
linea pb
Linea PB, zaprojektowana i nazwana 
na cześć Piero Bambi, reprezentuje 
nowy poziom rzemiosła, wydajności       
i niezawodności.

to co najlepsze z 
przeszłości - wizja 
przyszłości.

Linea PB charakteryzuje się znaną już obudową ze 
stali nierdzewnej, ale z nowoczesnym uzupełnieniem. 
Wyposażona w przyjazny interfejs, dzięki któremu 
barista w łatwy sposób zaprogramuje temperaturę 
wody, objętość epsresso i gorącej wody czy aktywuje 
tryb 'backflash'.  Zwiększony obaszar roboczy 
ekspresu nie ujmuje włoskiemu designowi. 



Podwójny PID
Elektroniczna kontrola temperatury 
wody w boilerze kawy oraz pary 
wodnej. 

Technologia dwóch boilerów            
Dwa oddzielne boilery optymalizują 
proces parzenia espresso 
i spieniania mleka.

Grupy saturowane 
Pozwalają utrzymać stabilność 
temperatury.

Piero Group Caps
Woda wypełnia boiler kawy przez 
cały czas trwania ekstrakcji, 
eliminując niestabilność 
temperatury. 

Eco Mode
Umożliwia wprowadzenie ekspresu 
w tryb stand-by (oszczędność 
energii).

Ogranicznik przepływu          
Ogranicza powstawianie kamienia  
i erozji.

Cyfrowy wyświetlacz  
Intuicyjne programowanie ułatwia 
dostosowanie parametrów do 
indywidualnych potrzeb.

USB
Łatwa aktualizacja 
oprogramowania.

Portafiltry & Precyzyjne sitka 
Portafiltry ze stali nierdzewnej         
i precyzyjne sitka, pozwalające na 
utrzymanie jakości i powtarzalność 
każdego espresso.

Podgrzewacz filiżanek*        
Pozwala utrzymać odpowiednią 
temperaturę filiżanek.

Oświetlenie grupy*              
Oświetlenie grupy podkreśla proces 
ekstrakcji espresso.

Wysokie nóżki*
Ułatwiają dostęp pod urządzenie   
(w przypadku ekspresu Linea PB z 
systemem Auto Brew, wysokie 
nóżki są obligatoryjne).

* na zamówienie

linea pb cechy i specyfikacja

2 Grupy 3 Grupy 4 Grupy

53,3 53,3 53,3

71 95 119

59 59 59

61 77 117

380V/ 3 P+Z+N 

4600 6100 8000

3,4 5 6,8

Wysokość(cm)

Szerokość (cm)

Głębokość (cm)

Waga (kg)

Zasilanie

Moc (W)

Pojemność boilera kawy (litry) 

Pojemność boilera pary wodnej (litry) 7 11 15

Mechanical Paddle
Mechaniczny system sterowania ekspresem jakim jest  'mechanical paddle" 
powstał w wyniku inspiracji pierwszymi maszynami produkowanymi przez La 
Marzocco, z wykorzystaniem systemu dwóch boilerów i grupami saturowanymi 
(1970). System ten pozwala Bariście na wstępne zaparzenie espresso w niższym 
ciśnieniu, zanim wzrośnie ono do 9 bar. Ten elastyczny system umożliwia 
większą kontrolę nad preinfuzją i uzyskanie bardziej zbalansowanego espresso. 

380V/ 3 P+Z+N 380V/ 3 P+Z+N 

AUTO BREW RATIO - opatentowana technologia wag dostępna jako opcja w 
modelu Linea PB, zapewnia jeszcze większą kontrolę nad procesem 
ekstrakcji espresso. Umożliwia kontrolę czasu parzenia (w sekundach) i wagi 
(w gramach) naparu. Dodatkowo, z opcją  auto brew ratio, barista ma 
możliwość uzyskania najlepszej proporcji pomiędzy dozą zmielonej kawy, a 
ilością wody. 




