
leva s
Doświadczenie przeszłości i wizja 
przyszłości.

odtworzenie najlepszej ekstrakcji.

Leva to najnowsza forma ekspresu do kawy, opartego 
na dźwigniach, który z powodzeniem może 
funkcjonować w kawiarni. Leva oferuje przełomowy 
design i technologię, będąc jednocześnie ekspresem 
przyjaznym dla użytkownika. Innowacyjna konstrukcja 
ekspresu redukuje wysiłek potrzebny do uruchomienia 
ekstrakcji espresso o prawie 50% w porównaniu do 
konkurencyjnych urządzeń. W modelu Leva możliwa 
jest regulacja zarówno ciśnienia preinfuzji jak i 
docelowego ciśnienia ekstrakcji. Po ponad 2500 
godzin testów, Leva ustanowiła nowy standard 
ekspresów dźwigniowych.
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Technologia dwóch boilerów 
Dwa oddzielne boilery optymalizują 
proces parzenia espresso i spieniania 
mleka.

Grupy saturowane
Pozwalają utrzymać stabilność 
temperatury parzenia kawy.

Graficzny wyświetlacz
Intuicyjne programowanie ułatwia 
dostosowanie parametrów do 
indywidualnych potrzeb.

Ekonomizer gorącej wody 
Umożliwia dostosowanie odpowiedniej 
temperatury wody z kranu do herbaty.

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

Podwyższone grupy
Możliwość parzenia kawy do wysokiego 
kubka.

Izolowane boilery
Izolacja redukuje zużycie energii 
jednocześnie wspomagając utrzymanie 
stabilności termalnej.

Wyeksponowane grupy zaparzające 
Lepsza ergonomia pracy i większy obszar 
roboczy.

Manometr ciśnienia
Umożliwia monitorowanie ciśnienia 
podczas ekstrakcji kawy.

Dysz do spieniania mleka 'cool touch' 
Dysza, która zawsze jest zimna w dotyku, 
również podczas procesu spieniania 
mleka.

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

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

USB
Łatwa aktualizacja oprogramowania.

leva s specyfikacja

2 Grupy 3 Grupy

Wysokość (cm) 77,5 77,5 

Szerokość (cm) 80 102

Głębokość (cm) 64,5 64,5 

99 129 

220V Single/3 Phase 220V Single/3 Phase

380V 3 Phase 380V 3 Phase

5200 6800

3,4 5

Waga (kg)

Zasilanie

8,2 11,8

PID
Kontroler PID, dzięki algorytmowi, reguluje kiedy i jak długo element 
grzewczy pracuje w boilerze kawy. PID pozwala na bardziej 
efektywne i stabilne zużycie energii. Na tym poziomie kontroli, 
znacznie zredukowana zostaje zmienność temperatury. Barista ma 
możliwość precyzyjnego dostosowania temperatury wody w boilerze 
kawy.

Moc (W)

Pojemność boilera kawy (litry)     

Pojemność boilera pary wodnej (litry)




