kb90
KB90 pozwala na większą
wydajność, poprawę jakości
przygotowywanej kawy przy
jednoczesnej redukcji pracy
baristy.

straight in - nowy
standard ekspresu dla
kawiarni wyróżniających
się dużą sprzedażą.
KB90 to ewolucja znanego już modelu Linea PB.
Zaprojektowany szczególnie z myślą o zwiększeniu
wydajności pracy baristy i jej jednoczesnym
ułatwieniu. La Marzocco przeprojektowało system
umieszczania portafiltra w grupie zaparzającej, co
przyspiesza pracę i zmniejsza obciążenie
nadgarstków. Na efektywność KB90 wpływa również
system Steam Flush: po każdej ekstrakcji, grupa
zaparzająca czyszczona jest strumieniem gorącej
pary i wody, co pozwala utrzymać ją w czystości
nawet podczas godzin szczytu. KB90 to również
nowy poziom ekspresji w designie ekspresów do
kawy.

kb90 cechy i specyfikacja
Straight In Portafilter System
System zaprojektowany w celu uproszczenia ruchów wymaganych do umieszczenia
portafiltra w grupie zaparzającej, co zmniejsza obciążenie baristy do 12 razy, przy
jednoczesnym zwiększeniu wydajności i codziennej użyteczności. Kawiarnie
wyróżniające się dużą sprzedażą, wymagają, aby barista mógł szybko, wydajnie
pracować, przede wszystkim w godzinach szczytu.

Technologia dwóch boilerów
Dwa oddzielne boilery optymalizują
proces parzenia espresso i
spieniania mleka.
Indywidualne boilery
Każda grupa zaparzająca
wyposażona jest w indywidualny
boiler, co pozwala na ustawienie
różnych temperatur wody na każdej
z grup.
Podwójny PID
Elektroniczna kontrola temperatury
wody w boilerze kawy oraz pary
wodnej.
Grupy saturowane
Pozwalają utrzymać stabilność
temperatury.
Programowanie objętości wody
Możliwość zaprogramowania dwóch
różnych objętości wody pod jednym
przyciskiem.

Steam Flush
Utrzymuje czystość grupy dzięki
automatycznemu wyrzutowi pary i
przepłukaniu jej gorącą wodą
pomiędzy ekstrakcjami.
Dysza do spieniania mleka Pro
Touch
Dysza do spieniania mleka, która
podczas spieniania pozostaje zimna.

Eco Mode
Umożliwia wprowadzenie ekspresu
w tryb stand-by (oszczędność
energii).
USB
Łatwa aktualizacja oprogramowania.

Programowalne dozy
System Auto-volumetric zapewnia
powtarzalność i spójność w
ustawieniach objętości wody do
Zawór pary wodnej Easy Rebuild
Zaprojektowany tak, aby zawór mógł być espresso.
serwisowany bezpośrednio z przodu
Podgrzewacz filiżanek
maszyny, bez potrzeby demontażu.
Pozwala utrzymać odpowiednią
Cyfrowy wyświetlacz
temperaturę filiżanek.
Intuicyjne programowanie ułatwia
Oświetlenie grup
dostosowanie parametrów do
Oświetlenie grupy podkreśla proces
indywidualnych potrzeb.
ekstrakcji espresso.
Izolowane boilery
Izolacja redukuje zużycie energii
jednocześnie pomagając w utrzymani
stabilności termalnej.

Ekonomizer gorącej wody
Oszczędny system zużycia gorącej
wody.

2 Grupy

3 Grupy

Wysokość (cm)

45

45 / 17,5

Szerokość (cm)

81

105 / 41,5

Głębokość (cm)

62

62 / 24,5

77

101 / 223

380V/ 3P+Z+N

380V/ 3P+Z+N

5700

7800

Pojemność boilrów kawy (litry)

2 x 1,3

3 x 1,3

Pojemność boilera pary wodnej (litry)

7

11

Waga (kg)
Zasilanie
Moc (W)

