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Leva er dermed en god forening av form og ny teknologi 
som bringer baristaen nærmere kaffen. Den innovative 
konstruksjonen har redusert den manuelle kraften man 
trenger for å operere maskinen med 50%, sammenliknet med 
en tradisjonell pistonmaskin. Leva gjør det mulig å justere 
både pre-infusjonstrykk, og max ekstraksjonstrykk, hvilket 
igjen gjør det mulig å personalisere bryggingen og få 
konsistente espressoshots. Med over 2500 timer med testing 
setter Leva en ny standard når det kommer til stabilitet i et 
mekanisk system.
 
Leva kommer i modellene X og S.

Mettede gruppehoder
Sikrer en uovertruffen termisk stabilitet, brygg 
etter brygg.

Doble Tanker
Separate vanntanker optimaliserer 
espressobryggingen og steamproduksjonen.

Justerbar tevannstemperatur
Sikrer optimal temperatur for brygging av andre 
varmtvannsdrikker.

Høye Kopper
Tillater deg å bruke maskinen med høye glass og 
kopper (+2.5cm i høyde).

USB
Lar deg oppdatere firmware.

Performance Touch steamrør
Høyeffektive steamrør som ikke er varme å ta på.

ECO-modus
Kan settes i strømsparende stand-by modus.

P.I.D.
Elektronisk kontroll av bryggetemperatur.

Bajonetter & presisjonsfilterkopper(APF)
Bajonetter i rustfritt stål med 
presisjonsfilterkopper øker kvaliteten og 
feilmarginene blir mindre.

* Esktra tilvalg

Koppevarmer*
Holder dine espresso- og cappuccinokopper riktig 
temperert.

Unik Farge*
Personlig farge på forespørsel (RAL kode må 
opplyses).

Med Leva har lever-maskinene fått sin renaissance.
Med utgangspunkt i en klassisk bryggemetode og 
et kompromissløst design, er modellen som skapt 
for en teatralsk presentasjon av kaffen. 

Funksjoner og Spesifikasjoner

2 Grupper 3 Grupper

Høyde (cm/in) 77,5 / 30,5 77,5 / 30,5

Bredde (cm/in) 80 / 31,5 102 / 40

Dybde (cm/in)  64,5 / 25,5 64,5 / 25,5

Vekt (kg/lbs) 70 / 154,5  91 / 200

Volt 200V Single fas 200V Single fas

220V Single / 3 fas 220V Single / 3 fas

380V 3 fas 380V 3 fas

Watt (min - max) 4520 - 5670 5120 - 7800

Steamtank kapasitet (liter) 2 x 1,3 3 x 1,3

Bryggetank kapasitet (liter) 8,2 11,8

Leveres i:  LEVA  


