (110V)

Watt (max) 1850 (230V)

Kapacitet brygkedel (liter) 0,25

Kapacitet steamkedel (liter) 1,6


