PROFESSIONAL

Double X-Concept „Speed&Milk“
GIGA X8 + GIGA X3
sklenený ohrievač šálok
kompresor Cooler Pro

Profesionálna ponuka
2018

Profesionálna línia
GIGA X8

Koncentrovaná sila až dvoch
mlynčekov, dvoch alebo troch čerpadiel a dvoch paralelných systémov
toku vody. K tomu sa pridávajú
nekomplikovaná obsluha a prémiová kvalita. Ide o kávovary s ozaj
jedinečným výkonom.

Professional

GIGA

Value
Protection

GIGA X3

odporúčaný počet
šálok za deň

odporúčaný počet
šálok za deň

180

150

2 profesionálne keramické kotúčové mlynčeky
Funkcia „speed“ pre rýchlu prípravu kávy
Variabilný duálny výtok s 2 výtokmi na kávu
a 2 výtokmi na mlieko
Prispôsobiteľná úvodná obrazovka

Profesionálny keramický kotúčový mlynček
Variabilný duálny výtok s 2 výtokmi
na kávu a 2 výtokmi na mlieko
Prispôsobiteľná úvodná obrazovka
S možnosťou napojenia súpravy
na tuhý i tekutý odpad po káve

Voliteľne: napojenie na vodovod s funkčnou súpravou na tuhý i tekutý odpad po káve.

X8

Štýlová, robustná, praktická a
spoľahlivá - presne taká je línia JURA
X. Vďaka tomu sa hodí do open
space kancelárií, samoobslužných
oblastí a pre catering. Nanovo
prepracovaný koncept garantuje
spoľahlivú a intuitívnu obsluhu.

Professional

X8/X6

Value
Protection

X6

odporúčaný počet
šálok za deň

odporúčaný počet
šálok za deň

80

80

Pulzný extrakčný proces (P.E.P.®)
21 programovateľných špecialít
6 veľkých tlačidiel na priamy výber
prípravy nápoja vpredu a 2 navigačné
tlačidlá
Automatické čistenie mliečnych ciest

Pulzný extrakčný proces (P.E.P.®)
10 programovateľných špecialít
6 veľkých tlačidiel na priamy výber
prípravy nápoja vpredu a 2 navigačné
tlačidlá
2 teploty horúcej vody na prípravu čaju

Voliteľne: doplnkový zásobník zrnkovej kávy (1 kg), súprava na napojenie na vodovod a zväčšený
zásobník odpadu po káve / súprava na tekutý odpad.

X6 + X8
sklenený ohrievač šálok
bezdrôtový chladič Cool Control

Línia pre kancelárie
WE8

WE6

Tieto kávovary JURA boli navrhnuté tak, aby ich stačilo zapnúť a
začať vychutnávať kávu. Umožňujú
ľuďom popíjať svoje obľúbené
nápoje štýlovým spôsobom priamo
na pracovisku. K ich prednostiam
patria flexibilita, krása a jednoduchá
obsluha.

odporúčaný počet
šálok za deň

odporúčaný počet
šálok za deň

30

30

Pulzný extrakčný proces (P.E.P.®)
Inteligentný vodný systém (I.W.S.®)
Tlačidlá v prednej časti kávovaru
a moderný TFT displej
Výtok na cappuccino s možnosťou
plynulého nastavenia výšky

Pulzný extrakčný proces (P.E.P.®)
Inteligentný vodný systém (I.W.S.®)
Tlačidlá v prednej časti kávovaru
a moderný TFT displej
Osem klasických špecialít

