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Ta kaféen med deg hjem. Rene linjer og velkjent sjarm i 
en kompakt, brukervennlig form. Linea Micra er en 
hjemmemaskin som er tro mot arven til La Marzocco.

Micra inkluderer syv farger å velge mellom, og hever ethvert 
hjemmekjøkken til kaféstatus. Enkelt oppsett og rask 
oppvarmingstid. Micra har alle verktøyene du trenger for å 
nyte espresso av kafékvalitet hjemme.
 
Doble tanker, integrert gruppehode og PID-kontroll 
kombineres for å skape temperaturstabilitet av kommersiell 
kvalitet som sikrer at bryggetemperaturen alltid er riktig. 
Enkelt å rengjøre og klart for enhver anledning, med Linea 
Micras tre-i-ett konvertible portafilter kan du raskt skifte 
mellom enkel, dobbel og bunnløs.

Integrert Gruppehode
En kombinert vanntank og bryggegruppe sikrer 
termisk stabilitet.

PID
Elektronisk kontroll av bryggetemperatur.

Doble tanker
Separate vanntanker optimaliserer 
espressobryggingen og steamproduksjonen.

Lysdioder
Gir brukeren informasjon om vannmengde og 
varme.

Konvertibelt portafilter
Enkelt å rengjøre og klart for enhver anledning, 
med Linea Micras tre-i-ett konvertible portafilter 
kan du raskt skifte mellom enkel, dobbel og 
bunnløs. Presisjonsfilterkopper øker kvaliteten og 
feilmarginene blir mindre.

La Marzocco Home App kompatibel
Få rask tilgang til mange forskjellige funksjoner 
via La Marzocco Home-appen. Juster 
bryggetemperaturen, start automatisk back-flush 
og velg av/på-tider for maskinen din.

Isolert steamrør
Med kraftig steamtrykk og som ikke blir varm. Et 
helt nytt design som gjør steaming av melk til en 
lek.

Spillbrett
Et magnetisk spillbrett som er stabilt, men 
samtidig er lett å fjerne, holder din kjøkkenbenk 
ren.

230V strøm
Linea Micra krever kun vanlig stikkontakt, så du 
kan koble den til hvor som helst. 

Varmtvannsutløp
Praktisk utløp for rask og enkel skylling av 
portafilter mellom shots. 

Vannreservoir
Et integrert vannkammer på 2 liter gjør 
vanntilkopling valgfritt.

Forvarmingssystem
Øker produktiviteten og stabiliteten. Alt vann 
forvarmes før vannet kommer inn i tanken.

Baristalys
LED-belysning lyser opp skjønnheten i 
ekstraksjonen din. 

Juster på/av-tid
Lag en tilpasset på/av-plan slik at maskinen din er 
klar til å brygge når du er.

Forbrygging
Justerbare av/på-tider for forbrygging lar deg 
tilpasse starten på bryggeprosessen.

* Ekstra tilvalg

Personlig farge*
Maskinen leveres i rustfritt stål, svart, lys blå, rød, 
hvit, sølv og gul for å matche din personlige stil.

Funksjoner og Spesifikasjoner

1 Gruppe

Høyde (cm/in) 34/13 

Bredde (cm/in) 29/11,5 

Dybde (cm/in) 39/15,5

Vekt (kg/lbs) 19/42

Watt (min) 1600 (110V)

Watt (max) 1850 (230V) 

Bryggetank kapasitet (liter) 0,25

Steamtank kapasitet (liter) 1,6

Leveres i:  EE    


