
linea classic  
Sprawdzona i prawdziwa - Linea Classic. 
Idealna do miejsc gdzie potrzebny jest 
ekspres o dużej wydajności. Idelana do 
Twojej nowej kawiarni czy restauracji.  

połączenie prostoty
z elegancją, które nigdy
nie przestanie być 
stylowe. 

Linea Classic - starannie zaprojektowana aby 
pasowała do każdego wnętrza. Z technologią dwóch 
boilerów, grupami saturowanymi i systemem kontroli 
temperatury PID, o prostych kształtach, w klasycznej 
obudowie ze stali nierdzewnej. Nieprzerwanie od 
1990 roku obecna w kawiarniach, palarniach i  
sieciach kawowych. 



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

PID                       
Elektroniczna kontrola temperatury 
wody w boilerze kawy.

Grupy saturowane
Pozwalają utrzymać stabilność 
temperatury.

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.

Podwyższona grupa*
Pozwala na podstawienie 
wyższego kubka / szklanki.

Oświetlenie grupy*
Oświetlenie LED podkreślające 
proces ekstrakcji espresso. 

Wyświetlacz czasu ekstrakcji*
Klawiatura z cyfrowym 
wyświetlaczem czasu ekstrakcji 
(dostęony tylko w wersji AV). 

Wysokie nóżki*
Ułatwiają dostęp pod urządzenie.

* na zamówienie

linea classic cechy i specyfikacja
PID
System PID jest odpowiedzialny za utrzymanie odpowiedniej temperatury 
wody w ekspresie, poprzez regulację czasu pracy elementu grzewczego 
w boilerze kawy. Dzięki takiemu systemowi zmienność temperatury 
znacznie zmniejsza się, co pozwala parzyć każde espresso
w temperaturze, jaka faktycznie została zaprogramowana. Barista jest w 
stanie zmienić tę wartość zawsze gdy zajdzie taka potrzeba, dzięki 
dostępowi do prostego wyświetlacza w podstawie urządzenia.

PID

The PID Controller employs an algorithm to regulate when and for how long the 
heating element is engaged in the brew boiler. The PID controller allows more 
efficient and stable regulation of energy. With this level of control, temperature 
variability is reduced dramatically, making for a more consistent brew 
temperature.

The barista is able to adjust the brew boiler temperature to a precise numerical 
value using a simple keypad without having to remove machine panels.
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PID Controller Mechanical Thermostat

Dual Boilers

Separate boilers optimize espresso 
brewing and steam production.

Saturated Groups

Ensure unsurpassed thermal stability, 
shot after shot.

Personalized Color*

Customizable colors based on 
the RAL color system on request.

PID

Allows you to electronically control 
espresso brewing temperature.

Barista Lights*

LED lighting allows you to focus 
on your extraction and the cup.

Cronos Keypad* 

Keypad with digital shot timer 
to monitor the extraction time 
(AV version only).
*special order

1 Group 2 Group 3 Group 4 Group

Height (in) 21 21 21 21

Width (in) 20 28 37 46

Depth (in) 22 22 22 22

Weight (lbs) 97 128 163 203

Voltage (VAC, Φ, Hz) 208-240, 1, 60 208-240, 1, 60 208-240, 1, 60 208-240, 1, 60

Element Wattage 2500 4600 6100 8000

Steam Boiler Capacity (liters) 3.5 7 11 14.5

Coffee Boiler Capacity (liters) 1.8 3.4 5 6.8

Amp Service Required 20 30 50 50

Configurations Available Auto-Volumetric (AV), Semi-Automatic (EE), Mechanical Paddle (MP)

1 Grupa 2 Grupy 3 Grupy 4 Grupy

Wysokość (cm) 45,5         45,5 45,5

Szerokość (cm)

45,5 

49 69 93 117 

Głębokość (cm) 56 56 56 56

Waga (kg) 41 51 66 83 

Zasilanie 230V/ 1P +N+Z 380V/ 3P+Z+N 380V/ 3P+Z+N 

2500 4600 8000

380V/ 3P+Z+N  

6100Moc (W)

3,4 5 6,8

7

Pojemność boilera kawy (litry)                 1,8 

Pojemność boilera pary wodnej (litry)      3,5 11 15