Príslušenstvo
Čerstvé mlieko

Kompresorová chladnička
Cooler Pro

Teplé šálky

Chladič mlieka
Cool Control

Sklenený
ohrievač šálok

Platobný systém

Ohrievač
šálok

Bezhotovostné platby

Bezdrôtový vysielač

Originálne údržbové produkty
Čistota a ochrana

Filter Claris

Systém filtrovania vody JURA

Hlavica filtra
Čistiace
tablety

Odvápňovacie
tablety

Čistič mliečnych
ciest

CLARIS
Pro Blue

CLARIS
Pro Smart

Dodatočná voľba pre filtre JURA na použitie
v kávovaroch línie Professional

Hygiena JURA s certifikátom od TÜV Rheinland
Nezávislá skúšobňa TÜV Rheinland udelila na základe svojich prísnych
kritérií kávovarom značky JURA certifikát, ktorý svedčí o tom, že ich prevádzka je mimoriadne hygienická. Všetky údržbové produkty značky
JURA boli vyvinuté v súlade s elektronicky riadenými programami
údržby. Spoločnými silami sa starajú o certifikovanú hygienu a čistotu
v každom kávovare JURA.

Technické údaje

GIGA X8

GIGA X3

X8

Latte macchiato / cappuccino stlačením
jedného tlačidla

X6

2/2

2/2

2/2

1/1

Caffé latte / flat white stlačením jedného tlačidla

2/2

2/2

2/2

1/1

Espresso doppio stlačením jedného tlačidla

WE8

WE6

1

Možnosti naprogramovania teploty horúcej vody

3 úrovne

3 úrovne

3 úrovne

3 úrovne

3 úrovne

3 úrovne

Počet individuálne naprogramovateľných špecialít

34

43

21

12

12

8

5 úrovní

5 úrovní

10 úrovní

10 úrovní

8 úrovní

8 úrovní

3 úrovne

3 úrovne

2 úrovne

2 úrovne

2 úrovne

2 úrovne

2

1

3

2

2

1

1

1

70 – 159mm
20 – 50 mm

70 – 159mm
20 – 50 mm

65 – 135 mm
65 – 135 mm

65 – 111 mm

65 – 111 mm

Programovateľné a individuálne nastaviteľné
množstvo vody
Programovateľná a individuálne nastaviteľná
sila kávy
Pulzný extrakčný proces (P.E.P.®)
Programovateľná teplota lúhovania
Elektricky nastaviteľné keramické kotúčové
mlynčeky
Mlynček Aroma G3
Variabilná lúhovacia komora, od 5 g po 16 g
Počet termoblokov
Inteligentný predlúhovací aróma systém (I.P.B.A.S.©)
Inteligentné predhrievanie
Osobitný výtok na horúcu vodu
Výškovo / šírkovo nastaviteľný duálny výtok
Výškovo nastaviteľný výtok kávy
Výškovo nastaviteľný výtok cappuccina
Výškovo nastaviteľný výtok horúcej vody

107 – 153 mm
69 – 165 mm

69 – 165 mm

107 – 153 mm

65 - 111 mm

5l

5l

5l

5l

3l

3l

2x 650g

1 kg

500g

500 g

500g

500g

220 – 240 V ~ / 2300 W

220 – 240 V ~ / 2300 W

220 – 240 V ~ / 1450 W

220 – 240 V ~ / 1350 W

220 – 240 V ~ / 1450 W

220 – 240 V ~ / 1450 W

22 kg
37 × 56,5 × 49,7 cm

18,2 kg
37 × 55 × 49,7 cm

14 kg
37,3 × 47 × 46,1 cm

12,9 kg
37,3 × 47 × 46,1 cm

10 kg
29,5 x 41,9 x 44,4 cm

10 kg
29,5 x 41,9 x 44,4 cm

čierna

hliník

platinová

Dark Inox

Voľba prípravy mlieka alebo mliečnej peny
pomocou elektronicky riadeného systému
nasávania vzduchu
TFT farebný displej
Možnosť nastavenia tvrdosti vody
Displej so stavom údržby
Objem nádržky na vodu
Zásobník zrnkovej kávy s krytom na ochranu
arómy
Napätie / výkon
Hmotnosť / rozmery (Š x V x H)
Farba
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Dark Inox

voliteľne: Chrome

Piano Black

