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Modbar AV er den mest konsekvente og stabile
modulære espressomaskinen tilgjengelig og det første
produktet designet i samarbeid mellom Modbar og La
Marzocco.
Modbar AV er utviklet fra bunnen av, basert på fotavtrykket
av deres opprinnelige system. Da Modbar begynte å tenke
på den neste maskinen som skulle legges til i stallen, ville
de skape noe helt nytt, men bevare det ikoniske utseendet
på den tidligere espresso-modulen. I stedet for å omforme
eller oppdatere det originale espresso-systemet, så de til en
prøvd og sann venn som ville gi et solid grunnlag for en ny
maskin: Linea PB.
Resultatet er neste generasjon av modulære maskiner.
Modbar AV leverer en elegant bryggehode over benken med
et enkelt brukergrensesnitt, pålitelig automatisk volumetrisk
dosering, og muligheten for integrerte vekter som passer til
arbeidsflyten i en moderne kafé. AV svarer til baristaers
ønske om en pålitelig, konsistent og vakker maskin som
symboliserer gjestfrihet og åpenhet.
Modbar AV er støttet av 90 år av La Marzoccos ekspertise
innen espressomaskinteknologi, og tilbyr et kunstverk til
baren med en arbeidshest under benken.

Funksjoner og Spesifikasjoner
Tank i 316 L marinstål
Fra La Marzocco med anodisert finish

Skreddersydd elektronikk
Høyavansert software og kretser spesiallaget for
Modbar

3.2 tommer berøringsskjerm
Med fullt fargedisplay og navigasjonsjoystick
Forvarme- og varmetank i hver espressomodul
I tillegg til et temperert bryggehode som sørger for
å stabilisere temperaturen på vannet.
Bryggeprofiler
Programmer fire bryggeprofiler som alltid er
tilgjengelige med spaken og del dem med flere
espressomoduler.

Automatisk renseprogram
Auto backflush, rensetid og
rengjøringspåminnelser
3 PID temperaturkontroller
Elektronisk kontroll med 1/10 graders nøyaktighet
USB-port
(På frontpanelet) for oppdatering av firmware via
flashdisk.
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Dimensjoner

14 x 30 x 30 cm

41 x 36 x 14 cm

Vekt

7 Kg

16 Kg

Kapasitet

1. 2 L (Total doble tanker)

Elektronikk

208v- 240v

Amps

15A (UL) / 14A (CE)

Watt

3300w

Frekvens

50/60 Hz

Fase

Single

Sertifikasjoner

UL, CE, NSF

